
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodnocení třístreamových přístupových bodů 
802.11n různých výrobců



ÚVOD 
 
V mnoha společnostech už připojení kabelem není výchozím, dokonce ani primárním způsobem 

přístupu do sítě. Se vzrůstajícím počtem bezdrátových zařízení doprovázeným vyššími 

požadavky na šířku pásma je důležité, aby firmy poskytující Wi-Fi mohly zaručit neměnnou 

uživatelskou zkušenost. Nejvýkonnější řešení současnosti v oblasti Wi-Fi představují duální, 

třístreamové přístupové body 802.11n, zařízení označována výrobci jako vysokorychlostní. Tyto 

parametry, přestože nejsou nepravdivé, platí pouze pro maximální přenosové rychlosti fyzické 

vrstvy; dosažitelná propustnost aplikační vrstvy je obvykle nižší, často i méně než poloviční a to i 

za optimálních podmínek. Propustnost je snížena nejen opakovanými přenosy na druhé vrstvě a 

vysokými počty klientů, ale i obrovským objemem režijního provozu (tzv. overhead) souvisejícím 

s protokoly 802.11. 

 

Centrum pro konvergenci a vývoj síťových technologií při Fakultě informatiky Syrakuské 

univerzity spolu se společností Ruckus Wireless vytvořily projekt, jehož cílem bylo stanovit 

úroveň propustnosti, kterou mohou síťoví administrátoři očekávat od vnitřních třístreamových  

přístupových bodů pěti předních výrobců v prostředí napodobující skutečné instalace. Naše testy 

se pokusily odhalit nejvyšší agregovanou propustnost přístupových bodů jednotlivých výrobců a 

dále zjistit, jak se AP vyrovnají se zatížením mnoha klienty a se vzrůstající složitostí RF 

prostředí. Testovali jsme přístupové body Aerohive Networks, Aruba Networks, Cisco Systems, 

Meraki a Ruckus Wireless. 

  

Provedli jsme sadu testů ve třech širokých kategoriích: 

 
● Jeden AP, jeden klient (rychlost vs. dosah)  
● 90 současně připojených uživatelů v několika učebnách na jediném AP  
● 120 současně připojených uživatelů v několika učebnách na vyšším počtu AP (6) 

 
Řekněme na rovinu, že naše hodnocení produktů nepředstavovalo komplexní průzkum 

výrobků. Neporovnávali jsme celkové náklady na vlastnictví, jednoduchost managementu, 

nebo pokročilé vlastnosti a funkce, přitom každá z těchto vlastností může být důležitější než 

hrubá propustnost v některých prostředích. Protože naším primárním zájmem bylo ohodnocení 

maximální propustnosti systému, prováděli jsme veškerá testování za použití třístreamových 

klientských zařízeních. Přestože jsme vyvinuli pečlivé úsilí, abychom optimalizovali každý 

produkt pro maximální výkon, nepopíráme, že každý produkt bylo možné nakonfigurovat 

optimálnějším způsobem. Také nové verze softwaru mohou zajistit vyšší výkon. 

 
Zatímco všechny testované produkty poskytly úroveň propustnosti, která pokryje potřeby 

většiny organizací, shledali jsme značné odchylky v jejich výkonu. Naše výsledky naznačují, 

že Ruckus Wireless ZoneFlex 7982 nabízí nejlepší celkový výkon ze všech testovaných 

produktů. Výkon přístupového bodu Ruckus Wireless byl navíc nejstálejší ze všech produktů, 

došlo-li ke změnám klíčových prvků fyzického prostředí.



 

Účel testování 
 
Standard IEEE 802.11n z r. 2009 udává maximální přenosovou rychlost třístreamových 

produktů 450 Mbps pro pásmo, 150 Mbps pro stream. Jinak řečeno, výrobce nabízející duální 

třístreamový přístupový bod může uvádět rychlost 900 Mbps (2 x 450) a nejedná se přitom o 

lež, jelikož se jedná o teoreticky dosažitelnou rychlost. Při nadšení nad tak vysokou rychlostí 

bývají opomíjeny dva důležité faktory: 

 

1. Přenosová rychlost není totéž co propustnost, a propustnost nebude nikdy 

srovnatelná s přenosovou rychlostí. Přenosová rychlost je rychlostí přenášených dat, “počet 

bitů za sekundu, který proběhne na fyzické vrstvě v rámci přenosu jednoho rámce.”1. 

Propustnost je efektivní rychlost přenosu v rámci aplikace2. Rozdíl mezi přenosovou rychlostí 

a propustností vysvětluje režijní provoz protokolu 802.11, včetně kolizních mechanizmů, 

potvrzujících rámců a paketů obsahujících informace potřebné pro kontrolu a management, 

stejně jako kvalita úrovně signálu fyzické vrstvy. Všechny tyto faktory ovlivňují přenosové 

rychlosti připojení klienta k přístupovému bodu. 
 

