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GIỚI THIỆU: CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN ĐANG LẤY MẠNG LÀM 
TRUNG TÂM 

Chuyển đổi kỹ thuật số đang tái định hình bối cảnh kinh doanh nhanh hơn bao giờ 
hết. Các công ty đã chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng trở thành các công ty dẫn đầu 
thị trường tương ứng của mình và những công ty chưa làm như vậy đã đã bị tụt hậu khá 
xa. Các nghiên cứu của ZK Research đã phát hiện ra rằng các tổ chức kỹ thuật số có thể 
thu được lợi nhuận cao hơn 64% so với các tổ chức chưa tiến hành quá trình chuyển đổi 
này. Vì lý do này nên số hoá là sáng kiến hàng đầu cho các doanh nghiệp dẫn đầu về 
kinh doanh và CNTT. 

Sự phát triển lên kỹ thuật số, chẳng hạn như những chuyển đổi lớn khác trước đó, 
đòi hỏi có công nghệ mới. Sự chuyển đổi lớn cuối cùng của doanh nghiệp—thời đại 
Internet—đã được thúc đẩy bởi sự kết hợp của điện toán chi phí thấp, hệ điều hành 
Windows, quá trình xây dựng trình duyệt và sự xuất hiện của băng thông rộng tại nhà. 

Thời đại kỹ thuật số sẽ bắt đầu với nhiều công nghệ mới như điện toán đám mây, di 
động, Mạng lưới Thiết bị Kết nối Internet (IoT), dữ liệu lớn và cộng tác. Tất cả các công 
nghệ này có vẻ như không liên quan, nhưng có một điểm tương đồng đó là chúng đều 
lấy mạng làm trung tâm, có nghĩa là mạng đóng vai trò then chốt trong sự thành công của 
quá trình triển khai. Ví dụ: dịch vụ điện toán đám mây đang bùng nổ (Phụ lục 1), nhưng 
người dùng yêu cầu dịch vụ mạng chất lượng cao để có trải nghiệm tuyệt vời trên đám mây. 

Qua nhiều năm, nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng mạng sẽ trở thành một thứ hàng 
hoá. Trong trường hợp này, sự lựa chọn tốt nhất là mua sản phẩm chi phí thấp nhất, bởi 
vì việc lựa chọn nhà cung cấp sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Xu hướng này đã diễn ra 
trong các lĩnh vực khác của CNTT như điện toán cá nhân, do đó có một số suy đoán rằng 
ngành công nghiệp mạng sẽ tập trung vào xu hướng như vậy. 

GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ 

Zeus Kerravala là người 
sáng lập đồng thời là chuyên 
gia phân tích chính của ZK 
Research. Kerravala tư vấn 
về chiến lược và định hướng 
chiến lược để giúp khách 
hàng của mình trong cả môi 
trường kinh doanh hiện tại 
và lâu dài. Ông cung cấp 
nghiên cứu và thông tin chi 
tiết cho các đối tượng sau 
đây: nhà quản lý mạng và 
CNTT cho người dùng cuối; 
nhà cung cấp phần cứng, 
phần mềm và dịch vụ CNTT; 
và các thành viên của cộng 
đồng tài chính muốn đầu tư 
vào các công ty mà ông đề 
cập đến. 

Dự đoán về Dịch vụ Đám mây Toàn cầu của ZK Research 2016 
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Đúng là thiết bị chuyển mạch đại trà có chi phí thấp hơn so với những thiết bị chuyển 
mạch tiên tiến nhất thường được bán với mức giá cao, nhưng chi phí của một thiết bị 
chuyển mạch so với thiết bị chuyển mạch khác không chỉ thể hiện trên giá của thiết bị 
này so với thiết bị khác. Trong thực tế, ZK Research tin rằng một thiết bị chuyển mạch 
đại trà rốt cuộc sẽ tiêu tốn của tổ chức nhiều tiền hơn vì những lý do sau đây: 

