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White Paper

Rozwiązanie ExtremeAI for Smart OmniEdge™
Lepsze doświadczenia użytkowania i przepływy pracy w sieci dzięki zastosowaniu

technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego

Żyjemy w czasach, w których ilość danych przesyłanych za pośrednictwem sieci komputerowych jest 

tak duża, że ludzie nie są w stanie ich przetwarzać, analizować i z nich korzystać. Tym samym, coraz 

częściej korzystamy z rozwiązań sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML), aby móc 

obsługiwać te dane z odpowiednią szybkością, w sposób bardziej inteligentny i efektywny.

Obszarem, który może szczególnie skorzystać z rozwiązań AI i ML jest zarządzanie łącznością radiową 

w sieciach bezprzewodowych. Bezprzewodowe sieci LAN coraz częściej mają krytyczne znaczenie 

w organizacjach, w związku z czym wymagają ciągłości działania. Nie tylko łączą ze sobą ludzi, ale 

również inne elementy w ramach organizacji, od systemów point-of-sale po aplikacje korporacyjne, 

wspierają działania komunikacji w czasie rzeczywistym, wideokonferencji i wiele więcej.

Jednakże, biorąc pod uwagę dynamiczną naturę sieci bezprzewodowych, są one wyjątkowo złożone 

pod względem utrzymania i obsługi. W przypadku działów IT, które chcą na odpowiednim poziomie 

wspierać aplikacje i użytkowników sieci WLAN, wymagane jest zastosowanie podejścia aktywnego 

zamiast reaktywnego. Rozwiązanie ExtremeAI for Smart OmniEdge wykorzystuje sztuczną 

inteligencję i uczenie maszynowe do zapewniania lepszych doświadczeń pracy z siecią, zarówno 

osobom, które nią zarządzają, jak i użytkownikom końcowym. Dzięki wykrywaniu i korygowaniu 

problemów zanim ujawnią się one użytkownikom końcowym, ExtremeAI może w istotny sposób 

poprawić jakość doświadczeń użytkowników i zmniejszyć wysiłek utrzymaniowy działu IT. W ten 

sposób pracownicy działu IT mogą skupić się na wartościowych dla organizacji inicjatywach 

wspierających jej cele biznesowe, zamiast na rozwiązywaniu problemów z komunikacją.

Rozwiązanie ExtremeAI for Smart 

OmniEdge automatycznie 

monitoruje krytyczne parametry 

łączności radiowej i sieci, aby 

optymalizować prace sieci 

i aktywnie wspierać 

podejmowanie decyzji przez 

dział IT

Informacje o produkcie



2WWW.EXTREMENETWORKS.COM

Rysunek 1: ExtremeAI for Smart OmniEdge ogranicza
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Korzyści wynikające z technologii sztucznej inteligencji 

i uczenia maszynowego

Uczenie maszynowe to rodzaj technologii sztucznej inteligencji, w której komputer sam się 

uczy poprzez analizowanie nowych danych i bez udziału programowania, a celem jest 

wykrywanie ukrytych informacji. W przeciwieństwie do ludzi, którzy mogą reagować tylko na 

problemy, które zaistniały, maszyny mogą automatyzować procesy i aktywnie wspomagać 

proces wyszukiwania problemów zanim będą one stanowić zagrożenie.

Zbierając i analizując dane w czasie rzeczywistym, urządzenia mogą korelować informacje, 

identyfikować wzorce, „uczyć się” przewidywania kolejnych zdarzeń i wykorzystywania 

pozyskanych informacji. Podejmowane działania mogą obejmować optymalizowane systemy, 

zapobieganie awariom, wysyłanie alarmów, automatyczne korygowanie naruszeń oraz 

generowanie użytecznych informacji dla procesu podejmowania decyzji przez operatorów.

Wyzwania stawiane przez korporacyjne sieci WLAN

Ponieważ sieci bezprzewodowe mają coraz częściej krytyczne znaczenie dla organizacji, 

a ponad 50% globalnego ruchu jest przesyłanego przez sieci Wi-Fi, jakiego typu przerwy 

w działaniu stają się niepożądane i kosztowne. Korporacyjne sieci WLAN to najbardziej 

wymagające środowiska pod względem zarządzania, ze względu na ich dynamiczną naturę – 

różna gęstość i położenie użytkowników, zasięg, obsługiwany obszar, itp. Jeżeli dodamy do 

tego wykładniczy wzrost liczby nowych mobilnych użytkowników i urządzeń, łatwo wyobrazić 

sobie ogromne obciążenie nakładane na działy IT.

