เครื่องมือขาย

เปรียบเทียบสถาปั ตยกรรมเครือขายดิจิทัล
Cisco

HPE

Huawei

Arista



จํากัด

x

ไมมี

x

ไมมี

จํากัด

จํากัด

x

มีการทํางานที่มีขอจํากัด

มี iPCA เป็ นตัวเลือก แ

Tunneled Node เป็ นโซลูชน
ั

แพลตฟอรมและการรับรู

นวัตกรรม
ติดตามผูใชตามสถานที่

ผานทาง BLE หรือ Wi-Fi
ไดมุมมองที่สมจริงและมี

รายละเอียดสูงของสถานที่

ลูกคา ไมวาจะติดตามดวย
BLE หรือ Wi-Fi ก็ตาม

Cisco CMX พรอมดวย

Virtual BLE Beacon และ
Hyperlocation รองรับ

การติดตามของ BLE และ

HPE รองรับ Bluetooth
ไมไดเต็มที่ตรงจุด
เชื่อมตอ

อุปกรณ Wi-Fi ดวย

ความแมนยําในตําแหน งสูง
ถึง 1-2 เมตร

สรางความผูกพันธกับ
ลูกคาตามสถานที่

ทําการตัดสินใจทางธุรกิจที่
มีความสําคัญขณะให

ประสบการณ การใชที่เป็ น

รูปแบบเฉพาะกวาแกลูกคา
เฝ าระวังตามประเภท

ของอุปกรณ ปลายทาง
เฝ าระวังและจําแนก

ประเภทพฤติกรรมของ
อุปกรณ และขอมูลที่
สําคัญตอการคนหา
ปั ญหา


โซลูชน
ั ของ Cisco CMX

ชวยใหธุรกิจเขาใจไดดีขึ ้น
วาผูใชมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมอยางไรเพื่อให

