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Streszczenie

Komputerowa sieć bezprzewodowa to sieć, której działanie polega na wykorzystaniu fal elektro-
magnetycznych do przenoszenia danych. Implementacja sieci WLAN z optymalnym wykorzystaniem 
zasobów i możliwie najlepszym świadczeniem usług wymaga starannego zaplanowania. Niezbędnym 
etapem tworzenia lub modyfikowania sieci WLAN jest analiza lokalizacji i projekt rozmieszczenia 
urządzeń dostępowych. Do tego celu warto wykorzystać oprogramowanie do projektowania sieci 
WLAN. W artykule omówiono kilka wybranych programów do projektowania sieci Wi-Fi o różnych 
możliwościach i różnych poziomach zaawansowania.

Słowa kluczowe: zasady projektowania sieci Wi-Fi, IEEE 802.11, narzędzia do projektowania sieci 
Wi Fi, sieci WLAN.
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Wstęp

Komputerowa sieć bezprzewodowa to sieć, której działanie polega na wykorzystaniu 
fal elektromagnetycznych z zakresu fal radiowych do przenoszenia danych (Gast 2003). 
Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (Wireless LAN), budowane zgodnie ze standardem 
IEEE 802.11 (zwanym także Wi-Fi), stały się w ostatnich latach rozwiązaniem popularnym 
zarówno w dużych sieciach korporacyjnych, jak i w mniejszych sieciach biurowych i domo-
wych. Technologie Wi-Fi są także stosowane w różnego rodzaju publicznych lokalizacjach, 
w których służą jako tzw. hot-spoty. Są to punkty dostępowe AP (Access Point), za pomocą 
których użytkownicy urządzeń mobilnych, takich jak laptopy, smartfony, tablety łączą się 
z Internetem. Zastosowania typu hot-spot, choć bardzo popularne, nie wymagają większych 
nakładów związanych z projektowaniem sieci. W tym przypadku wystarcza zamontowanie 
odpowiedniego punktu dostępowego w wybranym miejscu. Natomiast zastosowanie stan-
dardu Wi-Fi jako bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN powinno być poprzedzone dokład-
ną analizą potrzeb i wykonaniem projektu rozmieszczenia punktów dostępowych. 

Implementacja sieci WLAN z optymalnym wykorzystaniem zasobów i możliwie naj-
lepszym świadczeniem usług wymaga starannego zaplanowania. Sieci WLAN mogą przyj-
mować postać od stosunkowo prostych instalacji do bardzo złożonych i skomplikowanych 
konstrukcji. Przed przystąpieniem do implementacji sieci trzeba sporządzić dobrze udoku-
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mentowany plan (Lewis 2008). Na proces planowania sieci bezprzewodowej składają się 
następujące etapy (Aruba 2012):
1. analiza środowiskowa, 
2. wybór anten i AP, 
3. stworzenie planu rozmieszczenia AP, 
4. wizja lokalna,
5. poprawki do planu rozmieszczenia,
6. instalacja AP,
7. konfiguracja AP.

Analiza lokalizacji i projekt rozmieszczenia urządzeń dostępowych są zatem niezbęd-
nymi etapami tworzenia lub modyfikowania sieci WLAN, jeśli właściciel lub administrator 
sieci chce zapewnić wszystkim użytkownikom nie tylko dostęp do bezprzewodowego me-
dium, ale także odpowiednią prędkość przesyłania danych, czyli przepustowość połączenia 
bezprzewodowego (Haxnet 2011). Bardzo ważnym aspektem projektowania sieci Wi-Fi jest 
zapewnienie odpowiedniego pokrycia obszaru działania sieci sygnałem radiowym. Szybkość 
przesyłania danych zależy od użytego standardu (802.11a/b/g/n/ac) oraz odległości między 
użytymi urządzeniami, tj. komputerami użytkowników a punktem dostępu. Z drugiej strony, 
należy tak rozmieścić punkty dostępowe, aby nie zakłócały się wzajemnie, ponieważ inter-
ferencje sygnału radiowego powodują wzrost poziomu zakłóceń, a tym samym spadek prze-
pustowości (Dolińska, Masiukiewicz 2013). Kolejnym etapem projektowym jest właściwy 
dobór numerów kanałów dla sąsiadujących AP w sieci (Masiukiewicz 2014). 

Większość z wymienionych wyżej etapów projektowania można wykonać za pomocą 
odpowiedniego oprogramowania, wspomagającego działanie projektanta. W artykule auto-
rzy omawiają pięć wybranych przykładów oprogramowania wspomagającego projektowa-
nie sieci WLAN. Są to programy dla użytkowników o różnym stopniu zaawansowania, ale 
też posiadające różną funkcjonalność. Wszystkie w pewnym stopniu automatyzują dobór 
i rozmieszczenie urządzeń dostępowych i pozwalają zwizualizować projekt. Przegląd ten 
jest poprzedzony krótkim wprowadzeniem w tematykę budowy sieci WLAN. 