Rozwiązanie ExtremeAI for Smart OmniEdge rewolucjonizuje procesy realizowane przez IT 

zapewniając aktywne, zautomatyzowane i autonomiczne funkcje, które poprawiają 

doświadczenia użytkowników końcowych i zmniejszają liczbę awarii oraz połączeń 

kierowanych do help desk. Stosując technologie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji 

do automatyzowania wszelkich aspektów zarządzania łącznością radiową, w tym związanych 

z konfiguracją, dynamicznym strojeniem i optymalizacją, równoważeniem obciążenia, 

rozwiązywaniem problemów, diagnostyką i korygowaniem, sieć komputerowa stale uczy się 

i dostosowuje do środowiska WI-Fi, aktywnie zapewniając najlepsze doświadczenia dla 

użytkowników mobilnych.

Aktywna obsługa sieci Wi-Fi

U podstaw rozwiązania ExtremeAI znajduje się mechanizm uczenia maszynowego oferujący 

technologię analityki predykcyjnej. Mechanizm uczy się typowych charakterystyk i zachowań 

urządzeń, środowiska i sieci, które wpływają na parametry łączności bezprzewodowej. 

Osiągniecie takiego samego poziomu wiedzy i informacji wyłącznie w oparciu o ludzki umysł 

byłoby wręcz niemożliwe.

Dane statystyczne lub informacje zbierane w czasie rzeczywistym są przesyłane do chmury, 

podczas gdy dane klientów i przesyłane treści pozostają nietknięte. Po przesłaniu do chmury, 

informacje są przetwarzane przez mechanizm uczenia maszynowego, często w czasie 

rzeczywistym, i traktowane jako wskaźniki wydajności sieci.

Informacje są organizowane, przetwarzane i przekształcane w rozwiązania, które wywołują 

określone akcje lub powiadomienia, lub automatycznie optymalizują i korygują sieć.

Korelując szeroki zbiór zbieranych danych, system szybko uczy się sposobu identyfikacji 

problemów związanych z kompatybilnością urządzeń, interoperacyjnością, dostępem, 

wykorzystywaniem i bezpieczeństwem sieci – a także luk w zasięgu lub zasobach sieci.

Dzięki takim możliwościom, nawet małe działy IT mogą oferować wszystkim użytkownikom 

wyjątkową jakość doświadczeń z korzystania z sieci WLAN w wielu lokalizacjach i bez 

nadmiernego obciążania pracowników IT. Eliminuje to lub ogranicza potrzebę posiadania 

szczegółowej znajomości lub prowadzenia szkoleń w zakresie łączności bezprzewodowej 

przez organizacje.

Rozwiązanie ExtremeAI for 
Smart OmniEdge pomaga 

ograniczać zadania związane 
z rozwiązywaniem problemów 

i liczbę połączeń kierowanych do 
działu wsparcia nawet o 50%

Większość problemów sieciowych ma 
wiele składowych

... awarii 
spowodowanych 
jest błędem ludzkim

... problemów 
z siecią jest 
identyfikowanych 
przez użytkowników 
końcowych

...czasu pochłania 
proces identyfikacji 
problemu

Większość zgłaszanych problemów 
dotyczy Wi-Fi

... zgłaszanych problemów 
dotyczy Wi-Fi

... problemów z Wi-Fi miało wpływ 
co najmniej na 10% pracowników

... problemów z Wi-Fi dotyczy 
łączności

... problemów z Wi-Fi dotyczy 
wydajności
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Rysunek 2: Korzyści rozwiązania ExtremeAI for Smart OmniEdge

Komunikacja Wi-Fi bez zmartwień

Rozwiązanie ExtremeAI for Smart OmniEdge zapewnia maszynową diagnostykę i opty-

malizację w czasie rzeczywistym, aktywnie monitorując wszystkie usługi sieciowe dotyczące 

WLAN. Usługa odpowiada za wydajność sieci bezprzewodowej we wszystkich lokalizacjach, 

24/7. W momencie wystąpienia anomalii realizowany jest proces decyzyjny zgodny ze 

standardowymi procedurami podejmowanymi przez człowieka, w celu wywołania alarmów, 

automatycznego skorygowania problemów lub udzielenia wskazówek jak rozwiązać 

potencjalny problem zanim on wystąpi.

