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- Czym wyróżniają się korporacyjne rozwiąza
nia bezprzewodowe oferowane przez Arubę? 
- Dzisiejsze sieci bezprzewodowe w ujęciu kor
poracyjnym to nie tylko punkt dostępowy lub 
kilka punktów połączonych ze sobą, aby dać do
stęp do Internetu na większym obszarze. Aruba 
Networks, od lat jeden z liderów i innowatorów 
rynku sieci bezprzewodowych, oferuje komplet
ne rozwiązanie. Składa się na nie wielofunkcyjny 
punkt dostępowy, pozwalający na przyłączenie 
pracownika na określonych prawach dostępu, 

gościa firmy z ograniczeniem praw oraz wszel
kiego rodzaju urządzeń mobilnych i stacjonar
nych. Kontroler lub kontrolery punktów 
dostępowych odpowiadają przede wszystkim 
za bezpieczeństwo na całym obszarze pokrycia 
sygnałem, sprawność poszczególnych punktów 
dostępowych, kontrolę pasma, Quality of Servi
ce na zadanych obszarach i wiele innych. Nie
odzownym elementem dzisiejszych 
bezprzewodowych sieci korporacyjnych jest 
oprogramowanie, odpowiadające, między inny

mi, za projektowanie i planowanie sieci, kontro
lowanie na bieżąco jej stanu czy autentykację 
użytkowników. 
-Jak Pan ocenia, z perspektywy Aruby, pol
ski rynek? Czy zajmuje on jakieś szczególne 
miejsce w regionie? 
- Z perspektywy dystrybutora operującego w re
gionie Central Eastern Europe, możemy zauwa
żyć wzrost zainteresowania tą technologią. 
Z naszych obserwacji wynika, że rynek się jesz
cze konsoliduje, ale wyłoniła się już czołówka 
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firm, które stanowią o kierunkach rozwoju. 
Wspólna praca nad nowymi protokołami, jak 
chociażby 8o2.na/c, który łamie barierę jednego 
gigabita, pokazuje, że jest jeszcze przestrzeń 
do zagospodarowania. Oczywiście, zawsze ogra
niczeniem będzie pasmo i ilość dostępnych ka
nałów, ale tutaj ogromne pole do popisu mają 
regulatorzy. 

-Jak Pan ocenia obecną ofertę Aruby? Co 
nowego, innowacyjnego w stosunku do kon
kurencji jesteście Państwo w stanie zapro
ponować polskim odbiorcom?Czy idą 
za tym również jakieś unikalne wartości dla 
partnerów? 
- Odnosząc się do badań Gartnera, ale też do in
nych publikacji na ten temat, nie sposób nie za
uważyć, że Aruba Networks jest liderem 
innowacyjności w sieciach bezprzewodo
wych 8o2.ux. Dzisiejsza oferta firmy stawia 
na mobilność, hasło „People move. Network 
must follow" staje się niejako mottem przewod
nim przy wprowadzaniu nowych funkcjonalno
ści. Dzisiaj wygrywa ten, kto zapewni 
użytkownikowi swobodę działania niezależnie 
od miejsca, w którym przebywa, oraz niezwykle 
szybko dopasuje się do coraz to nowych potrzeb 
tego użytkownika. Oferta Aruba Networks jest 
przede wszystkim jednorodna, zapewnia skalo-
walność i bezpieczeństwo. 
W oparciu o te trzy elementy - mobilność, ska-
lowalność i bezpieczeństwo - budowana jest za
zwyczaj oferta. Stawiając na mobilność 
w obszarach punktu dostępowego, kontrolera 
i oprogramowania, sieci oparte na rozwiąza
niach Aruba Networks pozwalają na pełną ob
sługę użytkowników lokalnych, jak 
i pracujących zdalnie, poza siedzibą firmy. 
Skalowalność jest zasługą oprogramowania. Do
brze zaplanowana sieć bezprzewodowa to jeden 
z elementów, ale oprogramowanie pozwalające 
na bieżąco śledzić zmiany w środowisku pracy 
punktów dostępowych to gwarancja jakości 
świadczonej usługi. 

Bezpieczeństwo to unikatowe na dzień dzisiejszy 
szyfrowanie, scentralizowane na poziomie kon
trolera, zintegrowane z firewallem i możliwością 
kontroli QoS dla każdego użytkownika. Do tego 
dołączono jeszcze systemy wykrywania i zapo
biegania włamaniom. To wszystko czyni pro
dukty Aruba Networks wyjątkowymi na rynku. 
Nasi parterzy otrzymują możliwość szkolenia się 
zarówno w naszym centrum szkoleniowym 
(Compendium), jak i bezpośrednio u producen
ta, aby ich oferta skierowana do klienta była 
kompletna i spełniała ich wszystkie potrzeby. 
Obecnie pracujemy z grupą ściśle wyspecjalizo
wanych firm, których doświadczenie i znajo
mość technologii jest elementem nieodzownym 