2. Technické požadavky pro dosažení rychlosti 450 Mbps v obou pásmech většinou 

nejsou v podnikovém prostředí trvale udržitelné. Šířky kanálů 40 MHz, které jsou základním 

předpokladem pro dosažení maximálních rychlostí, používají dva ze tří nepřekrývajících se 

kanálů v pásmu 2.4 GHz, což činí opětovné využití kanálu – stěžejní pro sítě navržené s 

ohledem na kapacitu, velmi obtížným. Toto omezení efektivním způsobem limituje 

maximální agregovanou propustnost prostředí se současným využitím obou pásem na 

216.7 Mbps v pásmu 2.4 GHz a 450 Mbps v pásmu 5 GHz3, což vytváří celkovou 

přenosovou rychlost 666.7 Mbps, která je zřetelně nižší než 900 Mbps. 

 
Centrum konvergence a objevování síťových technologií (Center for Convergence and 

Emerging Networking Technologies) ve spolupráci se společností Ruckus Wireless4 hodnotila 

třístreamové přístupové body 802.11n se zaměřením na výkon, obzvláště agregovanou TCP 

propustnost. Připojení kabelem, kdysi výchozí způsob přístupu, už není ani primární cestou do 

sítě a je třeba, aby bezdrátový výkon byl neproměnný a spolehlivý tak, jak jsme byli zvyklí s 

kabelem. Věříme, že výsledky tohoto testování mohou pomoci při návrhu a zavádění WLAN 

sítí založených na kapacitě a že výrobci WLAN mohou použít námi odhalená zjištění ke 

zvýšení výkonu svých zařízení proti konkurenci. 
 
 

 
1. Coleman, D., & Westcott, D. (2012). CWNA: Certified Wireless Network Administrator Official 
Study Guide Exam PW0-105. (3rd ed., pg 157). Indianapolis, IN: John Wiley.  

2. 802.11 je protokol 1. a 2. vrstvy. Zatímco uživatel se může starat pouze o provoz na 7. vrstvě, 
režijní provoz (overhead) v síti WLAN je veškerý provoz mimo vrstvu 3 - 7.  

3. http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates  

4. Společnost Ruckus Wireless, umístěna v Sunnyvale v Kalifornii, je jedním z dodavatelů WLAN, 
s nímž Fakulta informatiky Sirakuské univerzity úzce spolupracuje. Společnost Ruckus poskytla 
zařízení pro testování a také založila grant v iSchool za účelem zlepšení úrovně vzdělání v oblasti Wi-
Fi.



Konfigurace testů, nástroje a metodologie 
 
Testování byla provedena na následujících přístupových bodech: 

 

● Aerohive: AP330, řízen HiveManager Online5  
● Aruba Networks: AP-135, spolu s kontrolérem Aruba 32006 

● Cisco: 3602i, spolu s kontrolérem 5500 WLAN controller7 

● Meraki: MR24, řízen Enterprise Cloud Controller8 

● Ruckus Wireless: ZoneFlex 7982, spolu s kontrolérem ZoneDirector 30009 
 
V našich testech byla použita pouze třístreamová klientská zařízení. Notebookovými klienty 
byli MacBook Pro ze začátku roku 201110 a několik Dell Latitude E552011. V našich testech s 
mnoha klienty jsme využili dostupnosti devadesáti počítačů12 v laboratoři a vytvořili bezdrátové 
spojení pomocí dvou značek třístreamových USB adaptérů: Netgear WNDA4100 a Linksys 
AE300013. Uznáváme, že mnoho podnikových sítí se nemusí pyšnit samými třístreamovými 
zařízeními. Věříme ale, že vývoj Wi-Fi bude směřovat k zařízením MIMO se vzrůstajícím 
počtem streamů, proto jsme stavěli naše testy tak, abychom mohli měřit maximální 
agregovanou propustnost přístupových bodů našich dodavatelů. 
 

Testování probíhalo v přízemí Hinds Hall, ve které se nachází Fakulta informatiky Syrakuské 

univerzity v New Yorku. Hinds Hall má typické rysy prostředí vyššího vzdělávání: učebny s 

koberci, počítačové laboratoře s mnoha okny, podlaha pokrytá dlažbou a podhledy s ocelovou 

konstrukcí. Testy probíhaly v noci mezi 23. a 6. ranní hodinou. Univerzita provozuje vlastní 

bezdrátovou síť, která byla na noc kvůli testům vypínána. Před zahájením testů jsme použili 

spektrální analyzér Metageek Chanalyzer Pro abychom ověřili, že testovací prostředí je tiché 

podle očekávání. 

 
Jsme přesvědčeni, že naše závěry jsou reprezentativní a ukazují, co lze očekávat. Je však 

důležité pochopit, že RF signál se chová různým způsobem v různém prostředí. Výsledky 

testů v jiné lokalitě se mohou lišit. Přesto si za svými daty stojíme, protože jsou výsledkem 

opakovaných a pečlivě provedených testů. 
 

 
5. Aerohive HiveManager Online: Test 1: 5.0r3. Test 2 a 3: 5.1r1  

6. Aruba 3200: Test 1 a 2: 6.1.3.2. Test 3: 6.1.3.4  

7. Cisco 5500: 7.2.110.0  

8. Meraki neuvádí verzi pro Enterprise Cloud Controller.  

9. Ruckus ZoneDirector 3000: 9.4.0.0 (build 110)  

10. MacBookPro 8,1. Broadcom BCM4331 chipset, OS X 10.7.4  

11. Intel Centrino Ultimate-N 6300. 15.1.1.1 driver, Windows 7 SP1  

12. 60 ks Dell Optiplex 790 a 30 ks Dell Optiplex 960  

13. Oba adaptéry jsou založeny na designu Ralink RT3573. Zařízení Netgear běžela na verzi 1.2.0.0  
firmwaru, zatímco adaptéry Linksys měly instalovanou verzi firmwaru 3.2.8.0. 

