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χρήστες του Internet ήταν 45,3% το 2017, το οποίο 
αναµένεται να φθάσει το 59,7% έως το 2022.

Επιπλέον, η µέση ταχύτητα του Internet αναµένε-
ται να φτάσει τα 75,4 Mbps το 2022 από 39,0 Mbps 
το 2017. Έτσι, ο πλανήτης αναµένεται να βιώσει 
σηµαντική αύξηση της ταχύτητάς του και του 
αριθµού των χρηστών του κατά την περίοδο πρό-
βλεψης. Οι συσκευές των καταναλωτών που είναι 
εξοπλισµένες µε σύνδεση στο Internet αναµένεται 
επίσης να αυξηθούν κατά τη διάρκεια της περιό-
δου πρόβλεψης. 

Ωστόσο, οι ασύρµατες τεχνολογίες που χρησιµο-
ποιούνται σήµερα, όπως η τεχνολογία 802.11ac 
(Wi-Fi 5) και η 802.11n (Wi-Fi 4), δεν είναι εξοπλι-
σµένες για τέτοια σύνδεση υψηλής ζήτησης στο 
Internet. 

 Για παράδειγµα, το router τεχνολογίας Wi-Fi 5 
µπορεί να χειριστεί έως και 32 συσκευές ταυτό-
χρονα. Επιπλέον, σύµφωνα µε την Wi-Fi Alliance 
(την υπηρεσία παροχής πιστοποιητικών Wi-Fi µε 
έδρα τις ΗΠΑ), το πιστοποιηµένο Wi-Fi 6 router 
µπορεί να διαχειριστεί τέσσερις φορές περισσό-

τερες συσκευές από το Wi-Fi 5 router και µπορεί 
να στείλει 25% περισσότερα δεδοµένα σε ένα µόνο 
πακέτο. Έτσι, η αυξανόµενη ζήτηση για σύνδεση 
υψηλής ταχύτητας στο Internet και ο αυξανόµενος 
αριθµός χρηστών και συσκευών Internet αναµέ-
νεται να οδηγήσουν την παγκόσµια ανάπτυξη της 
τεχνολογίας Wi-Fi 6 κατά τη διάρκεια της περιόδου 
πρόβλεψης.

Η Βόρεια Αµερική κατείχε δεσπόζουσα θέση στην 
παγκόσµια αγορά τεχνολογίας Wi-Fi 6 το 2019, 
αντιπροσωπεύοντας µερίδιο 43,2% από πλευράς 

Δεν υπάρχει αµφιβολία ότι το IoT και το cloud 
έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στις ΙΤ υποδοµές 
των διαφόρων επιχειρήσεων και οργανισµών. 
Η Aruba, κορυφαίος κατασκευαστής λύσεων 
δικτύωσης, θεωρεί το WiFi 6 ως τον κρίσιµο µη-
χανισµό που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν πλήρως το δυναµικό των τµηµάτων 
πληροφορικής τους για να προχωρήσουν στην 
επόµενη µέρα, όπου η συνδεσιµότητα θα είναι όχι 
µόνο υψηλής απόδοσης, αλλά και απρόσκοπτη και 
βιωµατική.

Η Aruba είναι ο πρώτος κατασκευαστής παγκοσµί-
ως που δηµιούργησε ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο 
λύσεων WiFi 6 υψηλής απόδοσης, για να καλύψει 
ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών αναγκών. Έ-
χοντας καταγράψει τις περισσότερες υλοποιήσεις 
δικτύων WiFi 6 σε παγκόσµιο επίπεδο, αποτελεί 
αδιαµφισβήτητα τον ηγέτη στον συγκεκριµένο 
τοµέα. Οι λύσεις WiFi 6 της Aruba περιλαµβάνουν 
τέσσερις σειρές για κάλυψη εσωτερικών χώρων 
(Aruba 500, 510, 530, 550) που κλιµακώνονται 
µε βάση τις ανάγκες σε ταχύτητα, ταυτόχρονους 
συνδεδεµένους χρήστες, αριθµό εσωτερικών ή 
εξωτερικών κεραιών και άλλα. Επιπλέον, περιλαµ-
βάνονται µοντέλα ειδικά σχεδιασµένα για ξενοδο-
χεία, γραφεία και όχι µόνο (Aruba 503Η, 505Η). Τα 
παραπάνω συµπληρώνονται µε λύσεις για εξωτε-
ρικούς χώρους, που φτάνουν µέχρι εξειδικευµένα 
µοντέλα για βιοµηχανικά περιβάλλοντα και απαιτη-
τικές συνθήκες (Aruba 518, 560, 570, 570ΕΧ).