Rủi ro bảo mật: Tất cả dữ liệu có giá trị của một công ty đều có thể truy cập được 
qua mạng. Điều này khiến dữ liệu rất dễ bị những kẻ tấn công lấy cắp nếu không 
thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý. Mọi thiết bị kết nối với mạng hiên nay 
đều có thể xâm nhập được. Trước đây, các nhóm bảo mật thường cài đặt chương 
trình đại lý trên máy tính thuộc sở hữu của công ty để bảo vệ các điểm cuối. Ngày 
nay, bộ phận CNTT cần phải đối phó với dòng thiết bị di động cá nhân và điểm cuối 
IoT khó bảo mật hơn nhiều nếu sử dụng các chương trình đại lý. Các thiết bị IoT đặt 
ra thách thức đáng kể, bởi vì hầu hết các điểm cuối IoT đều không có khả năng chạy 
các chương trình đại lý. Ngoài ra, Khảo sát về IoT 2016 của ZK Research đã nhận 
thấy rằng 78% cá nhân sử dụng CNTT được hỏi đều không tin tưởng vào khả năng 
nhận biết thiết bị IoT đã được kết nối với mạng hay chưa. Đây là lý do tại sao bảo 
mật xếp hạng hàng đầu trong những vấn đề quan trọng nhất cần lưu tâm cho việc 
triển khai IoT (Phụ lục 2). 
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Phụ lục 2: Vấn đề khi Triển khai IoT 
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Chi phí cho sự cố ngừng hoạt động: Các thiết bị chuyển mạch đại trà thường được 
xây dựng với giá thành rẻ hơn các thiết bị chuyển mạch cao cấp và không có cùng 
mức độ phục hồi. Trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, nơi mọi thứ đều được kết nối, sự 
cố ngừng hoạt động sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của công ty. ZK Research tính toán 
chi phí trung bình tiêu tốn cho thời gian ngừng hoạt động trên tất cả các ngành dọc là 
1,7 triệu USD mỗi giờ. Ngay cả một sự biến đổi nhỏ trong thời gian hoạt động cũng có 
thể nhanh chóng quét sạch bất kỳ khoản tiết kiệm nào có được từ việc sử dụng một 
thiết bị chuyển mạch đại trà. 

Chi phí cho trải nghiệm người dùng kém: Các doanh nghiệp chi hàng tỷ đô vào 
công nghệ mới để giúp người dùng đạt được năng suất cao hơn. ZK Research đã tính 
toán rằng trung bình người dùng bị giảm 14% năng suất do hiệu suất ứng dụng kém. 
Một thiết bị chuyển mạch đại trà cũng sẽ không hiệu quả trong điều kiện hoạt động 
với công suất lớn và sẽ tác động trực tiếp đến năng suất của người dùng. 

Chi phí cho các cơ hội bị bỏ lỡ: Chuyển đổi kỹ thuật số không phải là sự kiện chỉ 
diễn ra một lần. Các doanh nghiệp phải liên tục thu thập và phân tích dữ liệu để có 
được những thông tin chi tiết mới để luôn đi trước đối thủ cạnh tranh. Biên mạng có thể 
cung cấp vô số dữ liệu liên quan đến người dùng, thiết bị, ứng dụng và các thông tin 
theo ngữ cảnh khác. Các thiết bị mạng đại trà không có cùng mức độ trang thiết bị và 
khả năng hiển thị để cung cấp những thông tin chi tiết phù hợp cho doanh nghiệp. 

Ngoài ra, việc sử dụng đại trà mạng sẽ bóp nghẹt sự đổi mới theo thời gian. Các nhà 
sản xuất sản phẩm mạng sẽ sử dụng các thành phần có sẵn, chi phí thấp nhất và cắt giảm 
chi phí kỹ thuật. Theo lý thuyết, nếu tất cả các sản phẩm là như nhau, thì lợi thế cạnh tranh 
duy nhất sẽ chỉ dựa trên giá thành. Điều này sẽ làm chậm tốc độ đổi mới hơn nữa. 

Tuy nhiên, luận điểm này đã được chứng minh là không chính xác và bây giờ hơn bao 
giờ hết, sự lựa chọn mạng là vấn đề quan trọng, đặc biệt là ở biên mạng—bởi vì đây là 
điểm kết nối cho người dùng, các ứng dụng và thiết bị. Các nhà lãnh đạo CNTT phải coi 
biên mạng là một tài sản chiến lược, chứ không phải hàng hoá, và phải sử dụng một nhà 
cung cấp thúc đẩy đổi mới hơn là giảm chi phí. 

PHẦN II: TÌM HIỂU VAI TRÒ CỦA BIÊN MẠNG 
Các kỹ sư không chuyên về mạng thường gặp nhiều khó khăn để hiểu được cách mạng 

hoạt động. Một mạng có thể hoạt động như một thực thể duy nhất, nhưng mạng thực sự 
bao gồm nhiều tầng hoặc lớp với các chức năng cụ thể (Phụ lục 3). 

