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Yazar Hakkında
Zeus Kerravala, ZK
Research’ün kurucusu ve
esas analistidir. Kerravala,
müşterilerine hem mevcut
iş ortamında hem de uzun
vadede yardımcı olan
taktiksel danışmanlık
ve stratejik rehberlik
hizmeti sunar. Şu birimlere
araştırmalar ve öngörüler
sunar: son kullanıcı BT
ve ağ yöneticileri; BT
donanım, yazılım ve servis
satıcıları ve Kerravala’nın
bünyesindeki şirketlere

Dijital dönüşüm, iş dünyasını daha önce hiç olmadığı hızda yeniden şekillendirmektedir.
Dijitali benimsemiş şirketler kendi piyasalarında çabucak lider haline gelmiş ve bunu
yapmayanlar onların çok gerisinde kalmışlardır. ZK Research çalışmaları, dijital kuruluşların
bu değişimi benimsememiş şirketlerden %64 daha fazla kar yaptığını ortaya koymuştur. Bu
nedenle dijitalleşme, BT ve iş liderleri için en üst sıradaki girişimdir.
Ondan önceki önemli değişimlerde olduğu gibi dijitale geçiş de yeni teknolojiler
gerektirir. Son önemli işletme dönüşümü (İnternet çağı), düşük maliyetli bilgi işlem
PC'lerinin, Windows işletim sisteminin benimsenmesi, tarayıcının oluşturulması ve ev
geniş bandının yükselişiyle iyice ateşlenmiştir.
Dijital çağ, bulut bilişim, mobilite, Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri ve iş birliği
gibi piyasaya yeni çıkan çok sayıda teknoloji ile yönetilecektir. Bu teknolojilerinin
tümü ilgisiz bileşenler gibi görünebilir ancak aynı ortak noktada birleşmektedir. Hepsi
de ağ odaklıdır. Bu da ağın, kurulum başarısında temel bir rol oynayacağı anlamına
gelir. Örneğin, bulut servisleri genişlemektedir (Resim 1) ancak kullanıcılar iyi bir bulut
deneyimi yaşamak için yüksek kaliteli ağ servisine ihtiyaç duymaktadır.
Yıllar geçtikçe birçok uzman ağın bir meta olacağını öngörmüştür. Bu senaryoda,
satıcı seçimi pek fazla fark yaratmayacağı için en iyi seçenek en düşük maliyetli ürünü
satın almak olacaktır. Bu trend, BT’nin kişisel bilgi işlem gibi diğer alanlarında meydana
geldi, bu nedenle ağ sektörünün aynı yoldan baş aşağı düşeceği konusunda bazı
spekülasyonlar vardır.
Meta anahtarların, yüksek fiyatlı önde gelen uç anahtarlarından daha düşük
maliyetli olduğu doğrudur ancak bir anahtarın diğerine göre maliyeti, yalnızca bir

yatırım yapmak isteyen
finansal topluluğun üyeleri.

Resim 1: Bulut Servisleri Yükselişte

Genel Bulut Servisleri (Milyar dolar olarak)
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cihazın diğerine göre fiyatı baz alınarak belirlenmemelidir. Esasında, ZK Research şu
nedenlerden dolayı bir meta anahtarın, önünde sonunda bir kuruluşa daha fazlasına
mal olacağına inanmaktadır:
Güvenlik riskleri: Şirketin tüm verilerine bir ağ üzerinden erişilebilir. Bu, doğru
önlemler alınmazsa onu saldırganlara karşı savunmasız hale getirir. Günümüzde
ağa bağlı her cihaza sızılabilir. Geçmişte, güvenlik ekipleri uç noktalarını korumak
için şirkete ait PC’lere ajanlar yüklerdi. Günümüzde BT’nin, güvenliği ajanlar
kullanarak sağlamanın çok daha zor olduğu kişisel mobil cihazların ve IoT uç
noktalarının akınıyla da başa çıkması gerekir. Çoğu IoT uç noktasının ajanları
çalıştırma becerisi olmadığı için IoT cihazları önemli bir zorluk çıkarır. Ayrıca, ZK
Research 2016 IoT Anketi, yanıt veren BT çalışanlarının %78’inin IoT cihazlarının
ağa bağlı olup olmadığını bilme konusunda becerilerine güvenmediklerini
göstermiştir. Güvenliğin, IoT kurulumunun (Resim 2) en büyük kaygıları arasında
bir numara olmasının nedeni budur.