Όλα τα WiFi 6 µοντέλα της Aruba υποστηρίζουν 
ασύρµατες τεχνολογίες Bluetooth χαµηλής ενέρ-
γειας (BLE) και Zigbee, παρέχοντας τη δυνατότητα 
να εξυπηρετούν όχι µόνο τις παραδοσιακές κινητές 
συσκευές αλλά και τρίτα συστήµατα, όπως συ-
σκευές ΙοΤ. Το κάθε Access Point δεν είναι απλά 
ένα σηµείο ασύρµατης πρόσβασης αλλά µια ΙοΤ 
πλατφόρµα µε υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας, 
όπου µπορούν να ενσωµατωθούν επιπλέον υπη-
ρεσίες σχετικές µε την ακριβή θέση των χρηστών, 
όπως αυτοί κινούνται µέσα στον χώρο. 

Αναβαθµισµένη ασφάλεια
Τα Aruba WiFi 6 Access Points έρχονται µε το 
αναβαθµισµένο πρωτόκολλο ασφάλειας δικτύων 
WPA 3 (WiFi Protected Access 3) και είναι WiFi 
Enhanced Open, παρέχουν δηλαδή στους χρή-
στες κρυπτογράφηση των δεδοµένων τους. Το 
συγκεκριµένο χαρακτηριστικό αποτελεί σηµαντική 
βελτίωση στην ασφάλεια των δικτύων σε σχέση µε 
τα παραδοσιακά ανοιχτά δίκτυα, τα οποία δεν είχαν 
καµία προστασία.

Ευφυής κατανάλωση ισχύος…
Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι 
τα WiFi 6 Access Points που έχουν σχεδιαστεί για 
δίκτυα µε υψηλή πυκνότητα χρηστών και συσκευ-
ών σε έναν χώρο, οδηγούν στην αύξηση της κα-
τανάλωσης ενέργειας. Για την αντιστάθµιση αυτών 
των απαιτήσεων, η Aruba µε την ενσωµατωµένη 
τεχνολογία Aruba NetInsight Green AP, µπορεί 
να απενεργοποιήσει τα Access Points όταν αυτά 
δεν χρησιµοποιούνται. Φανταστείτε έναν πανε-
πιστηµιακό χώρο µε χιλιάδες σηµεία ασύρµατης 
πρόσβασης, τα οποία δεν χρησιµοποιούνται συνε-
χώς. Η εξοικονόµηση ενέργειας και κόστους που 
επιτυγχάνεται µπορεί πραγµατικά να είναι τεράστια.

...µε Τεχνητή Νοηµοσύνη
Εκτός από την έξυπνη παρακολούθηση κατανά-
λωσης, όλες οι Aruba WiFi 6 σειρές διαθέτουν 

ένα µοναδικό χαρακτηριστικό, το οποίο αξιοποιεί 
την τεχνητή νοηµοσύνη (Artificial Intelligence & 
Machine Learning) και διασφαλίζει τη βέλτιστη 
λειτουργία και αξιοποίηση των πόρων του δικτύου 
µε δυναµικό τρόπο. Έτσι, αποτρέπεται η εµφάνιση 
προβληµάτων και προστατεύεται η εµπειρία των 
χρηστών. 

Ευελιξία διαχείρισης
Ένα άλλο βασικό πλεονέκτηµα όχι µόνο των 
δικτύων WiFi 6 αλλά και όλων των δικτυακών υ-
ποδοµών της Aruba είναι η ευελιξία διαχείρισης, 
η οποία µπορεί να επιτυγχάνεται είτε µέσω της 
cloud πλατφόρµας Aruba Central, που προσφέρει 
απαράµιλλη απλότητα και απεριόριστες δυνατό-
τητες για επιπλέον υπηρεσίες και analytics, είτε 
µε την εγκατάσταση της on-premise πλατφόρµας 
AirWave, µε παρόµοιες δυνατότητες που καλύ-
πτουν όχι µόνο τις Aruba δικτυακές υποδοµές αλ-
λά και υφιστάµενες άλλων κατασκευαστών.

Καθώς οι κινητές συσκευές και οι συσκευές IoT 
συνεχίζουν να κατακλύζουν το περιβάλλον µας, 
η συνδεσιµότητα δεν είναι η µόνη πρόκληση. Οι 
υπεύθυνοι IT των εταιρειών προσπαθούν να απο-
κτήσουν γνώση και έλεγχο για όλες τις συσκευές 
που συνδέονται µε τα δίκτυά τους. Η λύση Aruba 
ClearPass Device Insight επιτρέπει όχι µονό την 
αναγνώριση κάθε κινητής ή ΙοΤ συσκευής αλλά 
και την εξακρίβωση του ρόλου και κατ’ επέκταση 
των δικαιωµάτων πρόσβασης που έχει αυτή στο 
δίκτυο είτε συνδέεται ενσύρµατα, είτε ασύρµατα. 

WiFi για το µέλλον µε την εγγύηση της Aruba
Άρθρο εκ µέρους της Logicom
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Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε µε την την Enet Solutions-
Logicom, https://distribution.logicom.net/


