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Úvod
Závěr hned v úvodu
Jsem si jistý, že učitelka, která mi byla přidělena v rámci MBA pro výuku komunikace by na mě byla pyšná.
Učila nás, že máme především myslet na čtenářův čas a umístit závěr na samý začátek dokumentu, a pak
pokračovat s podpůrným materiálem.
Účelem tohoto testování bylo vystavit přístupové body zatížení na hranici jejich možností. Z tohoto hlediska
se nám dařilo víc než působivě. Ani jeden přístupový bod nebyl schopen nabídnout podporu více než 25-ti
iPadům současně streamujícím video, natož současně přenášejícím datový FTP přenos. Z tohoto pohledu
byl tedy test úspěšný.
Druhým cílem bylo zjistit, jestli se přístupové body (jelikož mnohé z nich sdílejí stejný Wi-Fi chipset) chovají
rozdílně, nebo zda jsou v podstatě stejné. Tento test pomohl rozšířit obzory a ukázat některé hlavní rozdíly
mezi přístupovými body různých dodavatelů.

Nejde jen o pořadí výsledků, ale o to, co bylo zjištěno!
Jsem si jist, že mnoho čtenářů celkem zajímá, jak se jejich vlastní - oblíbený přístupový bod umístil
v porovnání s konkurencí. Tato informace je až druhořadá v porovnání se vším, co jsme zjistili v rámci
tohoto projektu. Jistě, že ukážeme nezbytné tabulky a grafy zhodnocující umístění z různých hledisek, ale
berte je s nadhledem. Jednalo se o pouhou jednu stránku toho, co se od funkce přístupového bodu
očekává. Nedotkli jsme se mnoha dalších aspektů souvisejících s účelem přístupového ve vaší síti.
Vůbec jsme se nedotkli architektury, manažovatelnosti, bezpečnosti, škálovatelnosti, jednoduchosti
použití, ceny, jednoduchosti instalace, a dalších předností. Některé z nich přitom mohou být rozhodující
při výběru dodavatele pro váš přístupový bod.
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Co jsme zjistili
Kabel vede nad bezdrátem
To je pro většinu z vás bez pochyb. V našich testech byly datové přenosy zprostředkované pomocí
kabelového připojení 3-4 krát rychlejší než nejlepší výsledky bezdrátových měření. Kabelové připojení je
nejen mnohem rychlejší, ale také spolehlivější. Většina kabelových připojení vede přes switch – kde nemusíte
sdílet kolizní doménu jako v případě bezdrátové sítě. To je důležité zejména pro zařízení, která potřebují mít
stálé připojení k síti – mám na mysli obzvláště tiskárny, servery a Apple TV.

Wi-Fi je sdílené médium
Jak už bylo zmíněno, jedná se o známý problém bezdrátu. Naše testy to znovu důrazně potvrdily. I se dvěma
rádii, jedním v pásmu 2.4 GHz, kanálu 11 a druhým v 5 GHz, kanálu 36 jsme snadno zahltili RF spektrum až do
stavu, kdy datový provoz zcela zamrzl. Všechna zařízení používající jakoukoliv frekvenci musí sdílet datovou
kapacitu této frekvence. Přidání funkcí jako VLANy, různá SSID nebo nastavení QoS nemění fakt, že se jedná
o sdílené médium! (Bez ohledu na to, jakým způsobem tyto funkce řeší problémy kabelových přepínaných sítí, ve
Wi-Fi prostředí nepomáhají.)

40MHz kanály vedou nad 20MHz
Toto je další zcela jasné tvrzení. Testování potvrdilo, jak velkou to hraje roli. Během ladění našeho testu jsme
potřebovali přimět přístupové body, aby ukázaly svoji kapacitu dřív, než nám dojdou iPady. Proto jsme zvolili
kanály šířky 20 MHz. To donutilo přístupové body všech dodavatelů pracovat v menším rozsahu RF spektra. V
jednom testu jsme umožnili přístupovému bodu Apple AirPort Extreme použít kanály 40 MHz podle jeho
výchozího nastavení. To samo o sobě vystřelilo Apple na nejvyšší příčku jak v agregované propustnosti, tak v
minimalizaci chyb iPadů. Ačkoliv byla použita jen jedna frekvence, pouze tím, že se jednalo o iPady v4
s podporou těchto širších 40 MHz kanálů se výsledky natolik vychýlily, že jsme je museli vyřadit. I když jsme
snížili hodnotu propustnosti Applu na ½ (ke kompenzaci použití 40 MHz kanálů), stále se jednalo o jasného
vítěze. Je to proto, že iPady také použily 40 MHz kanály a dostali se na síť i z ní mnohem rychleji, čímž uvolnili
více časových úseků pro ostatní.
Měli jsme pevné přesvědčení a doporučovali jsme našim klientům, aby se v pásmu 5 GHz drželi 20 MHz
kanálů a měli tak větší množství kanálů na výběr. To by minimalizovalo rušení kanálů v pásmu 5 GHz. Potom,
co jsme viděli tyto fenomenální výsledky… musíme tento názor přehodnotit a chystáme se proto provést
další testy. Použití 40 MHz kanálů v pásmu 5 GHz vypadá velmi slibně!
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Všechny přístupové body NEJSOU stejné
Zmíníme-li se hned v úvodu, že dodavatelé přístupových bodů začínají se stejnými chipsety - Atheros,
Broadcom, nebo Marvell – pak by se dalo očekávat, že výsledky se nebudou příliš lišit. Testování však
ukázalo, že pravda je jiná. Nejvýmluvnější situace nastala, když jsme prováděli zkoušku ‘bez zátěže’. V tu
dobu Wi-Fi síť nevyužívalo žádné zařízení, byl zde jen testovací AP a jediný MacBookPro provádějící
testovací FTP přenos. I v této zcela jednoduché situaci s jediným datovým streamem jsme získali překvapivě
rozlišné výsledky od 48 Mbps k pouhým 21 Mbps. Jedná se o podstatný rozdíl, v němž jedinou roli hrála
značka přístupového bodu.
Navíc jsme při analýze RF spektra v průběhu testování zaznamenali změny ve způsobu, jakým pracovala
rádia jednotlivých dodavatelů. Některá vykázala výrazně vyšší zátěž v porovnání s jinými AP při stejném
datovém provozu. Analýza na úrovni paketů provedená po testech to potvrdila. Různé přístupové body
použily vzácné zdroje RF spektra různým způsobem.

Pomohlo řízení / balancování pásma (Band Steering/Band Balancing)
S použitím technik pro přesun klientských zařízení mezi pásmy mohl přístupový bod rovnoměrněji
podporovat zátěž narůstající během testování. Některé zkusily rozmístit FTP klienta a iPerf klienta na různá
pásma; někdy od sebe a někdy rozdílně proti provozu iPadu. V určitém bodě však, došlo-li k plnému využití
spektra, všechny testované přístupové body skončili neúspěchem podpory buď iPadů a/nebo datového
provozu.

RF spektrum má omezenou kapacitu
Tak, jak se jednotlivé přístupové body přiblížily maximálnímu využití spektra, všechny propadly. Rozdíly mezi
přístupovými body lze shrnout tím, jakým způsobem se jim do té doby dařilo. Efektivním zasíláním paketů
jednotlivým klientům s co nejvyšší přenosovou rychlostí byly schopny maximalizovat množství dat
podporovaných v rámci spektra. Mezi dodavateli byly znatelné podstatné rozdíly týkající se průměrné
přenosové rychlosti a míry opakování. Samozřejmě platí, že čím pomalejší je přenos dat a vyšší výskyt
opakování, tím menší zatížení daná frekvence zvládne.
Již víme, že několik dodavatelů právě zkoumá svoje interní algoritmy za účelem zvýšení výkonu v takových
případech.