Architektura sieci Wi-Fi

Sieci w standardzie IEEE 802.11 mogą być budowane w jednym z dwóch trybów pracy, 
nazywanych trybem ad-hoc i trybem strukturalnym (Dolińska, Masiukiewicz 2013; Gast 
2003). W trybie ad hoc, czyli w trybie pracy niezależnym, indywidualne węzły sieci (stacje) 
tworzą połączenia „równy-z-równym”, umożliwiając bezpośrednie połączenie komputerów. 
Tak utworzona sieć IBSS (Independent Basic Service Set) tworzy samowystarczalną sieć bez 
korzystania z punktu dostępowego (por. rysunek 1). Sieci takie są z reguły niewielkie, a naj-
mniejszą możliwą jest połączenie dwóch komputerów. Odległości między poszczególnymi 
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W strukturalnym trybie pracy każdy z węzłów komunikuje się z innymi nie bezpośred-
nio, ale za pośrednictwem punktu dostępowego AP (Gast 2003). Oznacza to, że przez punkt 
dostępowy przechodzi cała transmisja danych. Sieć taka nazywana jest BSS (Basic Service 
Set) – podstawowy zestaw usługowy. Architekturę taką określa się także mianem punkt-wie-
lopunkt. Punkt dostępowy może zarządzać ruchem w sieci, co pozwala unikać kolizji pakie-
tów. Wszystkie stacje w takiej sieci muszą się znajdować w zasięgu punktu dostępowego, 
nie ma jednak ograniczeń dotyczących odległości między stacjami. Muszą one związać się 
z tym punktem, aby otrzymać dostęp do usług sieciowych. Takie powiązanie (association), 
inicjowane zawsze przez stację roboczą, kończy się decyzją punktu dostępowego o udzie-
leniu dostępu do sieci lub jego odmowie w zależności od tego, czy stacja spełnia określone 
wymagania. Warunki udostępnienia powiązania z AP powinny wynikać z przyjętych zasad 
bezpieczeństwa sieciowego (Dolińska, Masiukiewicz 2013; Gast 2003).

Sieci WLAN budowane są w trybie strukturalnym, czyli korzystają z punktu dostępo-
wego. Taki tryb pracy umożliwia dołączenie sieci Wi-Fi do części kablowej sieci korpora-
cyjnej. Dzięki temu użytkownik sieci bezprzewodowej ma dostęp do takich samych usług 
sieciowych, jak użytkownik sieci kablowej (połączenie z Internetem, bazami danych, serwe-
rem drukowania, aplikacjami sieciowymi używanymi w firmie lub korporacji itd.).

stacjami oraz liczbą komputerów współpracujących ze sobą w takiej sieci zależą oczywiście 
od tego, która wersja standardu 802.11 jest używana. Tryb ten nadaje się doskonale do two-
rzenia sieci tymczasowych (ad hoc), np. na czas spotkania czy konferencji.

Rysunek 1
Tryby działania sieci Wi-Fi

 

 
Źródło: Dolińska, Masiukiewicz (2013).
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Sieci bezprzewodowe w trybie strukturalnym mogą być budowane z punktu widzenia jak 
największego obszaru obsługiwanego przez jeden punkt dostępu (maksymalizacja zasięgu) 
lub maksymalnej liczby użytkowników, jaka może korzystać z sieci na danym obszarze 
(maksymalizacja przepustowości). W pierwszym przypadku do stworzenia sieci WLAN 
wystarczy użyć mniejszej liczby punktów dostępowych, dzięki temu mniejsze są koszty 
instalacji takiej sieci. Konsekwencją takiego podejścia jest słaby poziom sygnału, a tym sa-
mym słaba przepustowość na krańcach obszaru obsługiwanego przez dany AP. Dlatego takie 
podejście nie jest zalecane dla sieci biurowych i korporacyjnych, w którym użytkownicy po-
trzebują zazwyczaj dużych przepustowości do normalnej pracy. W przypadku maksymaliza-
cji przepustowości należy zastosować większą liczbę punktów dostępowych. W konsekwen-
cji uzyskuje się większy poziom sygnału radiowego w obszarze działania sieci, co powoduje 
zwiększenie przepustowości. Umożliwiamy także pracę większej liczbie użytkowników. 

Rysunek 2
Przykładowe rozmieszczenie punktów dostępu w zależności od ich liczby

 
Źródło: http://www.dipol.com.pl/ [dostęp: 06.08.2015].
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Różnicę w tych dwóch podejściach do projektowania sieci ilustruje rysunek 2. Użycie 
jednego AP (dwa górne przykłady) zapewnia maksymalizację obszaru obsługiwanego przez 
AP, ale jednocześnie słabszą przepustowość sieci. Użycie dwóch lub trzech AP (dwa dolne 
przykłady) zapewni większą przepustowość i umożliwi obsłużenie większej liczby użytkow-
ników, ale jednocześnie podniesie koszty instalacji. Zaletą tego podejścia jest zapewnienie 
odpowiednich warunków pracy (korzystania z zasobów sieciowych) użytkownikom sieci.