Kesintinin maliyeti: Meta anahtarlar genellikle esneklik seviyesi aynı olmayan
pahalı olanlardan daha ucuza kurulur. Her şeyin bağlı olduğu bugünün dijital
Resim 2: IoT Kurulum Kaygıları
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dünyasında, kesinti şirketlere para kaybettirir. ZK Research, ortalama kesinti
maliyetinin tüm dikey pazarlarda saat başına 1,7 milyon ABD doları olduğunu
hesaplamıştır. Hizmet süresindeki küçük bir değişiklik bile, meta anahtar
kullanılarak elde edilen tasarrufu hızla silip atabilir.

BT liderleri ağ
ucunu bir ürün
olarak değil,
stratejik bir varlık
olarak görmeli
ve düşük maliyet
sunan değil yenilik
sunan bir satıcıdan
yararlanmalıdır.

 ötü bir kullanıcı deneyiminin maliyeti: İşletmeler kullanıcıları daha üretken hale
K
getirmek için yeni teknolojilere milyarlar harcarlar. ZK Research, kötü uygulama
performansından dolayı kullanıcıların ortalama %14 oranında daha az üretken
olduğunu hesaplamıştır. Bir meta anahtar, yüksek yükler altında da çalışmayacak ve
kullanıcı üretkenliğine doğrudan etki edecektir.
 açırılan fırsatların maliyeti: Dijital dönüşüm bir seferlik bir olay değildir.
K
İşletmeler, rakiplerin ilerisinde olma konusunda yeni fikirler elde etmek için
devamlı veri toplamalı ve bunları analiz etmelidir. Ağ kenarı; kullanıcılar, cihazlar,
uygulamalar ve içeriğe dayalı diğer bilgilerle ilgili bir veri serveti sunabilir. Meta
ağ cihazları, işletmeye ilgili fikirleri sunma açısından aynı gösterge ve görünürlük
seviyesine sahip değildir.
Ayrıca, ağı metalaştırmak zaman içinde yeniliği baskılayacaktır. Ağ ürünü
üreticileri en düşük maliyetli, kullanıma hazır bileşenleri kullanacak ve mühendislik
maliyetlerinden kısacaklardır. Teorik olarak, tüm ürünler aynı olsa tek rekabet avantajı
fiyata dayalı olacak ve yeniliği çok daha fazla yavaşlatacaktır.
Ancak, bu tezin yanlış olduğu kanıtlanmıştır ve şimdi ağ seçimi, özellikle de
kullanıcılar, uygulamalar ve cihazlar için bağlantı noktası olduğundan uçta her
zamankinden daha önemlidir. BT liderleri ağ ucunu bir ürün olarak değil, stratejik
bir varlık olarak görmeli ve düşük maliyet sunan değil yenilik sunan bir satıcıdan
yararlanmalıdır.

Bölüm II: Ağ Ucunun Rolünü Anlama
Ağ uzmanı olmayan mühendisler çoğunlukla ağların nasıl çalıştığını anlamakta
zorluk çekerler. Bir ağ tek bir varlık gibi çalışabilir ancak ağ gerçekte belirli işlevlere
sahip birkaç katman veya seviyeden oluşur (Resim 3).
Veri merkezi ve ağ çekirdeği kritik öneme sahiptir ancak öncelikle trafiği mümkün
olduğunca hızlı şekilde bir konumdan başka bir konuma taşımak için üretilmiştir.