Použití profesionálních nástrojů
Během testování jsme použili nástroje od Metageek, dvě zařízení Wispy DBx se softwarem Chanalyzer a
Chanalyzer Pro, a AirMagnet Wi-Fi Analyzer Pro. Náš tým byl s těmito nástroji dobře zběhlý a poskytly
nám další vrstvu pro vhled do toho, co se během testů dělo na 1. a 2. vrstvě. Použili jsme také
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Fluke AirCheck jako doplněk k větším nástrojům, který nám umožnil kontrolu toho, že testované přístupové
body fungovaly v rámci testovacích postupů.
Pro vaše vlastní spravování sítě WLAN potřebujete mít nástroje, které vám dají stejný vhled do toho, co se
děje na vrstvě 1 a 2. Většina síťových nástrojů pracuje na vrstvě 3 a výš a v některých případech nejsou nejlépe
nápomocné s vyřešením problémů na WLAN.

Jeden z posledních důležitých poznatků, ke kterému jsme dospěli během vývoje a provozování tohoto testu je:

Není možné potěšit všechny
Už jsme obdrželi stížnosti dodavatelů, že byli přizváni, že nebyli přizváni, že test nebyl fér, že neodráží reálné
situace, že test nemá končit selháním, že jiní dodavatelé měli nečestné výhody, atd. Všechny jsou zřejmě na
určité úrovni pravdivé. Tento Wi-Fi stress test byl jednoduchým prvním krokem ve vývoji testů s otevřeným a
transparentním hodnocením, nesponzorovaných dodavateli. Uznáváme, že se nejedná o nejlepší test pro
porovnání přístupových bodů mezi sebou. Existuje řada dalších aspektů a funkcí, které je třeba ohodnotit.
Naše výsledky představují pouze jednoduchý údaj v komplexní kalkulaci výběru nejlepšího přístupového
bodu pro jakoukoliv situaci.
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Dva způsoby stress testování
Test padajícího vejce
Mnoho z nás si na základní škole vyzkoušelo projekt, ve kterém bylo za úkol
sestavit nějaký kryt za využití běžných domácích potřeb, který ochrání vejce
svržené ze školní střechy a zabrání jeho prasknutí. Jako pro žáka to pro mě byla
velká zábava, stejně jako když jsem si to zopakoval se svými dětmi. Cílem
tohoto testu je ochrana.
Mnoho z Wi-Fi testů sponzorovaných dodavatelem spadá do této
kategorie. A rozumím, proč to tak marketingová oddělení vyžadují. Pro
marketingový tým je velmi znepokojující, když je vaše ‘vejce’ (v tomto
případě přístupový bod) vystaven testu, ve kterém může selhat. Raději
byste přístupový bod ochránili a tak VŽDY VYHRÁLI.
Proto dodavatelé použijí sofistikované a nákladné testovací nástroje pro prostředí laboratoře, které je
možné ladit a opakovat, dokud se nedocílí správných výsledků. To je ‘bezpečný’ způsob testování
přístupového bodu.
Na tomto přístupu není nic špatného, ale vždy mě udivuje, že různí dodavatelé s využitím naprosto
stejných nástrojů se stanou vítězi svých vlastních testů!
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Test zatížení mostu z nanukových dřívek

Další test, kterého jste se možná účastnili ve škole je zkouška,
kterou jsme prováděli na hodinách technologie. Každý student
dostane stejný počet nanukových dřívek a má za úkol postavit
most. Můžete použít jakýkoliv typ konstrukce, účelem testu je
však pouze zjistit, čí most unese nejvyšší zátěž. V tomto typu
testování všechny mosty skončí zničením. Mosty jsou
zatěžovány až do bodu selhání a ten, který unese před
kolapsem nejvyšší váhu, je vítězem.
Záměrem těchto testů je udržet všechny věci stejné – dřívka,
použité lepidlo a testovací závaží – pak testujete pouze rozdíly designu a konstrukce studentských projektů.
Test zabere spoustu času, pozornosti, a dokonce trochu lásky potřebné k postavení skvělého mostu,
obzvláště když víte, že bude během testování zničen. Tento postup je způsobem, jak ukázat vaše vlastní
nápady a techniky vašim vrstevníkům.
Rozhodli jsme se, že v rámci tohoto testování uskutečníme stress test
tohoto typu. Všechny složky jsme udržovali stejné, jak jen to bylo možné.
iPady byly neustále na stejném místě; klientská zařízení MacBookPro byly
v době mezi testy také v přesně daných pozicích. Místnost zůstávala beze
změn a testované přístupové body byly na stejné stropní liště ve stejné
orientaci. Jediné rozdíly, které jsme pozorovali, se týkaly designu,
technologie a technických postupů daných výrobcem.
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Nezávislost dodavatelů
Osobně jsem byl frustrován vždy, když jsem se tázal u dodavatele, zda prováděli tento typ testování se
zátěží… vždy se vymlouvali, že se nejedná o reálné situace, nebo že nemají potřebné vybavení, popřípadě
čas. Moji zákazníci a klienti žádají nějakou úroveň potvrzení, že jejich investice splní určité cíle.
Takže místo stěžování si jsme vyrazili a sami zakoupili vybavení pro účely tohoto testu. Nic nám nebylo
‘darováno’ nebo zaplaceno jakýmkoliv dodavatelem. (mimochodem, teď když Wireless LAN Professionals
jsou vlastníky testovací laboratoře – byli bychom velmi vděčni, kdyby někdo z čtenářů znal někoho, kdo by si
zmíněné vybavení chtěl pronajmout…)
Tento test byl vymyšlen, vyvinut a vyladěn společností
Wireless LAN Professionals. Snažili jsme se být spravedliví a
čestní ke všem dodavatelům, jak jen to bylo možné. Jsem si
jist, že na mnoha úrovních jsme chybili. Plánem bylo
minimalizovat jakékoliv výhody kteréhokoliv dodavatele.
Někteří dodavatelé přinesli svůj přístupový bod pro
testování a pak si ho zase odnesli.
Aby testování bylo maximálně nezávislé na dodavateli,
přizpůsobili jsme test tak, abychom minimalizovali jakoukoliv
výhodu každého z dodavatelů. Například, posunuli jsme
umístění přístupového bodu tak, aby nebyl v centru mezi iPady
a technologie Ruckus beamforming (směrování paprsku) a
odmítnutí rušení (interference rejection) nedávaly Ruckusu
neférovou výhodu. Na dalších rádiích jsme vypnuli Xirrus, takže
přístupové body musely bojovat za použití dvou rádií, stejně
jako všichni ostatní. To jsou jen dva příklady, ale pokusili jsme
se učinit testovací prostředí tak agnostické z hlediska
dodavatele, jak jen to bylo možné.
Malá poznámka: Možná jste si všimli, že všechna klientská zařízení byla vyrobena společností Apple. Mnoho
lidí se na nás obrátilo s dotazem, zda byl Apple sponzorem. Je nám líto, ale nebyl. V opačném případě jsme
mohli ušetřit spoustu peněz. Všechna zařízení Apple byla zakoupena z online obchodu společnosti Apple
běžným způsobem.
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Abychom pomohli nezávislosti testu, pozvali jsme kohokoliv a všechny, kteří projevili zájem přijít a pomoci
dobrovolníkům s prováděním testů, nebo chtěli jen pozorovat proces. Jsme vděční, že jsme získali přes 30
různých dobrovolníků, kteří v průběhu testovacího týdne přišli a pomohli. Jednalo se o zástupce pěti škol,
dvou univerzit, sedmi dodavatelů WLAN a čtyř různých konkurenčních prodejců.
Vedlejším efektem této příležitosti tak bylo setkání a technické debaty s několika velmi zkušenými a
úžasnými WLAN profesionály! Ve skutečnosti bylo tak potěšující mít další WLAN profesionály
z konkurenčních společností pohromadě při spolupráci, že mnoho z nich navrhlo, abychom taková setkání
uskutečňovali častěji, třeba každých čtvrt roku – rád s tím souhlasím!
Přiznávám, že představitelé marketingu nebyli tak nadšeni z přítomnosti konkurence, jako technici.
My všichni jsme si užili společně strávených chvil a provádění skvělé technické práce. K tomu nebývá
mnoho příležitostí.
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Opakovatelnost
Dalším z cílů testu bylo, aby byl snadno opakovatelný kýmkoliv, kdo by chtěl naše měření
zopakovat. Proto jsme se rozhodli pro volný nebo open-source software pro naše testy.
Ačkoliv jsem si jist, že IXIA a Veriwave zastanou výtečnou práci v našem labu, chtěli jsme zvolit
nástroje, které budou dostupné pro všechny.
Vybrali jsme Filezilla pro FTP upload/download, jPerf jakožto
front-end pro testování iPerf a Zapper na iPad pro Zap testing.
Video přehrávač je napsán v HTML5 specifickém pro tento test.
(pokud někdo chce kopii, ověřím od našeho dodavatele případné
problémy s licencí)
)
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Odpovědi na otázky
Za roky, po které pracujeme jako WLAN profesionálové jsme byli mnohokrát bombardováni otázkami
ohledně Wi-Fi a přístupových bodů. Zde je pouze několik příkladů:
“Proč moje Wi-Fi funguje lépe doma než tady?”
“Jsme připraveni na koncept vybavení 1:1?”
“Může 30 iPadů v jedné místnosti najednou streamovat různá videa?”
“Jaké množství provozu zvládne jeden přístupový bod?”
“Nejsou všechny přístupové body stejné?”
“Proč máme utratit tolik za podnikový přístupový bod? Proč si prostě nekoupíme nějaký ve výprodeji?”
Rozhodli jsme se vysvětlit některé z těchto otázek.
V tomto jednoduchém testování s jedním AP samozřejmě nebudeme schopni odpovědět na všechny – ale
chceme jich rozlousknout co nejvíc.
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Námitky proti jednoduchému testu
Před tím, než začnou všichni poukazovat na všechny chyby tohoto testu, odpovíme zde na mnohé z
vašich otázek.