Narzędzia do projektowania sieci Wi-Fi

Jak już wspomniano, instalacja lokalnej sieci bezprzewodowej WLAN powinna być 
poprzedzona wykonaniem projektu rozmieszczenia punktów dostępowych, aby zapewnić 
odpowiedni poziom sygnału radiowego na całym obszarze działania sieci. Rozplanowanie 
takie można wykonać ręcznie. Jednak jest to metoda, która sprawdzi się tylko w przypadku 
bardzo niewielkich sieci. W przypadku sieci biurowych czy korporacyjnych należy posłużyć 
się odpowiednim narzędziem, czyli oprogramowaniem do projektowania sieci. W budyn-
kach biurowych zazwyczaj znajduje się duża liczba różnych przeszkód, takich jak ściany 
działowe czy stropy. Na propagację sygnału wpływa także rodzaj ścian, ponieważ lekkie 
ściany z kartonu-gipsu powodują mniejsze tłumienie sygnału niż ściany ze zbrojonego be-
tonu. Aby zapewnić w całym budynku odpowiedni zasięg sygnału, trzeba zastosować kilka 
lub kilkanaście punktów dostępowych. Miejsca, w których miałby być zamontowane muszą 
być uprzednio wyznaczone i sprawdzone.

Można znaleźć różnego rodzaju oprogramowanie, zarówno bezpłatne, jak i wymagające 
wykupienia licencji, działające on-line lub wymagające instalacji, zapewniające podstawo-
wą lub bogatą funkcjonalność. Poniżej omówiono pięć wybranych programów do projekto-
wania lokalnych sieci Wi-Fi.

Analiza programu Aerohive Online Wi-Fi Planner

Aerohive Online Wi-Fi Planner (Baran 2015; Aerovive Networks 2015) jest darmo-
wym narzędziem, pozwalającym zaplanować nową sieć Wi-Fi lub udoskonalić istniejącą. 
Projektowanie rozmieszczenia punktów dostępowych opiera się na wprowadzanych do pro-
gramu rzutów piętra, co pozwala na wizualizację sieci bez ponoszenia dodatkowych kosz-
tów.

Aplikacja umożliwia rysowanie obwodów ścian z uwzględnieniem różnych rodzajów 
materiałów, z których mogą być wykonane, np. płyta karton-gips, cegła lub beton. Od rodza-
ju materiału zależy poziom tłumienia sygnału, dlatego na etapie projektowym jest to ważna 
informacja. Program posiada także funkcje klonowania, ułatwiającą tworzenie projektu sieci 
na kilku podobnych piętrach. Położenie punktów dostępowych można zaplanować ręcznie 
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lub automatycznie (Baran 2015). Podstawowe narzędzia, które można wykorzystać w apli-
kacji, przedstawiono na rysunku 3.

Rysunek 3
Przegląd podstawowych funkcji programu Aerohive Online Wifi Planner

 

 

Siatka pomocnicza 

Narzędzie do pomiaru 

Skalowanie mapy 

Wybór pasma 

Wybór nazwy AP Warstwy, które można nanieść na projekt 

Źródło: Baran (2015).

Aerohive Online Wifi Planner ma dostępną funkcję generowania raportów w formacie 
PDF prezentujących to, co zostało zaplanowane przez użytkownika, czyli między innymi 
liczbę potrzebnych punktów dostępu AP, ich lokalizację z dostępną wizualizacją zasięgu 
mocy sygnału oraz ustawienia według których były podejmowane prace (Baran 2015). Taki 
raport wspomaga zarządzanie projektem oraz pracę instalatorów, a tym samym usprawnia 
cały proces wdrażania sieci bezprzewodowej.

Analiza programu AirMagnet Planner

Program AirMagnet Planner jest narzędziem dosyć bogatym i zaawansowanym (Baran 
2015; Fluke Networks 2015; Dolińska, Masiukiewicz 2013). Pozwala instalatorom oszaco-
wać ilości, rozmieszczenia i konfigurację AP, potrzebnych do zapewnienia pełnego pokry-
cia zasięgiem sieci dla odbiorców końcowych. Jednocześnie minimalizuje on tzw. czarne 
punkty, czyli miejsca w których nie ma dostępu do sygnału sieci. AirMagnet Planner ułatwia 
budowanie szczegółowych modeli w dowolnym środowisku docelowym (Baran 2015).

Program AirMagnet Planner pozwala na wczytanie mapy lokalizacji, w której ma zostać 
zaprojektowana sieć Wi-Fi. Następnie na bazie tej mapy można definiować ściany, drzwi 
i okna, korzystając z wbudowanej biblioteki opisjącej tłumienie poszczególnych rodzajów 
materiałów. W programie można również wskazywać pomieszczenia specjalnego zastoso-
wania, jak szyby windowe i inne, które mogą mieć wpływ na moc rozchodzącego się sygna-
łu sieci (Baran 2015).
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AirMagnet Planner jest zintegrowany z AirMagnet Survey PRO, dzięki czemu zapewnia 
kontrolę nad proponowaną infrastrukturą bezprzewodową dla odbiorców. Posiada funkcję 
dodawania do dowolnego miejsca nowego AP, jak również eksperymentowania z jego ide-
alnym położeniem dla aktualnego schematu pomieszczenia, na podstawie określonych wy-
magań. Program ten zapewnia także pełną kontrolę nad ustawieniami AP, powiązaną z nie-
zależnymi ustawieniami częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. Klienci mogą ustawić adres IP, 
numer kanału AP, typ anteny, moc transmisji i specyfikację standardu bezprzewodowego, 
jak 802.11ac, czy 802.11n. Wybór parametrów zilustrowano na rysunku 4. Po zakończe-
niu sesji planowania, program daje możliwość wygenerowania profesjonalnego raportu ze 
wszystkimi informacjami, które są potrzebne, aby prawidłowo zainstalować sieć. Raport 
zawiera pełną listę wymaganych punktów dostępu wraz z rozmieszczeniem z dołączonymi 
ustawieniami konfiguracyjnymi. Wraz z informacjami RF raport podaje wskaźniki wydajno-
ści, takie jak szybkość transmisji danych czy przepustowość (Baran 2015).