Jak działa ExtremeAI

ExtremeAI to usługa subskrypcyjna dostępna dla ExtremeWireless, ExtremeWireless WiNG, 

ExtremeCloud i ExtremeCloud Appliance. Po uruchomieniu subskrypcji dział IT określa jakie 

usługi i interfejsy mają być aktywne oraz polityki bezpieczeństwa. Od tego momentu Extreme 

AI przejmuje zarządzanie siecią WLAN, aktywnie monitorując i obsługując wszystkie punkty 

dostępowe i operacje sieciowe.

Osoby odpowiedzialne za IT mogą łatwo uzyskiwać dostęp do danych dotyczących sieci 

poprzez interfejs użytkownika. Daje on obraz tego co się dzieje w środowisku sieciowym, 

w tym urządzeń iOS, Android i pozostałych mających dostęp do systemu danej organizacji.

Aktywne 
powiadamianie 
administratora

Automatyczne 
identyfikowanie 
i rozwiązywanie 

problemów

Prewencyjne 
i cykliczne zarządzanie 

łącznością radiową

Praktycznie zerowa 
konfiguracja

Automatyczne 
wsparcie techniczne

W ostateczności – 
wsparcie telefoniczne

Dane klientów pozostają nienaruszone

Wszelkie zastrzeżone dane klientów pozostają nienaruszone przez usługę ExtremeAI. Cały 

ruch danych dotyczący użytkowników pozostaje w sieci lokalnej. Tylko kluczowe parametry 

statystyczne są przekazywane do chmury dla potrzeb przetwarzania przez mechanizm 

uczenia maszynowego.

Usługa izoluje indywidualne dane sieciowe każdego klienta – dodatkowo może również 

izolować dane z wielu sieci dla jednego klienta, jeżeli to konieczne.

Korzyści rozwiązania ExtremeAI for 

Smart OmniEdge

 Automatycznie wykrywa i koryguje 

problemy zanim wpłyną na doświadczenia 

użytkownika

 Diagnostyka z wykorzystaniem uczenia 

maszynowego realizowana według 

standardowych procedur, w tym bieżące 

korygowane – z pełną prędkością łącza

 Istotne zmniejszenie kosztów IT oraz 

wsparcia

 Natychmiastowe rozwiązywanie 

najpowszechniejszych problemów 

związanych z WLAN

 Generowanie powiadomień w momencie 

wykrycia zewnętrznych problemów

 Międzywarstwowe w czasie rzeczywistym 

w celu poszukiwania źródeł problemów 

(np. łączność radiowa, DNS, DHCP)

 Gdy niezbędne jest ręczne wsparcie, 

wówczas wszystkie szczegółowe informacje 

dotyczące problemu są dostępne za 

pomocą jednego kliknięcia

 Algorytmy uczące się dla dynamicznych 

środowisk

 Uczenie się i dostosowywanie do 

zmieniających się środowisk radiowych, 

urządzeń i sąsiednich sieci

 Uczenie się i dostosowywanie do 

globalnych zmian, takich jak znane 

aktualizacje systemu operacyjnego lub 

firmware oraz powiązane zmiany zachowań

 Zerowa konfiguracja i modyfikowanie 

złożonych parametrów sieci

 Setki wartości progowych i parametrów dla 

różnych algorytmów kontrolowanych przez 

mechanizm uczenia się
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Powszechne przykłady zastosowań

Rozwiązanie ExtremeAI for Smart OmniEdge może wspomóc organizacje na wiele sposobów, 

poprzez upraszczanie i optymalizowanie procesu zarządzania łącznością radiową. Poniżej 

wymieniono powszechnie spotykane przykłady, z którymi mierzą się osoby odpowiedzialne 

za IT:

1. Sieci Wi-Fi zaprojektowane pod kątem odpowiedniego zasięgu nie gwarantują

odpowiedniej pojemności

 Aby optymalizować pojemność sieci, administratorzy muszą być biegli w tematach

związanych z zakłóceniami międzykanałowymi, sterowaniem pasmem, wydajnością

widmową, rozmieszczeniem punktów dostępowych i równoważeniem obciążenia, co

nie jest prostym zadaniem. ExtremeAI for Smart OmniEdge ułatwia te zadania

poprzez mechanizmy uczenia się i automatyczne algorytmy. System uczy się

zmieniających się wzorców i dostosowuje w razie potrzeby, aby osiągnąć właściwą

równowagę pomiędzy zasięgiem a pojemnością sieci.