Tento test NENÍ nejlepším možným způsobem pro ohodnocení přístupového bodu – nevzali jsme v
úvahu mnohé naléhavé otázky ohledně výhod jednotlivých přístupových bodů oproti konkurenci.



Jedná se o jednoduchý test – srovnává pouze propustnost v kombinaci s přenosem videa na několik
iPadů ve stejném čase. Mnoha témat jsme se vůbec nedotkli. Opakujeme, že se jedná o velmi
jednoduchý test propustnosti/videa.



Záměrem bylo udržet vše neměnné a vyměnit jen přístupový bod. Jemnými změnami prostředí byly
venkovní rušení a přenášení sáčků naplněných vodou mezi přístupovým bodem a iPady. Myslíme si, že
jsme obdivuhodným způsobem dokázali udržet prostředí mezi jednotlivými měřeními beze změn, jak jen
to bylo možné.
Proč ‘ničíte’ náš přístupový bod – jedná se o Wi-Fi stress test a stejně jako u testu s mostem jsme
chtěli získat nejlepší výsledky, ‘vymáčknout’ z dané technologie to nejlepší a zjistit, jestli se nám
podaří přivést všechny přístupové body až k selhání s pomocí prostředků, které jsme měli
k dispozici (dřív, než nám dojdou iPady)

•

•



Nejedná se o odrážení skutečných situací. Na kolika místech bude třeba streamovat 30 videí a
PŘITOM současně přenášet velké množství dat? Znovu odkazuji na výše uvedený popis stress testu.
Pokoušeli jsme se přivést přístupové body až do stavu zhroucení. Na naši obhajobu uvádím, že
zákazníci si tento typ scénáře vyžádali.
Ve většině prostředí bude několik přístupových bodů pokrývajících jakoukoliv danou oblast. To je celkem
pravda a v budoucnu možná uskutečníme test s větším množstvím přístupových bodů. Tento test byl
jednoduchým testem s jedním přístupovým bodem.



Proč jste nepoužili Android, Windows, nebo cokoliv jiného? V podstatě jde o to, že WLAN Professionals
zakoupili veškeré testovací vybavení a my nechtěli utrácet za další zařízení, jiná než Apple. Neskrývá se
za tím žádná konspirace. Zařízení Apple máme rádi a protože je budeme muset používat i pro další
projekty, rozhodli jsme se nakoupit to, co se nám líbí. Jsem si jist, že kdybychom bývali měli směs jiných

klientů, více Androidů a Windows, výsledky mohly být jiné. (MacBook Pro má 3x3:3 Wi-Fi síťovou kartu).


Neprovedli jste testování ______________ - doplňte architektury, manažovatelnosti, bezpečnosti,
Firewallu, 7. vrstvy, GUI, ceny, jednoduchosti instalace a řadu dalších položek. To je pravda. Neotestovali
jsme žádný z těchto velmi důležitých faktorů. Museli jsme nastavit hranice, jinak by celý projekt trval
mnohem déle.



Jaký kód byl použit u jednotlivých dodavatelů? Požádali jsme každého výrobce AP nejen o verzi kódu a
změny, které provedli v konfiguracích, ale také o URL, takže kdokoliv bude chtít test zopakovat, může si
daný kód stáhnout. To také zajišťuje, aby účastníci nepoužili nějaký custom kód, ale výrobcem dodanou
verzi firmwaru. Na mnohých zařízeních byl proveden update firmwaru až v labu. Brzy vydáme
dokument, ve kterém budou uvedeny jednotlivé přístupové body a tyto detaily, takže ostatní budou mít
možnost test zopakovat.
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Testovací prostředí
Testovací učebna byla laskavě zapůjčena Canyons School District, Utah, USA. Jednalo se o učebnu velikosti
10 x 8,5 metru s naměřeným útlumem příček v hodnotě 3 dB.

Testovaný přístupový bod byl umístěn ve vedlejší místnosti, 2,5 m od příčky, namontován na stropní liště.
Všechny čtyři MacBooky Pro měly barevné kódování, mezi testy byly
umístěné na stejném místě a jejich Wi-Fi bylo mezi testy resetováno.
Jeden byl použit jako FTP klient, jeden jako iPerf klient. Další dva byly
náhradní pro případ, že bychom je potřebovali náhradit v průběhu
testování. MacBook Pro má nainstalován poslední OS X aktualizovaný
před začátkem testování.

Měli jsme 30 iPadů – všechny s verzí v4 a podporou obou kanálů 20 MHz a 40 MHz,
ale pouze s 1x1:1 rádiem. U každého byla před provedením souboru testů
aktualizována poslední verze iOS software. Mezi všemi testy jsme na každém iPadu
provedli restart síťového připojení. Používali jsme prohlížeč Safari a otevřeli HTML5
video přehrávač z video serveru.
Každý iPad měl svoje lepenkou vyznačené místo. Byly položeny s obrazem na výšku,
na šířku, naklopeny dopředu i dozadu a postaveny vertikálně. Tak jsme odráželi
způsob, jakým lidé iPad používají, ale protože jsme chtěli dosáhnout spolehlivosti od
testu k testu, každý iPad zůstal v přiděleném umístění po všechny testy.
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Nabíjení všech iPadů probíhalo mezi
měřeními, během testů byly iPady
napájeny z baterie. V chování na síti
WLAN se vyskytují výrazné změny
v závislosti na způsobu napájení.
Na každém stole bylo umístěno pět
iPadů a měli jsme celkem šest stolů.
MacBookPro zajišťující FTP byl v zadní
části místnosti a klient iPerf v přední části
místnosti.

© Wireless LAN Professionals, Inc- 2013
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Monitorování průběhu testu
Během testů jsme použili několik projektorů, aby mohli všichni sledovat průběhy měření.