On yıl önce, ağ ucu ağırlıklı olarak PC’leri ve yazıcıları şirketin ağına bağlardı. Ancak
dijital dönüşüm, kampüs ucundan ve şube ucundan oluşan ağ ucunu hiç olmadığı
kadar önemli hale getirdi. Aşağıda bugün ağ ucunda meydana gelen tüm işlevleri
bulabilirsiniz:
İlk güvenlik uygulama noktası: ZK Research 2016 Güvenlik Anketine göre
güvenlik ihlallerinin %80’i çevre birimlerinde meydana gelmektedir. Kurumsal
güvenlik duvarı, güvenlik tehditlerine karşı koruyamadığı için, bunun güvenlik
stratejisi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Ağ ucu, kullanıcıların bağlanması gereken
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Resim 3: Ağ Katmanlarının Rolü
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kaynaklara erişimi sınırlamayacağı için politikaların uygulanacağı ve doğrulanacağı
en iyi yerdir. Uçta ayarlanan güvenlik politikaları birçok dahili tehdidi
durdurabilmenin yanı sıra bir ihlal oluşursa yanal olarak yayılmalarını da önler.
IoT için temel: ZK Research, bağlı uç noktası sayısının şu an ve 2020 yılları arasında
(Resim 4) patlama yapacağını öngörmektedir. IoT bağlanabilirliği IP çerçevesinde
birleştiği için, ağ ucu, sağlık hizmetleri ve LED aydınlatma sistemleri gibi cihazların
bağlanacağı yerdir. Bağlı olmaya ek olarak bu cihazların çoğu ağ tarafından,
Ethernet Üzerinden Güç (PoE) kullanılarak desteklenecektir. Uçta doğru işlevler
yoksa, işletmeler IoT yatırımlarını en üst düzeye çıkaramayabilirler.
 ygulama performansının optimizasyonu: Tüm iş uygulamaları, şirketin veri
U
merkezinde veya bulutta olup olmadığına bakılmaksızın ağ ucu üzerinden geçmek
zorundadır. Ağ ucu, gerçek zamanlı veya kritik görev uygulamalarının yavaş
çalışmasını önleyerek uygulamaların önceliklendirildiği yerdir.
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Resim 4: IoT Onlarca Milyarlık Ağ Ucu Bağlantısı Oluşturur
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İyileştirilmiş kullanıcı deneyimi: İşletmelerin en önlemli dijital girişimlerinden
biri, fark yaratan bir kullanıcı deneyimi oluşturmaktır. Dijital teknoloji; müşterilerin
alışveriş yapma, öğrencilerin öğrenme ve doktorların tıbbı uygulama şeklini
değiştirebilir. Bununla birlikte, kötü çalışan bir uç, müşteriyle yüz yüze gelen
servisleri önemli ölçüde etkileyerek onların sadakat düzeyini değiştirebilir. Kısa süre
önce yapılan bir ZK Research çalışması, y jenerasyonunun geçtiğimiz 12 ay içinde
tedarikçilerini, yaşadıkları kötü deneyimden dolayı değiştirdiğini ortaya koymuştur.
 aha fazla iş değeri: Ağ ucu, şirkette olup bitenler hakkında yeni fikirler
D
edinilecek en iyi yerdir. Tüm veri trafiğinin ağ kenarı üzerinden geçmesi,
kuruluşun trafiği yakalamasını ve analiz etmesini kolaylaştırır. Kullanıcılar, cihazlar,
uygulamalar ve tehditlerle ilgili bilgiler daha iyi iş kararlarını rakiplerden daha hızlı
almak ve kuruluşu sürdürülebilir bir liderlik pozisyonuna getirmek için kullanılabilir.

