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ARUBA 802.11AX TEKNOLOGIA

Tulevaisuuden
langattomat verkot
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Tulevaisuuden langattomat verkot
Langattomien verkkojen tärkeys kasvaa nopeasti pienissä
ja suurissa yrityksissä kaikilla toimialoilla. WLANverkot ovat yhä vahvemmin yritysten liiketoiminnan ja
palveluiden keskiössä. Työntekijöille pitää tarjota tehokkaat
välineet työntekoon missä ja milloin vain. Mobiililaitteiden
ja IoT:n lisääntyvä käyttö sekä kasvava sovellusten ja datan
määrä asettavat verkkojen suorituskyvylle, luotettavuudelle
ja hallittavuudelle yhä kovempia vaatimuksia. WLAN:eilla
on korvattu suuri osa lankaverkoista, sillä langattomien
verkkojen suorituskyky on kehittynyt valtavasti. WLANverkoilta vaaditaan myös automaatiota, skaalautuvuutta
ja tietoturvaa. Tietoliikenteestä valtaosa on kohta
salattua. Gartnerin mukaan* uusin 802.11ax-standardi,
eli kuudennen sukupolven Wi-Fi (Wi-Fi 6), dominoi
langattomia verkkoja ja konnektiviteettiä seuraavina
vuosina. 802.11ac-standardin tukiasemien korvaaminen
802.11ax-laitteilla on jo käynnistynyt. HPE Aruban
uusimmat tukiasemat ovat yhteensopivia vanhemman
standardin kanssa. Verkkostandardien elinkaari on noin
3-5 vuotta.

Uusi WLAN-arkkitehtuuri - lisää
suorituskykyä ja älykkyyttä
HPE Aruba on panostanut voimakkaasti uusimpaan
802.11ax-standardin Wi-Fi 6 WLAN-arkkitehtuuriin.
Standardin myötä uudet Aruba 500 -sarjan tukiasemat
takaavat ja parantavat erityisesti langattoman verkon
suorituskykyä ympäristöissä, jossa laitteita, palveluita ja
sovelluksia on käytössä yhä enemmän.
500-sarjan tukiasemilla voidaan rakentaa jopa neljä kertaa
suorituskykyisempiä WLAN-verkkoja verrattuna aiempaan
802.11ac-standardin mukaisiin laitteisiin. Merkittävä uusi
teknologia OFDMA (Orthogonal Frequency Division
Multiple Access) sekä paranneltu MU MIMO- (Multiuser Multiple Input/Multiple Output) toiminto uuden
sukupolven tukiasemissa mahdollistavat enemmän
kapasiteettia sekä tietoliikennekaistaa yhä tiheämpiin
laiteympäristöihin.
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WLAN:issa voidaan siirtää tehokkaasti aiempaa suurempia
datamääriä samanaikaisesti eri laitteiden välillä. HPE
Aruban älykkäällä WLAN-arkkitehtuurilla varmistetaan
ja optimoidaan tietoliikennekaista valikoiduille käyttäjille,
laitteille ja sovelluksille. Tietoliikennekaistaa voidaan
priorisoida kätevästi tietylle käyttäjäryhmälle, kuten
johtoryhmälle tai myynnille. Aruban 500 -sarjan
tukiasemia voidaan käyttää kontrollerin kanssa tai
ilman sitä. Älykkäillä ominaisuuksilla voidaan parantaa
WLAN-tukiasemien tietoliikenteen suorituskykyä sekä
tehostaa mobiililaitteiden ja IoT-laitteiden liitettävyyttä
kaikenlaisissa ympäristöissä.

Langattomia verkkoja yhä vaativampaan
käyttöön
HPE Aruban WLAN-arkkitehtuurin uusimmilla 802.11axstandardin laitteilla ja ratkaisuilla voidaan rakentaa
langattomia verkkoja ympäristöihin, joissa vaaditaan
huippuluokan suorituskykyä. HPE Aruban tukiasemat
soveltuvat erinomaisesti ympäristöihin, kuten esimerkiksi
sairaaloihin tai tuotantoyksiköihin, joissa halutaan
varmistaa verkkoon kytkettyjen laitteiden ja käyttäjien
tietoliikenneyhteydet 24/7 ilman viiveitä. Uuden sukupolven
tukiasemilla voidaan korvata vaivattomasti myös vuosia
käytössä olleita 802.11ac-standardin tukiasemia sekä
pienemmissä että suuremmissa verkkoympäristöissä.

