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Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Οι αναβαθµίσεις που προσφέρει το Wi-Fi 6
Οτιδήποτε επιταχύνει τις συνδέσεις, µειώνει τον 
χρόνο που απαιτείται για εργασία µε cloud προ-
γράµµατα, και ταυτόχρονα κρατάει µακριά τους 
hackers από το δίκτυο της επιχείρησης, σηµαίνει 
αυτόµατα σηµαντική αύξηση στην παραγωγικότητα 
και ελαχιστοποίηση των όποιων κινδύνων. Να 
θυµίσουµε ότι έχουν περάσει 5 χρόνια από την κυ-
κλοφορία του Wi-Fi 5 και περίπου 15 από τότε που 
το πρωτόκολλο ασφαλείας WPA2 εµφανίστηκε, 
οπότε το διπλό όφελος επιδόσεων και ασφάλειας 
αναµενόταν µε µεγάλο ενθουσιασµό. 
Συγκεκριµένα, το Wi-Fi 6 έχει ξεκινήσει ήδη να 
κυκλοφορεί εντός των επιχειρήσεων από το 2020 
και θα ενταθεί το τρέχον έτος, συµπεριλαµβάνο-
ντας µέρη όπως αεροδρόµια και άλλα δηµόσια 
µέρη που προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi.. 

Τα πλεονεκτήµατα του Wi-Fi 6
Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η αναβάθµιση όσο το 
δυνατόν συντοµότερα προσφέρει την ευκαιρία να 
επωφεληθούν άµεσα από τα σηµαντικά πλεονε-
κτήµατα του νέου αυτού ασύρµατου προτύπου, τα 
οποία παραθέτουµε στη συνέχεια. 

Βελτιωµένη ταχύτητα
Το Wi-Fi 6 βελτιώνει τις ταχύτητες σε σχέση µε τον 
προκάτοχό του µέχρι 37%, προσφέροντας ταχύτερο 
Internet για όλα τις συνδεδεµένες συσκευές. 
Οι δύο παράγοντες που βελτιώνουν την ταχύτητα 
είναι:

Αυξηµένο bandwidth: Το Wi-Fi 6 διαθέτει περισ-
σότερο bandwidth για traffic, το οποίο είναι το α-
ντίστοιχο της επέκτασης από δύο λωρίδες κυκλο-
φορίες σε έξι, µε αποτέλεσµα να διέρχονται πολύ 
περισσότερα αυτοκίνητα. 

Μεταφορά περισσότερων πακέτων δεδοµένων: Το 
πρότυπο αυτό µπορεί να µεταφέρει περισσότερα 
πακέτα δεδοµένων, διαµοιράζοντας δεδοµένα τα-
χύτερα. Το αντίστοιχο παράδειγµα είναι η αύξηση 
του διαθέσιµου χώρου ενός φορτηγού, ώστε να 
µπορεί να µεταφέρει περισσότερα εµπορεύµατα 
σε ένα µόνο ταξίδι. 

Καλύτερος χειρισµός πολλαπλών συσκευών
Τα ασύρµατα routers καλούνται να παρέχουν 
σύνδεση για περισσότερες συσκευές από ποτέ. 
Επιπρόσθετα των νέων workstations, υπάρχουν 
νέα smartphones, tablets, wearables και έξυπνες 
συσκευές ΙοΤ, οι οποίες βασίζονται στην ίδια σύν-
δεση Internet. 

Το Wi-Fi 6 προσθέτει χαρακτηριστικά όπως το 
OFDMA και ακόµα καλύτερη χρήση του MU-
MIMO, προκειµένου να βελτιώσει τον χειρισµό 
πολλαπλών συσκευών. Επιτρέπει τον διαµοιρα-
σµό των streams, ώστε η καθεµιά συσκευή να 
διαθέτει το δικό της data stream και επιπλέον 
επιτρέπει την ταυτόχρονη αποστολή και λήψη 
δεδοµένων από το router στην καθεµιά συνδεδε-
µένη συσκευή (µέχρι πρότινος θα έπρεπε να περι-
µένουν έως ότου αποσυνδεόταν η µία συσκευή). 
Αυτό συνεπάγεται λιγότερες καθυστερήσεις όταν 
πολλαπλές συσκευές συνδέονται στο ίδιο Wi-Fi 
και µεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης όλων των 
σύγχρονων έξυπνων gadgets. 

