Prvotřídní internetový zdroj nezávislých
recenzí, novinek a informací o technologii.

PROČ
VAŠE
WIFI
NESTOJÍ
ZA NIC
a jak z toho ven

V části 1 jsme si vysvětlili, co se může
pokazit na wifi signálu a jak mohou
přístupové body přispět ke zlepšení
vašeho bezdrátového výkonu. Je čas
na prověření v reálném prostředí. Šest
konkurenčních AP jsme prověřili se 65
wifi klienty a vystavili jsme je
pekelnému rušení.
Kdo zůstane na konci s čistým štítem?

Minulý týden jsme podnikli dlouhou cestu za
detailními informacemi o wifi signálech a vysvětlili
jsme si mnohé faktory, které mohou rušit nebo
zlepšovat signál. Tento týden je čas na to, abychom to
všechno propojili ve skutečném světě a nechali
konkurenční bezdrátové technologie soupeřit na smrt někdy téměř doslova.

Na obrázku níže vidíte panoramatický záběr našeho
testovacího prostředí. V zásadě jde o prázdnou
kancelář, kterou jsme zaplnili 60 notebooky Dell a
devíti tablety iPad a iPad 2. Poté jsme vybrali pět
konkurenčních přístupových bodů a jejich příslušné
kontroléry (pokud to bylo třeba) a otestovali jsme je
podle různých scénářů. Účet za nájem dosáhl
všehovšudy asi 15 tisíc amerických dolarů a testovací
tým strávil tři náročné dny porovnáváním výkonnosti.
Zkrátka nelze provést testování bezdrátového rušení v
tomto měřítku při nekoncepčním postupu.

Jak jsme již uvedli, předchozí pokusy o provedení
tohoto typu testu se nezdařily, protože výsledky se
lišily příliš na to, aby byly přesné. Po reorganizaci
jsme však zpět s nově nastaveným testem, který se
ukázal jako mnohem spolehlivější a užitečnější.
Jak jsme podotkli v první části tohoto příběhu, nevíme
o žádném testu, který by byl proveden stejně jako
tento.
Testovací prostředí WLAN časopisu Tom
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Naším cílem bylo otestovat výkon přístupových bodů v
náročném prostředí s rušením a z toho získat určitou
představu o tom, jak si bezdrátové technologie, které
jsme předtím vyzkoušeli, vedou ve skutečném světě.
Jestliže jste náš předchozí článek nečetli,
doporučujeme vám, abyste si ho nyní přečetli.
Výsledky, které vysvětlíme později, totiž asi nebudou
dávat příliš smysl.
Na dalších stranách se podíváme na naše soupeřící
přístupové body, na to, jak jsme je testovali, a nakonec
provedeme analýzu výsledků testu. Abychom předem
něco málo naznačili, ukáže se, že neexistuje výrobek,
který je nejlepší ve všech situacích. Nejlepší výsledky
se budou měnit podle dynamiky uspořádání
přístupového bodu a klientů. Jaké technologie jsou
nejsmysluplnější ve vaší situaci? Čtěte dál!
Jak můžete vidět, provedli jsme dva testy s přímou
viditelností, první ve vzdálenosti 3 metrů mezi
přístupovým bodem a klientem, druhý ve vzdálenosti
21 metrů. Plánek ukazuje oblasti se stoly a přepážky v
dráze s přímou viditelností, ale jak můžete vidět
níže, v místě se ve skutečnosti nevyskytovaly žádné
překážky. Třetí test ve vzdálenosti 30 metrů byl
proveden
s velkým
zázemím
(kuchyňkou)
překážejícím přímé cestě signálu.
Měli jsme drátovou část sítě, ke které byl připojen
testovaný přístupový bod. Pro všechny testy jsme
použili AP a veškerou síťovou infrastrukturu, která
byla nutná k jeho podpoře. Například přístupové body
Ruckus a Aruba využívaly bezdrátové kontroléry,
zatímco HP a Apple nikoliv. K přístupovému bodu byl
připojen datový server, na kterém běžel koncový bod
IxChariot (verze 7.1), program, který přesunuje data
tam a zpět a posílá výsledky zpět do konzole, která
běžela na samostatném drátovém síťovém uzlu. Další
koncový bod IxChariot jsme spustili na bezdrátovém
klientovi, který byl připojen k AP.
Náš hardware měl konkrétně tuto podobu:
Apple AirPort Extreme: dvoupásmový 802.11n
(3x3:2), bez řídícího prvku, verze 7.5.1
Aruba AP125: dvoupásmový 802.11n (3x3:2)
s centrálním řídícím prvkem 3200, na kterém běžel
ArubaOS (ver. 6.0.0.1)
Cisco Aironet 3502i: dvoupásmový 802.11n (2x3:2)
s centrálním řídícím prvkem Cisco 4402 (ver. 7.0.98.0)
HP E-MSM460: dvoupásmový 802.11n (3x3:3), bez
řídícího prvku, verze sw 5.5.0.0-01-9514
Meraki MR24: dvoupásmový 802.11n (3x3:3),
s řídícím zařízením Meraki Enterprise
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Ruckus ZoneFlex 7363: dvoupásmový 802.11n
(2x2:2) s Ruckus ZoneDirector 1106 (verze 9.1.0.0.38)
Apple jsme testovali ze dvou důvodů. Za prvé jsme
chtěli mít příklad kvalitního spotřebního routeru /
přístupového bodu, který by byl základem pro srovnání
s přístroji pro podnikové prostředí, protože spousta
spotřebitelů a malých podnikatelů zůstává zmatena z
velkého cenového rozdílu mezi oběma skupinami. Za
druhé, při posledních dvou přehledech o routerech,
které jsme zveřejnili v Tom’s Hardware, si čtenáři
stěžovali na to, že jsme opominuli přístroje Apple.
Takže...tady to je.

