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Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς της 
Coherent Market Insights, η παγκόσμια 
αγορά τεχνολογίας Wi-Fi 6 αναμένεται 

να παρουσιάσει μέσο ετήσιο όρο αύξησης 26,5% 
κατά την περίοδο πρόβλεψης (2020-2027), κάτι 
που το κανάλι συνεργατών πρέπει να 
λάβει υπόψη του στο νέο περιβάλλον που 
διαμορφώνεται παγκοσμίως.

δικτύου και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας, 
οι επιχειρήσεις υιοθετούν τεχνολογία Wi-Fi 6.

Η σηµασία της απρόσκοπτης απόδοσης 
Πολλά έχουν ακουστεί σχετικά µε το Basic Service 
Set (BSS) Coloring. Το χαρακτηριστικό αυτό απο-
τελεί απάντηση στην πρόκληση της απρόσκοπτης 
απόδοσης σε χώρους όπου υπάρχουν πολλαπλά 
σηµεία πρόσβασης. Μόλις επιστρέψουµε στη 
διοργάνωση συνεδρίων, για παράδειγµα, µεγάλο 
πλήθος ανθρώπων µπορεί να προσπαθεί να απο-
κτήσει πρόσβαση στο ίδιο δίκτυο. Αυτό πιθανότατα 
θα µειώσει τις ταχύτητες του Internet - ή χειρότε-
ρα, θα αποτρέψει τους χρήστες από το να συνδε-
θούν - καθώς αλληλεπικαλύπτονται δεδοµένα από 
διαφορετικά σηµεία πρόσβασης, προκαλώντας 
προβλήµατα και παρεµβολές. 

Το Wi-Fi 6 χρησιµοποιεί τη νέα δυνατότητα BSS 
Coloring για να χρωµατίσει δεδοµένα από κάθε 
σηµείο πρόσβασης, επιτρέποντας στους χρήστες 
να προσδιορίσουν ποιο µεταδίδει. Αυτό έχει ως α-
ποτέλεσµα βελτιωµένη απόδοση δικτύου και πολύ 
πιο ικανοποιηµένους χρήστες. 
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βριο του 2020. Παρόµοια υιοθέτηση του εν λόγω 
τύπου εργασίας (WFH) παρατηρείται σε πολλές 
άλλες εταιρείες τεχνολογίας όπως το Twitter, η 
Microsoft και άλλες, εξαιτίας της οποίας η χρήση 
του Internet αυξήθηκε απότοµα, γεγονός που αύ-
ξησε τη ζήτηση Internet µε µεγαλύτερο bandwidth, 
όπως τα 6Ghz. Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις 
χρησιµοποιούν Virtual Private Network (VPN) για 
την ασφαλή φύλαξη του δικτύου τους. Ωστόσο, η 
χρήση VPN θα δηµιουργήσει πρόβληµα καθυστέ-
ρησης, το οποίο θα µειώσει περαιτέρω την αποδο-
τικότητα του δικτύου. Έτσι, για την προστασία του 

Παγκόσµια αγορά τεχνολογίας Wi-Fi 6 
Επίδραση της πανδηµίας Covid-19 
Σύµφωνα µε την ανάλυση της Coherent Market 
Insights, το 2020, λόγω της πανδηµίας Covid-19, 
περίπου 4,8 εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται 
από το σπίτι. 

Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο 
παρέχουν στους εργαζοµένους τους την επιλογή 
εξ αποστάσεως εργασίας. Για παράδειγµα, τον 
Μάιο του 2020, η Facebook και η Google επέκτει-
ναν την εξ αποστάσεως εργασία έως τον Δεκέµ-

Η σειρά Neutron της Engenius ήρθε να ταράξει 
τα νερά της αγοράς διανέµοντας πρώτη το AP 
EWS357 2x2 το οποίο υποστηρίζει το νέο πρω-
τόκολλο 11ax (Wi-Fi 6). Μέσω της συνεργασίας 
του πρωτοκόλλου 11ax, της τεχνολογίας OFDMΑ 
αλλά και της υψηλής διαµόρφωσης (1024 QAM), 
δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 
πολλαπλών χρηστών οι οποίοι διαθέτουν διαφο-
ρετικές συσκευές και µπορούν να εξυπηρετούνται 
µε µειωµένη καθυστέρηση αλλά και υψηλότερη 
απόδοση.