 



Testovací Software 
 

Pro určení propustnosti byla při všech testech použita konzole Ixia IxChariot 14 nainstalovaná 

na počítači s OS Windows15, která poskytovala testy klientům, na kterých byl nainstalován 

softwarový agent. Těmto agentům, nesoucím označení “Performance Endpoints”, jsou na 
základě IP adresy dávány instrukce k opakovaným TCP přenosům souborů tak rychle, jak to síť 
dovolí po celou dobu trvání testu. Tyto instrukce nebo skripty jsou dostupné k použití v 
IxChariot, administrátor sítě tak může simulovat různé typy provozu. 

 
V testech s jedním testovaným AP (test 1 a 2) jsme použili High Performance Throughput.scr, 

který nepřetržitě provádí přenos souboru 10 MB po celou dobu trvání testu. Test, který 

ohodnocoval větší množství AP (test 3) používal Throughput.scr s přenosem 1 MB souboru po 

dobu trvání testu. Všechny testy IxChariot byly prováděny v ‘batch’ modu po dobu dvou minut. 

Ve všech testech došlo k provozu ve všech směrech - downstream (z AP ke klientovi), 

upstream (ze strany klienta k AP) a obousměrný (oba směry současně): 

 
● Při testování jednoho klienta (test 1) bylo použito 6 Chariot párů (TCP streamů) na 

klienta v obou směrech datového toku, downstream i upstream. Při obousměrném provozu 

bylo použito pouze 5 Chariot párů: 4 downstream, 1 upstream.16  
● Při testování s mnoha klienty (testy 2 a 3) byl použit pouze 1 Chariot pár na klienta. 

Při obousměrných testech byl každý pátý klient řízen k provedení spoje uplink. To nám 

umožnilo docílit požadované asymetrie provozu poněkud jednodušším způsobem. 

 
Všichni klienti komunikovali s jedinou konzolí IxChariot, která se chovala jako druhý koncový bod 

ve všech našich testech. Počítač umožňoval provoz vyšší než 800 Mbps a nepředstavoval tak 

úzké hrdlo při testování. 

 
 

Obecná konfigurace přístupových bodů 
 
Není-li uvedeno jinak v tomto oddílu nebo v popisu jednotlivých testů, pak bylo ponecháno 

výchozí nastavení systému. 

 
● Pro testy v pásmu 2.4 GHz byly použity kanály šířky 20 MHz, zatímco u testů v pásmu 

5 GHz byly použity kanály šířky 40 MHz.  
● V každém testu byla použita dvě otevřená, nešifrovaná SSID, jedno pro každé frekvenční 
pásmo.  
● Výběr kanálu přístupového bodu byl statický při testování jednoho AP (testy 1 a 2) - 

kanál 1 v pásmu 2.4 GHz a kanály 36 + 40 v pásmu 5 GHz; v testu s mnoha klienty (test 3) byl 

však přiřazován dynamicky. Přidělení kanálu bylo prováděno na základě algoritmu výběru 

kanálu každého výrobce. 

 
14. Konzole IxChariot verze 6.70, build level 44 (retail). Koncový bod Chariot verze: 6.70.27.32  

15. Konzole IxChariot byla nainstalována na Dell Latitude 6220, Windows 7, SP1  

16. Tento obousměrný podíl párů byl zvolen proto, že odpovídá schématu provozu kampusové 
WLAN Sirakuské univerzity. 

Po hodině činnosti byl algoritmus dynamického přidělení kanálu staticky konfigurován. 

Viz obr. 6, přidělení kanálu pro test 3.  



● U všech výrobců je ve výchozím nastavení používán ochranný interval 400 ns kromě 

Aerohive
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.  
● Přístupový bod byl umístěn ve výšce stropu, třebaže umístění AP se u jednotlivých testů liší. 

Informace o umístění přístupových bodů se nacházejí v plánech podlaží pro jednotlivé testy. 
 
 

Test 1 - Jeden AP, jeden klient (rychlost vs. dosah) 
 
Náš první test se v některých aspektech podobal tomu, co dělá mnoho firem, když zhodnocují 

přístupové body různých výrobců: použijí jeden přístupový bod, jednoho klienta a provádějí 

zkoušky propustnosti v různých umístěních. My však do tohoto jednoduchého testování začlenili 

navíc několik důležitých proměnných. Kromě testování obou frekvenčních pásem jednotlivě 

jsme je testovali i současně – což ze své podstaty vyžaduje dva klienty. Testovali jsme tedy 

jediný přístupový bod s jedním klientem na frekvenční pásmo. 

Klienti byli identičtí - MacBook Pro, umístění na stolech ve vzdálenosti 0,9 m od sebe. Oba 

klienti byli ve všech testech asociováni, každý s vlastním SSID/kanálem. Rozhodli jsme se pro 

použití MacBooků pro tyto testy, protože poskytly mírně vyšší propustnost, než jaké jsme 

dosáhli s našimi notebooky Dell/Intel. 