Narzędzie to należy do grupy programów w branży sieci WLAN, które obejmują wszyst-
kie aspekty 802.11ac i 802.11n, a są to migracja, prognozowanie wydajności i walidacja, 
czyli podstawy potrzebne do prawidłowego wdrożenia. AirMagnet Planner ma ponadto bar-
dzo przydatny panel do modelowania wielu kondygnacji. Projekt planu bezprzewodowego 
dostępu bezpośrednio na kilku piętrach daje możliwość ponownego wykorzystania rozwią-
zań z jednego piętra na kolejne o tej samej kubaturze i zajmowanej przestrzeni. Funkcja prze-

Rysunek 4
Mapa zasięgu sieci 802.11ac opracowana w programie AirMagnet Planner

 
Źródło: jak w rysunku 3.
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kazuje wizualizację map zasięgu i wydajności w przyjaznej i wszechstronnej dla wszystkich 
formie 2D i 3D całych pięter, dając wgląd w całość projektowanego budynku (Baran 2015).

AirMagnet Planner posiada także tzw. funkcję doradcy (Baran 2015). Automatycznie 
umieszcza i rozmieszcza AP na przygotowane wcześniej plany kondygnacji budynku. 
W ustawieniach określa się tylko minimalny oraz oczekiwany zasięg sygnału, moc trans-
misji, typ nośnika, obszary będące poza zasięgiem Wi-Fi i obszary, które mają się znaleźć 
priorytetowo. Program ten zawiera ponad 300 najbardziej popularnych wzorów anten na 
rynku, stosowanych przez firmy produkujące AP, a także posiada wbudowane narzędzie do 
tworzenia niestandardowych wzorów anten.

Zaawansowane funkcje, które są dostępne w wersji PRO umożliwiają klientom zintegro-
wanie z profesjonalnym analizatorem widma, do których należy taki produkt, jak AirMagnet 
Spectrum XT (Baran 2015). Jest on potrzebny do prowadzenia badań fal radiowych oraz 
uwzględniania źródeł zakłóceń podczas fazy projektowania i wdrażania. Wykonuje on bada-
nia odkryte dla Voice-over-WiFi (VoFi). Zweryfikuje on również gotowość WLAN do wy-
magań użytkowników końcowych, infrastruktury i aplikacji oraz przeprowadzi szczegółowe 
planowanie zdolności dla obiektu docelowego.

AirMagnet Planner jest produktem zaawansowanym i konkurencyjnym. Przez zastoso-
wanie dodatkowych i kompleksowych narzędzi, które są w ofercie producenta daje to użyt-
kownikowi całościowy wgląd do planowania i wdrażania sieci bezprzewodowych (Baran 
2015).

Analiza programu Ekahau Site Survey

Ekahau Site Survey jest narzędziem kompleksowym, dającym możliwość konstrukcji, 
weryfikacji i rozwiązań wszelkich problemów z zakresu planowania sieci WLAN (Ekahu). 
Ekahau Site Survey jest specjalistycznym programem współpracującym z największymi 
systemami operacyjnymi na komputerach przenośnych, takimi jak Windows czy MAC. 
Ekahau Site Survey pozwala zaprojektować sieć dedykowaną do transmisji określonego 
rodzaju, jak VoIP, wideo, wysokiej wydajności lub do podstawowego biurowego wykorzy-
stywania (Baran 2015). Program ten występuje w dwóch wersjach: Standard i Professional, 
które różnią się zakresem funkcjonalności.

Program Ekahau Site Survey w wersji Standard oferuje następujące narzędzia (Baran 
2015):
 - automatyczne planowanie: określa optymalną lokalizację oraz liczbę potrzebnych punk-

tów dostępowych zamiast fizycznego nanoszenia ich na plan;
 - weryfikacja: przeprowadzanie pasywnych i aktywnych, wewnątrz i na zewnątrz badań 

wspomaganych przez GPS w celach sprawdzenia zasięgu i wydajności. Odbywa się to 
poprzez dodatkowe moduły, które również można dokupić;
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 - optymalizacja i analiza: możliwość wizualizacji zasięgu, wydajności i pojemności sieci, 
symulacje zmian w sieci lub otoczeniu;

 - rozwiązywanie usterek: usunięcie różnych problemów sieci Wi-Fi;
 - moduł raportów: generowanie raportów pojemności i wydajności pokrycia zasięgiem 

sieci WLAN;
 - obsługiwane standardy: 802.11ac, 802.11a/b/g/n w planowaniu sieci oraz badaniu ich.