Z těchto šesti přístupových bodů
používají pouze Meraki a HP
konfiguraci s trojitou anténou a třemi
streamy (3x3:3). Ve skutečnosti šlo o
jediné dva přístupové body typu 3x3:3,
které jsme byli schopni najít na trhu v
době testování.
Aruba AP125 je zcela standardním modelem pro
firemní prostředí, který se prodává teprve chvíli.
Podobně i přístroj 2x2:2 ZoneFlex 7363 od firmy
Ruckus je zástupce střední třídy přístrojů z nabídky pro
firmy. Cisco 3500 je současný špičkový AP od giganta
v segmentu sítí.

Každý bezdrátový test na tomto klientovi proběhl
čtyřikrát, kdy byl notebook v každém případě otočen o
90 stupňů. Čísla o výkonnosti představují průměrné
hodnoty z těchto čtyř výsledků.
Pro naše testy rušení a zatížení v pásmu 5 GHz jsme
použili 60 notebooků Dell Vostro 3500 s těmito
parametry:

• Intel Core i3 2.27 GHz
• 3 GB RAM
• DW1520 Wireless-N WLAN half-mini card
(Broadcom, ovladač 5.60.48.35)
• Windows XP Professional SP3
Rádi bychom také poukázali na to, že většina ze zde • Připojení k elektrické síti pro všechny testy
zkoušených přístupových bodů, používá vícesměrové
antény, o čemž jsme podrobně psali v naší první části. Pět tabletů Apple iPad 2 jsme použili zejména k tomu,
Ruckus, který jsme představili naposledy, a Meraki, abychom lépe prozkoumali vliv ultramobilních zařízení
který představujeme zde, jsou dvě výjimky. ve smíšené bezdrátové síti.
Netrénovanému oku se zdá, že Meraki a Ruckus
používají velmi podobné konstrukce, kdy každá 60 notebooků a 5 tabletů Apple iPad 2
používá směrové antény s účinnou kruhovou
architekturou. Meraki však používá planární
invertované F antény (PIFA). Větší jsou určeny pro
pásmo 2,4 GHz, menší pro pásmo 5 GHz, což znamená
pouze tři antény pro každé pásmo. Zakrátko uvidíme,
jak si toto rozložení na kruhové architektuře vede.
iPad, na kterém běží IxChariot

Klienti

Už nějakou dobu diskutujeme o tom, zda máme naše
testy provádět na frekvenci 2,4 GHz nebo 5 GHz, a
nakonec jsme se ze dvou důvodů přiklonili k druhé
frekvenci. Za prvé, zatímco většina spotřebitelských
produktů pracuje na frekvenci 2,4 GHz, podniky nyní
přecházejí u nových projektů na frekvenci 5 GHz,
protože jde o méně využívané pásmo. Protože jsme
testovali podnikatelské přístroje, chtěli jsme použít ty
nejlepší výrobky, které jsou aktuálně k dispozici, což
nyní znamená frekvenci 5 GHz.

Jako našeho jediného klienta jsme použili Dell
Latitude E6410 s těmito parametry:
„Ruckus si vedl nejlépe v největším počtu
• Intel Core i7-620M (2.67 GHz)
• 4 GB RAM
• Centrino Ultimate-N 6300 (3x3:3)
• Windows 7 Professional (64-bit)
• Připojení k elektrické síti pro všechny testy
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testů a zvládá to pouze s architekturou 2x2:2
díky užité technologii a velké pozornosti
věnované faktorům nutným k poskytnutí
vysoce kvalitní bezdrátové výkonnosti ve
velmi nepříznivých RF podmínkách.“

V tomto pásmu je výrazně menší provoz, což vede
(obecně) k lepší výkonnosti klienta. Za druhé, v oblasti
spotřebitelských produktů roste počet dvoupásmových
routerů a přístupových bodů, protože prodejci nabízejí
technologie vyšší kvality širšímu spektru spotřebitelů.
Shrnuto a podtrženo, jak by řekl Wayne Gretzky,
rozhodli jsme se zamířit tam, kam puk směřuje, ne tam,
kde je.
Při testování na frekvenci 2,4 GHz jsme všechny
přístroje nastavili na kanál 1. Při testování na frekvenci
5 GHz jsme použili kanál 36.
Při našem testování rušení na frekvenci 5 GHz
generovalo rušení a nepříznivé kolizní podmínky 60
klientů Dell, kteří se všichni připojovali k AP
namontovanému na stropě zhruba uprostřed nad
umístěnými klientskými počítači. V rohu naší
kancelářské místnosti, který je na mapě prostoru výše
zvýrazněn zelenou barvou, jsme na strop namontovali
testovaný AP. Měli jsme tedy dvě samostatné
bezdrátové LAN sítě, kdy menší síť (jeden klient a
testovaný AP) musela fungovat přes 61 rušících wifi
zařízení. V důsledku to znamená, že se toto nastavení
podobá dvěma lidem, kteří se pokouší o normální
konverzaci na nádvoří, když vedle probíhá otevřený
rockový koncert. Chtěli jsme dvě samostatné WLAN
sítě, abychom izolovali rušení jako naši hlavní
proměnnou, nikoliv rušení a zatížení klienta.
Pro naše testy na frekvenci 2,4 GHz jsme usilovali o
nejhorší možný scénář, takže jsme umístili klienta do
vzdálenosti 30 metrů od AP a navíc jsme použili
překážku k zamezení přímé viditelnosti a na místo,