 
Testovali jsme na pěti různě vzdálených místech různé „RF obtížnosti.” Na každém umístění 

jsme testovali propustnost směrového provozu (downstream, upstream a obousměrný 

provoz), testovali jsme v obou frekvenčních pásmech (včetně obou pásem současně, jak bylo 

zmíněno výše18) a také jsme měnili orientaci. Jelikož pozice a umístění klienta přináší 

rozdílné výsledky, prováděli jsme testy se třemi rozdílnými způsoby orientace. Při prvním testu 

byl displej klienta otevřen do pohodlného zorného úhlu (přibližně 70º), orientován ‘čelem’ k 

přístupovému bodu. V dalším testu byl klient pootočen o 45º ve směru hodinových ručiček 

oproti předchozí orientaci, a v posledním testu o 45º proti směru hodinových ručiček oproti 

prvnímu testu. Uvedené výsledky jsou průměrem z těchto tří testů19, z nichž každý trval dvě 

minuty. Po zprůměrování tak máme 45 porovnání napříč pěti dodavateli20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. V testu 1 byl u Aerohive použit ochranný interval 800 ns. Ve všech měřeních testů 2 a 3 byl 
použit ochranný interval 400 ns.  

18. Termíny “současný” a “obousměrný” mohou být matoucí. V tomto případě používáme termín  
“současný” k popisu testování obou pásem 2.4 a 5 GHz ve stejném čase. “Obousměrné” testy jsou  
současně prováděné testy provozu mířícího jako downstream a upstream.  

19. Orientace klienta je v bezdrátových sítích WLAN více nebo méně nepředvídatelná 
proměnná. Tím, že jsme zavedli různé orientace a zprůměrovali výsledek jsme se pokusili 
vystihnout, jak jednotliví výrobci odpovídají na tuto nahodilost. 
20. Muselo proběhnout 135 testů, než jsme dokončili každého výrobce, což představuje celkem 675 

IxChariot průběhů pro dokončení testu 1 (trvání přibližně 22.5 hodiny). 

 



 
Obr. 1: Plán podlaží Hinds Hall s umístěním AP pro test 1 

 
Následuje popis pěti lokalit umístění klienta seřazených od nejbližšího k nejvzdálenějšímu 

od přístupového bodu: 

1. Hallway, 24’, přímá viditelnost přístupového bodu. Umístění, u kterého jsme očekávali 

nejvyšší hodnotu agregované propustnosti.  
2. Study lounge, 33’. Místnost má široký vstup, jinak je obklopena okny.  
3. Classroom, 36’. V přímé linii k AP se nacházejí tři zasahující příčky.  
4. Study hall, 58’. Klienti se nacházejí ve značné blízkosti k přístupovému bodu.  
5. Hallway, 105’. Naše nejobtížnější umístění, klienti se nacházejí za příčkou, ale ve stejné 

chodbě jako AP. Téměř přímá viditelnost. 

 

Lokality 1-4 (průměrné hodnoty) 

 

 
Obr. 2: Průměrné hodnoty v lokalitách 1-4 



Obr. 221 ukazuje, že výkon většiny výrobků v prostředí s jedním klientem a jedním AP je 

obecně velmi podobný. Výsledky přístupových bodů Aruba AP-135 a Ruckus ZoneFlex 7982 

byly v tomto testu mimořádně podobné. V umístění 1 (24’) během duálního obousměrného 

testu — místě, ve kterém jsme byli svědky nejvyšší agregované propustnosti — Ruckus dosáhl 

průměrně 371.9 Mbps a Aruba těsně následovala s 368.1 Mbps. Oba výsledky jsou působivé, 

ale i v nejlepším případě je propustnost pouze o málo větší než 55% maximální přenosové 

rychlosti 666.7 Mbps. 

 
Povšimněte si, že propustnost v pásmu 5 GHz, kde šířka pásma je dvojnásobná než v 2.4 

GHz, je zhruba 75% zesílení propustnosti oproti pásmu 2.4 GHz. 

 

Lokalita 5 

 
 

Obr. 3: Lokalita 5, 32 m od AP 

 
Obr. 3 ukazuje výsledky v nejvzdálenější lokalitě (32 metrů) od přístupového bodu. Toto umístění 

je příkladem toho, co lze očekávat ohledně výkonu klienta na okraji pokrytí. 

 
Přístupový bod Ruckus znovu předvedl dobrý výkon dosažením nejvyšší agregované 

propustnosti ve všech testech v této vzdálenosti. 

 
Zajímavé je srovnání výkonu Meraki v obou frekvenčních pásmech. V pásmu 2.4 GHz AP 
Meraki vykázal nejnižší agregovanou propustnost v každém měření. V pásmu 5 GHz však 
propustnost přístupového bodu Meraki byla vynikající a přinesla druhou nejvyšší propustnost v 
měření downstreamu a v obousměrných měřeních. Při měření obou pásem současně, v nichž 
všichni ostatní výrobci ukázali svoje silné stránky (jak se později ukáže, v duálních testech jsou 
dva klienti místo jednoho), Meraki vykázal tři ze svých čtyř nejhorších výsledků22. 
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 V obr. 1 jsme uvedli průměr výsledků lokalit 1 až 4, protože jsme uvážili, že vzdálenosti všech čtyř 

lokalit jsou dosažitelné pro jeden přístupový bod v rámci instalace založené na kapacitě. Výsledky 
jednotlivých místností jsou uvedeny v příloze.