Wersja Professional jest przeznaczona do bardziej rozbudowanych analiz, oferuje więc 
dodatkowe funkcje (Baran 2015):
 - planowanie: projektowanie w 3D oraz ponadto planowanie sieci WLAN o rozszerzonym 

zasięgu, jak również powiększenia pojemności istniejącej sieci;
 - analizowanie zdolności sieci: dostępna pojemność musi być wnikliwie zanalizowania 

podczas fazy projektowania i weryfikacji, gdyż trzeba przewidzieć rosnącą liczbę cho-
ciażby smartfonów, laptopów i tabletów korzystających z Wi-Fi;

 - raportowanie: automatycznie generuje kompleksową dokumentacje sieci w zakresie wy-
dajności, układu infrastruktury sieciowej, konfiguracji i zasięgu;

 - badania GPS: wykonywanie ustaleń za pomocą skonfigurowanego odbiornika GPS bez 
klikania na mapie punktów;

 - Cisco Prime NCS / WCS: pełna integracja z Cisco co za tym idzie możliwość importo-
wania planów pięter wprost z Cisco Prime lub z niego.
Ekahau Site Survey to kompleksowe narzędzie, które wspomaga cały cykl projektowania, 

wdrożenia i użytkowania sieci. Tworzenie projektu obejmuje następujące kroki (Baran 2015):
1. Ustalenie przewidywanej liczby użytkowników, jakie aplikacje mają działać, określić 

obszary usług, urządzenia użytkownika końcowego, politykę bezpieczeństwa.
2. System Auto-Planner dostępny w programie automatycznie tworzy konfigurację oraz po-

kazuje optymalne lokalizacje punktów dostępu. ESS może również wizualizować prze-
widywany zasięg i wydajność w oparciu o założenia, jakie były w projekcie. Można też 
ręcznie zmienić lub ustawiać lokalizacje AP i konfigurację pełnego planu sieciowego.

3. Wykonanie przed wdrożeniowej prezentacji planu sieci przed zakupem i instalacją 
wszystkich urządzeń. 

4. Jeśli sieć spełnia wymagania, można bezpośrednio przejść do kolejnego kroku; w innym 
wypadku dostosowanie konfiguracji dokonuje się w bardzo przyjazny sposób za pomocą 
symulacji w Ekahau Site Survey.

5. Po pozytywnej weryfikacji badań zasięgu, pojemności i wydajności warto skorzystać 
z funkcji raportowania do utworzenia kompletnej dokumentacji instalacji sieci, wydaj-
ności i zasięgu za pomocą kilku kliknięć.

6. Podczas użytkowania zawsze zdarzają się problemy, które trzeba rozwiązać. Przy uży-
ciu Ekahau Site Survey połączonego z modułem dodatkowym Wi-Fi, utrzymanie sieci 
działającej jest o wiele prostsze. Stan aktywności sieci szybko wykrywa i rozwiązuje 
podstawowe problemy znajdując uszkodzone lub źle skonfigurowane punkty dostępu. 
Prowadzi dodatkowo okresowe badanie sieci, aby zapewnić optymalne działanie.
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Interfejs programu Ekahau Site Survey przedstawiono na rysunku 5, przy czym poszcze-
gólne cyfry na rysunku oznaczają:
1. Access Point, Survey list.
2. Pasek narzędzi.
3. Wybór wizualizacji.
4. Miniaturowy widok wymagań – wyświetla zachowanie sieci. 
5. Miniaturowy widok pingu.
6. Miniaturowy widok sygnału.
7. Szybkie włączenie analizatora widma.
8. Planowanie.
9. Widok mapy.

Rysunek 5
Widok panelu głównego programu Ekahau Site Survey

 
Źródło: jak w rysunku 3.

Ekahau Site Survey jest prostym i intuicyjnym w obsłudze narzędziem, umożliwiającym 
szybsze i prostsze profesjonalne projektowanie. Działa poprawnie w każdej sieci 802.11.

Analiza programu TamoGraph Site Survey

TamoGraph Site Survey to aplikacja prosta w obsłudze, ale posiadająca duże możliwości 
zbierania danych dotyczących projektowanych sieci WLAN i ich późniejszej wizualizacji 
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(Tamosoft). Aplikacja ta może być również pomocna w pomniejszaniu ogólnych kosztów 
wdrożeniowych i utrzymaniowych sieci. Wspomaga poprawność działania związanego z wy-
dajnością i zasięgiem dla końcowego odbiornika (laptopa lub innego urządzenia przenośne-
go pozwalającego się komunikować przez punkty dostępu). Dostępne są dwa typy licencji 
oprogramowania – standardowa i Pro. Licencja Pro dodatkowo pozwala na korzystanie z do-
stępnej funkcji GPS do prowadzenia analizy wspomaganej na zewnątrz, wykonywaniu ba-
dań prognostycznych oraz wygenerowanie raportów w formach PDF i HTML (Baran 2015). 