kde se nacházel náš klient pro testy na frekvenci 5
GHz se vzdáleností 21 metrů, jsme postavili
radiofrekvenční šumový generátor bez wifi funkce.
Tím se vracíme k zajímavému bodu z naší diskuse v
části 1 ohledně rozdílu mezi typy rušení a jejich
dopadu na kvalitu komunikace.
S programem Chanalyzer Pro od firmy Metageek jsme
provedli několik měření v blízkosti našeho testovacího
přístupového bodu. Na tomto prvním obrázku vidíte
vliv provozu našeho generátoru rušivého signálu,
který nedisponoval wifi funkcí. V reálném životě by
se to dalo připodobnit k mikrovlnné troubě - určité
zařízení chrlící spoustu rušivého signálu na stejné
frekvenci, kterou používal kanál 1 v pásmu 2,4 GHz.
Jak můžete vidět na výsledcích měření v pracovním
cyklu, zhruba 30 % disponibilní šířky pásma kolem
našeho kanálu je eliminováno šumem. Rovněž si
všimněte, jak se amplituda tohoto šumu kryje přesně s
hladinou asi -80 dBm.
Dále jsme přidali jednoho klienta, který se připojoval
k našemu cílovému přístupovému bodu. Amplituda se
nezměnila, ale nyní vidíme, že pracovní cyklus
vystřelil nahoru nad hranici 80 %.
Pokud vás překvapil nárůst zatížení kolem kanálu 11,
jde o nesouvisející WLAN síť provozovanou v
blízkosti budovy.

Nakonec jsme do konfigurace přidali bezdrátové
zatížení ze všech našich 60 klientů Vostro. Amplituda
vyskočila nad úroveň - 60 dBm a pracovní cyklus
dosahoval téměř nejvyšších hodnot s maximem na
úrovni 95 %. Víte, jaký je výkon vašeho počítače,
když se využití procesoru udržuje na úrovni 90 %
nebo ještě výše?
Rušení typu non-802.11 (2,4 GHz) – využití kanálu bez probíhajících testů
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Rušení typu non-802.11 (2,4 GHz) – využití kanálu při testech výkonnosti s jedním klientem

Rušení používaných kanálů typu 802.11 (5 GHz) – využití kanálu při testech výkonnosti s více klienty
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Představte si nějakou analogii s konkurenčním
provozem wifi sítí. Vraťte se zpět k naší diskusi o
konkurenčním provozu v části 1 a uvažujte o tom, jak
často by se stávalo, že by pakety v takovém prostředí
stále a stále vyžadovaly opětovné odeslání. To, jak se
přístupový bod vypořádá s takovouto situací, bude
rozhodující pro určení spokojenosti koncového
uživatele.

Dříve než jsme se pustili do tvrdého testování, cítili
jsme, že je důležité získat představu o bezdrátovém
pokrytí všech našich šesti přístupových bodů. Viděli
jste, kde se v našem prostředí nacházejí systémy
notebooků.

komerčním poskytovatelem bezdrátových řešení
Connect802, abychom provedli důkladný výzkum
všech šesti AP v daném prostředí.
S testovacím notebookem upnutým k popruhu, na
kterém
běžel
program
AirMagnet
Survey
Professional Edition, podnikl technik společnosti
Connect802 šest kompletních vycházek po naší
kancelářské ploše. Na následujících obrázcích můžete
vidět cestu, kterou šel, vyznačenou malými
červenými šipkami na každé mapě.
Provedli jsme jednu změnu oproti výchozímu
nastavení softwaru. Když se specialista společnosti
Connect802 zmínil o tom, že by přístupový bod
potřeboval signál v rozmezí zhruba -70 až -75 dBm,
aby se udrželo použitelné wifi připojení, nechali jsme
technika změnit barevnou škálu na jeho mapách,
takže světle modrá odpovídá signálu -75 dBm a
světle modrá/zelená signálu -70 dBm. Takto můžete
odvodit, že zeleně vyšrafovaná část (a při přechodu
do výraznější žluté a červené zóny) představuje
spolehlivý wifi signál.

V pásmu 2, 4 GHz si vede zjevně nejhůře HP. Sláva
patří přístupovému bodu Apple, který si vedl stejně
dobře jako Aruba, Cisco a Meraki, i když za zmínku
stojí, že Apple, Aruba a Meraki mají všechny v každé
své dobře pokryté oblasti jeden podivný mrtvý bod.
Cisco a Ruckus tento problém nemají. Pokud jde o
zelené pokrytí až ke vzdálené zdi budovy, nabízí
Abychom si tedy učinili představu o tom, jak dobře se nejlepší pokrytí Ruckus.
každý přístupový bod osvědčí v takovém prostředí,
pokud jde o pokrytí, spolupracovali jsme s
Pokud bychom pracovali v normální kanceláři, bylo by
logické umístit přístupový bod přímo nad střed našich
60 klientů (což je místo, kam jsme před testováním
rušení namontovali náš druhý přístupový bod, ne
testovanou jednotku).

Mapa pokrytí wifi signálem: 2,4 GHz
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Mapa pokrytí wifi signálem: 5 GHz