Test 2: Několik učeben s množstvím současně 

připojených uživatelů na jeden AP 
 
Náš druhý test byl ohodnocením jednoho přístupového bodu v prostředí s vysokou hustotou 

uživatelů s měřením agregované TCP propustnosti podobným způsobem, jako v testu 1: 

downstram, upstream a obousměrný provoz. Přístupový bod byl umístěn ve stejné lokalitě jako 

při testu 1, byl však doprovázen celkovým počtem 90-ti klientských zařízení. Tři místnosti v 

různé vzdálenosti od AP byly vybaveny po 30-ti klientech. Tito klienti, které představovala 

kombinace notebooků a PC s třístreamovými USB adaptéry, byli rozděleni napříč spektrem tak, 

aby napodobili optimální uspořádání klientů v každém frekvenčním pásmu: 10 klientů v každé 

místnosti se nacházelo v pásmu 2.4 GHz, zatímco zbývajících 20 bylo v pásmu 5 GHz23. 

Úprava fyzického umístění osobních počítačů nebyla vyžadována (jelikož byly začleněny do 

prostředí labu), notebooky jsme však uspořádali před židle a otevřeli je, jako kdyby zde seděli 

studenti. Následuje přiřazení učeben a klientů (uvedené vzdálenosti jsou měřeny ze středu 

místnosti k testovanému AP): 

 
1. Místnost 1: 6 m od AP - 30x PC s USB adaptéry Netgear  
2. Místnost 2: 14 m od AP - 26x MacBook Pro a 4x Dell  
3. Místnost 3: 17 m od AP - 30x PC s USB adaptéry Netgear 

 
Měření každé místnosti proběhlo třikrát pomocí Chariot (každý test trval 2 minuty), teprve pak 

se přešlo k další místnosti24. Nakonec proběhlo současné otestování všech místností a to 

třikrát. Uvedené výsledky představují průměr těchto tří opakování25. 
 
 
 
 
22.  Se zájmem plného odhalení našeho projektu jsme oslovili všechny dodavatele ještě před 

zahájením testů  a Meraki vyjádřila ochotu poskytnout úplnou podporu v případě potřeby. Protože jsme 

byli poněkud znepokojeni ohledně výkonu v našich prvních testech, využili jsme nabídnuté příležitosti a 

oslovili technickou podporu. Potom, co viděli naše výsledky, vydali nám novější verzi firmwaru, který 

jsme použili a testy zopakovali. Výsledky se podstatně zlepšily a všechny výsledky, které uvádíme 

pocházejí z měření s touto verzí - s výjimkou dat z lokality 5. S poslední verzí totiž Chariot vůbec 

nedokázal dostihnout klienty na této dlouhé vzdálenosti. Rozhodli jsme se tedy ponechat výsledky z 

měření s původní verzí firmware u páté lokality (Meraki neuvádí číslo verze, musí proto dostačovat 

datum měření. Data testu 1 byla získána s použitím firmware z 1.8.2012. Výsledky Meraki testu 2 byly 

také získány s použitím této verze.)  

23.  Jinak řečeno, každé třetí klientské zařízení v místnosti bylo přiřazeno pásmu 2.4 GHz /SSID, 
další dvě třetiny byly v 5 GHz pásmu / SSID.  

24.  Všech 90 klientů bylo asociováno s AP po dobu trvání testu, nejen při testování v místnosti. 
Jak však ukazují výsledky, ne všechny přístupové body byly schopné zvládnout zatížení tolika klienty.  

25.  Se třemi směry provozu (downstream, upstream, obousměrný), čtyřmi testovacími místnostmi 
(učebna 1, 2, 3, pak všechny současně), trojicí opakování po 2 minutách a 5 testovaných dodavatelů 
jsme uskutečnili 180 Chariot průběhů v celkovém trvání 6 hodin.



 
 

 
 
 
 

Obr. 4: Plán podlaží Hinds Hall s umístěním AP pro test 2 
 
 
 
 

Lokality 1, 2, 3 a všech 90 klientů 
 

 
 
 

Obr. 5: Všechny místnosti jsou uvedeny jednotlivě, pak všechny dohromady 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obr. 5 potvrzuje, že výkon Wi-Fi klesá se vzrůstající vzdáleností. To samozřejmě platí 

napříč produkty všech výrobců, ale u některých výrobců to může být méně znatelné 

podle toho, jak vysoko má který produkt nasazenou laťku. 

 
Propustnost byla opět nejvyšší u přístupových bodů Ruckus a Aruba, AP-135 Aruby 

předčila ZoneFlex 7982 dvakrát ve dvanácti testovacích scénářích. V prostředí s 

vysokou hustotou klientů Ruckus poskytl podporu 90-ti klientům ve třech různých 

místnostech při téměř stejných rychlostech, při kterých podporoval 30 klientů v jedné 

místnosti. Když došlo na testování všech místností, u Ruckusu došlo ke snížení oproti  

2. místnosti o maximálně 13 Mbps - a dokonce došlo ke zvýšení výkonu o 15 Mbps při 

měření upstreamu. 

 

Poskytnout podporu 90-ti klientům je jistě povinnou vlastností, ale poskytnout podporu 

30-ti klientům na dlouhou vzdálenost není vůbec jednoduchým úkolem. Přístupový 

bod Meraki MR2426 totálně selhal při testování vzdáleného umístění a při testování 

všech místností dohromady s vysokou hustotou uživatelů a s výjimkou jednoho 

výsledku vykázal vždy nejnižší agregovanou propustnost. 
 