Bölüm III: Yüksek Performanslı Bir Ağ Ucunu Etkinleştirirken
Düşünülecek Sorular
Bir ağ satıcısı seçme söz konusu olduğunda, düşük maliyetli, meta ürünlerden
tutun daha yüksek değerli tam özellikli olanlara uzanan çok fazla seçenek bulunur.
Fiyat, özellik aralığı, yönetilebilirlik ve güvenlik uygulamaları oldukça farklı olabileceği
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için bu ürünleri değerlendirmek zor olabilir. Aşağıda yüksek performanslı bir ağı
etkinleştirirken şirketlerin sorması gereken temel sorular bulunmaktadır.
Beş yıllık süre zarfında toplam edinme maliyeti (TCO) nedir?
Şirketler dijital teknolojileri kurmaya devam ettikçe kuruluşlar ağla ilgili
düşüncelerini değiştirmeli ve bunu dijital temel olarak görmelidir. Ağlar doğru şekilde
kurulursa, ağ ucuna zengin servisler sunabilir. Bununla birlikte, değişen iş iklimlerine
kolayca adapte olmak ve entegre gelişmiş özellikleri desteklemek adına, toplam
işletme maliyetinde (TCO) uzun vadede çok büyük avantajları olabilecek iş kesintisi
olmadan bu yapılamaz.
Kuruluşlar ağ kenarındaki ürünleri değerlendirirken, toplam sahip olma maliyetini
(TCO) (bir değişim döngüsünün eşdeğeri) hesaplamak için beş yıl veya daha sonrasına
bakmalıdır. Resim 5’te gösterildiği gibi meta ürünlerinin yaşam döngüsü içinde
başlarda daha düşük bir toplam sahip maliyeti (TCO) varmış gibi görünebilir. Bununla
birlikte, şirketler yeni servislere gereksinim duydukça ve kademeli yükseltmeler
yaptıkça, daha sık değiştirilmesi gerektiği için bir meta anahtar seçimi hızlı bir TCO
artışına yol açabilir. Ek olarak, yanlış uzun vadeli ürünleri seçmek boş yere kesintiye,
fırsat kaybına ve tutarsız cihaz yönetimine yol açabilir. Bir baş teknoloji müdürü, tüm
özelliklere sahip bir anahtarı ZK Research’e bir İsveç çakısı olarak betimlemiştir: Ek
özelliklere ne zaman ihtiyaç olacağını bilmiyordu ancak gerektiğinde orada olacaklarını
biliyordu.
Resim 5: Tüm Özelliklere Sahip Ağ Anahtarları Meta Ürünlerine Kıyasla Önemli
TCO Avantajı Sunar
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Dijital dönüşüm sürekli değişiklik ister, bu nedenle ister yeni kurulan bir konuma
kurulsun ister mevcut bir ağın yenilemesi olarak, ağın yenilikte oynayabileceği rolü
anlamak önemlidir. Bu soru üç ana kategoriye ayrılabilir: yenilik, güvenlik ve çeviklik.

Dijital dönüşüm
sürekli değişiklik
ister, bu nedenle
ağın yenilikte
oynayabileceği rolü
anlamak önemlidir.

Ağ yeniliği nasıl destekler?
Ağ, bağlantı sağlamaktan fazlasını yapar; yenilikle ilgili aşağıdaki soruları ortaya koyan
dijital aktiviteleri etkinleştirmek için de gereklidir.
 . Bu çözüm, kullanılabilirliği ve tutarlı servis dağıtımını temin edebilir
1
mi? Yıkıcı ağ arızalarının olduğu günler geride kaldı. Ağınızı ayakta ve çalışır
durumda tutmak oldukça kolaydır; zor olan, bir ağ arızası durumunda son kullanıcı
deneyiminin etkilenmediğinden emin olmaktır. Günümüz ağlarının bu arızalara
otomatik şekilde adapte olmaları ve algılanan performansın aynısını temin
etmeleri gerekir. BT’nin ağ anormalliklerini ve trendlerini izlemesi ve bunların
olası etkilerini de görmesi gerekir. Telemetri verileri, uygulama sorunlarını hızlıca
bulmak ve gidermek için kullanılabilir. ZK Research 2016 WiFi Operasyonları Anketi,
yanıtlayanların neredeyse %50’sinin, zamanının en az %25’ini WiFi sorunlarını
gidermeye ayırdığını ortaya koymuştur. Kuruluşların, bu süreyi nasıl önemli ölçüde
azaltabileceklerini düşünmeleri gerekir.