Při vytváření map v pásmu 5 GHz probíhala tato druhá Jde o jediné dva přístupové body, které byly schopné
verze velmi podobně jako první. Tentokrát bychom využít všechny tři potenciální streamy klienta.
však vyzdvihli přístupový bod Cisco za to, že dosáhl
nejlepšího pokrytí signálem -70 dBm nebo lepším.
Díky svým vyšším vlnovým délkám je pásmo 2,4 GHz
pověstné tím, že má lepší průchodnost a větší dosah
než pásmo 5 GHz. Tak nebo tak, takovéto mapy jsou
důležité, když zajišťujete bezdrátové pokrytí v
rozsáhlé oblasti, protože musíte vědět, kolik
přístupových bodů budete potřebovat pro své
uživatele.
Lepší pokrytí je jedním z faktorů, které povedou k
nákupu menšího počtu AP.
V testu uploadu ve vzdálenosti 10 stop Meraki dosáhlo
rychlosti 157 Mb/s, další čtyři konkurenti se
pohybovali kolem úrovně 130 Mb/s a Cisco na
posledním místě zaznamenalo výsledek 114 Mb/s.
Proč se ale HP s trojitým streamem pohyboval v tomto
případě v průměru? Na to nemáme jasnou odpověď.
Teoreticky si měl vést lépe. Naše jediné vysvětlení je
to, že HP možná vykazuje poněkud asymetrickou
orientaci svým všesměrových antén. To by mohlo
vysvětlovat zaostávání, které jsme viděli, a také skok
zaznamenaný na další straně - když se klient dostal do
Začněme s testem stahování s jedním klientem v rovnovážné polohy pro signál tohoto AP.
pásmu 5 GHz ve vzdálenosti 10 stop s přímou
viditelností. HP si díky své funkci trojitého streamu s
tímto testem hravě poradí. Vzhledem k tomu
nepřekvapuje, že Meraki obsadilo druhé místo.
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Nabízí se otázka, proč po všech těch četných
optimalizacích, o kterých jsme diskutovali v části 1,
Ruckus v tomto testu nezametl s konkurencí a
nezvítězil? Protože ve všech bezdrátových přístupech
existují kompromisy. Přístupové body Ruckus jsou
konstruované
tak,
aby
byly
maximálně
přizpůsobitelné. Nezapomínejte na to, že testovaný
přístupový bod nezná vzdálenost od klienta. Snímá
pouze sílu signálu. Pokud byl tedy AP
naprogramován tak, aby trvale vyhledával lepší
vzorec, bude se snažit o to, aby v zásadě říkal,
„uslyším tě takto lépe?
Ne, v tom případě se vrátím do původního stavu.
Dobře, a co takhle? Ne, tak zase zpátky. A co
třeba…?“ V takto úzkém rozsahu existuje pouze
jedna nejlepší cesta: přímá viditelnost. Snažit se o
přizpůsobení se něčemu jinému povede pouze ke
zhoršení výkonnosti, Ruckus se o to ale pokouší. To
je kompromis. Navíc přednosti v podobě tvarování
paprsku jednou anténou a řízení signálu v takto
omezených prostorech zanikají.

Jestliže HP nemůže účinně využít okolní zdi a jiné
předměty k udržení tří spolehlivých streamů, potom se
musí omezit na dva streamy nebo dokonce na jeden (v
tomto případě se domníváme, že na dva). Rozdíl mezi 10
stopami a 70 stopami je u přístroje Ruckus obrovský,
což může znamenat využití jeho arzenálu možností
přenosu / příjmu k vypořádání se s aktuálními
podmínkami. Všimněte si znovu 10% náskoku Cisca
před konkurenty pouze se dvěma streamy.

A nyní jednoznačná podivnost. Zatímco u rychlostí
uploadu není neobvyklé, že se drží v závěsu za
rychlostmi stahování, jak Aruba, tak HP vykázaly
dokonce zlepšení. Nevyloučili jsme nějaký typ šťastného
vyváženého místa, který ovlivnil obě AP, ale
pravděpodobnost, že je toto vysvětlení správné, se zdá
nízká.

Měli bychom se také zabývat více než 45Mb/s rozdílem
mezi rychlostmi uploadu a stahování přístupového bodu
Ruckus. Odpověď pravděpodobně spočívá v podstatě
tvarování paprsku. Tvarování paprsku má co do činění s
přenosem, nikoliv příjmem. Přístupový bod s funkcí
Je třeba říci, že cokoliv nad 100 Mb/s je pro standard tvarování paprsku může řídit způsob vysílání signálů, ale
802.11n velmi solidním výsledkem. Přesto zde už nemá kontrolu nad tím, jak se signály vysílají z
máme zhruba 30% rozptyl mezi nejhorším (HP) a klientského zařízení.
nejlepším (Ruckus) přístupovým bodem, takže
zjevně se něco děje, když se oba AP se třemi streamy Jinými slovy řečeno, můžete si přiložit své ruce k uším,
drží v závěsu za dvoustreamovým Ruckusem. ale nemůžete nikomu říct, jak hlasitě má mluvit nebo že
Meraki předvádí dobrý výsledek na druhém místě, si má z rukou udělat hlásnou troubu. Na začátku části 1
ale HP je nyní až poslední. To může být důvod jsme se zmínili o radikálním rozdílu, který způsobilo
přepnutí netbooku z klíčenky Cisco 802.11n a AP na
neschopnosti AP pracovat se všemi třemi streamy.
wifi most Ruckus. Zčásti to bylo kvůli tomu, že obě
strany
bezdrátového spojení používaly stejnou adaptivní
Představte si, že stojíte na otevřeném prostranství a
technologii.
Oba adaptéry používaly k vytvoření
pokoušíte se provozovat volné streamy s
prostorovým multiplexováním. Nešlo by to, že ne? optimálního spojení v obou směrech všechny funkce,
Není nic, od čeho by se tyto sekundární signály jako jsou prostorové multiplexování, polarizace a další
odrážely. Jediný disponibilní stream je ten v přímé vymoženosti (nehledě na práci v pásmu 5 GHz spíše než
viditelnosti mezi AP a klientem. Do určité míry v pásmu 2,4 GHz).
může tento princip tyto výsledky ovlivnit.
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I zde platí, že stanovení přesných důvodů, proč se tomu
či onomu přístupovému bodu nedařilo, je značně
spekulativní. Můžeme uvést, že Apple a Meraki jsou
dva nejlevnější přístupové body v naší skupině
přístrojů a možná že těmto výsledkům dominuje
princip „dostáváte to, za co jste si zaplatili“. Bez
ohledu na to, co se říká v marketingových
prezentacích, za cenu malého úsporného vozu zkrátka
luxusní sedan nekoupíte.