Propustnost v tomto měření ukazuje jen část pravdy. Jelikož počet zařízení na jediném 

přístupovém bodu je tak vysoký, četnost selhání klienta27 je důležitým ukazatelem, který 

je třeba pečlivě ohodnotit. Pokud při testování dojde k selhání klienta, propustnost je 

sdílena menším množstvím klientů a teoreticky se agregovaná propustnost zvyšuje. 

Obr. 6 znázorňuje agregovanou propustnost jednotlivých výrobců a četnost selhání 

klientů. Uvedené hodnoty jsou průměrem tří měření. 

 
Obr. 6: Agregovaná propustnost s ukazatelem selhání klienta. Barevně vyznačené buňky  
ukazují na nejvyšší propustnost. 

 
 
Je zajímavé povšimnout si, že v obou případech, kdy Aruba dosáhla nejvyšší 

propustnosti, došlo u Aruby zároveň k vyššímu počtu selhání klienta než u jejich 

nejbližšího konkurenta, kterým je Ruckus. 

 
 
26.  Test 2 byl dokončen dříve než test 1; verze software kontroléru Meraki Cloud Controller 
je verzí, pro kterou jsou uvedeny výsledky v obr. 1.  

27.  Buď došlo k selhání při nastavení klienta v IxChariot a klient nepřenášel vůbec 
žádný provoz, nebo došlo k selhání klienta v průběhu testu.



Když dodáme průměrné selhání klienta podle výrobce, shledáme, že Ruckus vykázal nejnižší 
množství (23.3 selhání), následuje Cisco (49.2), Aerohive (64.7) a Aruba (98.0), a nakonec 

Meraki (378.3)28. Nesnáze Meraki jsou souhrnně znázorněny v posledním obrázku. 
 
 

Test 3: Několik učeben s množstvím současně 

připojených uživatelů a více AP 
 
Náš třetí test byl nejambicióznějším: 120 klientů současně napříč čtyřmi učebnami. Začali 

jsme stejnými třemi místnostmi jako v testu 2 a přidali jsme jednu další místnost. V každé z 

těchto místností jsme nainstalovali přístupový bod a umístili jsme dva další AP do blízkosti 

námi zvolených lokalit, abychom se pokusili donutit klienty slyšící více přístupových bodů činit 

strategická rozhodnutí. Protože oba předchozí testy pracovaly pouze s jedním AP, nebyla 

dříve zapotřebí jakákoliv strategie ve volbě kanálů. V testu se šesti přístupovými body je však 

přidělování kanálů důležité, obzvláště vzhledem k tomu, že pásmo 2.4 GHz má pouze tři 

nepřekrývající se kanály. Přidělování kanálů přístupových bodů je určeno algoritmem výběru 

kanálu daným výrobcem, který jsme nechali běžet hodinu před testováním propustnosti. Po 

uplynutí jedné hodiny byly vybrané kanály zadány ručně, aby se zabránilo změně kanálu 

během našich testů29. U každého výrobce jsme zapnuli klientské balancování zátěže a férové 

rozdělení média pro jednotlivé klienty v čase30. 
 
Stejně jako dříve jsme testovali propustnost ve směrech downstream, upstream a obousměrném 

scénáři31, tentokrát jsme však zaznamenávali pět průběhů místo tří; uvedené výsledky jsou 

průměrem těchto pěti měření. Jedna třetina klientů v místnosti byla asociována v pásmu 2.4 Ghz 

a zbytek na 5 GHz; Celkově to znamená, že 40 klientů bylo asociováno v nižším pásmu, zatímco 

80 bylo ve vyšším. Orientace klienta (kromě notebookových klientů) byla čelem ke studentovi. 

Všichni klienti byli asociováni po dobu trvání testu. Nebyl učiněn žádný pokus o ujištění se, že 

klienti zůstali na AP nacházejícím se v místnosti, jelikož bylo zapnuto klientské balancování 

zátěže na přístupových bodech. Rozvržení místnosti je následující: 
 
 
28. 378.3 z 540 (vždy 9 měření s 30 klienty + 3 měření s 90 klienty). Jinak řečeno, Meraki v testu 
2 vykázal četnost selhání 70 %. Aruba měla četnost selhání 18 %, Aerohive 12%, Cisco 9% a Ruckus 
se umístil nejlépe s pouhými 4%.  

29. Neomezovali jsme výrobce na nepřekrývající se kanály v pásmu 2.4 GHz, ačkoliv v nich 
většinou zůstali.  

30. Klientské balancování zátěže (client load balancing) je funkcí, která je koncepcí podobná funkci 

řízení pásma - band steering. Účelem band steering je převedení klientů z jejich stávajícího 

frekvenčního pásma do druhého. Cílem klientského balancování zátěže není převedení klienta do 

jiného pásma, ale sousednímu přístupovému bodu. Dochází k němu často v případě, kdy vytížený 

přístupový bod nevydává odpověď na probe rámce žádajícím klientům. Férové rozdělení média pro 

jednotlivé klienty v čase je funkcí, která činí čas primárním ukazatelem férovosti namísto přenosu 

rámců. Klient s pomalejším standardem může zaslat 2 rámce za milisekundu, zatímco rychlejší může 

vyslat 6 rámců/ms. Přístup k férovosti založený na mechanizmu round-robin pravděpodobně povede k 

neefektivní propustnosti. 
31. Při obousměrném testování v testu 3 jsme dali pokyn 24 klientům provádět upload (8 na 2.4 GHz 

a 16 na 5 GHz), zatímco 96 klientů provádělo download (32 na 2.4 GHz a 64 na 5 GHz).