Βελτιωµένη ασφάλεια 
Η αναβαθµισµένη ασφάλεια που φέρνει το WPA3 
στο Wi-Fi 6 είναι ένα από τα σηµαντικότερα 
πλεονεκτήµατα για τις επιχειρήσεις. Πλέον είναι 
πολύ πιο δύσκολο για κάποιον hacker να τρέξει 
ένα offline cracking software για να αποκτήσει 
πρόσβαση σε κάποιο δίκτυο. Η χρήση αυτού που 
είναι γνωστό ως «dragonfly handshake» απαιτεί 
πιστοποίηση ταυτότητας για κάθε συσκευή, καθι-
στώντας τα Wi-Fi 6 routers ανθεκτικά στις ενερ-
γητικές και παθητικές επιθέσεις. 

Επιπλέον τα sessions κρυπτογραφούνται, οπότε 
οι χρήστες µπορούν να συνδεθούν µε ασφάλεια 
σε ένα κάποιο δωρεάν public Wi-Fi χωρίς να 
ανησυχούν για το εάν κάποιος hacker θα µπορεί 
να κατασκοπεύσει τη σύνδεσή τους. Για τις επιχει-
ρήσεις που έχουν στην κατοχή τους πληροφορίες 
ιδιαίτερα ευαίσθητες (για παράδειγµα όσες συνερ-
γάζονται µε την κυβέρνηση), το WPA3-Enterprise 
προσφέρει επιλογές χρήσης µε 192-bit πρωτό-
κολλα ασφαλείας και εργαλεία κρυπτογράφησης 
για υψηλότερο επίπεδο προστασίας. 

Βελτιωµένη αυτονοµία µπαταρίας 
Ένα ακόµα σηµαντικό πλεονέκτηµα που βλέπου-
µε στα laptops, τις mobile συσκευές και άλλες 
συνδεδεµένες ΙοΤ συσκευές είναι η µεγαλύτερη 
αυτονοµία. Σύµφωνα µε όσα γνωρίζαµε ως τώρα, 
µια συσκευή θα έπρεπε να κάνει συνεχώς check-
in µε το router, κάτι που έχει σηµαντικό αντίκτυ-
πο στην µπαταρία της. Τώρα µε το Wi-Fi 6 µια 
τεχνολογία που αποκαλείται Target Wake Time 
(TWT) επιτρέπει στις συσκευές να προσχεδιάζουν 
check-in, κάτι που σηµαίνει σηµαντική µείωση 
στην… αφαίµαξη της µπαταρίας. 

Βελτιωµένη εµβέλεια 
Για όσους αντιµετωπίζουν προβλήµατα µε ασθενή 
σήµα σε περιοχές του γραφείου που είναι πιο 
µακριά από το router ή παρεµβάλλονται τοίχοι και 
άλλα εµπόδια, η αναβάθµιση σε Wi-Fi 6 router 
αποτελεί λύση στο πρόβληµα. Το Wi-Fi 6 έχει 
αυξήσει την εµβέλεια έως 50% και θα βοηθήσει 
στην εξάλειψη των ασύρµατων «νεκρών ζωνών» 
προσφέροντας περισσότερη ελευθερία στις ε-
πιχειρήσεις να οργανώσουν τους χώρους τους 
όπως ακριβώς επιθυµούν. 

Τι σηµαίνει τελικά το Wi-Fi 6 για την επιχείρηση;
Το mobility έχει αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο 
σκεφτόµαστε την παραγωγικότητα, ειδικότερα 
για εκείνες τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν 

Το Wi-Fi 6 θα ενισχύσει τη νεότερη γενιά 
mobile συσκευών για τη δημιουργία 
ασφαλών συνδέσεων, προσφέροντας 

μεγαλύτερες ταχύτητες, bandwidth και 
αυτονομία μπαταρίας.