U přístupového bodu Cisco byste navíc mohli začít
rozpoznávat i jeho charakter. Cisco podobně jako
My jsme se samozřejmě museli dohodnout na jednom
Ruckus selhává v malých vzdálenostech, ale ve větších
adaptéru klienta, který by nejlépe reprezentoval to, co
vzdálenostech si Cisco vede dobře, a to i při přívalu
by lidé používali v průměrném prostředí s vysokými
rušení. Cisco zjevně klade velkou pozornost na
nároky.
vybroušení citlivosti příjmu, což by vysvětlovalo druhé
místo 3502 i v našem testu uploadu.
Nyní se dostáváme k zábavné části. Jestliže jste se
někdy ptali na to, zda by okolní přístroje mohly rušit
Naším cílem bylo otestovat pět přístupových bodů v
vaše vlastní wifi připojení, tyto testy by mohly potvrdit
nejhorších podmínkách, což je případ našeho testu ve
odpověď. Srovnejte rychlosti 102 až 136 Mb/s, které
vzdálenosti 100 stop bez přímé viditelnosti. V tomto
vidíte na testech stahování na předchozí straně, s těmito
testu jsme rovněž ve snaze o nejhorší možné podmínky
čísly. HP, Cisco a Aruba obstály celkem dobře, když se
rovněž všechno přepnuli zpět do pásma 2,4 GHz.
vzdaly 30 nebo 40 Mb/s. Meraki a Apple se jednoduše
zhroutily.
Výkonnost uploadu v prostředí s 61 rušícími přístroji
poskytuje stejné výsledky, jen ještě horší. Přístupovému
bodu Apple se podařilo s klopýtáním test dokončit.
Meraki se prostě položil a na určitou část testu se
odporoučel.
Za těchto okolností se začala naplno projevovat
adaptabilita Ruckusu. Tvarování paprsku, prostorové
multiplexování, polarizační diverzita a všechny další
funkce pomáhaly s downloadem. Když už nic jiného,
schopnost ignorovat rušení použitím směrových antén
(viz část 1, strana 16) zjevně podporuje výkon uploadu
přístupového bodu Ruckus.
Apple uzavírá pole s rychlostí 27 Mb/s, což je ovšem
pro spotřební produkt za těchto podmínek stále
přijatelné.
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Bez rušení se Meraki vrací do závodu a vede si velmi
dobře, dokonce je snad schopen využít všechny tři své
streamy k vypořádání se se vzdáleností a překážkami.
HP se nemohl svým konkurentům rovnat a propadl se
do středu pole.

To samé platí i pro upload. Zajímavé je, že Aruba u
uploadu klesla na poslední místo, zatímco Apple se
posunul na místo čtvrté. Meraki si znovu vedlo velmi
dobře a pro Ruckus se zdá být velká vzdálenost snadná.

Ruckus stěží zvládá udržet Cisco v bezpečné
vzdálenosti. Oba lídři se výrazně odpojili od
zbývajících konkurentů s Arubou a HP v téměř mrtvém
závodě na vzdáleném třetím místě.

V průběhu testování jsme se zajímali o faktory, které
leží za některými rozdíly ve výkonnosti jednotlivých
výrobků. Obzvláště jsme chtěli vědět, proč Cisco
soustavně překonávalo ve výkonu dvoustreamové
konkurenty Arubu a Apple. Odpovědí se nám
samozřejmě
nedostalo,
ale
kontrola
kvality
elektronických komponent na deskách s plošnými spoji
se může u přístupových bodů výrazně lišit - a Cisco je
známé tím, že má vynikající úroveň vnitropodnikového
(oproti outsourcovanému) navrhování a kontrolu
kvality.
Je nutné poznamenat, že kromě Ruckusu by
pravděpodobně nebyl žádný z našich pěti soupeřících
přístupových bodů schopen soustavně udržet slušný
HD video signál. Naneštěstí to, co jsme naměřili, byla
průměrná
udržovaná propustnost v průběhu
dvouminutového testovacího provozu. Bohužel jsme
neměli v rámci našeho testu dostatek času na to,
abychom také provedli test minimálních udržovaných
úrovní propustnosti.

Pokud nebudou například vodiče obvodové desky
navrženy tak, aby měly stejný elektrický odpor, bude
docházet u každého spojení ke ztrátě malé části energie.
RF odraz a hluk uvnitř desky může rovněž znamenat
slabší výkonnost. Velmi dobře navržený AP takové
faktory minimalizuje nebo zcela eliminuje.
S rušením našimi 60 wifi klienty (a připojeným
přístupovým bodem) jsme mohli znovu vidět
predikovatelný a závažný dopad na výkonnost v rámci
celé skupiny. Apple znovu zapůsobil, když soustavně
pracoval, zatímco slabé Meraki znovu propadlo, když
nebylo schopné dokončit test. A Cisco opět prokázalo
svou konstrukční obratnost a před HP získalo téměř
19% náskok. Nám to poskytuje příklad toho, že vysoká
kvalita návrhu zdaleka předčí marketingové prezentace,
jako jsou podpora tří streamů. Jestliže HP a Meraki
poskytují nejvyšší výkon, který nabízejí přístupové
body „450 Mb/s“, zůstaneme stále u vytrvalejších,
dvoustreamových alternativ.
Znovu jsme mohli vidět stejný scénář
výraznějším průběhem u testování uploadu.
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s ještě

Poté, co jsme viděli, že Ruckus v tomto předtím
exceloval, jsme skutečně chtěli vidět, jestli konkurenční
výrobky určené do firemního prostředí budou schopny
Ruckus na tomto základě v tomto prostředí dohnat nebo
předčit, zejména proto, že se zdá, že streamované video
hraje stále důležitější úlohu ve školství. Školy potřebují
pochopit technická omezení ohledně toho, jak a kde lze
jejich bezdrátové sítě umístit, zejména když má
zahrnovat potenciálně mnoho desítek klientů. Dokonce
i v domácím prostředí není 30 metrů pro streamované
video neobvyklou záležitostí, ačkoliv míra rušení, s níž
se pravděpodobně spotřebitelé setkají, bude nižší, než s
jakou jsme se potýkali zde.

