
WiFi-lahendus, mis päriselt töötab

• Aruba WiFi & Network portfell, uuendused ja roadmap
Aruba süsteemiinsener Matti-Pekka Liimatainen
• Aruba WiFi-võrgu arhitektuur

• Aruba WiFi6 ja WiFi6E tooteportfelli ülevaade

• Aruba UXI – funktsionaalsus, mis võimaldab võrgu seisundit vaadelda kasutaja vaatenurgast

• Aruba Central – AI-toega WiFi haldus + demo

• Kuidas WiFi lahendust optimeerida ilma oluliste lisainvesteeringuteta
WiFi planeerimisest, paigaldamisest, seadistamisest ja optimeerimisest
OIXIO tehnoloogiajuht Jüri Reitsakas
• WiFi tehnoloogia minevik, olevik ja tulevik

• WiFi planeerimine ja paigalduse soovitused

• Tööristad WiFi planeerimiseks ja mõõdistamiseks

• Enamlevinud vead planeerimisel ja paigaldamisel ehk 10 WiFi „tapjat“

• WiFi seadistamine ja optimeerimine

• Kliendilugu, kuidas ettevõte säästis olemasoleva WiFi lahenduse optimeerimise tulemusel

Tallinn, 2. detsember 2022  |  Aruba ja OIXIO ühisseminar



Kuidas WiFi lahendust
optimeerida ilma oluliste
lisainvesteeringuteta

Kuidas planeerida, paigaldada 
ja seadistada WiFi selliselt, 
et see päriselt ka töötaks?

Jüri Reitsakas, tehnoloogiajuht   |   Aruba ja OIXIO ühisseminar, Tallinn, 2. detsember 2022



WiFi Areng



Tehnoloogia – ajalugu ja tulevik
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Tehnoloogia – ajalugu ja tulevik
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Tehnoloogia: 802.11be

• Kuni 16 voo tugi
• Kuni 320MHz kanali laius
• 4K-QAM modulatsioon tagab parema kanali kasutuse
• Kiirused kuni 46Gbps
• AFC: Automatic Frequency Coordination

• tagab koostöö mitte WiFi klientidega samadel sagedustel
• MLO: Multi-Link Operation)

• Tagab madala viite kui klient suhtleb tugijaamaga erineva 
sagedustega mis võivad olla ka erinevates sagedusvahemikudes

Parameetrid WiFi 7

Millal oodata 2024

IEEE standard 802.11be

Max kiirus
(teoreetiline)

46 Gbps

Sagedused 1-7.25GHz
s.h. 2.4, 5, 6 GHz

Turva WPA3

Kanali laijus Kuni 320 MHz

Modulatsioon 4096-QAM

MIMO 16x16 MU-MIMO



Planeerimine

An hour of planning 
can save you 10 hours of doing.

Dale Carnegie



WiFi planeerimine: ala tüüp

Ala tüüp: ladu, kontor, seminariruum jne



WiFi planeerimine: eesmärk

Signaal Email/Web VOIP Video HD Video

-30 dBm Perfektne Perfektne Perfektne Perfektne

-40 dBm Suurepärane Suurepärane Väga hea Hea

-50 dBm Suurepärane Väga hea Hea Hea küll

-60 dBm Väga hea Hea Hea küll Ebastabiilne

-67 dBm Hea Hea küll Ebastabiilne Kõlbmatu

-70 dBm Hea küll Ebastabiilne Kõlbmatu Kõlbmatu

-80 dBm Ebastabiilne Kõlbmatu Kõlbmatu Kõlbmatu

-90 dBm Kõlbmatu Kõlbmatu Kõlbmatu Kõlbmatu

Kasutamine



Millele tähelepanu pöörata?