Trung tâm dữ liệu và lõi mạng cực kỳ quan trọng nhưng chủ yếu được xây dựng để 
chuyển lưu lượng truy cập từ vị trí này sang vị trí khác nhanh nhất có thể. Một thập kỷ 
trước, biên mạng chủ yếu kết nối máy tính và máy in với mạng công ty. Nhưng chuyển 
đổi kỹ thuật số đã làm cho biên mạng gồm có biên mạng trụ sở và biên mạng nhánh quan 
trọng hơn bao giờ hết. Dưới đây là tất cả các chức năng hoạt động ở biên mạng hiện nay: 

Điểm thực thi bảo mật đầu tiên: Theo Khảo sát về Bảo mật năm 2016 của ZK 
Research, 80% trường hợp xâm phạm bảo mật xảy ra bên trong vành đai bảo vệ. Điều 
này tác động sâu sắc đến chiến lược bảo mật bởi vì tường lửa doanh nghiệp không 
thể ngăn chặn các mối đe doạ bảo mật. Biên mạng là nơi tốt nhất để áp dụng và xác 

Các nhà lãnh đạo 

CNTT phải coi 

biên mạng là một 

tài sản chiến lược, 

chứ không phải 

hàng hoá, và phải 

sử dụng một nhà 

cung cấp thúc đẩy 

đổi mới hơn là giảm 

chi phí. 
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Phụ lục 3: Vai trò của Lớp Mạng 

thực các chính sách, vì biên mạng sẽ không giới hạn quyền truy cập vào các tài 
nguyên mà người dùng cần phải kết nối. Chính sách bảo mật đặt ở biên có thể ngăn 
chặn hầu hết các mối đe doạ bên trong cũng như ngăn phát tán sang hai bên nếu có 
xâm phạm. 

Nền tảng cho IoT: ZK Research dự đoán rằng số lượng các điểm cuối được kết nối 
sẽ bùng nổ từ nay đến năm 2020 (Phụ lục 4). Khi kết nối IoT hợp nhất xung quanh 
IP, biên mạng là nơi mà các thiết bị như hệ thống chăm sóc sức khoẻ và hệ thống 
chiếu sáng LED sẽ kết nối. Ngoài việc được kết nối, nhiều thiết bị này sẽ được mạng 
cấp nguồn bằng nguồn qua Ethernet (PoE). Nếu biên không thực hiện đúng chức 
năng thì các doanh nghiệp có thể không tận dụng được tối đa khoản đầu tư của họ 
vào IoT. 

Tối ưu hoá hiệu suất ứng dụng: Tất cả các ứng dụng kinh doanh đều phải đi qua 
biên mạng bất kể chúng nằm trong trung tâm dữ liệu của công ty hay trong đám mây. 
Biên mạng là nơi diễn ra ưu tiên ứng dụng, giúp các ứng dụng có nhiệm vụ quan 
trọng hoặc các ứng dụng trong thời gian thực không bị chạy chậm. 

Văn phòng 
chi nhánh

LÕI MẠNG

BIÊN MẠNG TRỤ SỞ

BIÊN NHÁNH
Điểm kết nối cho các thiết bị người dùng 
làm việc tại nhánh và các điểm cuối khác

TRUNG TÂM DỮ LIỆU
Ứng dụng và dữ liệu doanh nghiệp

Kết nối thiết bị người dùng và các điểm 
cuối khác với trung tâm dữ liệu

Điểm kết nối cho các thiết bị người 
dùng nội bộ và các điểm cuối khác

ZK Research, 2016
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Cải thiện trải nghiệm của khách hàng: Một trong những sáng kiến kỹ thuật số 
hàng đầu dành cho doanh nghiệp là tạo ra trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. 
Công nghệ kỹ thuật số có thể thay đổi cách khách hàng mua sắm, sinh viên học tập 
và bác sĩ hành nghề y. Tuy nhiên, một biên mạng có hiệu quả kém có thể tác động 
đáng kể đến các dịch vụ hướng tới khách hàng, khiến khách hàng thay đổi lòng 
trung thành của họ. Một nghiên cứu gần đây của ZK Research cho thấy 2/3 số khách 
hàng thuộc thế hệ đầu 8x đến cuối 9x đã chuyển đổi nhà cung cấp trong 12 tháng 
qua vì trải nghiệm kém. 

Giá trị doanh nghiệp tăng lên: Biên mạng là nơi tốt nhất để có được các thông tin 
chi tiết về điều gì đang xảy ra với doanh nghiệp. Tất cả lưu lượng dữ liệu đi qua biên 
mạng, giúp cho các tổ chức dễ nắm bắt và phân tích lưu lượng. Thông tin về người 
dùng, thiết bị, ứng dụng và mối đe doạ có thể được sử dụng để đưa ra quyết định 
đúng đắn hơn và nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh, đồng thời giúp tổ chức có vị 
thế dẫn đầu bền vững. 