Spektrální analyzér Metageek Chanalyzer
V levém rohu jsme měli počítač s Windows provádějící
spektrální analýzu. Chtěli jsme současně zobrazovat pásma
2.4 GHz a 5 GHz. Proto běžela jedna instance pro Chanalyzer
a jedna Chanalyzer Pro. Okna byla upravena tak, abychom
viděli stejné informace pro pásma 2.4 GHz a 5 GHz současně
na jedné obrazovce. Toto sledování bylo nedocenitelné.
Dávali jsme pozor, jestli se někdo pokusí během měření
proklouznout do 40 MHz kanálů (ano, někteří se pokusili) – a
sledovali jsme balanci zátěže mezi 2.4 GHz a 5 GHz při práci
různých klientů, nebo při vstupu nové řady iPadů.
Velký dík patří společnosti Metageek, jejíž dva specialisté Joel Crane a Trent Cutler k nám byli vysláni na tři
dny testování. Trent pořídil množství fotografií uvedených v tomto reportu.
Tyto spektrální analyzéry jsme mohli použít také k posouzení toho, jak jsou jednotlivé frekvence
‘zaneprázdněny’ v průběhu testů. Když jsme dosáhli přesycení frekvence, ve WiSpy to bylo vždy zřetelně
znázorněno.

Řídící stanice
Na centrálním projektoru byla umístěna řídící stanice, na které běžela různá rozhraní pro management
testovaného přístupového bodu. To všem umožnilo sledovat konfiguraci, stejně jako záznamy řízení a
balancování pásma v reálném čase. Občas jsme museli ručně počítat na obrazovce počet iPadů v každém
pásmu… To by mohlo být dobrou zpětnou vazbou pro dodavatele přístupových bodů – tuto funkci by mohli
začlenit do své příští revize.
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AirMagnet Wi-Fi Analyzer Pro
Projektor v pravém rohu ukazoval obrazovku s průběhem
duálního NIC kanálu v AirMagnet Wi-Fi Analyzer Pro.
Někdy jsme ho také používali pro zjištění dalších
problémů, jakými jsou míra opakování (Retry Rate), CRC
chyby a počet klientů v pásmu… většinu času se však na
obrazovce ukazoval kanál 11 a kanál 36 spolu s využitím
frekvence v levé části a propustností kanálu v pravé části.
Používali jsme ho k rychlému ověření toho, který kanál
měl největší zatížení, nebo zda byly vyvážené.

V okamžiku, kdy využití přesáhlo 75 %, jsme poznali, že se blížíme ke konci testovacího cyklu daného
přístupového bodu a brzy bude následovat selhání iPadů.
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Měli jsme také v úmyslu použít sadu zařízení iPad Mini připojených na Apple TV, které by představovaly
přilehlé učebny, ve kterých učitelé k výuce používají Apple TV. Během ladění jsme však zjistili, že to přidává
kanálům moc velkou zátěž a způsobuje mnohem rychlejší kolaps přístupových bodů. Rozhodli jsme se
proto umístit test s Apple TV nakonec potom, co dosáhneme limitu 30 iPadů. Protože žádný přístupový bod
nedosáhl limitu 30-ti iPadů, Apple TV jsme nakonec nepoužili.
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Proces testování
Protože cílem bylo dovést přístupové body až ke kolapsu, nechtěli jsme, aby docházelo ke snižování zatížení
tím, že každý iPad bude vyjednávat asociaci v průběhu měření. Proto proces testování postupoval podle
následujících kroků.
1. Resetování všech bezdrátových klientů – iPady mají

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

nastavení Reset Network, u MacBooků Pro jsme
provedli zapnutí/vypnutí Wi-Fi.
Po instalaci nového testovacího AP jsme použili Fluke
AirCheck pro potvrzení SSID a nastavení kanálů
(Channel Settings).
Všechny iPady a MacBooky Pro byly asociovány k
novému testovacímu SSID, spustil se prohlížeč Safari a
došlo k obnovení webové stránky video přehrávače. Pak
jsme je přepnuli do režimu sleep.
Když byla v režimu sleep všechna zařízení na WLAN,
spustili jsme na FTP klientu FTP download z kabelem
připojeného FTP serveru bezdrátově na MacBook Pro.
Někdy bylo řízením pásma použito pásmo 2.4 GHz kanál
11, ale ve většině případů se přešlo na 5 GHz kanál 36. MBP
mají 3x3:3 Wi-Fi NIC a mohou podporovat připojení až 450
Mbps. To se měnilo v závislosti na použitém testovacím
přístupovém bodu.
Soubor velikosti 600 MB byl přenesen z FTP serveru do
MBP a byl zaznamenán čas. Pak byl ten samý soubor
uploadován zpět na FTP server a opět byl tento čas
zaznamenán.
Na jiném MacBookPro v přední části místnosti jsme zahájili iPerf session v délce 20 vteřin – za použití
výchozího nastavení TCP (žádné velké rámce ani nic jiného nebylo v iPerf nastaveno). Byla zaznamenána
propustnost těchto dat a přenosová rychlost. To představuje test bez zátěže (No load test).
Kombinace celkového množství přenesených Bytů vydělená celkovým časem představuje
agregovanou přenosovou rychlost, která je použita v níže uvedených grafech a tabulkách.
Zapnuli jsme prvních pět iPadů připojených přes Wi-Fi a začali hrát video hry. Dále jsme sledovali a
zaznemanávali chyby na iPadech, zatímco běžely další FTP downloady, FTP uploady a iPerf.
Pak bylo zapnuto dalších pět iPadů a proces byl opakován.
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10. Pokračovali jsme v tomto procesu, dokud nebylo více než 50% iPadů ‘mrtvých’, nebo odhad FTP překročil

20 minut.
Měli jsme soubor kritérií, podle kterého jsme určovali, jestli problémy s videem na iPadu mají být
započteny jako ‘chyba’ a podle toho jsme ho mohli ‘odškrtnout’ v našich záznamových listech.
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Chyby videa na iPadu
Protože chyby týkající se videa lze těžko obecně hodnotit, vyvinuli jsme systém, pomocí kterého jsme
zaznamenávali momenty, v nichž iPad vykazoval nějakou ‘chybu’. Níže uvádíme kritéria, podle kterých jsme
v testu postupovali. Jedné osobě vždy byla přidělena úloha zaznamenávání chyb. Tento způsob testování je
vysoce závislý na dobrovolnících, kteří sledují iPad a vyžaduje spoustu pozornosti při vedení testů. Na rozdíl
od užití sofistikovaných testovacích nástrojů náš test vyžadoval lidskou pracovní sílu.
1. Deformace obrazu při přehrávání videa – bez záznamu – pečlivě sledujte další fázi.
2. Nutnost znovu stisknout tlačítko přehrávání
‘Play’ – osoba provede odškrtnutí ✓ a zvolá