 . Bu çözüm, yeni ve öngörülen taleplere hızlıca uyarlanabilir mi? Ağdaki
2
talep her an değişebilir. Bu nedenle, şirketlerin, müşterilerin hızlı artmasını ve sinyal
kalitesindeki değişiklikleri hesap etmek için WiFi ağlarına otomatik olarak adapte
olabilen bir çözüm kurma konusunda özenli olmaları gerekir.
 . Bu çözüm, cihaz performansını ve pil ömrünü iyileştirebilir mi? Mobil
3
cihazlar, kullanıcıların bilgiye ulaştıkları başlıca yoldur ve ağ, yeni mobil dünyada
optimum deneyim sunmak üzere ona bağlanan cihazları anlayan ve ayarlayan
yerleşik bir zekaya sahip olmalıdır. Yönlendirmeyi optimize edebilmek, pilin daha geç
bitmesini ve kullanıcıların hareket halindeyken bağlı kalmasını sağlayacaktır.
 . Bu ağ, dahili ve harici öğeler hakkında doğru fikirler verebilir mi? Veri
4
kraldır. Ağ; kullanıcılar, cihazlar, uygulamalar ve hatta tehditlerle ilgili bilgi sağlayan
değerli bir kaynaktır. Ancak bu veriler doğru olduğu kadar değerlidir ve doğruluğun
yolu ayrıntılı olmaktan geçer. Daha fazla veri noktasının bir metreden görülmesi,
gerçekten neler olup bittiğiyle ilgili beş metreden daha gerçekçi bir görünüm sunar.
Yeni müşteri kullanım alanları ve deneyimleri, bir müşterinin, ağın veya uygulamanın
360 derecelik nirengisi gibi gelişmiş ağ servisleri üzerinden oluşturulmaktadır. Bu
görünüm, eyleme geçirilebilir, işle ilgili veriler sağlayarak BT’nin tabloda bir yer
kazanmasına yardımcı olabilecek görünümdür.
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Dijital dönüşüm,
piyasa
dinamiklerine
rakiplerinden
daha hızlı yanıt
verebilecekleri çevik
bir BT altyapısı ister.

 . Çözüm, kullanıcı ile sürekli yüz yüze gelmeyen yeni IoT cihazlarını
5
desteklemeye hazır mı? Ağ ucu, uç noktasının kullanılabilirliğini artırabilir. IoT
ile kullanılanlar gibi Ethernet üzerinden güç (PoE) özellikli tek bir bağlantıyla ağa
bağlanan birçok cihaz, anahtarın bozulması durumunda onu tek arıza noktası haline
getirir. Kesintiyi en aza indirmek için bu cihazların bağlandığı anahtarların esneklik
özelliklerine sahip olması gerekir. Ayrıca, cihazlara anahtarlar üzerinden güç verme
gereksinimi artmakta ve anahtarın bu talebi karşılamak için yeterli enerjiyi sağlaması
gerekmektedir.
Ağ, dijital çağ için gereken çeviklik düzeyini sağlıyor mu?