PHẦN III: CÂU HỎI NÊN XEM XÉT KHI HỖ TRỢ BIÊN MẠNG HIỆU 
SUẤT CAO 

Khi nói đến việc lựa chọn một nhà cung cấp mạng, có nhiều tùy chọn khác nhau, từ 
sản phẩm đại trà, chi phí thấp cho đến sản phẩm đầy đủ tính năng, có giá trị cao hơn. 
Việc đánh giá các sản phẩm này có thể là rất khó do vấn đề giá cả, phạm vi tính năng, 

Phụ lục 4: IoT Tạo ra Mười nghìn Tỷ Kết nối Biên Mạng 

1995 - 2015 

1995 2005 2010 2015 2020

ZK Research, 2016

200 triệu 
điểm cuối cho 

Điện toán Cố định

1 tỷ 
điểm cuối cho 

Điện toán Khả chuyển

10 tỷ 
điểm cuối cho 

Điện toán Di động

50 tỷ 
điểm cuối cho Mạng lưới 
Thiết bị Kết nối Internet

ZK Research, 2016 
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khả năng quản lý và bảo mật có thể rất đa dạng. Dưới đây là những câu hỏi quan trọng 
mà các công ty nên hỏi khi hỗ trợ biên mạng có hiệu suất cao. 

Tổng chi phí sở hữu (TCO) trong vòng 5 năm là bao nhiêu? 
Khi các công ty tiếp tục triển khai các công nghệ kỹ thuật số, các tổ chức cần thay đổi suy 

nghĩ của họ về mạng và xem mạng như là nền tảng kỹ thuật số. Nếu được triển khai đúng 
cách, mạng có thể cung cấp rất nhiều dịch vụ cho biên mạng. Tuy nhiên, điều này không thể 
thực hiện được nếu cái giá phải trả là mất đi khả năng thích ứng dễ dàng với môi trường 
kinh doanh đang thay đổi và các tính năng hỗ trợ nâng cao được tích hợp mà không làm 
gián đoạn hoạt động kinh doanh. Khả năng này có thể có vô số lợi ích TCO dài hạn. 

Khi đánh giá các sản phẩm tại biên mạng, các tổ chức nên nghĩ về tương lai 5 năm tới 
trở lên để tính toán TCO—tương đương với một chu kỳ thay thế. Như Phụ lục 5 cho thấy, 
các sản phẩm đại trà có vẻ như có TCO thấp hơn vào đầu vòng đời. Tuy nhiên, khi công ty 
cần dịch vụ mới và thực hiện nâng cấp dần dần, việc lựa chọn thiết bị chuyển mạch đại trà 
có thể nhanh chóng dẫn đến TCO tăng vọt, vì thiết bị chuyển mạch loại này cần được thay 
thế thường xuyên hơn. Ngoài ra, các tác động của việc lựa chọn sai sản phẩm lâu dài có thể 
dẫn đến thời gian ngừng hoạt động không cần thiết, cơ hội bị mất và khả năng quản lý thiết 
bị thiếu nhất quán. Theo ZK Research, một giám đốc công nghệ đã mô tả thiết bị chuyển 
mạch đầy đủ tính năng là một con dao cực kỳ sắc bén: Ông không chắc chắn khi nào cần 
các tính năng bổ sung, nhưng ông biết các tính năng đó sẽ luôn sẵn sàng khi ông cần. 

Chi phí ban đầu

Điểm khác biệt đáng 
kể của TCO

Nâng cấp tính năng phần mềm 
với chi phí thấp cho thiết bị chuyển 
mạch đầy đủ tính năng mà không 
cần thay thế phần cứng

Nâng cấp thiết bị chuyển mạch tăng
dần ở năm 2 và 4 do thiết bị chuyển

mạch đại trà thiếu các tính năng
nâng cao

Năm 0 Năm 5Năm 4Năm 3Năm 2Năm 1

THIẾT BỊ CHUYỂN 
MẠCH ĐẠI TRÀ

THIẾT BỊ CHUYỂN 
MẠCH ĐẦY ĐỦ 
TÍNH NĂNG

ZK Research, 2016

Tăng

CHI PHÍ

Giảm

Phụ lục 5: Thiết bị Chuyển mạch Mạng có Đầy đủ Tính năng Cung cấp Lợi thế Đáng 
kể về TCO so với Sản phẩm Đại trà 
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Chuyển đổi kỹ thuật số đòi hỏi phải thay đổi liên tục, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu 
được vai trò của mạng trong đổi mới bất kể mạng được triển khai ở một vị trí mới hay là làm 
mới mạng hiện có. Câu hỏi có thể được chia thành ba danh mục chính: đổi mới, bảo mật và 
sự nhanh nhạy. 