číslo iPadu, které bude zaznamenáno.
3. Pokud video zamrzne na tak dlouhou dobu, že je
nutné restartovat prohlížeč Safari, nejprve
zavřete session, pak proveďte restart Safari a
zapište odškrtnutí ✓do tabulky a sdělte číslo
iPadu.
4. Více než deset záznamů během jednoho
testování pěti iPadů je zhodnoceno jako ‘smrt’ a
místo odškrtnutí zapište ‘X’. Pak je třeba Safari
na iPadu resetovat a znovu spustit video. Chtěli
jsme, aby každý iPad včetně těch, které selhaly,
mohl pokračovat v přenosu video dat tak
dlouho, jak jen to bude možné.
5. Posouváme se k setu dalších pěti iPadů.
Všechny přístupové body dříve označené jako
‘mrtvé’ jsou ‘oživeny’ a počítání chyb může
znovu začít.
Po každé sérii testů jsme začali s novým
odškrtávacím archem pro každý testovací
přístupový bod.
Po testu jsme se pokusili udělat analýzu, abychom
zjistili, jestli některý iPad nebo určitá pozice iPadu
byla náchylnější na chyby. V průběhu testů mnoho
dobrovolníků mělo dojem, že některé umístění bylo
náchylnější na chyby. Post-testová analýza však
statisticky tuto teorii nepodpořila.
© Wireless LAN Professionals, Inc- 2013
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Testovací video
Obdrželi jsme také mnoho dotazů ohledně testovacího videa. Používali jsme custom HTML5 video
přehrávač hostovaný na Windows 2008 IAS serveru s 16GB RAM a SSD hostující soubor.
K otestování použité šířky pásma videa jsme nejprve použili jeden
z notebooků MacBookPro s interní 3x3:3 Wi-Fi NIC připojenou 450 Mbps
k testovacímu přístupovému bodu, který stahoval stejné video, jaké jsme
použili u iPadů. Během tohoto testu MacBook Pro stahoval video soubor
rychlostí nad 120 Mbps, dokud celé video nebylo v jeho bufferu.
Pak jsme se pokusili otevřít větší množství video přehrávačů a zjistit, jak
velké provozní zatížení můžeme generovat přístupovému bodu a pak video
serveru. S více než 30 běžícími video přehrávači rozhraní z přepínače k video
serveru zpracovávalo přes 240 Mbps.
Tím chceme ukázat, že neběželo multicast video, ani komprimované video z YouTube, ale plný 1080P video
soubor poslaný HTML5 přehrávači v prohlížeči Safari iPadu.
Video server NEBYL úzkým hrdlem, na obrazovkách Spectrum Analyzer a AirMagnet Wi-Fi Analyzer Pro jsme
viděli saturaci RF frekvence, která způsobovala chyby a zpomalovala propustnost.
Protože jsme použili analýzu paketů během testů a po nich, mohli jsme vidět různé provozní zatížení
směřující k jednotlivým iPadům. Někdy bylo mezi 2-3 Mbps, jindy mnohem pomalejší.
Vybrali jsme si tuto metodu a velikost videa, abychom zajistili nejvyšší možné zatížení Wi-Fi vybavení.
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Škálovatelnost a ladění stress testu
Jedním z hlavních cílů tohoto testu bylo dovést přístupový bod až k selhání, a to v rámci omezených zdrojů
testovací laboratoře. V zásadě jsme chtěli, aby k selhání došlo v rámci 30-ti iPadů.
Nejprve jsme měli tři sady zařízení iPad Mini připojených k systému
Apple TV jako zátěž v pozadí, která poběží dřív než jakýkoliv z našich
iPadů nebo FTP testů. Ve fázi ladění se ukázalo, že to přidává příliš
mnoho provozu na frekvencích a testovací přístupové body selhávaly,
když měli připojeno více než pět iPadů. Proto jsme přesunuli testování
iPadů Mini s Apple TV až za test s 30-ti iPady, ale žádný z testovaných
přístupových bodů se tak daleko nedostal.
Také jsme změnili velikost FTP souboru. Něco příliš velkého by
zvýšilo časy pro download/upload a prodloužilo dobu testování
každého AP přes přidělených 90 minut. S příliš malým souborem by
snadno došlo k vyčištění video bufferu iPadů a pak bychom zase
neviděli chyby videa na iPadu.
Také náš výběr 1080P videa pomohl zajistit maximální zátěž na WiFi během stahování video streamu iPady.
Kdybychom se byli rozhodli pro 40 MHz kanály, mnoho přístupových bodů by snadno dosáhlo limitu 30-ti
iPadů. Proto jsme se rozhodli zůstat u většího omezení 20 MHz kanálů.
V jednom testu s Apple AirPort Extreme jsme testovali s použitím 40 MHz kanálů a i s jeho jediným rádiem
měl daleko nejvyšší propustnost a vedl si výtečně i v testování chyb videa iPadů. Použití 40 MHz kanálů a
iPadů v4, které mají přístup k frekvencím 40 MHz, umožnilo každému iPadu streamovat video dvakrát tak
rychle a umožnilo jim uložení menší zátěže na frekvenci v porovnání s testováním AP na 20 MHz. Tyto
výsledky Applu NEBYLY zahrnuty do hodnot propustnosti nebo průměru chyb iPadů.
Tímto způsobem jsme splnili účel našeho testu - zajistit selhání přístupového bodu v rámci použití 30-ti iPadů.
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V reálném světě byste povolením 40 MHz kanálů, použitím menších videí, atd. dosáhli lepších výsledků, než
jaké jsme viděli v našem labu.
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Proč jsme nepoužili výsledky Apple AirPort Extreme
Z důvodu 40 MHz širokých kanálů si tento přístupový bod vedl extrémně dobře. Tento AP by neměl být
porovnáván s ostatními přístupovými body, které používali pouze 20 MHz kanály.
I kdybychom snížili hodnoty propustnosti na polovinu při přepočítávání hodnot z 40 MHz na 20 MHz –
iPady ukládaly mnohem menší zátěž na RF frekvence, Apple by stále měl nejvyšší hodnoty propustnosti a
proto jsme se rozhodli, že použití kanálů 40 MHz představuje v tomto testu neférovou výhodu. Rádi
bychom v budoucnosti provedli další měření pro porovnání 20 MHz vs 40 MHz.
Apple AirPort Extreme v porovnání s průměrem
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Rozdílné využití média přístupovými body
Různí výrobci využívají stejné rádiové frekvence rozdílným způsobem. V post-testové analýze paketů
pomocí softwaru Metageek’s Eye P.A. jsme odhalili zřetelné rozdíly mezi přístupovými body.
První přístupový bod má míru opakování 12%, ale průměrnou přenosovou rychlost 83 Mbps.

Druhý přístupový bod má téměř stejnou míru opakování - 13%, ale průměrná přenosová rychlost je jen
49 Mbps, což vytváří více vysílacího času, který není využit pro datové přenosy.

Tyto rozdíly ve využití stejného prostředí učebny a stejných iPadů přístupovými body představují
vlastnost, kterou by mohli inženýrské týmy dodavatelů prozkoumat a provést změnu algoritmů, aby byly
efektivnější.
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Další příklad rozdílů mezi přístupovými body je vidět v náhledu spektra (Spectrum View). Zde jsou dva
příklady dvou různých přístupových bodů - oba s 10-ti iPady a běžícím FTP na stejné frekvenci.
První přístupový bod používá mnohem více RF ‘času’.

Druhý přístupový bod má více ‘otevřeného času’ a dostupnosti ve vysílacím čase, který umožňuje efektivnější
využití frekvence.
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Výsledky
Po tomto vyčerpávajícím popisu všeho, co jsme se z testu zjistili… mnoho z vás jistě mnoho stránek
přeskočilo, aby se podívalo rovnou na výsledky. Zde jsou.
Opakuji, že se jedná o jednostranný náhled na věc, o test s jedním přístupovým bodem s použitím FTP
zátěže navíc k iPadům streamujícícm video. Umístění v rámci našich výsledků pouze ukazuje výsledek námi
provedené sestavy testů a jeho účelem NENÍ určit, který přístupový bod je lepší pro jakoukoliv situaci.
Nejprve vyhodnotíme propustnost a chyby videa na iPadu jako skupiny porovnané s průměrem.
Pak ukážeme umístění ve výsledcích propustnosti, chyb videa na iPadu a pak agregované celkové umístění.
Pak budou následovat výsledky jednotlivých přístupových bodů s porovnáním každého AP s průměrem
výsledků. Abyste nemuseli trávit čas nad složitými grafy, srovnáme také všechny přístupové body
dohromady. Sjednotili jsme měřítko všech grafů, aby vše bylo přehlednější.