Dijital dönüşüm, piyasa dinamiklerine rakiplerinden daha hızlı yanıt verebilecekleri
çevik bir BT altyapısı ister. Bununla birlikte, BT, en az dinamik olan bileşen kadar çeviktir,
bu bileşen çoğunlukla ağdır. Ağ ucunun, BT’nin geri kalanı kadar çevik olması ancak
maliyeti ve karmaşayı artırmaması gerekir. Durumun böyle olup olmadığını anlamak için,
şirketler şu soruları sormalıdır:
 . Çözüm uygulamaları buluttan son kullanıcıya tutarlı şekilde
1
önceliklendirebiliyor mu? Uygulamaların servis kalitesini tanımlamak için
silolanmış bir yaklaşıma sahip olmak, iadelerin azalmasını sağlar. Kuruluşlar,
uygulamaları buluttan, özel veya genel ağlardan son kullanıcı cihazına istikrarlı
şekilde göndermenin tutarlı, yüksek kaliteli bir kullanıcı deneyimini sürdürme
konusunda çok önemli olduğunu düşünmektedir.
 . Bu çözüm, yeni şubeleri veya segmentleri küçük bir yerel destekle açmaya
2
yardımcı olabilir mi? Uzak bir konumda bir ağ açmak için bir “bir uzman çağırmak”
zorunda kalmak pahalı ve zaman isteyen bir meseledir. Dijital işletmeler hızlı çalışır;
yeni şubeleri, ağ segmentlerini veya işlevleri, bir kutuyu bağlamak ve yapılandırmak
için fiziksel olarak sahada bulunması gereken bir mühendisin etkinleştirmesini
bekleyemeyecek kadar hızlı. Tak ve çalıştır özellikleri ve sıfır günde sağlama,
kurulumu hızlandırmak ve maliyetleri azaltmak için çok önemlidir.
 . Yeni işlevler ve standartlar, “ağır” bir yükseltme olmadan eklenebilir
3
mi? Eski altyapıyı sürekli yeni cihazlarla değiştirmek zorunda kalmadan işlevler
ekleyebilmek iş aksaklığını en aza indirebilir ve önemli bir para tasarrufu sağlayabilir.
Ayrıca, üretkenliği etkileyeceği için, ağ yöneticilerinin yazılım güncellemelerini
kullanıcıları aksatmadan yapabilmesi gerekir. İşlevleri hızlı ve kolayca genişletebilen
çözümlere yatırım yapmak, yeni iş taleplerini karşılama konusunda en önemli şeydir.
 .	Lisanslar kolayca aktarılabiliyor mu? Kuruluşlar, donanımları, yeni yazılım
4
lisansları satın almak zorunda kalmaktan doğan ek maliyetler olmaksızın
yenileyebilme becerisine ihtiyaç duyarlar. Kuruluşlar, daha hızlı artan talepten dolayı
ağ altyapılarını yenileyeceği için yazılım lisansının donanımla bağını kesmek çok
önemlidir.
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Tehdit tespiti,
kuruluşlar için
önemli bir sorun
olmaya devam
etmektedir.

Bu ağ, güvenliği artırmak ve riski en aza indirmek için güçlendirilebilir mi?
Ağ, yalnızca kullanıcı erişimi vermekle kalmayıp, kullanıcı etkinliğini daha
derinlemesine bir içeriğe göre doğrulayan değerli bir avantaj noktası olarak hizmet
verebilir. Tehdit tespiti, kuruluşlar için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. ZK
Research 2016 Güvenlik Anketi, bir ihlalin tespit edilmesi için ortalama sürenin 100
günün üzerinde olduğunu göstermiştir. Kuruluşlar şu soruları sorarak, tehditleri günler
yerine saatler içinde tespit etmenin yollarını aramalıdır:
 . Çözüm, yazılım tabanlı bir yaklaşım kullanarak trafiği mantıksal olarak
1
bölümlendirebilir ve yeni riskler belirlendiğinde otomatik olarak adapte
olabilir ve ölçeklenebilir mi? Müşteriler güvenli bölgelerdeki kullanıcı ve
uygulama trafiğini hafifletmeye çalıştıkça, ağ bölümlendirme yükselişte olmuştur.