V moderní domácnosti technických nadšenců je Zde se můžeme poprvé podívat na to, jak se přístupové
nemyslitelné, aby tam bylo víc než deset wifi přístrojů body vyrovnají s tím, když na ně udeří 60 klientů v
připojených k jednomu přístupovému bodu. Pokud podobě notebooků. Protože jsme se pokoušeli o
počítáme notebooky a smartphony, kolik zařízení se simulaci skutečného použití, dohodli jsme se na poměru
připojuje ve vaší místní restauraci? Představte si, kolik provozu downloadu a uploadu v poměru 75 % k 25 %.
by jich bylo ve školní tělocvičně při nějaké veřejné Celý test dokončily pouze čtyři přístupové body.
události nebo v zasedací místnosti při jednání všech
výkonných činitelů. Když necháte 60 notebooků, aby se Z našich prvních výsledků jsme věděli, že optimální
připojily k jednomu AP a všechny běžely současně v propustnost pro jednoho klienta se nachází někde mezi
obousměrném provozu, není to přitažené za vlasy. Jak 160 a 170 Mb/s. Z raných dat iPadu získáte představu o
dobře si daný AP povede v takovýchto podmínkách, tom, jak se agregovaná propustnost zvyšuje pro více
určuje nejen míru spokojenosti koncového uživatele, současných klientů. Jsou zde však omezení. Každý
ale také to, kolik přístupových bodů společnost bude daný přístupový bod zvládne tolik provozu pouze do té
muset zakoupit k pokrytí předpokládaného zatížení v doby, než začne být příliš zatíženo.
dané oblasti.
Agregovaná propustnost (TCP download)
60 notebooků
(simultánní stahování souboru o velikosti 1 MB)
Propustnost

Uplynulý čas (h:mm:ss)

*nedokončil testování

Agregovaná propustnost (TCP upload)
60 notebooků
(simultánní stahování souboru o velikosti 1 MB)
Propustnost

Uplynulý čas (h:mm:ss)
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*nedokončil testování

Dokonce jsme i porovnali agregovaný výkon jednoho
notebooku a deseti notebooků, Ruckus, Aruba a HP
zaznamenaly v případě skupiny notebooků pouze 10%
až 20% nárůst celkové propustnosti. Agregovaný
výkon pro přístupové body Apple a Meraki ve
skutečnosti podstatně klesl a oba se musely sklonit už
před deseti klienty.
Šedesát notebooků, které všechny opakovaně
přenášely testované soubory o velikosti 1 MB, je
docela výrazná zátěž - pro Apple a Meraki příliš velká.
Podívejte se blíže na vlastní data z lxChariot, abychom
viděli, co se skutečně stalo.
Jedním z parametrů důležitých pro přístupový bod
nebo router je konzistence jeho připojení. Když se na
to podíváme z hlediska propustnosti v čase, netoužíte
po spoustě divokých maximálních a minimálních
hodnot. Chcete, aby uživatelé měli k dispozici stabilní
rychlost připojení, přičemž minimální hodnota rozsahu
propustnosti je minimálně stejně důležité. Uvažujme
dopad na přehrávání streamovaného videa 10 Mb/s,
když průměrná propustnost 15 Mb/S postupně klesá na
úroveň 3 až 5 Mb/s.
Úzké rozmezí rychlosti stahování u Cisca zde vypadá
výjimečně. Problém je to, že je rychlost příliš nízká.
Jak Cisco, tak Apple si překvapivě vedly mnohem lépe
při uploadu než downloadu. Bezpochyby proto, že
provoz při uploadu byl mnohem nižší.

Nyní, když víme, jak si notebooky vedou v souhrnu, co
když mnoho z nich nahradí tablety, které jsou na trhu
stále populárnější? To je důvod, proč jsme do testu
zapojili tablety iPad a iPad 2.
Špatnou zprávou u iPadů 2 je to, že jde o pomalé stroje.
Dobrou zprávou je to, že je spolehlivě pomalý i ve velmi
náročných podmínkách. Následující grafy používají
stejné barevné schéma přístupových bodů, které jsme
použili na předchozí straně. Ukázalo se, že Cisco ve
skupině překvapivě zaostává s rychlostí asi 10 Mb/s,
když všichni ostatní se vešly do úzkého pásma 12 až 14
Mb/s.
Při dokonalém přizpůsobení agregované výkonnosti
bychom měli vidět pět iPadů 2 na maximálních
hodnotách kolem 60 Mb/s. Namísto toho se nejlepším
přístupovým bodům v tomto testu povedlo dosáhnout
maximální hodnoty těsně nad 40 Mb/s. Zdá se, že Cisco
se pohybovalo kolem linie 28 Mb/s.

Když se podíváme zpět, vidíme, že dokonce i notebook
střední třídy poráží iPad 2, pokud jde o rychlost wifi,
zčásti díky tomu, že má tři antény namísto jedné. Jde
možná o neférové srovnání, protože očekávané použití
obou těchto typů zařízení se značně liší. Ale lze
oprávněně očekávat, že tablety budou nadále zvětšovat
svůj tržní podíl a s dalším rozvojem usilovat o rozšíření
o nové náročnější aplikace. Bezdrátové funkce v
tabletech samozřejmě nedrží krok s pokrokem v oblasti
procesorů a grafických karet, což se musí změnit Ruckus nabízí v rámci obou sad dat nejplošší a rychle.
nejvyšší výsledky, přičemž HP a Aruba také ukázaly
působivou výkonnost. Graf slabého přístupového bodu Pro náš článek stojí za to věnovat pozornost tomu, že
Apple je navíc komický, jako kdyby zvládl tep přístupový bod, který se výkonem vyrovná
stahování jednoho notebooku a poté náhle přešel do podprůměrným zařízení, nabude na větším významu s
posmrtného života. Meraki se alespoň chvíli nacházelo tím, jak se budeme přesunovat od větších systémů (stolní
ve stavu srdeční zástavy
počítače a notebooky).
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Agregovaná propustnost (TCP download)

Jeden iPad 2
(simultánní stahování souboru o velikosti 1 MB
Propustnost

Uplynulý čas (h:mm:ss)
Nejsou zobrazeny všechny výsledky

Agregovaná propustnost (TCP download)