Poznámka: V průběhu testování mnoho dobrovolníků mělo pocit, že některý přístupový bod si vedl lépe než
ostatní. I já jsem měl tyto ‘pocity’ – někdy, když měl daný iPad obzvlášť velké problémy, nebo když si Linksys vedl
obzvláště dobře… ale po skončení testů jsme vyhodnotili a analyzovali data a zjistili, že mnoho z našich ‘pocitů’
bylo neoprávněných a nelze je podložit skutečnými, měřením získanými daty.
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Statistiky agregované propustnosti
V tomto grafu je zobrazena agregovaná propustnost celé skupiny. Graf ukazuje maximální, průměrnou,
minimální a směrodatnou odchylku.
Jak se dá předpokládat, čím více zátěže v podobě iPadů streamujících video jsme přidali, tím více
hodnoty propustnosti klesaly.
Čím výše a vpravo v grafu, tím lepší je umístění.
Statistiky agregované propustnosti

Všimněte si vysokých hodnot zejména v počátku, kdy všechny přístupové body byly bez zátěže. Je zde
celkem velký rozptyl, od 48 Mbps k 21 Mbps. Je to ohromující vzhledem k tomu, že většina AP běží na
stejném ‘křemíku’. To dokazuje, jak velký rozdíl vkládá do svého zařízení každý dodavatel použitím antén,
vyladěním rádií a zesilovačů, a také logikou a algoritmy firmwaru.
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Zde je stejný typ grafu, ale se všemi testovanými přístupovými body dohromady. Je trochu nepřehledný a
náročnější k pochopení. Zřetelně je vidět, že všechny přístupové body začínají dobře na levé straně ve stavu
bez zátěže, ale s přidáváním iPadů postupně propustnost klesá. Některé zemřeli dříve než ostatní. V pravé
části grafu mají lepší výsledky výše uvedené průběhy.
Uvedeme ještě grafy s průběhy jednotlivých přístupových bodů, které budou přehlednější.
Agregovaná propustnost jednotlivých přístupových bodů
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Propustnost ve stavu bez zátěže
Do tohoto grafu jsme umístili průměrnou hodnotu propustnosti zastoupenou černým sloupcem jako
referenční bod. Rozsah této skupiny výsledků leží mezi 48 Mbps a 21 Mbps.
To představuje poměrně široký rozptyl mezi nejlepším a nejhorším výsledkem, obzvlášť vzhledem ke
skutečnosti, že neprobíhají žádné další Wi-Fi přenosy. Jedná se o základní schopnosti přístupového bodu jediný klient posílající jednu sadu dat. Buď FTP download, FTP upload nebo iPerf upload, jeden po
druhém.
Bez zátěže – propustnost přístupového bodu
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Propustnost při zatížení pěti iPady
Zde jsme přidali pět iPadů streamujících video. Nejvyšší hodnota propustnosti klesla na 31 Mbps a
nejnižší až na 7 Mbps. Všechny přístupové body se udržely při životě.
Zátěž s pěti iPady – propustnost přístupových bodů
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Propustnost při zatížení deseti iPady
Po přidání dalších pěti iPadů několik přístupových bodů odpadlo, přístupové body nebyly ani schopny udržet
všech 10 iPadů při streamování a také nastala situace, kdy odhad času pro FTP download přesáhl 20 minut.
Rozsah výsledků tohoto měření leží mezi 21- 0 Mbps.
Možná si všimnete, že zařízení, která odpadla jako první, jsou SOHO zařízeními.
Zátěž s 10-ti iPady – propustnost přístupových bodů
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Propustnost při zatížení patnácti iPady
S patnácti iPady hodnoty agregované propustnosti dále poklesly - výsledky leží v rozmezí 15-0 Mbps. Nula
náleží třem přístupovým bodům, které v tomto testu vypadly.
Zátěž s 15-ti iPady – propustnost přístupových bodů
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Propustnost při zatížení dvaceti iPady
V testu s dvaceti iPady přehrávajícími video byly už jen čtyři přístupové body schopné přenášet nějaká data
pomocí FTP nebo iPerf. Nejvyšší hodnota klesla na 11 Mbps.
Tento test přinesl vysokou ‘úmrtnost’ přístupových bodů. Ze 14-ti AP při zátěži s 15-ti iPady se při testu s 20-ti
iPady dostáváme na pouhé 4 přeživší přístupové body.
I v tomto případě černý sloupec znázorňuje aritmetický průměr propustnosti všech přístupových bodů.
Zátěž s 20-ti iPady – propustnost přístupových bodů
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Statistika chyb videa na iPadu
Stejně jako u statistik propustnosti i zde ukážeme maximální, minimální a průměrné výsledky chyb videa
iPadů. Pro dosažení nejlepších výsledků se v tomto grafu chceme dostat co nejvíc dolů a doprava. Žádoucí je
dosažení nejmenšího počtu chyb a co nejvyššího počtu iPadů dříve, než se začnou projevovat chyby.
Stejně jako výsledky propustnosti i tyto ukazují širokou proměnlivost mezi testovanými přístupovými body.
Všimněte si, že každý přístupový bod se udržel při zatížení s pěti iPady, ale při přidávání dalších iPadů začaly
rychle odpadávat.

Chyby na iPadu - statistiky
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V následujícím grafu jsou znázorněny všechny přístupové body dohromady. Množství znázorněných křivek
možná činí graf poněkud chaotickým. Pro snazší analýzu proto na dalších stránkách ukážeme všechny
přístupové body jednotlivě v porovnání s průměrem skupiny.
Lepší umístění v grafu je dole a napravo.
Chyby na iPadu podle jednotlivých AP

© Wireless LAN Professionals, Inc- 2013

37

Chyby videa pro skupinu 1-5 iPadů
V této počáteční skupině se ukázalo velmi malé množství chyb. Většina přístupových bodů neměla
v záznamovém archu skoro žádné odškrtnutí.
1-5 iPadů – počet chyb jednotlivých AP
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Chyby videa pro skupinu 6-10 iPadů
I po přidání dalších pěti iPadů byla většina přístupových bodů stále schopna zvládnout zátěž. Některé
vykázaly více chyb, ale pouze jeden nezvládl dokončit test s 10 iPady. V grafu vidíte, jak se začínají
ukazovat rozdíly mezi dodavateli.
6-10 iPadů – počet chyb jednotlivých AP
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Chyby videa pro skupinu 11-15 iPadů
Při 15 iPadech více než třetina přístupových bodů nebyla schopna ustát zátěž, obzvlášť v průběhu FTP
uploadu. Některé vydržely FTP download, ale po zahájení FTP uploadu začaly odpadávat ve velkém.
11-15 iPadů – počet chyb jednotlivých AP
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Chyby videa pro skupinu 16-20 iPadů
Než jsme se dopracovali k nasazení 20 iPadů, většina testovaných přístupových bodů už měla za sebou
kolaps. Toto je okamžik, kdy jsme zaregistrovali více než 75%-ní využití RF frekvencí selhávajícími iPady –
při jejich přenosových rychlostech spolu s mírou opakování už nezbývaly žádné časové úseky pro zasílání
dalších dat tak efektivně, aby videa na iPadech mohla běžet bez chyb.
16-20 iPadů – počet chyb jednotlivých AP
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Chyby videa pro skupinu 21-25 iPadů
V tomto bodě už zbýval jen jediný přístupový bod schopný udržet dostatečné množství video streamů pro
iPady a přitom udržet i FTP, třebaže FTP běželo velmi pomalu. Na iPadech se objevovaly chyby, ale ne takové
množství, aby mohly být označeny za ‘mrtvé’.
Protože jsme mysleli, že největší zátěž představuje FTP proces, zkusili jsme ho vypnout a připojit všech
30 iPadů. Nepotřebovali jsme však ani celou minutu a test jsme neúspěšně ukončili.
21-25 iPadů – počet chyb jednotlivých AP
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Námitky proti vyhodnocení
Než se dostaneme k závěru, kde se všichni chtějí dozvědět, kdo vyhrál a kdo je poraženým, podívejme
se na některé námitky proti tomuto testování.