Mạng thúc đẩy đổi mới bằng cách nào? 
Mạng không chỉ cung cấp khả năng kết nối mà còn phải hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật số. 

Điều này đặt ra những câu hỏi sau đây liên quan đến đổi mới: 

1. Giải pháp có thể đảm bảo tính khả dụng và cung cấp dịch vụ nhất quán 
không? Đã qua rồi những ngày lỗi mạng tệ hại. Giữ cho mạng luôn vận hành và hoạt 
động hiệu quả là việc khá dễ dàng; điều khó khăn là ở chỗ đảm bảo trải nghiệm người 
dùng cuối không bị ảnh hưởng nếu một thành phần mạng bị lỗi. Mạng ngày nay cần phải 
tự động thích ứng với những lỗi này và đảm bảo duy trì cùng một mức độ hiệu suất như 
đã biết. Bộ phận CNTT cũng cần xác định được các bất thường của mạng và xu hướng 
để xác định tác động tiềm ẩn của chúng. Dữ liệu đo đạc từ xa có thể được sử dụng để 
nhanh chóng tìm thấy và khắc phục các sự cố ứng dụng. Khảo sát về Hoạt động của Wi-
Fi năm 2016 của ZK Research cho thấy gần 50% số người được hỏi dành ít nhất 25% 
thời gian của họ để khắc phục sự cố Wi-Fi. Các tổ chức cần phải xem xét cách có thể 
cắt giảm đáng kể thời gian này. 

2. Giải pháp có thể nhanh chóng thích ứng với nhu cầu mới và bất ngờ không? 
Nhu cầu về mạng có thể thay đổi rất nhanh. Vì vậy, các công ty cần phải nỗ lực triển khai 
một giải pháp có thể tự động điều chỉnh mạng Wi-Fi thích ứng với tài khoản để mở rộng 
nhanh chóng quy mô khách hàng và những thay đổi trong chất lượng tín hiệu. 

3. Giải pháp có thể nhanh chóng cải thiện hiệu suất thiết bị và tuổi thọ pin 
không? Thiết bị di động là cách chính mà người dùng truy cập thông tin, và mạng phải 
có tích hợp trí thông minh để có thể hiểu các thiết bị đang kết nối với mạng và điều chỉnh 
để mang lại một trải nghiệm tối ưu trong thế giới di động mới. Có thể tối ưu hoá chuyển 
vùng sẽ giảm tiêu hao pin và giữ cho người dùng luôn kết nối khi đang di chuyển. 

4. Mạng có thể cung cấp thông tin chi tiết chính xác về các yếu tố bên trong và 
bên ngoài không? Dữ liệu đóng vai trò chính. Mạng là một nguồn có giá trị, giúp hiểu 
rõ về người dùng, thiết bị, ứng dụng và ngay cả các mối đe doạ. Tuy nhiên, dữ liệu đó 
chỉ có giá trị khi dữ liệu chính xác—và sự chính xác đến từ chi tiết. Tầm nhìn trong phạm 
vi một mét với nhiều điểm dữ liệu hơn sẽ mang lại một cái nhìn thực tế hơnvề những gì 
đang thực sự diễn ra so với tầm nhìn trong phạm vi năm mét với các điểm dữ liệu định 
kỳ. Khách hàng mới sử dụng các trường hợp và trải nghiệm đang được tạo ra thông qua 
các dịch vụ mạng nâng cao chẳng hạn như tam giác 360 độ gồm có máy khách, mạng 
hoặc ứng dụng. Tầm nhìn này có thể giúp bộ phận CNTT tham gia vào quy trình ra quyết 
định bằng cách cung cấp dữ liệu phù hợp với doanh nghiệp, có thể hành động. 

Chuyển đổi kỹ 

thuật số đòi hỏi 

phải thay đổi liên 

tục, vì vậy điều 

quan trọng là 

phải hiểu được 

vai trò của mạng 

trong đổi mới. 
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 5. Giải pháp có sẵn sàng hỗ trợ các thiết bị IoT mới mà người dùng không 
thường xuyên giao tiếp không? Biên mạng có thể cải thiện khả năng cung cấp dịch vụ 
của điểm cuối. Nhiều thiết bị kết nốivới mạng, chẳng hạn như các thiết bị được sử dụng 
với IoT, làm điều đó bằng một nguồn duy nhất qua kết nối hỗ trợ Ethernet (PoE), khiến 
cho nó trở thành một điểm duy nhất bị lỗi khi thiết bị chuyển mạch lỗi. Các thiết bị chuyển 
mạch kết nối với các thiết bị này cần phải có tính năng phục hồi để giảm thiểu thời gian 
ngừng hoạt động. Ngoài ra, yêu cầu cấp nguồn cho các thiết bị thông qua thiết bị chuyển 
mạch ngày càng tăng, và thiết bị chuyển mạch cần phải cung cấp đủ công suất để đáp 
ứng nhu cầu này. 