w procesie integracji. Wraz ze wzrostem tego 
sektora rynku, a przede wszystkim ze wzrostem 
udziałów rynkowych Aruba Networks, sukce
sywnie powiększamy tę grupę. Stawiamy 
na otwarte technologicznie firmy i nie ograni
czamy się do żadnego z rynków wertykalnych, 
gdyż ta technologia pasuje do każdego. 
-Jaka jest rola i zastosowanie sieci Wi-Fi 
w sieciach firmowych ? 
- Pierwszym i głównym zastosowaniem sieci 
Wi-Fi w sieciach firmowych było zapewnienie 
pracownikowi mobilności w obrębie zasięgu 
punktu dostępowego. Pracownik mógł korzy
stać z zasobów Internetu i Intranetu niezależnie, 
czy siedział przy biurku, czy był na spotkaniu 
w sali konferencyjnej. Z czasem dodano możli
wość połączenia z urządzeniami peryferyjnymi, 
takimi jak drukarka czy fax. Firmowe sieci Wi-Fi 
dzisiaj i w przyszłości to nieograniczona prze
pływność i ogrom funkcjonalności, jak choćby 
telefonia mobilna (voice over Wi-Fi), wideokon-
ferencje (video over Wi-Fi), usługi lokalizacji: 
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na terenie firmy, obszaru pokrycia sygnałem; 
identyfikacja: wiele urządzeń jednego użytkow
nika (komputer, tablet, telefon, smartfon, skaner 
kodów, czytnik kart); usługa BYOD, szeroko ro
zumiana mobilność. 
- Czy sieci Wi-Fi nadal będą stosowane tylko 
w salach konferencyjnych, żeby dać dostęp 
do Internetu gościom, czy raczej znajdą 
szersze zastosowania ? 
- Sieci gościnne to jeden z elementów uznawa
nych dzisiaj jako coś standardowego, o ile poli
tyka bezpieczeństwa firmy na to pozwała. Teraz 
za pomocą tego medium w salach konferencyj
nych dzieje się bardzo wiele, czasami użytkow
nik nie zdaje sobie nawet z tego sprawy. 

Użytkownik panelu dotykowego znajdującego 
się na stole konferencyjnym, za jego pomocą 
i przez sieć bezprzewodową sterować może 
oświedeniem, klimatyzacją, roletami i zasłonami 
w oknach, rzutnikiem multimedialnym, tablicą 
interaktywną czy systemem wideokonferencyj-
nym. Sieci bezprzewodowe już dawno wyszły 
z sal konferencyjnych i są szeroko stosowane 
w obszarach produkcyjnych firm. Logistyka ma
gazynowa, na bazie połączenia technologu 
Wi-Fi i mobilnych czytników kodów kresko
wych, wielokrotnie sprawniej operuje na wiel
kich powierzchniach czy to wewnątrz 
budynków, czy poza nimi. Sieci bezprzewodowe 
są elementem wyposażenia linii produkcyjnych, 
za ich pomocą odbywa się również kontrola ja
kości. Technologia voice over Wi-Fi wykorzysty
wana jest wszędzie tam, gdzie pracownik nie 
jest ściśle związany ze swoim miejscem pracy, 
jak w szpitalach, części administracji publicznej 
i na wyższych uczelniach. 
-Jakie są obecnie największe wyzwania 
związane z wdrażaniem sieci Wi-Fi? 

- Znowu odwołując się do hasła mobilności 
użytkowników, tam czekają na nas największe 
wyzwania. Dzisiaj klienci oczekują dostępu 
do Internetu w każdej chwili, bez względu na to, 
czy są w pracy, czy w podróży. Związane jest to 
z mnogością punktów dostępowych, które mo
gą pojawić się w zasięgu. Możliwość kontrolo
wania, monitorowania i zarządzania nimi 
z poziomu jednego kontrolera to jeden z atutów 
rozwiązania Aruba Networks. Wymaga to jed
nak szerokiej wiedzy integratorskiej, pozwalają
cej na takie zagospodarowanie pasma, które jest 
elementem skończonym i policzalnym, aby 
maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby. 
-Jakie są obecnie największe wyzwania 
związane z bezpieczeństwem sieci Wi-Fi? 
- Aruba Networks stawia na bezpieczeństwo 
i stara się chronić sieć, stosując unikatowe rodza
je zabezpieczeń, wśród których trzeba wymienić 
wbudowany firewall z unikalnym poziomem 
bezpieczeństwa i QoS per użytkownik, scentrali
zowane szyfrowanie, czyli ograniczenie ryzyka 
podsłuchu, kompleksowe rozwiązanie IDS/IPS 
(systemy wykrywania i zapobiegania włama
niom), wbudowany mobilny system kontroli do
stępu NAC (Network Access Control) dla 
utrzymania bezpieczeństwa całej sieci. 
Wszyscy wiemy, jak wielkim wyzwaniem jest 
bezpieczeństwo w sieci. Na dzisiaj sieci bezprze
wodowe prawidłowo skonfigurowane nie ustę
pują pod względem bezpieczeństwa innym 
stosowanym mediom. Niemniej jest to element 
stale kontrolowany i udoskonalany przez produ
centa, aby zapewnić użytkownikom maksimum 
spokoju. 
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