1.  Místnost 1: 30 x  PC s Netgear USB adaptérem  
2.  Místnost 2: 24 x MacBook, 6 notebooků Dell  
3.  Místnost 3: 30 x PC s Linksys USB adaptérem  
4.  Místnost 4: 30 x PC s Netgear USB adaptérem 

 
 
 

 
 

Obr. 7: Plán podlaží Hinds Hall s umístěním přístupových bodů pro test 3 

 
 
 

Lokality 1-4, 120 klientů 

 

 

Obr. 8: 4 místnosti současně se 6-ti AP, průměr z 5-ti měření 



 

Se šesti přístupovými body dosahuje nejvyšší teoretická agregovaná přenosová rychlost 

přibližně 4000 Mbps nebo 4 Gbps32. Agregovaná propustnost může být zhruba poloviční 

vzhledem k režijnímu provozu, kolizím klientů, fyzickým překážkám a rušení. Když vezmeme v 

úvahu úzké hrdlo s 1 Gbps, pak je dobrým výsledkem dosažení kumulativní propustnosti 600 

Mbps při 120 klientech. 

 

Cisco 3602i dosahuje nejvyšší propustnosti v našem testování downstreamu s působivým 

výsledkem 617.6 Mbps. Poměrně těsně následuje Ruckus ZF 7982 s propustností 592.7 Mbps. 

S minimálním poklesem od této rychlosti ZF 7982 vykázal nejvyšší propustnost ze všech AP v 

testování upstreamu a obousměrného provozu. Propustnost je vlastností závislou na dalších 

parametrech - jak ukážeme, výběr kanálu AP má měřitelný vliv na výkon. Poté, co jsme 

umožnili probíhání výběru kanálu po dobu jedné hodiny, nastavili jsme kanály pro každý 

přístupový bod. 
 

 
Obr. 9: Přidělení kanálu testu 3. Hvězdička u čísla místnosti označuje, že ve stejné místnosti nebyli fyzicky žádní 

klienti. 

 

 
V pásmu 2.4 GHz se objevilo jen sedm situací (ze třiceti), kdy byl vybrán jiný kanál než 1, 6, 

nebo 11, což ukazuje, že algoritmy výběru dané výrobci se obecně přidržují výběru 

nepřekrývajících se kanálů. Dvěma výrobci, kteří se vyhnuli paradigmatu 1-6-11 byli Aruba a 

Ruckus. Oba měli u tří z jejich šesti přístupových bodů přiřazen jiný než nepřekrývající se 

kanál a oba vykonali zajímavé přiřazení kanálu k místnosti. Při pohledu na plán podlaží je 

zřejmé, že všech šest AP Aruba si zvolilo kanály, které by se rušily se sousedními přístupovými 

body. Například AP ‘A’ zvolilo kanál 2, který by způsobil rušení se všemi pěti sousedními AP. 

Místnosti 2 a 3 oddělené jedinou příčkou měly obě přiřazen kanál 6; propustnost byla 

pravděpodobně ovlivněna rušením mezi kanály33. Ruckus zvolil podobné kanály, ale přiřazení 

k místnostem provedl o něco lépe, zejména u AP ‘A’. 

 
 
 

 
32. Při předpokladu současného duálního pásma, 20 MHz šířky pásma v 2.4 GHz a 40 MHz v 5 GHz, 

s krátkým ochranným intervalem 400 ns a třemi streamy na obou koncích.  
33. K rušení mezi kanály dochází, když různé stanice používají stejný kanál. Vzhledem ke sdílené 

frekvenci musí spolupracovat, aby mohli uskutečnit úspěšný přenos. Mohou spolupracovat, protože 

sdílením stejného kanálu mohou demodulovat provoz druhého. Proto je lepší sdílení stejného kanálu 

než používání sousedních kanálů – zatímco vysílání na nepřekrývajících se kanálech je optimální. 

Přenosy sousedních kanálů jsou přístupovým bodem vnímány pouze jako šum.



Ruckus dokonce uvádí schopnost výběru překrývajících se kanálů jakožto funkci 34 a 
výsledky propustnosti to dokazují. Rozdíl v agregované propustnosti mezi těmito dvěma AP 
-dokonce s poněkud podobnými plány ohledně kanálů - je zajímavé zaznamenat. Stejně je 
tomu i u Aerohive a Meraki, které oba měly přiřazeny jen nepřekrývající se kanály ve více 
tradičním rozvržení buňky35. 
 