Toto je testování s jediným přístupovým bodem – ve skutečnosti v jakékoliv lokalitě bude
pravděpodobně více přístupových bodů
Co se týče ‘sáčků s vodou’ v místnosti, mezi testy byly jemné rozdíly. Lidé se přesouvali a při některých
testech bylo v místnosti více lidí než při jiných
Tento test je ‘vyvážený’ – hodnoty propustnosti a chyb videa na iPadu se vzájemně ovlivňují tak, že
některé přístupové body si mohly vést lépe, kdyby se hodnotil jen jeden aspekt
Využívání RF spektra co nejefektivnějším způsobem napomohlo získání lepších výsledků
Vítězem se většinou stal ten, kdo vykázal vyšší průměrnou přenosovou rychlost – kratší čas pro přenos
stejného počtu rámců
Technici některých dodavatelů se účastnili testování a poskytovali zde podporu, jiné přístupové body on-site
podporu neměly
Ti, kdo prováděli větší množství testů, mohli upravit jejich průběh k lepším výsledkům na základě zkušeností
z počátečních testů
Nepodáváme informace týkající se dalších důležitých vlastností, jakými jsou např. architektura,
management, bezpečnost, atd.
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Výsledky propustnosti
Tento graf ukazuje seřazení přístupových bodů od nejvyšších hodnot agregované propustnosti. I zde se
jedná o celkový počet přenesených Bytů; přenosy FTP upload i download přidané k iPerf downloadu,
vydělené celkovým časem.
‘Top Ten‘ žebříček propustnosti
1. Ruckus 7982
2. Cisco 2602i
3. HP 430
4. Xirrus 4820
5. Cisco 3602i
6. Aerohive AP330
7. Aruba 135
8. Juniper 532
9. HP 460
10. Aruba 105
11. Meraki MR24
12. Aerohive AP121
13. Ruckus 7363
14. Meraki MR16
15. Ubiquiti UniFi Pro
16. Linksys EA4500

Průměrná propustnost od stavu bez zátěže po 25 iPadů

© Wireless LAN Professionals, Inc- 2013

44

Výsledky chyb iPadů
Tento graf ukazuje seřazení přístupových bodů podle toho, jak se vypořádaly s úkolem udržet video
streamující iPady s co nejnižším počtem chyb. Malý SOHO Linksys musí být vyladěn, například pro Netflix,
nicméně až do 10-ti iPadů si vedl celkem obstojně.
‘Top Ten‘ žebříček chyb videa iPadů
1. Ruckus 7982
2. Ruckus 7363
3. Juniper 532
4. Cisco 3602i
5. Aerohive AP121
6. HP 430
7. Aerohive AP330
8. Cisco 2602i
9. Xirrus 4820
10. HP 460
11. Linksys EA4500
12. Aruba 135
13. Meraki MR24
14. Aruba 105
15. Meraki MR16
16. Ubiquiti UniFi Pro

Průměrné hodnoty chyb videa pro 5 až 25 iPadů
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Výsledky celkové kombinace
Tento graf znázorňuje umístění přístupových bodů, u kterých byly rovnoměrně rozloženy obě hodnoty
propustnosti a chyb videa iPadů – jedná se tedy o pořadí celkově nejlépe vyvážených přístupových
bodů.
‘Top Ten‘ žebříček celkové kombinace
1. Ruckus 7982
2. Cisco 3602i
3. HP 430
4. Cisco 2602i
5. Juniper 532
6. Aerohive AP330
7. Xirrus 4820
8. Ruckus 7363
9. Aerohive AP121
10. Aruba 135
11. HP 460
12. Aruba 105
13. Meraki MR24
14. Linksys EA4500
15. Meraki MR16
16. Ubiquiti UniFi Pro

Umístění z hlediska propustnosti a chyb videa iPadů
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A co dál?
Náš test byl prvním tohoto na dodavateli nezávislého typu. Jednalo se o velmi jednoduchý test s jedním
přístupovým bodem. Zjišťovali jsme pouze propustnost a chyby videa na iPadech.
Pokud jde o přístupové body, je možné testovat celou řadu dalších parametrů.







Vůbec jsme se nedotkli složitějších a obtížněji vyčíslitelných problémů, kterými jsou
například WLAN architektura, manažovatelnost, přístupové služby, bezpečnost,
přeposílání, dynamické VLAN, atd.
Také jsme se nedotkli problémů, které nastanou s více než jedním přístupovým bodem.
Téměř ve všech scénářích bude přítomen více než jeden přístupový bod a k tomu jsme
se vůbec nedostali.
Také jsme testovali jen iPady, které podporují pouze 1X1:1 prostorový stream, přitom
existuje mnoho typů lépe vybavených Wi-Fi zařízení s podporou vícenásobného
prostorového streamu.
A už vůbec jsme nesrovnávali cenu, funkce a škálovatelnost…

Budeme rádi, poskytnete-li nám zpětnou vazbu a nápady pro další měření. Vaše sdělení zasílejte na
keith@wlanpros.com

Keith Parsons
Managing Director
Wireless LAN Professionals, Inc.
281 South Vineyard Road - #104
Orem, UT 84058
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Proč si vybrat Wireless LAN Professionals
Lidé z Wireless LAN Professionals poskytují podporu Wi-Fi instalacím po celém světě už více než deset let.
Máme zkušenosti se zákazníky z následujících odvětví: školství – od předškolních zařízení přes školy po
univerzity, zdravotnictví - nemocnice, hotely, těžký průmysl, kancelářské budovy, obchod, letiště, venkovní
Point to Point, Point to Multi-Point spoje a metropolitní Wi-Fi.
Se zákazníky procházíme následujícím postupem:

Definování
Práce s vaším týmem, abychom se ujistili, že všichni souhlasí s tím, co firma požaduje od svojí WLAN sítě

Návrh
Použití nejmodernějších technik a technologií pro splnění požadavků v rámci možností návrhu

Implementace
Práce s lokálními integrátory, kteří zajistí instalaci kabeláže a přístupových bodů včetně páteřní sítě

Ověření
Poinstalační validační průzkumy jsou rozhodující a musí být provedeny u každé instalace – jak jinak zjistíte,
jestli vaše práce opravdu splňuje zadání?

Vyhodnocení
Plná analýza projektu, jejíž cílem je ověření, zda zákazník získal nejlepší možnou Wi-Fi síť dostupnou
v rámci rozpočtu
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Profesionální nástroje & techniky
K naší práci používáme následující nástroje, pomocí kterých se můžeme rychle přizpůsobit každému
zákazníkovi tak, abychom splnili rychle a efektivně jeho požadavky. Vedle toho, že tyto nástroje sami
používáme, můžeme také naučit váš tým, jak je co nejlepším způsobem nasadit ve vaší WLAN síti.







AirMagnet Planner, Survey Pro, WiFi Analyzer, Spectrum XT
WildPackets – OmniPeek Enterprise
Metageek – inSSIDer Wispy, Chanalyzer Pro, Eye P.A.
Fluke – Microscanner, AirCheck, LinkRunner AT-2000
Segway i2 – s držákem na míru pro provádění validačních průzkumů
Vyvinuli jsme také vlastní držáky a pouzdra pro efektivnější průzkumy

Školení & certifikace
Vyvinuli jsme a poskytujeme celý soubor školení pro AirMagnet Academy stejně jako celou sadu certifikací
CWNP, CWTS, CWNA, CWSP, CWDP, CWAP a CWNE. Přizpůsobení školení tak, aby splňovalo vaše
specifické požadavky, je naší specialitou.

Testování
Jak jste se přesvědčili v tomto dokumentu, máme vybavení a znalosti pro provádění Wi-Fi stress testů nebo
jiných Wi-Fi testů. Některé z těchto testů provádíme pro konkrétní zákazníky a můžeme upravit proces
testování i vzhledem k vašim potřebám.