WiFi planeerimine: "10 tapjat"

Toonitud klaasid Peeglid

"Chicken wire" (metallvõrk seintes)

2 dB

Vesi: akvaariumid, veepudelid

BYOD
seadmetel on piiratud klientide arv, 
mida nad suudavad ühendada
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WiFi "10 tapjat"

Kööginurgad Inimesed: 50-65% vett109

Koosolekute ruumid6 Naabrite WiFi võrgud7 8 Vale seadmete valik 
kodu vs äri seadmed



WiFi planeerimine: Objekti kaardistamine

• Joonised

• Objekti kaardistamine: seinte sumbuvus, 
paigalduskohad, kasutustihedus jne

• Kaardistamise puhul oluline WiFi teholoogia

• Materjalid



WiFi tugujaamade paigalduse plaan



WiFi planeerimine

• Captive portaali vajaduse hindamine 
• Kontrollerisse Integreeritud Captive portaal on piiratud võimalustega

• Pilvehaldus vs kohapealne server 
• Haldusserver, võib olla ka kombineeritud pilvehaldusega

• Virtuaalne kontrolleri kasutamisel kontrollida andmekeskuse valmidus
• Tugijaam serveriks (Aruba Instant), Airwave, pilvehaldus (võib olla ka kombineeritud)
• Pilvehaldus (Aruba Central)

• Tehisintellekt (AI) ja Masinõppe (Machine Learning) 
tavaliselt pakutakse ainult pilvehalduses

• Hinnata olemasoleva alusvõrgu (LAN) võimekust pakkuda 
WiFi-tugijaamadele ühendust
• Portide kiirused (1GE, 2.5 GE, 5GE, 10GE)
• Tugijaamade toite võimalused (PoE, PoE+, PoE++)
• Dubleerimise võimalused
• Tuumvõrgu läbilaske võime



Töövahendid?



WiFi planeerimine: Töövahendid

• Ekahau
• NetSpot
• SolarWinds
• ...



Enamlevinud vead?



Enamlevinud vead planeerimisel

• Tugijaamade mitte optimaalne paigaldus 
• Liiga vähe ja ka liiga palju tugijaamu
• Metallobjektide lähedus
• Hoone asukoht (lennujaama lähedal)
• Kanali võimsus liiga suur/väike (mõjutab roaming’ut)
• Ei ole seadistatud roaming’u omadused (802.11k,v,r)
• Kanaliplaan tegemata ja/või ei kasutata automaatikat
• Toide valesti valitud – PoE, PoE+, PoE++
• PassiivPoE on iga PoE, mis ei vasta standardile 802.3



Seadistused



Seadistus

• Asukohamaa panna õigeks
• Seadistada lisad (802.11 h k r v)
• DFS ja kanaliplaan
• Võimalusel vältida saamaaegselt WPA3 ja WPA2 seadistamist samal SSID’l
• Võimalusel mitte kasutada open SSIDd
• Kui on vaja kasutada openSSIDd, siis kindlasti captive portaalis küsida kasutamise tingimuse 

nõusolekut
• Külaliste võrgus seadistada klientide vahelised ühendused (client isolation).
• Võimalusel kasutada private pre-shared key (PPSK)
• Seadistada ligipääsu reeglid, 
võimalusel kasutada kasutajapõhised reegleid
• Seadistada lisaks teenused 

(mDNS, upnp, AirPlay, bonjour, dlna, Chrome cast jne)



Tulemuse mõõdistamine



Tulemuse mõõdistamine

Enne Pärast

Legend



Töötav WiFi lahendus tagab kokkuhoiu



Kuidas ettevõte X säästis olemasoleva 
lahenduse optimeerimise tulemusel?

• Mis oli probleem/vajadus?
• Millised olid avastatud probleemid?
• Mis oli tulemus?
• Kui palju siis ikka säästis? 
• Kuidas seda hinnata? X



Kokkuvõte

• Planeerimine
• Planeerimine
• Planeerimine
• Paigaldus
• Seadistus
• Tulemuse mõõtmine
• Planeerimine
• Seadistamine
• Tulemuse mõõtmine

• ja…



Aitäh!



Meil saad vastused oma 
küsimustele otse spetsialistidelt

Jüri Reitsakas

Tehnoloogiajuht
juri.reitsakas@oixio.ee
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