802.11ax ratkaisee monet haasteet
Digitaalinen työympäristö ei palvele käyttäjiä, mikäli
verkoissa ilmenee käytettävyysongelmia. Asiantuntijoiden
aikaa kuluu manuaalisiin tuki- ja päivitystehtäviin, eikä
kyberuhkilta pystytä suojautumaan tarpeeksi tehokkaasti.
Verkossa ilmenevät ongelmat uhkaavat pahimmillaan
liiketoiminnan jatkuvuutta.
Haaste 1: Yritysten WLAN-verkkoihin on liitetty yhä
laajempi kirjo erilaisia laitteita, ja verkkoihin liitettyjen
laitteiden määrä on kasvaa todella nopeasti. Suorituskykyä
ja kapasiteettia tarvitaan lisää.
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Ratkaisu: HPE Aruban uusi 802.11ax:n WLANarkkitehtuuri tarjoaa neljä kertaa enemmän suorituskykyä
ja kapasiteettia sekä paremmat roaming-toiminnallisuudet.
Haaste 2: IT-yksiköillä on isoja haasteita palvella käyttäjiä
riittävän hyvin ja tarpeeksi nopeasti.
Ratkaisu: 802.11ax:n tukiasemiin on sisäänrakennettu
tekoälyä ja automaatiota.
Haaste 3: IoT, digitalisaatio ja mobiliteetti ovat tuoneet
mukanaan uusia yhä vaarallisempia tietoturvauhkia, eli
kyberriskit ovat lisääntyneet.
Ratkaisu: WPA3-sertifioitu dynaaminen segmentointi tukee
eri käyttäjärooleja sekä uusien laitteiden käyttöönottoa
verkossa.
Haaste 4: Verkkoihin kytkettyjen IoT-laitteiden
räjähdysmäinen kasvuvauhti. Maailmassa on Gartnerin
mukaan** vuonna 2020 jo yli 20 miljardia verkkoon
kytkettyä ja sensorein varustettua IoT-laitetta.
Ratkaisu: 802.11ax tarjoaa yhtenäisen hallinnan
HPE Aruban infrastruktuurin avulla myös IoT-laitteille.

*Gartner, Market Insight, May 2019
**Gartner, Press Release, February 2017

TULEVAISUUDEN KONESALI

HPE Aruban 802.11ax WLAN-arkkitehtuurin
ominaisuuksia
Mikä muuttuu uusimman standardin myötä?
• Dataa voidaan siirtää verkossa yhä tehokkaammin, ja
pienentää verkon latenssia.
• Tietoa siirrettävissä samanaikaisesti useisiin eri pääte
laitteisiin.
• Tärkeiden laitteiden, sovellusten ja käyttäjien liikenne
priorisoitavissa.
• Tukiasemien hallinta toteutettavissa keskitetysti ja teho
kaasti pilvestä tai on-premise-ratkaisulla.
• ArubaOS 8 -käyttöjärjestelmä tarjoaa tekoälyyn
perustuvia ominaisuuksia, kuten älykästä suorituskyvyn
varmistusta ja jatkuvan yhteyden päätelaitteesta
tukiasemaan.
• Tukee sertifioitua tietoturvastandardia (WPA3) edistyk
sellisiä kyberhyökkäyksiä vastaan.
• Valmis liitettävyys IoT-laitteisiin (Zigbee ja Bluetooth 5).
• Aruba NetInsightin GreenAP-ominaisuudella
tukiaseman energiankulutus laskettavissa jopa 70 %.
• Asiakkaan liiketoiminnan kannalta tärkeän
tietoliikenneverkon toimivuus varmistettavissa 24/7.
• Parantaa palveluiden käyttökokemusta ja
käytettävyyttä.