Webové zdroje
Na našich webových stránkách najdete další informace, dokumenty ke stažení, např. white papers, a také si
můžete poslechnout více než 40 dostupných podcastů nazvaných Wireless LAN Weekly.
http://WirelessLANProfessionals.com - http://WLANPros.com

© Wireless LAN Professionals, Inc- 2013

49

Výsledky jednotlivých přístupových bodů
Na následující stránky jsme zařadili grafy všech přístupových bodů a porovnání s průměrem skupiny.



Můžete porovnat výsledky propustnosti přístupových bodů proti průměru
Můžete porovnat chyby videa iPadu jednotlivých přístupových bodů proti průměru

V budoucnu také vytvoříme a zveřejníme popis jednotlivých přístupových bodů, použitou verzi firmwaru,
URL pro stažení firmwaru, nastavení a konfigurací použitých v testu.
Rádi bychom pobídli ostatní, aby zkusili provést stejný test a porovnali výsledky.
Dodatečně v aktualizaci této zprávy uvedeme ceny, prostorové streamy, míru opakování, průměrné
přenosové rychlosti jednotlivých přístupových bodů a další parametry.
Neměli jsme zkrátka dost času na to, abychom zanalyzovali všechny tyto parametry ještě před publikováním
těchto výsledků.
Následuje přehled seřazený podle abecedy.
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Aerohive AP121
Tento přístupový bod byl konfigurován technikem společnosti Aerohive.
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Aerohive AP330
Tento 3x3:3 přístupový bod byl konfigurován technikem společnosti Aerohive.
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Apple AirPort Extreme
Tyto výsledky NEBYLY zahrnuty do žádných z průměrných hodnot, protože přístupový bod používal 40
MHz kanály. Zařadil jsem je sem jen pro porovnání a jako odpověď na otázku “Jaký přístupový bod si mám
pořídit domů?” – zde je odpověď! Těchto výsledků bylo dosaženo pouze s jedním rádiem 5 GHz.
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Aruba 105
U tohoto přístupového bodu byl použit režim Aruba Instant s výchozí konfigurací.
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Aruba 135
U tohoto přístupového bodu byl použit režim Aruba Instant s výchozí konfigurací.
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Cisco 2602i
Tento přístupový bod byl konfigurován za pomoci lokálního System Engineera a dobrovolníků spravujících
velké univerzitní Cisco sítě.
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Cisco 3602i
Tento přístupový bod byl konfigurován za pomoci lokálního System Engineera a dobrovolníků spravujících
velké univerzitní Cisco sítě.
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HP 430
Tento přístupový bod byl konfigurován HP engineerem.
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HP 460
Tento přístupový bod byl konfigurován HP engineerem.
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Juniper 532
Tento přístupový bod byl konfigurován system engineerem společnosti Juniper.
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Linksys EA4500
Tento přístupový bod byl vybrán, protože se předpokládalo, že se jedná o nejlepší SOHO AP na trhu. Chtěli
jsme otestovat SOHO v porovnání s podnikovými přístupovými body. Konfigurace byla provedena pomocí
standardního webového rozhraní a nastavena na parametry testu. Nemá funkci řízení pásma, takže používal
jen jedno 5 GHz rádio.
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Meraki MR16
Toto zařízení bylo konfigurováno a řízeno vzdáleně system engineerem společnosti Meraki. Zástupci
společnosti Meraki měli pocit, že se potřebovali před testem lépe připravit. Jejich obavy jsou pro
úplnost uvedeny v tomto dokumentu.

© Wireless LAN Professionals, Inc- 2013

62

Meraki MR24
Toto zařízení bylo konfigurováno a řízeno vzdáleně system engineerem společnosti Meraki. Zástupci
společnosti Meraki měli pocit, že se potřebovali před testem lépe připravit. Jejich obavy jsou pro
úplnost uvedeny v tomto dokumentu.
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Ruckus 7363
Tento 2x2:2 přístupový bod Ruckus byl konfigurován lokálním system engineerem společnosti Ruckus.
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Ruckus 7982
Tento 3x3:3 přístupový bod Ruckus byl konfigurován lokálním system engineerem společnosti Ruckus.
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Ubiquiti UniFi Pro
Tento přístupový bod byl konfigurován na parametry testu a nastaven pro řízení šířky pásma na rozdělení
20/20. Protože se nedostal do bodu, kdy by bylo nutné posílat klientská zařízení na druhou frekvenci, test byl
dokončen s použitím jednoho 5 GHz rádia.
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Xirrus 4820
Na této sestavě 8 rádií byla změněna konfigurace na použití pouhých dvou rádií, jednoho na kanálu 11 a
druhého na kanálu 36. Konfiguraci tohoto přístupového bodu provedl lokální system engineer společnosti
Xirrus.
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Rádi bychom vás pobídli k poskytnutí zpětné vazby a nápadů pro další testování. Vaše připomínky a návrhy
zasílejte na adresu keith@wlanpros.com

Keith Parsons
Managing Director
Wireless LAN Professionals, Inc.
281 South Vineyard Road - #104
Orem, UT 84058
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Proč si vybrat Wireless LAN Professionals
Lidé z Wireless LAN Professionals poskytují podporu Wi-Fi instalacím po celém světě už více než deset let.
Máme zkušenosti se zákazníky z následujících odvětví: školství – od předškolních zařízení přes školy po
univerzity, zdravotnictví - nemocnice, hotely, těžký průmysl, kancelářské budovy, obchod, letiště, venkovní
Point to Point, Point to Multi-Point spoje a metropolitní Wi-Fi.
Se zákazníky procházíme následujícím postupem:

Definování
Práce s vaším týmem, abychom se ujistili, že všichni souhlasí s tím, co firma požaduje od svojí WLAN sítě

Návrh
Použití nejmodernějších technik a technologií pro splnění požadavků v rámci možností návrhu

Implementace
Práce s lokálními integrátory, kteří zajistí instalaci kabeláže a přístupových bodů včetně páteřní sítě

Ověření
Poinstalační validační průzkumy jsou rozhodující a musí být provedeny u každé instalace – jak jinak zjistíte,
jestli vaše práce opravdu splňuje zadání?

Vyhodnocení
Plná analýza projektu, jejíž cílem je ověření, zda zákazník získal nejlepší možnou Wi-Fi síť dostupnou
v rámci rozpočtu
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Profesionální nástroje & techniky
K naší práci používáme následující nástroje, pomocí kterých se můžeme rychle přizpůsobit každému
zákazníkovi tak, abychom splnili rychle a efektivně jeho požadavky. Vedle toho, že tyto nástroje sami
používáme, můžeme také naučit váš tým, jak je co nejlepším způsobem nasadit ve vaší WLAN síti.







AirMagnet Planner, Survey Pro, WiFi Analyzer, Spectrum XT
WildPackets – OmniPeek Enterprise
Metageek – inSSIDer Wispy, Chanalyzer Pro, Eye P.A.
Fluke – Microscanner, AirCheck, LinkRunner AT-2000
Segway i2 – s držákem na míru pro provádění validačních průzkumů
Vyvinuli jsme také vlastní držáky a pouzdra pro efektivnější průzkumy

Školení & certifikace
Vyvinuli jsme a poskytujeme celý soubor školení pro AirMagnet Academy stejně jako celou sadu certifikací
CWNP, CWTS, CWNA, CWSP, CWDP, CWAP a CWNE. Přizpůsobení školení tak, aby splňovalo vaše
specifické požadavky je naší specialitou.

Testování
Jak jste se přesvědčili v tomto dokumentu, máme vybavení a znalosti pro provádění Wi-Fi stress testů nebo
jiných Wi-Fi testů. Některé z těchto testů provádíme pro konkrétní zákazníky a můžeme upravit proces
testování i vzhledem k vašim potřebám.

Webové zdroje
Na našich webových stránkách najdete další informace, dokumenty ke stažení, např. white papers, a také si
můžete poslechnout více než 40 dostupných podcastů nazvaných Wireless LAN Weekly.
http://WirelessLANProfessionals.com - http://WLANPros.com
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