จํากัด
HPE ไมมโี ซลูชน
ั ที่

ครบวงจรเมื่อเทียบ
กับ Cisco

ธุรกิจสามารถทํา

การตัดสินใจไดดีขึ ้น

Cisco สามารถใชการ
วิเคราะหเพื่อสังเกต

พฤติกรรมพรอมกับ
Stealthwatch และ

NetFlow และจัดประเภท

มาก โดยให Artuba
แบบจํากัด

ตใหการรองรับดาน
สถานะอยางจํากัด

การรับสงขอมูลสวนที่อยู

บนขอบของเครือขายและ
ดานในเครือขายดวย
TrustSec

รองรับคุณสมบัติใหมโดย
ไมตองอัพเกรดครัง้ ใหญ

หลีกเลี่ยงการอัพเกรดครัง้
ใหญโดยการใชประโยชน
จากจุดเชื่อมตอ ตัว

ควบคุม และสวิตชอยาง
ไมมีผลกระทบตอการ
ทํางาน


ดวยการบูรณาการของ

ASIC รูปแบบเฉพาะ UADP
และ access point

modularity Cisco ใหการ
รองรับนวัตกรรมใหมๆ

x

x

x

ไมรองรับหน วยโมดูล

ไมมีการรองรับหน วย

ไมมีแพลตฟอรมไรสาย

แพลตฟอรมแบบสวิตช

ปั จจุบน
ั

ขึ ้นอยูกบ
ั เมอรแชนท

AP สวนใหญของ

คือแบบทั่วไปตาม

ทองตลาดทีผ
่ ลิตโดยใช

โมดูล AP หรือสวิตชใน

และการสลับแพลตฟอรม
ซิลิโคน

ซิลิคอน มี

ความยืดหยน
ุ ที่จํากัด
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x

จํากัด

ไมมี

คุณสมบัตินีจ
้ ะถูกรองรับ

คุณสมบัตินีจ
้ ะถูกรองรับ

ความสําคัญ QoS แบบ

ความสําคัญ QoS แบบ

ความคลองตัว
ปรับปรุงประสบการณ ใช
งานสําหรับผใู ชของ
Apple

ชวยเสริมสราง

ประสบการณ ผูใชที่ดีกวา
สําหรับแอพพลิเคชันที่

Cisco และ Apple รวมมือ

กันสรางประสบการณ ผูใช

ที่ดีกวาสําหรับผใู ชอป
ุ กรณ
ของ Apple เมื่อเชื่อมตอ
กับเครือขายของ Cisco

จากการจัดลําดับ
แมนนวลเทานั น
้

จากการจัดลําดับ
แมนนวลเทานั น
้

เกี่ยวของกับธุรกิจบน
อุปกรณ ของ Apple
ทัง้ หมด

รับรองประสบการณ ใช
งานในชวงเวลาที่
หนาแน น

ปรับเครือขายไรสาย
ระหวางชวงเวลาที่

หนาแน นที่ไมไดคาดการณ
ไวใหเหมาะสมโดย
อัตโนมัตโิ ดยทีไ่ ม


Flexible Radio Assignment

x

จํากัด

ไมมี

Huawei รองรับการ

จะเพิ่มประสิทธิภาพใหกับ

ปรับแตงสัญญาณวิทยุบน

เครือขายของคุณโดย

ซอฟทแวรในรุน AP8030

อัตโนมัติ และปรับปรุง

แตไมรองรับสัญญาณวิทยุ

ประสบการณ ผูใชใน

5 GHz แบบคู ใน APs

ชวงเวลาที่มีความ

หนาแน นสูงที่คาดเดาไมได

จําเป็ นตองเพิ่มจุดเชื่อมตอ
ใหม

การทํางานที่ตอเนื่ อง
ของแอพพลิเคชันใน
เครือขายทัง้ หมด

ใหประสบการณ เสียง

และวิดีโอตามเครือขาย
ลื่นไหลโดยอัตโนมัติ


ดวยการปฏิบัติที่เป็ นเลิศ

x

x

x

จํากัด

x

x

x

x

Huawei รองรับ PoE และ

ไมมีการรองรับ POE บน

แอพพลิเคชัน EasyQoS

มอบวิธีการสง QoS แบบ
end-to-end ที่เรียบงาย
ใหกับลูกคา

และไมจาํ เป็ นตองมีการ
แทรกแซงของฝ าย IT

ตรวจจับและตัง้ คาฟี เจอร
ในอุปกรณ เครื่องใหม

เมื่อโทรศัพท กลองถายรูป
จุดเชื่อมตอ หรืออุปกรณ

ระบบ IP อื่นๆ เชื่อมตอกัน
การตัง้ คาตางๆ เชน QoS
VLAN และการรักษา


อุปกรณ ไดรับการตรวจ
พบแบบไดนามิก และ

พอรทไดรับการตัง้ คาตาม
ประเภทของอุปกรณ ที่

ตรวจพบบนพอรทผาน

Cisco Auto Smartports

HPE สามารถตรวจจับและ
ตัง้ คุณลักษณะบน AP ที่

ติดอยูกับสวิตช HPE แตไม
สามารถตรวจจับอุปกรณ
ประเภทอื่นได

ความปลอดภัยจะถู

กนํ ามาใชโดยอัตโนมัติ
ความทนทางดาน

พลังงานสําหรับอุปกรณ
IoT และอุปกรณ อ่ น
ื ๆ
รับสภาพแวดลอมที่

ทํางานอยต
ู ลอดเวลา

สําหรับอุป
ุ กรณฺ IoT และ
อุปกรณ อ่ น
ื ๆ ที่ใช
พลังงานจาก PoE

แมกระทั่งเมื่อตัวสวิตช


Cisco เสนอ Persistent

POE และ Fast POE และ
Universal POE ในขณะที่

เตรียมความซํา้ ซอนหลาย
ระดับผาน StackW ise

x
HPE เสนอการรองรับ

POE/ POE+ (30W) แบบ
พืน
้ ฐาน และจัดเตรียม

power redundancy แบบ
1:1 ผานเครื่องสํารอง

พลังงานแบบคูที่รองรับ
สวิตชจาํ นวนจํากัด

รีบูท
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PoE+ PoH (95W) ใน

แพลตฟอรม S5700

แพลตฟอรม Arista

เดี่ยว

Power redundancy
เทากับ 1:1 PoH

(พลังงานมากกวา HDMI

(95W) บนแพลตฟอรม

S5700 เดี่ยว
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ระบบทําใหเป็ นอัตโนมัติที่
ตอเนื่ องทัง้ ใน WAN