Výběr kanálu v pásmu 5 GHz je komplikovanou záležitostí. Vyšší frekvence WLAN jsou 

rozděleny do několika segmentů nazvaných UNII (národní pásmo). Zatímco je zde definováno  

23 kanálů, podle standardu IEEE 802.11-2012 je pouze 20 z nich autorizováno pro použití v 

USA. Z těchto dvaceti může být použito pouze devět, nepoužije-li AP dodatečnou funkci 

zvanou dynamický výběr frekvence (DFS). Protože spektrum 5 GHz užívané stanicemi  

802.11 sdílí některé frekvence s meteorologickými a vojenskými radary, přístupový bod, který 

má v úmyslu využít tyto dodatečné kanály musí nejprve zkusit detekovat radar. Pokud se mu 

to podaří, AP nesmí tyto kanály používat. Tyto kanály, UNNI-2 a rozšířené pásmo UNNI-2 

poskytují WLAN dodatečnou šířku pásma 355 MHz. Standard IEEE 802.11h definuje, jak 

mohou zařízení podporovat DFS, přesto mnoho zařízení koncových uživatelů zůstalo bez této 

schopnosti a mnoho výrobců ve výchozím nastavení vypíná možnost přiřazení těchto kanálů 

jejich přístupovým bodům. Z velké části to dává smysl: pokud se AP nachází na jednom z 

DFS-požadovaných kanálů a klient nepodporuje DFS, klient nebude vůbec schopen se k 

tomuto AP připojit. Ačkoliv jsou tedy UNII-2 a rozšířené UNII-2 kanály k dispozici, mnoho 

síťových administrátorů jejich použití neumožňuje. 

 
V USA jsou všechny povolené kanály v 5 GHz nepřekrývající se, alespoň při použití šířky kanálu 

20 MHz. V 802.11n, který umožňuje spojování kanálů (channel bonding), mnoho sítí v 5 GHz 

sítí kombinuje dva 20 MHz kanály za účelem efektivního zdvojnásobení přenosové rychlosti. 

Při současné praktice neumožňování UNII-2 a rozšířených pásem zůstává pouze devět 

nepřekrývajících se 20 MHz kanálů pro použití - nebo,  z jiného úhlu pohledu, zůstávají čtyři  

nepřekrývající se 40 MHz kanály. V tomto bodě se opětovné využití kanálu stává důležitým 

aspektem pro pečlivé řízení ve vyšším Wi-Fi pásmu, stejně jako v nízkém. 

 
Stejně jako u našich předchozích testů, v testu 3 byly použity 40 MHz široké kanály v pásmu 

5 GHz. Všichni klienti, které jsme použili podporovali všechny legální kanály UNII 5 GHz. 

Pouze jeden výrobce však tohoto faktu využil, a byl jím lídr v propustnosti testu 3, Cisco. V 

místnostech 2 a 3 Cisco kontrolér přiřadil kanály 52 a 60 v tomto pořadí - oba UNII-2 kanály. 

Po dalším pátrání jsme zjistili, že Cisco byl jediným výrobcem v našem testování, který ve 

výchozím nastavení umožňuje přiřazení kanálů UNII-2 algoritmem výběru kanálu. Tento fakt 

jistě představuje výhodu 3602i, jelikož místo pouhých čtyř nepřekrývajících se 40 MHz 

kanálů jich AP má (a používá) šest. Vedle několika zásadních kroků konfigurace jsme v 

podstatě chtěli ponechat kontrolér ve výchozím nastavení. Toto je jeden z aspektů, který by 

náš tým v budoucnu rád standardizoval na všech produktech, pokud by ho klientské stanice 

podporovaly. Věříme, že až se stane standardem podpora 802.11 h, dojde k užívání 

rozšířených UNII kanálů a výrobci budou jejich užití umožňovat ve výchozím nastavení36. 

 
 
34. ChannelFly je technologií vytvořenou společností Ruckus, která statisticky analyzuje soubor 
kanálů v čase a provádí přiřazení kanálů za účelem dosažení nejvyšší propustnosti.  

35. Očividně, jde víc o výkon než jen o výběr kanálu. 



 
36

 Neoficiálně se zdá, že 802.11h začíná být standardem s produkty fungujícími v pásmu 5 GHz. 

Například Apple má 802.11h na všech svých 5 GHz produktech v průběhu posledních tří let, včetně 
nového iPhone 5 a iPad Mini. 
 
 

 Souhrn 
 
Masivní příliv Wi-Fi zařízení na trh přináší změny v podnikových sítích WLAN a představuje 

nové příležitosti a výzvy pro navrhovatele těchto sítí. Ačkoliv kapacita sítě je pouze jedním z 

mnoha aspektů, které je nutné pečlivě zvážit a zhodnotit v průběhu rozhodování před 

zavedením sítě, tento aspekt ovlivní koncové uživatele přímo. Naše testy provedly srovnání 

výkonu potenciálních klientů v jednoduchém i složitém prostředí a ukázaly, jak si různí výrobci 

poradili se zvládnutím zátěže. Výsledky našich testů naznačují, že ZoneFlex 7982 společnosti 

Ruckus Wireless není jen spolehlivým vysoce výkonným přístupovým bodem, ale nabízí 

zároveň pozoruhodně stálý výkon. Nevykázal vždy nejvyšší propustnost ze všech, ale napříč 

všemi testy prokázal celkovou znamenitost a mimořádnou kvalitu. 

 
 

 



 
 

Příloha 
 
Konfigurační soubory výrobců budou zveřejněny na webu CCENT krátce po vydání této 

zprávy. 

 
 

Test 1 Propustnost v jednotlivých lokalitác



 