Okno główne programu pokazano na rysunku 6. Składa się z następujących elementów:
1. Zmienny rozmiar panelu po lewej stronie wyświetla listę AP dostępnych z AP wykry-

tych przez skaner lub te, które są obecne z importowanych projektów.
2. Obszar środkowy służy do wyświetlania na czystym ekranie lub na planie obrazu, strony 

ścieżki, ankiety i wizualizacji analizowanych danych.
3. Zmienny rozmiar panelu z prawej strony pozwala na zarządzanie planami pięter, projek-

tu i zebranych danych pomiarowych, a także skonfigurowanie różnych opcji i ustawień 
projektu.

Za pomocą programu TamoGraph Site Survey można przeprowadzić analizę typu pa-
sywnego, aktywnego, lub przedprodukcyjnego. Podczas pierwszego rodzaju badania groma-
dzone są najbardziej kompleksowe dane na temat środowiska RF, między innymi siły sygna-
łu, poziomu szumów, zakłóceń itp. Jest to podstawowy i zalecany rodzaj badań w przypadku 
każdego projektu. Drugą formą badań wykonywanych w TamoGraph jest badanie aktywne. 

Rysunek 6
Okno główne programu TamoGraph Site Survey

 
Źródło: jak w rysunku 3.
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Podczas aktywnych ankiet adapter Wi-Fi łączy się z siecią bezprzewodową i generuje ruch 
sieciowy do pomiaru rzeczywistych przepustowości oraz innych ważnych dla użytkowni-
ka wartości. Jest to analiza na podstawie rzeczywistych pomiarów na miejscu. Aplikacja 
TamoGraph ma również trzecią omawianą możliwość – może być stosowana do planowania 
sieci WLAN, które nie zostały jeszcze utworzone i są w fazie projektu. Tego typu badanie 
zwane jest przedprodukcyjnym, ponieważ cechy Wi-Fi są przewidywane dla wirtualnego 
modelu środowiska utworzonego przez technika bądź klienta. Wirtualny model obejmuje 
ściany i inne przeszkody, a także rozmieszczenie punktów AP. Innymi słowy, jest to ważna 
symulacja komputerowa, która daje możliwość łatwego i bezproblemowego wdrożenia sieci 
w firmie, zakładzie lub innej instytucji. Dodać trzeba, iż na miejscu nie są prowadzone żadne 
pomiary (Baran 2015). Wszystkie możliwości badań podsumowano w tabeli 1.

Tabela 1
Możliwości badań dostępne w programie TamoGraph Site Survey  

Wyszczególnienie Badania pasywne Badania aktywne Przedprodukcyjne

Wymagania 
sprzętowe

Wymagana jest zgodność 
kart sieci bezprzewodowej 
z listy kompatybilnych

Bezprzewodowy adapter 
z najnowszymi sterowni-
kami

Szybkie wielordzeniowe 
CPU; jest wysoce za-
lecany Intel i7; nie jest 
wymagana karta sieci 
bezprzewodowej

Dodatkowe 
wymagania 
dotyczące 
konfiguracji 
oprogramowania

Żadne Trzeba utworzyć profil 
systemu Windows dla sieci 
WLAN mając zamiar prze-
testowania. Jeśli to zamiar 
zmierzenia TCP i / lub 
przepustowości UDP, należy 
również uruchomić narzę-
dzie przepustowość serwera

Żadne

Sposób zbierania 
danych

Aplikacja biernie na-
słuchuje pakietów i nie 
próbuje połączyć się z sie-
ciami WLAN

Aplikacja połączy się z ada-
ptera Wi-Fi do sieci bezprze-
wodowej do pomiaru rze-
czywistych przepustowości 
lub innych wskaźników

Dane są symulowane na 
podstawie środowiska 
wirtualnego w którym 
zostało utworzone

Dostępne 
wizualizacje

– Poziom sygnału
– Stosunek sygnału do 

szumu
– Stosunek sygnału do 

zakłóceń 
– Współczynnik
– Obszary AP
– Liczba AP
– Oczekiwany PHY Rate
– Ramka Format
– Przepustowość kanału
– Wymagania

– Rzeczywista PHY Kursy
– TCP Upstream Rate
– TCP Downstream Rate
– UDP Upstream Rate
– UDP Downstream Rate
– UDP Upstream Loss 
– UDP Downstream Loss 
– Round-trip Time
– Associated AP
– Wymagania

– Poziom sygnału
– Stosunek sygnału do 

szumu
– Stosunek sygnału do 

zakłóceń 
– Współczynnik
– Obszary AP
– Liczba AP
– Oczekiwany PHY
– Ramka Format
– Przepustowość kanału
– Wymagania

Źródło: Baran (2015).
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Program TamoGraph pod względem użyteczności, jak również intuicyjnego panelu 
sterowania można uznać za wartościowe i kompleksowe narzędzie pracy dla techników. 
Pozwala na tworzenie i wspomaganie istniejących sieci. Umożliwia zaplanowanie nowych 
w fazie koncepcyjnych sieci dla klientów, z przydatną funkcją tworzenia raportów w formie 
PDF czy HTML. Ważnym czynnikiem przemawiającym za tym rozwiązaniem narzędzio-
wym jest fakt, iż ma ono możliwość prostego sprawdzenia rzeczy ważnych, które ułatwia-
ją komunikację osobom korzystającym z urządzeń przenośnym bądź innym, które pracują 
w trybie Wi-Fi.