WLAN และแบบมีสาย
ดวยการใชเพียงกระจก

เพียงบานเดียว สามารถลง
ระบบสาขาใหมออนไลน

หรือนํ านโยบายแอพพลิเค

ชันใหมมาใชไดภายในเวลา
ไมกน
ี่ าที
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จํากัด





x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ใช Prime Infrastructure ใน
การจัดหาการคัดเลือก

เสนทาง WAN สวนกลาง
ดวย IW AN และความ
ปลอดภัย การเขารหัส

การรับรูสถานะของแอพ
และการควบคุมผาน

APIC-EM และ TrustSec

HPE ใชตัวควบคุม SDN
และ Airwave ในการลง

ระบบโครงสรางพืน
้ ฐาน
โดยอัตโนมัติของสวิตข

Aruba เทานั น
้ HPE ใช IMC
สําหรับสวิตช HPE ดัง้ เดิม
แตไมรองรับ Airwave ตอ
กระจกหนึ่ งบาน

การรักษาความปลอดภัย
การตรวจจับภัยคุกคาม
กําจัดภัยคุกคามไดอยาง

รวดเร็วทั่วทัง้ เครือขาย (ทัง้
แบบมีสายและไรสาย) ได
จากที่เดียว


กําจัดภัยคุกคามทั่ว

เครือขายดวยโซลูชน
ั

การรักษาความปลอดภัยที่
ทรงประสิทธิภาพของ

Cisco ผลิตภัณฑรวมถึง

Stealthwatch, TrustSec,

Identity Services Engine
และ Rapid Threat
Containment
ตรวจหาแหลงการรบ
กวนที่ไรสายหรือภัย
คุกคาม

ตรวจจับและป องกันแหลง

ภัยคุกคามหรือการรบกวน
RF ในเครือขายไรสายโดย
อัตโนมัตโิ ดยทีไ่ มสง
 ผล
กระทบตอการทํางาน

การเรียนรูเชิงรุกในการ
รักษาความปลอดภัย

ป องกันภัยคุกคามใหมๆ

ไมใหเขาสูเครือขายกอน
การถูกเจาะระบบ

ระบบแบงเซ็กเมนทของ
ผูใช อุปกรณ และเป็ น
กลุมที่เรียบงาย

อนุญาตใหแขกหรือ
ผูรับเหมาเขาถึง

แหลงขอมูลที่กําหนดบน


จุดเชื่อมตอ Cisco Aironet
ใช CleanAir ซึ่งเป็ น

Hyperlocation Module และ
Flexible Radio Assignment
ในการสแกน ระบุตาํ แน ง
และกําจัดภัยคุกคามทาง

HPE ใชโซลูชันแบบ
ซอฟตแวรซ่ง
ึ ดอย

ประสิทธิภาพ และไมมี

การสแกนอยางตอเนื่ องใน
ทุกชองสัญญาณ

ความปลอดภัยหรือ
การรบกวน RF


ระบบนิ เวศ ThreatGrid
Talos เสริมสราง

การปกป องและป องกัน
ภัยคุกคามที่รูจก
ั และ
ภัยคุกคามเกิดใหม

นํ านโยบายตามบริบทไปใช
ทั่วทัง้ เครือขายไดในคลิก
เดียวโดยใช Identity

Services Engine และ
TrustSec

เครือขายของคุณ

ใหผใู ชและอุปกรณ

สามารถเคลื่อนยายไปมา

ระหวางสาขาและแคมปั ส

ทัง้ แบบ WLAN และแบบมี
สายไดอยางงายดาย
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