Erişim kontrol listeleriyle ve küçük kurulumlardaki çevre birimleriyle uğraşırken
çalışanların, konukların, yüklenicilerin ve IoT'nin ihtiyaç duydukları şeylere erişmesi
umut vaat edicidir. Ancak kullanıcı ve cihaz sayısı arttıkça, bu listeleri yönetmek
tahammül edilemez bir hal alır. Yeni dijital kuruluşlar trafiği kullanıcı türüne ve
rolüne göre bölümlendirmenin yollarını aramaktadır. Bu onlara, erişim politikalarını
hızlıca adapte etme ve risk düzeyine göre otomatik olarak uyarlama olanağı verir.
 . Bu çözüm, erişim anında, çekirdekte, WAN’da ve şubede dahili ve harici
2
tehditleri tespit etmek için güvenliği, ağ altyapısına yerleştiriyor mu? ZK
Research 2016 Ağ Satın Alma Niyeti Çalışması, yanıt verenlerin %78’inin, ağa bağlı
tüm IoT cihazlarından tam olarak haberdar olup olmadığı konusunda BT kuruluşuna
güvenmediklerini göstermiştir. Ağ, IoT uç noktası keşfi açısından değerli bir varlık olup
kullanıcı ve IoT aktivitesini izlemek için trafik analizini destekleyebilir. Normal davranıştaki
herhangi bir değişiklik kötü amaçlı etkinliği veya olası bir ihlali gösterebilir.
 . Çözüm, trafik akışlarını analiz ederek tehditlerin etkisini hafifletebilir mi?
3
Her kuruluş, tehditlerle bir noktada veya başka bir noktada ilgilenmek zorunda
kalacaktır ancak bu tehditlerin kısa süre içindeki etkisi bir işletmeyi sekteye
uğratabilir. Kuruluşların, klasik tehdit tespitinin ve analizinin ötesini görmeye
çalışmaları gerekir. Ağdan alınan destekleyici veriler kuruluşlara, sorunu hızlıca
gidermek için bir sızıntının esas nedenini ve nerede olduğunu belirleme olanağı
verir. Bir ihlal olursa uç, daha fazla inceleme için trafiği hızlıca yansıtabilir.
 . Bu çözüm, daha ağda fark edilmeden, yeni tehditlerle ilgili bilgileri sürekli
4
olarak güncelleyebilir mi? Riski azaltmak için tepkisel bir yaklaşıma sahip olmak,
ağda kötü amaçlı etkinlik meydana gelene kadar hiçbir bildirim yapılmayacağı
anlamına gelir. Kuruluşlar, tehditlerle ilgili sürekli bilgi edinerek ve ihlali önlemek
için sistemi otomatik olarak güncelleyerek yeni tehditlerin üstesinden gelebilirler.
Ağ ve güvenlik uzmanları, bir ihlalin meydana gelme riskini azaltmak için, güvenlik
stratejisini tepkiselden proaktife geçirmelidir. Bir güvenlik ihlali olursa, veri toplayan
ve analiz yapan araçlar kötü amaçlı yazılımı hızlıca bulabilir ve etkin yayılma çapını
en aza indirmek için ağ değişikliklerini otomatik hale getirebilir.
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Donanımı maliyeti
bir ağı çalıştırma
maliyetinin
%20’sine
karşılık gelirken,
operasyonel
maliyetler %50’sini
teşkil eder.

Ağ nasıl yönetilmelidir?
Bu soru birçok kuruluş tarafından çoğunlukla dikkate alınmaz ancak sorulması
gereken en önemli sorulardan biridir. Ağ cihazlarının maliyetlerine büyük bir
odaklanma vardır ancak sadece donanıma dayalı şirketlerde bir ağı çalıştırmanın
maliyeti toplamın %20’si iken, operasyonel maliyetleri toplamın %50’sini teşkil eder.