Analiza programu LANPlanner

Oprogramowanie LANPlaner firmy Motorola jest programem użytkowym zapewniają-
cym szybki, bezproblemowy i wysoki standard wyników projektu (Baran 2015; Konowrocki 
2014; Motorola 2015). LANPlaner wykorzystuje w swoich wizualizacjach intuicyjny inter-
fejs 3D do modelowania wydajności punktów dostępu. Jest to pomocne przy zastosowaniu 
sieci Wi-Fi, a zwłaszcza zobrazowaniu teoretycznego jej zasięgu we wszystkich pomiesz-
czeniach. Pozwala tworzyć plany projektowe, przeprowadzać inspekcje sieci 802.11a/b/g/n 
oraz posiada dodatkowo funkcję symulowania ruchu sieciowego, co pozwala na sprawdze-
nie parametrów danej sieci. To możliwość badania jej pod względem szybkiego przegląda-
nia stron internetowych, pobierania plików, transferów plików FTP, wideokonferencji, wi-
docznego wpływu na sieć i zachowania użytkowników. Należy również zaznaczyć, iż jest to 
bardzo rozbudowane narzędzie, nie tylko do modelowania siły sygnału, szybkości transmisji 
danych i zakłóceń, ale dodatkowo środowiska danego miejsca z efektem MIMO rozmiesz-
czenia dla punktów dostępowych. LANPlaner rekomenduje rozmieszczenia i gęstość użyte-
go sprzętu, uwzględniając liczbę korzystających, środowisko wdrożeniowe oraz aplikacje, 
które mają być wykorzystane, miedzy innymi bezprzewodową transmisję głosu przez sieć 
IP. To wszystko sprowadza się, jak w pozostałych takich programach, do zapewnienia opty-
malnej wydajności, przy jak najmniejszych kosztach. LANPlaner oferuje również narzędzia 
inspekcyjne do weryfikowania i diagnostyki sieci (Baran 2015). LANPlanner jest jednym 
z najbardziej popularnych programów, składający się z najbardziej kompletnych pakietów 
do precyzyjnego projektowania i weryfikowania korporacyjnych bezprzewodowych sieci 
lokalnych (Konowrocki 2014).

W omawianym programie proces projektowania i wdrożenia sieci, zawiera się w czte-
rech podstawowych fazach modelowania, a są to według wytycznych producenta:
1. Zbieranie niezbędnych informacji co do zastosowań konstrukcyjnych miejsc projekto-

wych i stworzenie dzięki temu modelu omawianego budynku lub też grupy budynków. 
2. Tworzenie środowiska określonego przez użytkownika z uwzględnieniem wymagań 

i sprzętu będącego na przyszłym wyposażeniu do wygenerowania przedprodukcyjnego 
modelu sieci.
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3. Symulacje zachowań z uwzględnieniem modyfikacji projektu do wypracowania założeń 
i kryteriów spełniających wymagania klienta.

4. Dokumentacja projektu z wykazu materiałów i pełnego raportu projektu.
Wymienione wytyczne są opracowane z uwzględnieniem możliwości omawianego na-

rzędzia. Pierwszy punkt podstawowego modelowania projektu zawiera zapis czynności, 
które trzeba wykonać, aby móc przejrzyście i realistycznie odzwierciedlić omawiane po-
mieszczenia. Robi się to przez utworzenie wirtualnego środowiska 3D. Do jego stworzenia 
polecany jest kreator building, dzięki któremu w kilku nieskomplikowanych krokach utwo-
rzony zostanie plan lokalizacji. W ramach tej funkcjonalności można określić liczbę pięter 
w budynku, zaimportować zeskanowany obraz lub plany pięter CAD i określić skalę ich 
w programie. W kreatorze building można również definiować ściany i inne przeszkody, 
które to mogą zakłócać przepływ sygnału radiowego. Każda przeszkoda będzie musiała 
zostać sklasyfikowania według wytycznych dotyczących tłumienia sygnału według typów 
LANPlanner (Baran 2015; Konowrocki 2014). Jest to krytyczny etap dla powodzenia całego 
projektu, gdyż w nim wprowadzane są dane, które będą miały wpływ na rozmieszczenie 
punktów dostępu w rzeczywistych warunkach. Przykładowy model pietra, stworzony w pro-
gramie LANPlaner przedstawiono na rysunku 7 (Baran 2015).

Rysunek 7
Model 3D piętra opracowany w programie LANPlanner

 
Źródło: jak w rysunku 3.