Η Engenius διαθέτει δύο σειρές AP, την ECW και 
την EWS. Η διαφορά µεταξύ τους έγκειται στο ότι 
τα ECW είναι AP τα οποία µπορούν να διαχειρίζο-
νται είτε τοπικά είτε µέσω του cloud ενώ τα EWS 
διαχειρίζονται τοπικά, αλλά σε συνεργασία µε έναν 
cloud controller δίνεται η δυνατότητα αποµακρυ-
σµένης παραµετροποίησης.  

Τα AP µπορούν να διαµορφωθούν µέσω 3 εύκο-
λων διαφορετικών λύσεων, ως αυτόνοµες µονά-
δες, µέσω του Neutron switch το οποίο µπορεί να 
διαχειριστεί τοπικά έως 50 AP, αλλά και µέσω του 
ezMaster Controller ο οποίος µπορεί να διαχει-
ρίζεται είτε τοπικά είτε µέσω cloud. Επίσης µέσω 
της χρήσης του controller δίνεται η δυνατότητα 
ελέγχου σε 1000+ AP.

Σε συνδυασµό µε τα switches Neutron και το λο-
γισµικό διαχείρισης δικτύου ezMaster, τα Neutron 
11ax AP µπορούν να ανακαλυφθούν αυτόµατα στο 
εσωτερικό δίκτυο. Για την εξοικονόµηση χρόνου 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µεµονωµένες ή 
µαζικές διαµορφώσεις και αναβαθµίσεις µε ένα 
κλικ. Επιπλέον, τα σηµεία πρόσβασης µπορούν να 
αναπτυχθούν και παραµετροποιηθούν γρήγορα 
και εύκολα από χρήστες µε περιορισµένη εµπειρία 
δικτύωσης.

Κορυφαία ταχύτητα και επιδόσεις
Σε µια πρόσφατη σύγκριση που πραγµατοποιήθηκε 
από την Network World η EnGenius Technologies 
δοκίµασε το AP EWS377 έναντι άλλων εταιρικών 
λύσεων για να διαπιστώσει ποια ασύρµατα σηµεία 

πρόσβασης Wi-Fi 6 έδωσαν την καλύτερη ταχύτη-
τα απόδοσης.
Σε χρήστες Wi-Fi 5, το EnGenius AP ξεπέρασε το 
δεύτερο καλύτερο AP άλλου οίκου του κλάδου 
σε µέσο όρο απόδοσης µε το Galaxy S5, σηµειώ-
νοντας απόδοση 498,5 Mbps έναντι 485,45 Mbps. 
Όταν συνδυάστηκε µε µια ασύρµατη κάρτα δικτύου 
& µία κινητή συσκευή Wi-Fi 5, το EnGenius AP α-
πέδωσε συνολική ταχύτητα τα 498,5 Mbps. Επίσης, 
το EnGenius κέρδισε τον ανταγωνισµό σε χρήστες 
µε σύνδεση Wi-Fi 6, λαµβάνοντας  την υψηλότερη 
ταχύτητα των 929,37 Mbps! 

Καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ανα-
βαθµίζονται σε µεγαλύτερη ισχύ, ταχύτητα και 
αποδοτικότητα, πρέπει να γνωρίζουν ότι νέα προ-
ϊόντα της τεχνολογίας Wi-Fi 6, είναι συµβατά µε 
οποιεσδήποτε συσκευές Wi-Fi 5 που ενδέχεται να 
εξακολουθούν να αποτελούν µέρος του δικτύου. 
Η σειρά Neutron θα σας προσφέρει προηγµένες 
λειτουργίες που απλοποιούν την ανάπτυξη και τη 
διαχείριση, µεγιστοποιώντας την ασύρµατη απόδο-
ση για οποιοδήποτε µέγεθος δικτύου, ανεξάρτητα 
από το πού βρίσκεται.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
µε την Professional Services, info@profser.gr, 
210-8012207
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