Pět iPadů 2
(simultánní stahování souboru o velikosti 1 MB)
Propustnost

Uplynulý čas (h:mm:ss)
Nejsou zobrazeny všechny výsledky
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Nyní máme dvanáctkrát více notebooků než tabletů.
Jaký by měl být správný poměr šířky pásma notebooku
a tabletu v tomto testu - 7,5x, 12x nebo někde mezi?
Přesná odpověď asi neexistuje, ale je v pořádku, když
budeme předpokládat, že hodnota někde uprostřed je
lepší. Ruckus i Cisco se nacházely v této oblasti, když
propustnost notebooků byla 11x a 9x větší než
propustnost pěti připojených tabletů. U HP byl však
poměr téměř 60, takže na iPad zbyla pouze hrstka dat.
Již víme, že Apple a Meraki kolabují při zatížení 60 Ne příliš spravedlivé přidělení kapacity v tomto případě.
klienty, ale co se stane u zbývajících konkurentů, když
zatížení zvýšíme o dalších pět tabletů iPad 2? Za prvé Aruba šla opačným směrem a poskytla tabletům iPad
se zdá, že se HP drží překvapivě dobře. Zatímco HP mnohem více času než si zasloužily - více než třetinu
zklamal v našem testu rušení, zdá se, že byl polit celkové šířky pásma. Na tomto základě by proto nemělo
živou vodou, když měl zvládnout masivní provozní být překvapivé, že ve výchozím nastavení Aruby je
zatížení ... nebo ne?
funkce spravedlivého přidělení kapacity vypnutá.
Můžeme pouze předpokládat, že jde o velký omyl na
Když rozložíme data pro notebooky a tablety iPad 2, straně Aruby, ale náš cíl používat k testování pouze
ukáže se nám něco jiného. Vzpomeňme si z našeho přístupové body ve výchozím nastavení byl jasný. Toto
srovnání jednoho notebooku a iPadu, že propustnost nicméně ukazuje na význam spravedlivého přidělení
kapacity ve wifi prostředí s hustým provozem s různými
notebooku byla zhruba 7,5x větší než u tabletu.
typy zařízení.
Smartphony mají dokonce menší samostatné antény
než iPad. A vzpomeňte si z části 1 na straně 6, jak
funguje spravedlivé přidělení kapacity. Jestliže
necháte tyto pomalé přenosné přístroje připojit do vaší
WLAN bez funkce spravedlivého přidělení kapacity
na přístupovém bodě, tato zařízení výrazně sníží
výkon větších a rychlejších systémů. Výrazně to
ilustrujeme na naší další straně.

60 notebooků, stahování TCP

Uplynulý čas (h:mm:ss)
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Přidělení kapacity klientům podle výrobce

Abychom vyjádřili tuto funkci spravedlivého přidělení
kapacity ještě jasněji, podívejme se na další selhání ve
výkonnosti přístupových bodů. Když se vrátíme k
našemu testu stahování s 60 notebooky, originální graf
propustnosti čtyř přístrojů, které test zvládly, se
podobá tomuto grafu v lxChariot:

Cisco a Ruckus odvádějí vynikající práci a zajišťují
každému klientovy spravedlivou část dostupné šířky
pásma. HP odvádí obstojnou práci, pro jednoho klienta
vyhradil 9,4 %. Aruba, která neměla zapnutou funkci
spravedlivého přidělení kapacity, selhala ještě více a
poskytla více než 20 % dostupné šířky pásma dvěma
klientům, takže na ostatních 58 klientů zbylo o mnoho
Jak jsme viděli u sloupcových grafů, Ruckus je v čele, méně.
HP a Aruba soupeří o druhé místo a Cisco pracuje
pomalu a stále rychlostí kolem 40 Mb/s. Mimořádným Avšak dokonce i upřednostňování klientů u Aruby lze
poznatkem je v tomto případě to, že HP ukázal užší přehlédnout při pohledu na vyloženě náhodné alokace
šířku pásma než konkurenční Aruba, takže je z těchto Meraki. Provedli jsme řadu testů na MR24 a snažili jsme
dvou přístrojů lepší volbou. Nyní se podívejme na to, se zjistit, jak si přístupový bod poradil se spravedlivou
jak tyto čtyři přístupové body rozdělují šířku pásma alokací při rostoucím zatížení. Výsledky jsou zcela
podle jednotlivých klientů.
vypovídající.
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Spravedlivé přidělení kapacity Meraki MR24
2 notebooky, průměrná rychlost
100,97 Mb/s

5 notebooků, průměrná rychlost 99,65
Mb/s

10 notebooků, průměrná rychlost 89,39
Mb/s

60 notebooků, průměrná rychlost 46,69 Mb/s

Všimněte si, že agregovaná šířka pásma s pěti
notebooky téměř odpovídá agregované šířce pásma
pouze se dvěma notebooky. I když však bylo ve hře
pouze pět notebooků, jeden klient získal 45 % šířky
pásma, zatímco jiný přesně 2 %. Nezapomeňme na to,
že všechny tyto notebooky byly identické, a to jak z
hlediska hardwarové, tak softwarové konfigurace.
Neexistuje žádný důvod, proč by měl přístupový bod
upřednostňovat jednoho klienta na úkor jiného. S 10
klienty se to změní na frašku. Jeden klient získal 85 %
šířky pásma a osm klientů nemělo absolutně nic.
Agregovaná šířka pásma se však hlásí stále na úrovni
téměř 90 Mb/s, což zní na první pohled slibně. Z 60
notebooků (než přístupový bod přestal s pokusy)
získaly šířku pásma stojící za zmínku pouze tři; 54
naopak nepřijaly žádná data.
Jestliže kupující chtějí nějakým způsobem skutečně
pochopit výkonnost klientů, je důležité provést
podrobnou analýzu, jakou jsme provedli zde - více než
300 testovacích provozů s rozsáhlou řadou různých
faktorů - je důležitá. Když se dostaneme k celkové
šířce pásma prostředí, vysoké průměrné hodnoty Mb/s,
které můžete vidět v recenzích u většiny routerů a
přístupových bodů, neříkají o skutečnosti vůbec nic.
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V této dvoudílné sérii jsme se snažili podrobně podívat
na výkon a posvítit si na dva primární faktory
prostředí, které mají vliv na výkon wifi sítí - rušení a
zatížení klienty - a mnohé technologie, které
přístupové body mohou využít k boji proti těmto
faktorům. Většina recenzentů se nikdy nesnažila těmito
faktory zabývat v kontextu reálného světa, zčásti kvůli
tomu, že bezdrátové rušení se obtížně kontroluje. Naše
výsledky by však pochopitelně neměly být brány jako
neměnné evangelium. Kdokoliv může hrubě
okopírovat naše testované nastavení a z důvodu
měnících se podmínek získat odlišné výsledky, už
jenom na základě mírných úprav výrobků. Jak jsme již
uvedli, neprováděli jsme žádné modifikace - provedli
jsme pouze test a oznámili výsledky. Pokud bychom
přistoupili k úpravám, byli bychom v kanceláři ještě
teď a zaznamenávali výsledky propustnosti.