2. Identyfikowanie możliwości urządzeń klienckich

 Użytkownicy często przynoszą do miejsca pracy swoje własne urządzenia, oczekując

że będą bezproblemowo funkcjonowały z infrastrukturą Wi-Fi organizacji, co

przysparza wielu problemów administratorom IT. ExtremeAI for Smart OmniEdge

automatycznie monitoruje krytyczne parametry dotyczące sieci i łączności radiowej,

dostosowując je w razie potrzeby lub aktywnie przekazuje zalecania do działu IT.

3. Konfiguracja pasma docelowej aplikacji dla poszczególnych typów urządzeń lub

parametrów kanału

 Zbyt wiele czasu administratorzy IT poświęcają na ręczną konfigurację łączności

radiowej w celu optymalizacji wydajności Wi-Fi. Często jest to daremny wysiłek,

ponieważ to co jest zaplanowane istotnie różni się od tego co jest w rzeczywistości. Po

początkowym wdrożeniu Extreme AI for Smart OmniEdge monitoruje stopień

wykorzystania i rodzaje aplikacji oraz wprowadza odpowiednie poprawki i zalecenia.

Dział IT nie musi się już zatem martwić o to jakie aplikacje są uruchomione na jakich

urządzeniach i co jest dozwolone w ramach wstępnej konfiguracji.

4. Optymalizacja stosunku sygnału do szumu (SNR) lub pomiar zakłóceń między- 

kanałowych

 Komunikacja radiowa to ograniczone medium, a w świecie wszechobecnej komu-

nikacji Wi-Fi urządzenia agresywnie konkurują o dostęp do niego co przekłada się na

znaczne obciążenie sieci komputerowych. Wbudowane w rozwiązanie ExtremeAI for

Smart OmniEdge funkcje zarządzania łącznością radiową, wspólnie z systemem

samodzielnego uczenia się oraz zespołem ekspertów od komunikacji bezprzewo-

dowej, może analizować i aktywnie wprowadzać zmiany konfiguracji poprawiające

wydajność pracy tego środowiska – bez potrzeby poświęcania cennego czasu

pracowników IT na tego typu działania optymalizacyjne.

Usług sieci WLAN oparte na 

mechanizmach uczenia 

maszynowego

 Zarządzanie zasobami łączności radiowej

 Zarządzanie kanałami i rozmiarami 

komórek

 Inteligentne sterowanie klientami

 Zarządzania jakością łącza

 Szybki roaming

 QoS dla transmisji głosu i wideo



 

 ExtremeAI for Smart OmniEdge – przykład panelu analitycznego – Podsumowanie działania automatycznego wykrywania problemów, określania Rysunek 3: 
przyczyn problemów, ograniczanie skutków z wykorzystaniem uczenia maszynowego oraz statystyki wydajności

Wysoka jakość doświadczeń – dla użytkowników 

końcowych i działu IT

Rozwiązanie ExtremeAI zapewnia, poza wymienionymi już korzyściami, wyjątkową jakość 

doświadczeń użytkowników korzystających z łączności Wi-Fi – niezależnie od tego jak duża lub 

wieloaspektowa jest dana sieć. Dzięki operacyjnemu zarządzaniu siecią wykorzystującemu 

uczenie maszynowe, przedsiębiorstwa mają dostęp do poniższych korzyści, bez zwiększania 

wysiłków po stronie działu IT:

 Spójne pasmo, prędkość i wydajność sieci, kiedy i gdzie to jest konieczne, 24/7

 Szybkie uwierzytelnianie użytkowników i dostęp do sieci, niezależnie od typu wykorzysty-

wanego urządzenia

 Bezproblemowe funkcjonowanie aplikacji VoIP i do wideokonferencji

 Szybkie i dokładne rozwiązywanie problemów z siecią oraz szybkie odtwarzanie sieci na

wypadek awarii

Efektem jest doskonała jakość doświadczeń, zarówno dla użytkowników końcowych, jak osób 

odpowiedzialnych za zarządzanie siecią.

JMM, 04/2019
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