Mạng có cung cấp mức độ nhanh nhạy cần thiết cho thời đại kỹ thuật số không? 
Các doanh nghiệp kỹ thuật số đòi hỏi một nền tảng CNTT nhanh nhạy để họ có thể đáp 

ứng với các biến động của thị trường nhanh hơn đối thủ cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, 
CNTT chỉ nhanh nhạy như thành phần kém năng động nhất (thường là mạng). Biên mạng 
phải nhanh nhạy như phần còn lại của CNTT mà không làm tăng chi phí và độ phức tạp. Để 
hiểu liệu đây có phải là trường hợp đó hay không, các công ty phải đặt những câu hỏi sau đây: 

1. Giải pháp có thể ưu tiên hợp lý các ứng dụng từ đám mây đến người dùng 
cuối không? Việc có một phương pháp tiếp cận khép kín để xác định chất lượng dịch 
vụ cho các ứng dụng sẽ làm giảm lợi nhuận. Các tổ chức đang nhận ra rằng việc giải 
quyết các ứng dụng một cách nhất quán từ đám mây, mạng riêng hay mạng công cộng 
cho thiết bị người dùng cuối là rất quan trọng để duy trì một trải nghiệm người dùng nhất 
quán, chất lượng cao. 

2. Giải pháp có thể giúp tìm ra các nhánh hoặc phân vùng mới mà không cần 
nhiều hỗ trợ nội bộ không? Phải thực hiện dịch vụ cung cấp kỹ thuật viên CNTT trợ 
giúp tận nơi để tìm ra mạng ở một vị trí xa xôi là một việc làm tốn kém và mất nhiều 
thời gian. Các doanh nghiệp kỹ thuật số phát triển rất nhanh nên không thể chờ đợi các 
nhánh, phân vùng mạng hoặc chức năng mới được kích hoạt bởi một kỹ sư phải có mặt 
tại hiện trường để cắm vào hộp và định cấu hình. Khả năng cắm vào là chạy và cung 
cấp trong vài giờ là cực kỳ quan trọng để tăng tốc độ triển khai và giảm chi phí. 

3. Có thể bổ sung chức năng và tiêu chuẩn mới mà không cần nâng cấp thêm 
không? Có thể thêm chức năng mà không phải liên tục thay thế cơ sở hạ tầng cũ bằng 
các thiết bị mới giúp giảm thiểu tình trạng gián đoạn kinh doanh và có thể tiết kiệm một số 
tiền đáng kể. Ngoài ra, những người quản lý mạng cần phải có khả năng cung cấp các cập 
nhật phần mềm mà không làm gián đoạn người dùng, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến năng 
suất. Việc đầu tư vào các giải pháp có thể mở rộng chức năng một cách nhanh chóng và 
dễ dàng là tối quan trọng để đáp ứng các nhu cầu mới của doanh nghiệp. 

4. Có thể chuyển giao giấy phép dễ dàng không? Các tổ chức cần có khả năng làm 
mới phần cứng mà không phát sinh thêm chi phí do phải mua giấy phép phần mềm mới. 
Tách các giấy phép phần mềm khỏi phần cứng là rất quan trọng, bởi vì các tổ chức sẽ 
làm mới cơ sở hạ tầng mạng của họ thường xuyên hơn do nhu cầu phát triển nhanh 
hơn. 

Các doanh nghiệp 

kỹ thuật số đòi hỏi 

một nền tảng CNTT 

nhanh nhạy để họ có 

thể đáp ứng với các 

biến động của thị 

trường nhanh hơn 

đối thủ cạnh tranh 

của mình. 
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Có thể tận dụng mạng để tăng mức độ bảo mật và giảm thiểu rủi ro không? 
Mạng có thể đóng vai trò như một lợi thế có giá trị, không chỉ cấp quyền truy cập cho 

người dùng mà còn xác thực hoạt động người dùng dựa trên ngữ cảnh sâu hơn. Phát hiện 
mối đe doạ vẫn còn là một thách thức đáng kể cho các tổ chức. Khảo sát về Bảo mật năm 
2016 của ZK Research phát hiện ra rằng thời gian trung bình để tìm ra một vi phạm là trên 
100 ngày. Các tổ chức cần phải tìm cách phát hiện các mối đe doạ trong vài giờ thay vì 
nhiều ngày bằng cách đặt các câu hỏi sau đây: 