Πώς θα αξιοποιήσουµε το Wi-Fi 6
Η IEEE έχει σχεδιάσει το Wi-Fi 6 προκειµένου 
να διαθέτει προς τα πίσω συµβατότητα αλλά 
και προς τα εµπρός. Μιλώντας πρακτικά, αυτό 
σηµαίνει ότι η ήδη υπάρχουσα υποδοµή θα 
λειτουργήσει απρόσκοπτα ως επί το πλείστον 
και δεν θα χρειαστεί η επιχείρηση να ενηµε-
ρώσει ή να αναβαθµίσει τον ακριβό δικτυακό 
εξοπλισµό της. Για να εκµεταλλευτεί η επιχεί-
ρηση το Wi-Fi 6 θα χρειαστεί µόνο συγκεκριµέ-
νες αναβαθµίσεις υποσυστηµάτων, όπως Wi-
Fi 6 routers, σηµεία πρόσβασης ή switches και 
προφανώς συµβατές συσκευές endpoint. Ε-
κτός των υποσυστηµάτων αυτών, οι συµβατές 
συσκευές είναι στην πραγµατικότητα οι πλέον 
απαραίτητες. Η επιχείρηση θα επωφεληθεί από 
την αναβάθµιση των routers και των switches 
και θα απολαύσει µεγαλύτερες ταχύτητες, αλλά 

ακόµα και µε τον παλιό εξοπλισµό παρατηρείται 
σχετική αύξηση στην ταχύτητα. 

Με την αναβάθµιση των router και των 
switches, καθίσταται δυνατή η ενεργοποίηση 
των πλεονεκτηµάτων εξοικονόµησης µπατα-
ρίας και πιο αυστηρής διαχείρισης traffic στο 
εταιρικό δίκτυο. Αν και ο νεότερος εξοπλισµός 
router προσφέρει σε γενικές γραµµές συνολικά 
πλεονεκτήµατα για δικτυακή ασφάλεια και δια-
φάνεια, µια συσκευή Wi-Fi 6 είναι το µόνο που 
χρειάζεται για τους χρήστες προκειµένου να 
έχουν πρόσβαση σε εξαιρετικά υψηλές ταχύτη-
τες µετάδοσης και HD streaming. Το πέρασµα 
στο Wi-Fi 6 δεν χρειάζεται να υλοποιηθεί απευ-
θείας, αλλά η επιχείρηση µπορεί να αναβαθµί-
σετε τα router της σταδιακά. 
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µεγάλες µάζες πληθυσµού ή άτοµα που µετακι-
νούνται, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση 
των φεστιβάλ και των σταδίων, καθώς και µεγάλα 
ξενοδοχεία η πανεπιστήµια που διαχειρίζονται και 
εργάζονται µε µεγάλο όγκο δεδοµένων. 

Το Wi-Fi 6 θα ενισχύσει τη νεότερη γενιά mobile 
συσκευών για τη δηµιουργία ασφαλών συνδέ-
σεων, προσφέροντας µεγαλύτερες ταχύτητες, 
bandwidth και αυτονοµία µπαταρίας. Όταν συνδυ-
άζεται µε τις έξυπνες επιδόσεις, την ασφάλεια και 
τα χαρακτηριστικά παραγωγικότητας των σύγχρο-
νων smartphones, αποτελεί σηµαντικό πλεονέ-
κτηµα για εκείνες τις επιχειρήσεις που αναζητούν 
να θωρακιστούν µελλοντικά και να επεκτείνουν τις 
δυνατότητές τους επικοινωνιακά και δικτυακά. Εί-
τε αυτό σηµαίνει υποστήριξη πλήθους ανθρώπων 
κάνοντας χρήση αισθητήρων για τη βελτίωση του 
γενικού κόστους είτε για τη µετακίνηση δεδοµέ-
νων µε µεγάλες ταχύτητες σε όλη την έκταση µιας 
πανεπιστηµιούπολης, µε ταυτόχρονα λιγότερες 
απαιτήσεις ισχύος και ελάχιστη συµφόρηση. 
Πραγµατικά είναι αµέτρητοι οι τρόποι µέσω των ο-

ποίων το Wi-Fi 6 θα ωφελήσει το mobile εργατικό 
δυναµικό, από το καφέ ως το αεροδρόµιο.