„Technologie
inteligentní
adaptivní
antény se nepodobá čistým alternativním
energiím, nýbrž představuje velký skok
vpřed v tom, jak dobře můžeme využívat
stávající šířky pásem.“

Dosud by výsledky měly samy o sobě hovořit o
nevyhnutelných závěrech. Apple vyrábí pěkný
spotřební router, ale rozdíl mezi podnikovým
zařízením a spotřebním produktem je v tomto případě
do očí bijící. Tento výsledek by měl být varováním
pro náročné uživatele, kteří si doma instalují stále
větší počet wifi zařízení, a pro všechny podniky,
které chtějí ušetřit peníze nákupem produktů pro
domácnost v nejbližším obchodě. Úrovně designu a
kvality komponent mezi produkty těchto dvou tříd
jsou naprosto odlišné.

Kvalitní wifi síť není ani o hrubé síle, ani o základní
rychlosti. Je o tom, abychom pochopili rádiovou
frekvenci a byli schopni s ní něco udělat. Výrobky,
které v našem testu dosáhli nadprůměrných výsledků,
nebyly ani největší, ani nejdražší. Dokonce to nebyly
přístroje, které by používaly největší počet streamů.
Ruckus vynaložil největší úsilí v největším počtu
testů, ale pouze s architekturou 2x2:2 s pomocí řízení a
s velkou pozorností věnovanou faktorům nutným k
poskytnutí vysoce kvalitní bezdrátové výkonnosti ve
velmi nepříznivých RF podmínkách. Z naší testované
skupiny bylo Cisco jediným dalším prodejcem, který,
Zároveň s tím existují zřejmé kvalitativní rozdíly jak se zdá, se přiblížil ke stejné úrovni pozornosti a
mezi podnikovými přístupovými body. Jestliže kontroly.
požadujete výkon při vysoké míře okolního rušení,
jsou jasnou volbou z této skupiny dva přístroje: Cisco Zástupce společnosti Ruckus nám kdysi jen tak mezi
a zejména pak Ruckus. Ten samý výrok se týká řečí prozradil, že se jeho firma nachází ve stadiu
spravedlivého přidělení kapacity a zajištění toho, že pokročilých jednání minimálně s jedním výrobcem
všichni klienti získají v každém okamžiku zhruba monitorů, který se zajímal o integraci technologie
stejnou část šířky pásma. Pokud jde o vzdálenost, je antén Ruckus na obvodovou desku, která se montuje
nutné se blíže podívat na podmínky okolního za LCD panel notebooku, čímž by byla anténa
prostředí a konkrétní parametry vašich bezdrátových integrována přímo ve víku. Dokážete si představit, jak
by se změnil výkon u klienta a přístupového bodu,
zařízení.
kdyby používaly stejné adaptivní technologie? Jednání
Při optimální malé vzdálenosti s malým nebo se bohužel dostala do slepé uličky, protože výrobce
žádným rušení a pouze jedním klientem, který si odmítl zaplatit společnosti cenu, kterou Ruckus za
vyžaduje pozornost přístupového bodu, se do role technologii požadoval. Dokonce i ve světě spotřebních
nejlepšího přístroje náhle transformuje Meraki výrobků víme, že Netgear kdysi v jednom ze svých
MR24, zejména díky své třístreamové konstrukci, 802.11g výrobků použil technologii Ruckus, ale
která dobře spolupracovala s adaptérem našeho Intel spolupráce byla brzy z podobných důvodů ukončena.
klienta 3x3:3. Jakmile začneme přidávat vzdálenost a Lidé nechápou kvalitativní rozdíl mezi přístupy k
překážky, situace se změní. Záleží také na tom, zda bezdrátovým sítím. Namísto toho sledují Mb/s a
budete klást důraz na šířku pásma downstreamu nebo přístupové časy a tím diskuse končí.
upstreamu z vašeho AP. Aruba a HP nejsou ani
výrazně špatné, ale ani nijak zvlášť neoslňují, Nemělo by to tak být. V oblasti wifi sítí čelíme
nicméně ještě jednou - vzdálenost se může lišit podle těžkému rozhodování, pokud jde o šířku pásma, které
se podobá hrozbě nedostatku ropy ve světě. Pokud
toho, jak upravíte zařízení.
poptávka a používání nadále porostou, bude naše
schopnost efektivně a hospodárně používat tyto zdroje
postupně klesat. Technologie inteligentní adaptivní
antény není analogií čistým alternativním energiím, ale
skutečně představuje velký skok vpřed v tom, jak
dobře můžeme využívat stávající šířky pásem.
Kupujte chytře a, je-li to možné, požadujte od výrobců
bezdrátových zařízení více.

Ruckus ZoneFlex 7363
Dvoupásmový přístupový bod
střední třídy 802.11n (2x2:2)
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