1. Giải pháp có thể phân vùng hợp lý lưu lượng bằng một phương pháp tiếp 
cận dựa trên phần mềm và tự động điều chỉnh cũng như mở rộng quy mô khi 
những rủi ro mới được xác định không? Phân vùng mạng đang bùng nổ khi khách 
hàng muốn cách ly lưu lượng ứng dụng và người dùng trong các khu vực an toàn. Việc 
đảm bảo nhân viên, khách hàng, nhà thầu và IoT có quyền truy cập vào những thứ họ 
cần là đơn giản khi làm việc với các danh sách kiểm soát truy cập và các hoạt động 
triển khai trong bán kính nhỏ. Nhưng khi số lượng người dùng và thiết bị mở rộng, việc 
quản lý các danh sách này trở nên rất khó khăn. Các tổ chức kỹ thuật số mới đang tìm 
cách phân vùng hợp lý lưu lượng dựa trên loại người dùng và vai trò. Điều này cho 
phép họ nhanh chóng điều chỉnh chính sách truy cập của mình và có khả năng tự động 
điều chỉnh dựa trên mức độ rủi ro. 

 2. Giải pháp có tích hợp bảo mật vào trong cơ sở hạ tầng mạng để phát hiện 
các mối đe doạ nội bộ và bên ngoài tại điểm truy cập, lõi, WAN và nhánh không? 
Nghiên cứu về Ý định Mua Mạng năm 2016 của ZK Research cho thấy rằng 78% số 
người được hỏi không tin chắc rằng tổ chức CNTT nhận biết đầy đủ về tất cả các thiết 
bị IoT kết nối với mạng. Mạng là tài sản có giá trị ở chỗ tự động phát hiện điểm cuối IoT 
và có thể tận dụng phân tích lưu lượng để theo dõi người dùng và hoạt động của IoT. 
Bất kỳ thay đổi nào trong hành vi bình thường có thể cho thấy hoạt động gây hại hoặc 
xâm phạm tiềm ẩn. 

3. Giải pháp có thể khắc phục tác động của các mối đe doạ bằng cách phân tích 
các luồng lưu lượng không? Mỗi tổ chức sẽ phải đối phó với các mối đe doạ tại một 
thời điểm nào đó, nhưng ảnh hưởng có thể có của những mối đe doạ này trong một 
khoảng thời gian ngắn có thể làm tê liệt cả một doanh nghiệp. Các tổ chức cần phải tìm 
ra một giải pháp phát hiện và phân tích mối đe doạ tốt hơn. Tận dụng dữ liệu từ mạng 
cho phép các tổ chứcxác định căn nguyên của sự xâm nhập và vị trí xâm nhập để 
nhanh chóng khắc phục. Biên mạng có thể nhanh chóng phản ánh lưu lượng để kiểm 
tra thêm nếu xâm phạm xảy ra. 

 4. Liệu giải pháp có thể luôn cập nhật thông tin về các mối đe doạ mới trước khi 
phát hiện thấy các mối đe doạ đó trên mạng không? Có một phương pháp ứng phó 
để giảm thiểu rủi ro đồng nghĩa với việc không thông báo cho đến khi hoạt động gây 
hại đang diễn ra trên mạng. Các tổ chức có thể chặn đứng các mối đe doạ mới ngay 
từ đầu bằng cách không ngừng tìm hiểu về chúng từ bên ngoài tổ chức và tự động cập 
nhật hệ thống để ngăn chặn hành vi xâm phạm. Các chuyên gia mạng và bảo mật cần 
phải thay đổi chiến lược bảo mật từ ứng phó thành chủ động để giảm nguy cơ xảy ra 
hành vi xâm phạm. Nếu xảy ra, các công cụ thu thập dữ liệu và thực hiện các phân tích 
có thể tìm thấy phần mềm độc hại một cách nhanh chóng và tự động thay đổi mạng để 
giảm thiểu bán kính phát tán hiệu quả. 

Phát hiện mối đe 

doạ vẫn còn là 

một thách thức 

đáng kể cho các 

tổ chức.
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Mạng sẽ được quản lý như thế nào? 
Câu hỏi này thường bị nhiều tổ chức bỏ qua nhưng là một trong những câu hỏi quan 

trọng nhất cần đặt ra. Có một mức độ tập trung rất lớn vào chi phí của các thiết bị mạng, 
nhưng phần cứng chỉ chiếm khoảng 20% tổng chi phí vận hành mạng, trong khi chi phí 
hoạt động chiếm 50% trở lên. 