Πότε περιµένουµε να γίνει mainstream το 
Wi-Fi 6;
Ο συµβατός µε το Wi-Fi 6 εξοπλισµός βρίσκεται 
ήδη στην αγορά. Για εκείνες τις επιχειρήσεις που 
σχεδιάζουν να αναβαθµίσουν τον δικτυακό τους 
εξοπλισµό, τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να 
ξεκινήσουν να θωρακίζουν την επένδυσή τους µε 
νέα τεχνολογία. Αναµένεται η διαθεσιµότητα του 
εξοπλισµένου µε Wi-Fi 6 εξοπλισµού να αυξάνεται 
χρόνο µε τον χρόνο, καθιστώντας mainstream την 
τεχνολογία το τρέχον έτος. 

Η αγορά του Wi-Fi 6
Σύµφωνα µε την έρευνα αγοράς της Coherent 
Market Insights, η αγορά του Wi-Fi 6 παρουσιάζει 
σηµαντική δυναµική, κάτι που το κανάλι συνεργα-
τών πρέπει να λάβει υπόψη του στο νέο περιβάλ-
λον που διαµορφώνεται παγκοσµίως.
Η τεχνολογία Wi-Fi 6 είναι µια προηγµένη α-
σύρµατη τεχνολογία, η οποία όπως αναλύσαµε 

ανωτέρω παρέχει δυνατότητες όπως OFDMA, 
MU-MIMO, κανάλια 160 MHz, Target wake time 
(TWT), λειτουργία διαµόρφωσης εύρους 1024 
(1024-QAM) και άλλα. Λόγω αυτών των δυνατο-
τήτων, µπορεί να προσφέρει έως και τέσσερις 
φορές µεγαλύτερη ταχύτητα στο Internet και 
τέσσερις φορές µεγαλύτερη συνδεσιµότητα συ-
σκευής από το προηγούµενο Wi-Fi 5 ή 802.11ac 
µε αύξηση της συνολικής ασφάλειας του δικτύου.
Η παγκόσµια αγορά τεχνολογίας Wi-Fi 6 αναµέ-
νεται να παρουσιάσει µέσο ετήσιο όρο αύξησης 
26,5% κατά την περίοδο πρόβλεψης (2020-2027).

Δυναµικοί παράγοντες της αγοράς
Η αυξανόµενη ζήτηση για σύνδεση υψηλής τα-
χύτητας στο Internet και ο αυξανόµενος αριθµός 
χρηστών και συσκευών αναµένεται να οδηγή-
σουν την παγκόσµια αγορά τεχνολογίας Wi-Fi 6 
κατά τη διάρκεια της περιόδου πρόβλεψης.
Η ζήτηση για σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο 
Internet έχει αυξηθεί στο πρόσφατο παρελθόν. 
Σύµφωνα µε µια έκθεση που δηµοσίευσε η Cisco 
Systems τον Απρίλιο του 2019, παγκοσµίως, οι 