Eskiden ağlar, bir komut satırı arayüzünden bir seferde yönetilen tek bir cihazdı. Ağ
üzerinde değişiklik yapmak uzun ve zahmetliydi. ZK Research çalışmaları, bir değişikliği
ağ çapında uygulamak için ortalama sürenin dört ay olduğunu göstermiştir. Bu süre dijital
işletmeler için çok yavaştır. Ayrıca, insan kaynaklı hatalar, kesintilerin en büyük nedenini
teşkil ederek ağ kesintilerinin %35’ine karşılık gelir Ağ yönetimi dijital çağda değişmelidir.
Ağ yöneticileri, aşağıdaki yetenekleri sunan bir çözüm arayışında olmalıdır:
Tümleşik kablolu ve kablosuz yönetimi
Ağ çapında sağlamaya karşılık cihaz odaklı sağlama
 engin grafik arayüzü, böylece daha düşük seviyedeki mühendisler yapılandırma
Z
değişiklikleri yapabilirler
Gerektiğinde yapılandırma değişikliklerini geri alabilme becerisi
 üşterilere yönetim modelleri arasından bir seçenek sunan hem yerinde hem de
M
bulut tabanlı yönetim olanakları

Bölüm IV: Sonuç ve Öneriler
Dijital trendler, ağın değerini artırmıştır. Artık düşük değerli bir kaynak veya bir
“meta” düşünülmemelidir. Bunun yerine, ağ ucu, kullanıcıların uygulamalara ve içeriklere
bağlandığı yer olup, onu oldukça stratejik hale getirir ve bir rekabet avantajı noktası yapar.
BT ve iş liderleri, tüm etkinliklerin ağ ucunda meydana geldiğini dikkate almalı ve meta
altyapıya karşılık Cisco gibi satıcıların ayrıcalıklı ağlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Düşük maliyetli cihazlar ilk başta cazip gibi görünebilir ancak zamanla daha büyük
güvenlik riskler doğuracak, kuruluşun uygulama performansını izleme ve optimize etme
becerisini azaltacak ve süreçleri otomatikleştirmek için çok düşük beceriye sahip olacaklardır.
Bunların tümü dijital çağın başarısında çok önemlidir. Bu nedenle kuruluşların ağ ucunda
doğru seçimi yapmaları ve bunu dijital dönüşümün temeli olarak kullanmaları kaçınılmazdır.
Sonuç olarak, ZK Research aşağıdaki önerilerde bulunmaktadır:
Ağ cihazları satın alırken edinme maliyetini değil toplam sahip olma
maliyetini (TCO) göz önünde bulundurun. ZK Research verileri göstermiştir
ki: ağ donanımı maliyeti bir ağı çalıştırma maliyetinin %20’sine karşılık gelirken,
operasyonel maliyetler %50’sini teşkil eder. Donanımda yüzde birkaç rakam tasarruf
etmek, toplam sahip olma maliyetini (TCO) yükselterek işletme sorunlarını önemli
ölçüde artırabilir.
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Ağın işletmeniz üzerindeki etkisini analiz edin. Ağ ucunun etkisini doğru şekilde
anlamak için, kuruluşun planladığı ve planlamadığı kesinti maliyetlerinin net olarak
bilinmesi gerekir. Herhangi bir kesinti veya performans sorunu, çalışanların daha
az üretken olmalarına ve müşterilerin başka yere gitmesine neden olacaktır. Bir
güvenlik ihlali markaya önemli zararlar verebilir ve olası davaların açılmasına yol
açabilir.
 eleceği kanıtlanmış bir ağ kararı verin. Bugün hangi uygulamaları ve iletişim
G
servislerinin kullanmakta olduğunuzu ve şirketinizin gelecekte ne kullanacağını
(video, IP ses, mesajlaşma, mobil, IoT vs.) anlayın ve size tüm çözümlerin en iyisini
sunan satıcıyı seçin. Bu, dijital servislerin ve uygulamaların üzerine inşa edileceği
temeli kurar.
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