Trước đây, các mạng được một thiết bị quản lý mỗi lần thông qua một giao diện dòng 
lệnh. Quá trình thực hiện các thay đổi trên mạng rất lâu và mất thời gian. Nghiên cứu của 
ZK Research đã chỉ ra rằng thời gian trung bình để thực hiện một sự thay đổi trên toàn 
mạng là bốn tháng—quá chậm đối với các doanh nghiệp kỹ thuật số. Ngoài ra, lỗi của con 
người chiếm 35% thời gian ngừng hoạt động của mạng và là nguyên nhân lớn nhất gây 
ra mất điện. Quản lý mạng phải thay đổi trong thời đại kỹ thuật số. Những người quản 
lý mạng nên tìm ra một giải pháp cung cấp các khả năng sau: 

Quản lý hợp nhất mạng có dây và không dây 

Cung cấp trên toàn mạng so với lấy thiết bị làm trung tâm 

Giao diện đồ họa phong phú để các kỹ sư cấp thấp hơn có thể thực hiện các thay 
đổi cấu hình cơ bản 

Khả năng phục hồi những thay đổi cấu hình nếu cần thiết 

Cả khả năng quản lý tại chỗ và trên nền tảng đám mây, mang lại cho khách hàng 
sự lựa chọn mô hình quản lý 

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Xu hướng kỹ thuật số đã nâng cao giá trị của mạng. Mạng không còn bị xem là một 
tài nguyên ít giá trị hoặc ''đại trà" nữa. Thay vào đó, biên mạng là nơi người dùng kết nối 
với các ứng dụng và nội dung, làm cho nó mang tính chiến lược cao và là một điểm lợi thế 
cạnh tranh. Trưởng nhóm kinh doanh và CNTT phải xem xét tất cả hoạt động xảy ra ở biên 
mạng và cơ sở hạ tầng đại trà so với các mạng cao cấp từ các nhà cung cấp như Cisco. 

Các thiết bị mạng chi phí thấp có vẻ hấp dẫn lúc đầu, nhưng theo thời gian chúng sẽ 
tạo ra rủi ro bảo mật cao hơn, làm giảm khả năng giám sát và tối ưu hoá hiệu suất ứng 
dụng của tổ chức, và có rất ít khả năng tự động hoá các quy trình. Đây là tất cả những 
nhân tố cực kỳ quan trọng để thành công trong thời đại kỹ thuật số, do đó, các tổ chức 
bắt buộc phải đưa ra sự lựa chọn đúng đắn ở biên mạng và sử dụng nó làm nền tảng 
để chuyển đổi kỹ thuật số. Do đó, ZK Research đưa ra các đề xuất sau: 

Hãy cân nhắc đến TCO, chứ không phải chi phí mua, khi mua các thiết bị mạng. 
Dữ liệu của ZK Research cho thấy rằng phần cứng mạng chỉ chiếm khoảng 20% tổng 
chi phí vận hành mạng, trong khi chi phí hoạt động chiếm 50%. Tiết kiệm một vài phần 
trăm cho phần cứng có thể làm tăng đáng kể các sự cố hoạt động, dẫn đến tăng toàn 
bộ TCO. 

Phần cứng chỉ 

chiếm khoảng 20% 

tổng chi phí vận 

hành mạng, trong 

khi chi phí hoạt 

động chiếm 50% 

trở lên.
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Phân tích tác động của mạng đối với doanh nghiệp của bạn. Để hiểu đúng tác 
động của biên mạng, cần phải hiểu rõ về thời gian ngừng hoạt động theo dự kiến và 
bất ngờ của tổ chức. Bất kỳ thời gian ngừng hoạt động hoặc sự cố hiệu suất nào sẽ 
khiến người lao động bị giảm năng suất và dẫn đến khách hàng tìm đến nhà cung cấp 
khác. Xâm phạm bảo mật có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho thương hiệu và dẫn đến 
các vụ kiện tụng. 

Đưa ra quyết định về biên mạng có giá trị lâu dài trong tương lai. Hiểu những ứng 
dụng và dịch vụ truyền thông nào bạn đang sử dụng ngày nay và những gì công ty của 
bạn sẽ sử dụng trong tương lai (video, thoại IP, nhắn tin, di động, IoT, v.v.), và chọn nhà 
cung cấp mang lại cho bạn giải pháp tổng thể tốt nhất. Điều này sẽ thiết lập nền tảng 
mà các dịch vụ và ứng dụng kỹ thuật số sẽ được xây dựng trên đó. 
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