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Signalstyrke og deknings-problematikk

 Dempning som følge av avstander og fysiske hindringer og begrensninger

 5GHz har kortere rekkevidde enn 2.4GHz

Typiske WiFi-relaterte problemer

Se etter kanaler med < 35% 

kanal-okkupasjon

kombinert med liten støy

Se etter ≤ 4 overlappende og

≤ 3 tilstøtende kanaler

Observer frekvensspekteret

mht. interferens i aktuell kanal

Identifiser og skift ut

gammelt utstyr

Sjekk reell “throughput” og margin 

for å verifisere hvor godt rustet

man er mot varierende forhold i

det trådløse ekosystemet

Problem Tips og råd

Se etter signalstyrke fra -35 til

-70 dBm RSSI;  ≥ 20 dB SNR

Wifi-relatert støy

 Forstyrrelser pga. overlappende kanaler

 Forstyrrelser fra tilstøtende kanaler

Forstyrrelser fra ikke-wifi-relaterte støykilder

 Mikrobølgeovner, Bluetooth-sendere, AV sendere, Trådløse telefoner, Babycalls, Alarmsystemer etc.

Kanal-okkupasjon

 Jo flere aksesspunkt på en kanal, desto høyere potensiell kanal-okkupasjon

 Høy kanal-okkupasjon, liten støy = stor wifi trafikk på kanalen

 Høy kanal-okkupasjon, mye støy = sannsynlig forstyrrelse fra ikke-wifi-relaterte støykilder

Gammelt trådløsutstyr

 Gammelt a/b/g-basert utstyr er trege og med lave hastigheter beslaglegger de mer av tiden på kanalen

(airtime) enn nyere og raskere utstyr for å overføre samme informasjonsmengde

 Gamle sikkerhetsstandarder som WEP og WPA begrenser forbindelsen til lavere 802.11 hastigheter

Reell wifi «throughput» og kartlegging av denne er kritisk mht. en pålitelig installasjon

 Wifi et dynamisk ekosystem der mange ulike faktorer kan spille en rolle for den enkeltes

brukeropplevelse og det er viktig å ha en viss margin mot ytre påvirkning og skiftende forhold
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Signaltap og hvordan unngå mengden?

Interferens fra

overlappende

kanaler

Interferens fra

tilstøtende kanal

2.4GHz / 5GHz
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 Høy kanal-okkupasjon / mye støy:

 Sannsynlig støy fra ikke-802.11 kilder

 Bruk spektumanalysator for ytterligere 
analyse

 Høy kanal-okkupasjon / liten støy:

 Stor 802.11 trafikk

 Se på kanal-okkupasjon

 Se på interferens fra overlappende og 
tilstøtende kanaler

 Kartlegg ekstern støy

 Finn beste kanal  Kanalscore

Hvordan finne den optimale kanalen?

Kanaloversikt2.4GHz / 5GHz
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Støyfri 802.11 kurve

Spektrumanalysator2.4GHz / 5GHz

Er kanalen min fri for støy? Finn potensielle støykilder
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Er kanalen min fri for støy? Finn potensielle støykilder

Spektrumanalysator2.4GHz / 5GHz
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Er kanalen min fri for støy? Finn potensielle støykilder

Spektrumanalysator2.4GHz / 5GHz
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Spektrumanalysator2.4G / 5G

Er kanalen min fri for støy? Finn potensielle støykilder
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SmartChannel Wizard

– En tilstandsrapport med hjelp til optimalisering

Differensiering

av wifi-

interferens

Overordnet

sammendrag

over valgt

wifi-nett

Råd og tips for 

tiltak og

optimalisering

Detaljert info 

ved behov

Lagre

resultater

En enkel, selvforklarende applikasjon som:
 Gir en oversiktlig tilstandsrapport over det valgte trådløse nett

 Foreslår råd og tips til problemløsning og optimalisering

 Ser forbi aksesspunktet og gir en detaljert oversikt over tilkoblede 

enheter

 Sammenfatter testresultater og  forslag til forbedringer i en enkel 

og lettfattelig testrapport i pdf format 
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 Hvilke enheter er tilknyttet mitt 
aksesspunkt?

 Hvilke enheter konsumerer mest
båndbredde?

 Hvilke enheter har sterk eller svak
signalstyrke?

 Hvilke enheter kjører med gamle
802.11 standarder og lave PHY 
hastigheter?

SmartChannel Wizard – Enhetsliste
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Legg info 

til jobb

Gir god innsikt mht. wifi-parametre
som signalstyrke, støy og

signal/støy-forhold over tid mens
man beveger seg rundt på en

lokasjon

Kanal-

okkupasjon

pga støy

SmartChannel Wizard – Trendkurver



© 2016  Viavi Solutions, Inc. | Viavi Confidential and Proprietary Information 13

Kartlegging og stedsanalyse ved installasjon av WIFi nett

Soverom Soverom Multimediarom

Hjemmekontor Stue Kjøkken Uteplass
12

3 4 5

6
7

Automatisk test for optimalisering av aksesspunkt-
plassering med bl.a:

 Installasjonsanalyse med kontrollert hastighetsmåling i
hver del av boligen

 Test av maksimal “throughput” den trådløse linken kan
håndtere

 Kartlegging av margin mot fremtidig endring i de trådløse 
omgivelsene

 Identifisering av kilder til degradering

 Simulering av ulike typer trådløse enheter som f.eks
smarttelefoner og nettbrett

A

B

Stasjon

Stasjon AP

AP



© 2016  Viavi Solutions, Inc. | Viavi Confidential and Proprietary Information 14

Site Assessment – Sammendrag

Total

«throughput»

påvirkning

Virkelig

«throughput»

TrueMargin™ er en nøkkelparameter!
Høy margin = Høy toleranse mot endringer i det trådløse miljøet

Lav til ingen margin = stor problemsannsynlighet og gjentagende

kundemisnøye

Kilder til

degradering

Margin

analyse

Signaltap og

tap pga støy

Kanal-

okkupasjon

og overhead

“Throughput”

margin

“Throughput”

terskel
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Tips og råd

 Basert på hva testen 
evnt. avdekker av 
problemer, gis 
praktiske råd og tips til 
å forbedre ytelse og 
løse problemer i det 
trådløse nettet

 Hjelper til med å 
optimalisere det 
trådløse nettet før 
jobben avsluttes

 Gir samtidig kunnskap 
og opplæring i 
installasjon og 
feilsøking i trådløse 
nett
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Sluttkunde-rapport i PDF

 Ytelsesrapport med 
sammendrag og komplett 
detaljert oversikt over alle 
testresultater fra alle tester 
som er definert og utført

 «Application Throughput 
Reference» hjelper kunden 
til å forstå og sammenligne 
reell «throughput» med krav 
til typiske nettapplikasjoner

 Nyttige wifi-tips gir kunden 
praktisk råd og bistand til å 
forbedre ytelse og løse 
problemer i sitt wifi-nett

 Rapport kan mailes direkte 
fra App eller sendes til 
skyen for arkivering
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