Zeszyty-naukowe-49_2016.indd   53 2016-11-22   09:17:53



54 PRZEGLĄD NARZĘDZI DO PROJEKTOWANIA SIECI LOKALNYCH...

Drugi punkt modelowania odnosi się do utworzenia wirtualnego modelu (RF Intelligent 
Model) sieci Wi-Fi na podstawie przygotowanego schematu określonej lokalizacji budynku 
lub jego części (RF Intelligent Map). LANPlanner jest elastycznym programem, który może 
być zastosowany do wspierania różnego poziomu skomplikowania sieci bezprzewodowych. 
Projektowanie może odbywać się na dwa sposoby: przez ręczne dodawanie AP do projek-
tu lub AP mogą być rozmieszczane automatycznie. W przypadku ręcznego dodawania AP 
użytkownik musi zdefiniować także ich zasięg. W przypadku opcji automatycznej użytkow-
nik musi podać tylko maksymalną liczbę AP, którą chciałby zainstalować, typ interfejsu ra-
diowego (802.11a lub b/g/n). Aby ulepszyć plan sieci kreator oferuje możliwość zaznaczenia 
na planie regionów wydajności możliwej do przewidzenia oraz również ewentualne obszary, 
w których nie ma potrzeby dostępu do Internetu, a tym samym brania pod uwagę montażu 
w tych miejscach AP (Baran 2015). Po umiejscowieniu wszystkich AP możemy podłączyć je 
do głównego kontrolera (switcha), który będzie nimi zarządzał (Konowrocki 2014).

Punkt trzeci i przedostatni z szablonu producenta modelowania sieci przedstawia możli-
wości przewidywania i oszacowania zachowań ruchów sieciowych. Oczywiście takie funk-
cje nie będą idealne, lecz mają za zadanie obrazowe ukazanie i zwrócenie większej uwagi 
na przewidywane bardziej obciążone punkty dostępu oraz również całego schematu połą-
czeń. Podczas wielu instalacji docelowe punkty mogą zostać zamienianie w inne położenia 
ze względów technicznych (np. wentylacja lub inna przeszkoda). W takich przypadkach 
w programie zaś jest możliwość przesunięcia dokładnie tego punktu dostępu na mapie dla 
zobrazowania ewentualnego najlepszego drugiego położenia, bez straty na możliwościach 
(Baran 2015).

Ostatni punkt to dokumentacja poprojektowa i wykaz do niej elementów niezbędnych do 
zainstalowania (liczba AP). Program posiada dodatkowy moduł, o którym warto wspomnieć, 
a mianowicie Bill of Materials, czyli przygotowywanie ilościowego zamówienia potrzeb-
nych do projektu konkretnych modeli AP. Najważniejszą możliwością w tym punkcie jest 
tworzenie automatycznych raportów zawierających lokalizację punktów dostępu, pokrycia 
i oczekiwania co do ich wydajności. Takie raporty podsumują pracę projektową, jak również 
pokażą klientowi rozwiązania i efektywność projektowanej sieci WLAN (Baran 2015).

Jest to bardzo przydatne i zaawansowane co do możliwości działania narzędzie. Jest 
dostępne nie tylko dla specjalistów, lecz również dla osób z mniejszym doświadczeniem. 
Pozwala na zaprojektowanie i wdrożenie profesjonalnych rozbudowanych sieci, ale rów-
nież jeśli to konieczne, w łatwy i przyjazny sposób, pomaga w mniej skomplikowanych 
projektach. Ma on ogromne możliwości dotyczące testów przedwdrożeniowych sieci pod 
względem obciążenia i innych ważnych parametrów. Może również być przydatny do testo-
wania wartości sieci w czasie po wdrożeniowym dla lepszego zoptymalizowania i naprawy 
błędów czasu rzeczywistego. Jest to narzędzie jedne z najlepszych dostępnych na rynku, 
o mocno wyrazistych walorach, które to prezentuje dzięki swoim dużym możliwościom 
(Baran 2015).
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Podsumowanie

Wdrożenie każdej sieci komputerowej, czy to przewodowej, czy bezprzewodowej, po-
winna poprzedzać analiza docelowej lokalizacji i wykonanie projektu. W przypadku sieci 
bezprzewodowej prawidłowe rozmieszczenie urządzeń AP jest zagadnieniem kluczowym. 
Chodzi o zapewnienie wszystkim użytkownikom sieci właściwego poziomu sygnału, a przez 
to odpowiedniej przepustowości. W artykule przeanalizowano pięć wybranych narzędzi pro-
gramowych do projektowania sieci WLAN. Pozwalają one zaprojektować sieć bezprzewo-
dową, a niektóre także zweryfikować projekt za pomocą pomiarów. 

Wybór konkretnego narzędzia projektowego należy oczywiście do projektanta. Trzeba 
jednak podkreślić, że omawiane narzędzia mogą być użyte zarówno przez osoby o dużym 
doświadczeniu projektowym, jak i początkujące w tej dziedzinie.
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Overview of the Tools for Designing Local Networks of the IEEE 802.11 
Standard

Summary

A computer wireless network is a network whose operation consists in the use of electromagnetic 
waves for data exporting. Implementation of the WLAN networks with an optimal use of resources 
and possibly the best service provision requires an accurate planning. An indispensable stage of the 
creation or modification of the WLAN networks is an analysis of location and a design of access de-
vices distribution. To do that it is worthwhile to make use of the software for WLAN network design-
ing. In their article, the authors discussed several selected programmes for Wi-Fi networks designing 
with different capabilities and different levels of advancement.

Key words: Wi-Fi network designing principles, IEEE 802.11, tools for Wi-Fi and WLAN network 
designing.
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