Η διαχείριση ασύρµατων δικτύων σε τοποθεσίες 
µε υψηλές απαιτήσεις, όπως εταιρικά γραφεία, 
σχολεία, ξενοδοχεία και εµπορικά κέντρα, µπορεί 
να είναι πολύ δύσκολη, ακόµη και για έµπει-
ρους ΙΤ managers και MSPs (Managed Service 
Providers). 
Η άφιξη του Wi-Fi 6 θα βελτιώσει σηµαντικά την 
εµπειρία του χρήστη στα περισσότερα επιχειρηµα-
τικά µοντέλα. Παρόλα αυτά, κοινή ανάγκη των ε-
πιχειρηµατικών δικτύων οποιουδήποτε µεγέθους 
είναι µια αποτελεσµατική λύση διαχείρισης, µε 
σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση 
της ασφάλειας του δικτύου. Αυτό µπορεί να επι-
τευχθεί µόνο µε παρακολούθηση σε πραγµατικό 
χρόνο και αποτελεσµατική συντήρηση, µέσω µίας 
πλατφόρµας κεντρικής διαχείρισης. Η D-Link δια-
θέτει µια ευρεία σειρά λύσεων διαχείρισης δικτύ-
ου που θα βοηθήσουν να το υλοποιήσετε!

Nuclias Cloud
Σχεδιασµένο για µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε 
περιορισµένες γνώσεις πληροφορικής και προϋ-
πολογισµό, το Nuclias Cloud είναι µια πλατφόρµα 
διαχείρισης δικτύου που βασίζεται εξολοκλήρου 
στο cloud και επιτρέπει σε SMB, MSP και VAR 
γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε κεντρικά, πολ-
λαπλά διαχειριζόµενα αποµακρυσµένα δίκτυα, 

µε 99,9% SLA (συµφωνία επιπέδου υπηρεσίας) 
αξιοπιστία, µέσω web browser ή app. Το Nuclias 
Cloud διαθέτει εικοσιτετράωρη αυτόµατη ανίχνευ-
ση προβλήµατος µε ταχεία κλιµάκωση σε πολλές 
ζώνες ώρας, για τη γρήγορη αναγνώριση και 
επίλυση ζητηµάτων δικτύου προτού αυτά µετα-
τραπούν σε σοβαρά προβλήµατα. Η επέκταση του 
δικτύου καθίσταται εύκολη και γρήγορη µε δυνα-
τότητα zero-touch για εγκαταστάσεις συσκευών 
µε σχεδόν απεριόριστη επεκτασιµότητα.

Nuclias Connect
Σχεδιασµένο για οργανισµούς µε πιο απαιτητικά 

δίκτυα, το Nuclias Connect είναι µια πλατφόρ-
µα που βασίζεται σε λογισµικό (µε προαιρετικό 
hardware controller) για την επί τόπου διαχείριση 
δικτύου (διαχείριση χωρίς άδεια έως 1.000 APs) 
ή φιλοξενείται σε µια δηµόσια cloud υπηρεσία ως 
µια cloud-based λύση. Με την επί τόπου διαχείρι-
ση δικτύου, τα ευαίσθητα δεδοµένα της εταιρείας 
και οι πληροφορίες του χρήστη παραµένουν 
ασφαλή στο τοπικό δίκτυο, επιτρέποντας στους δι-
αχειριστές της πλατφόρµας να προσθέσουν τοπικά 
περισσότερα µέτρα ασφαλείας. 

Unified Connect
Σχεδιασµένο για τα πιο απαιτητικά ασύρµατα δί-
κτυα των επιχειρήσεων, η λύση Unified Wireless 
LAN είναι σχεδιασµένη πάνω σε έναν ειδικό 
hardware controller και προσφέρει στην υποδο-
µή ασύρµατου δικτύου προηγµένο αυτοµατισµό, 
ασφάλεια, σταθερότητα και έλεγχο. Με οριοθετη-
µένες κεντρικές πολιτικές ελέγχου, ο διαχειριστής 
δικτύου έχει απόλυτο έλεγχο στην δυνατότητα 
πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο, συµπερι-
λαµβανοµένων και των πόρων αυτού, την χρονι-
κή περίοδο που µπορούν να έχουν πρόσβαση και 
την ταχύτητα σύνδεσής τους.

D-Link Hellas, 213-0020352

D-Link Nuclias: Διαχείριση δικτύου 
από το µέλλον σήµερα
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