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Sammanfattning
Denna rapport jämför ett kommersiellt site survey-verktyg med ett open sourcealternativ. En site survey är processen att planera och implementera ett trådlöst
nätverk. Det är viktigt för att undvika problem med täckning, störningar samt
placering och konfigurering av accesspunkter.
För att göra jämförelsen har en metod utvecklats för att jämföra site survey-verktyg.
Metoden tar upp och jämför olika kriterier i form av verktygens förmåga att hantera
signalstyrka, störningar, quality of service, manuella site surveys, virtuella site
surveys, dokumentering av resultat samt verktygens förmåga att underlätta vid
placering och konfigurering av accesspunkter. Förutom detta tas även mjukvarornas
gränssnitt och användarvänlighet upp. Metoden skulle dock kunna utökas ytterligare
för att innefatta t ex säkerhet, inlärningstid och support, för att på så sätt bidra till en
bättre jämförelse.
De verktyg som har jämförts är open source-mjukvaran Kismet och den kommersiella
mjukvaran InterpretAir. InterpretAir har visat sig ha en bättre funktionalitet på alla
punkter och anses därför vara den mest lämpliga mjukvaran vid en site survey. Detta
kan dock ha berott på att Kismet, trots att det utsetts till det lämpligaste open sourcealternativet, inte är ett renodlat site survey-verktyg och därför inte har samma fokus
på just denna funktionalitet.
Nyckelord: Kismet, InterpretAir, Site Survey, Open Source, Utvärdering av mjukvara
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1 Introduktion
Implementerandet av trådlösa nätverk blir idag allt vanligare då konstant uppkoppling
och mobilitet har blivit ett krav inom företag. Att göra en bra implementation av ett
WLAN kräver dock en god planering och detta är syftet med site surveys.
Idag finns en rad mjukvaror för att underlätta site survey-processen, både
kommersiella och gratis mjukvaror. En undersökning har dock inte tidigare gjorts i
huruvida en kommersiell mjukvara kan vara värd investeringen eller om
gratisalternativen kan ge ett lika bra resultat.
Syftet med denna rapport är att undersöka hur väl två olika site survey-mjukvaror,
varav en proprietär och en open source, kan användas för planera och implementera
trådlösa nätverk.
Resten av rapporten är upplagd enligt följande: Kapitel 2 tar upp bakgrund och viktiga
termer och problem som berör trådlösa nätverk och site surveys. I kapitel 2
presenteras också ett antal site survey-verktyg utöver de som jämförs i rapporten. I
kapitel 3 presenteras problemet och varför det är viktigt att kunna göra en
undersökning och jämförelse av olika site survey-verktyg. I kapitel 4 diskuteras
metoden som har använts och vilka kriterier som skall ingå när två verktyg jämförs.
Här presenteras även hur den praktiska undersökningen som ligger till grund för
rapporten har gått till. Kapitel 5 beskriver de två site survey-verktyg som har valts ut
att jämföras i rapporten. I kapitel 6 presenteras resultaten av undersökningen och i
kapitel 7 jämförs dessa resultat för att sedan dra en slutsats om vilket verktyg som är
bäst. I kapitel 8 diskuteras genomförandet samt olika problem med metoden och
mjukvarorna som har valts. Här diskuteras även resultaten av undersökningen. Kapitel
9 tar upp vad som skulle kunna förbättras inför framtida arbete inom samma område.
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2 Bakgrund
Detta kapitel tar upp viktiga aspekter som berör funktionalitet och problem med
trådlösa nätverk. Här presenteras också olika site survey-mjukvaror som används
idag. Slutligen diskuteras även kostnadsaspekter och licenser.

2.1 Trådlösa nätverk
Trådlösa nätverk är idag en viktig del på arbetsplatser då de tillåter anställda att arbeta
mobilt och inte vara låsta till en specifik arbetsplats (Chiueh, 2003). Då datornätverk
idag är en viktig del av infrastrukturen i de flesta verksamheter är trådlösa nätverk
mycket användbara då de erbjuder konstant uppkoppling.
För att kunna kommunicera trådlöst krävs två grundläggande typer av hårdvara. Ett
trådlöst nätverkskort krävs i klientenheterna för att kunna kommunicera trådlöst.
Dessutom behövs minst en accesspunkt för att trådlöst ansluta klienterna till resten av
nätverket. Accesspunkter är utrustade med en antenn för att kunna kommunicera med
trådlösa klienter. De är också anslutna till resten av nätverket, ofta fysiskt genom en
nätverkskabel. Accesspunkten kan på så sätt ta emot meddelanden trådlöst och sedan
vidarebefordra dessa till resten av nätverket. Kommunikationen sker också åt andra
hållet. Accesspunkter behöver dock inte vara fysiskt anslutna till resten av nätverket,
utan kan istället kommunicera sinsemellan och därmed vidarebefordra meddelanden
från accesspunkt till accesspunkt. Detta innebär att nätverket enkelt kan utökas genom
att placera nya accesspunkter utan att behöva dra fler kablar. Figur 1 visar en bild över
ett typiskt WLAN.

Figur 1 – WLAN. Linjerna representerar det trådade nätverket. Enheterna i nedre
delen av bilden och till vänster är fysiskt anslutna till nätverket. Accesspunkten är
ansluten till det fysiska nätverket men kommunicerar även med radiovågor med de
trådlösa klienterna. På detta sätt förses de trådlösa klienterna med tillgång till
nätverket. Källa: Smith (2002).
Trots att trådlösa nätverk idag är väl använda påverkas radiovågorna mycket av
omgivningen vilket gör att det fortfarande inte är någon lätt uppgift att planera och
implementera nätverken (Fluke Networks, 2006). Då kommunikationen i trådlösa
nätverk sker genom att radiovågor skickas via luften kan endast en enhet åt gången
sända på en viss frekvens. Detta beror på att flera sändningar samtidigt förvränger
vågorna och signalen förstörs, vilket innebär att kommunikationen inte fungerar.
Frekvensbanden är uppdelade i intervall, kanaler. Trots att bandet 2.4GHz är uppdelat
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i 11 kanaler kan trots detta endast 3 kanaler användas i praktiken, nämligen kanal 1, 6
och 11, då närliggande kanaler fortfarande ger upphov till störningar. Dessa
förutsättningar ger upphov till en mängd problem, varav några diskuteras i kapitel 2.2.
Det finns idag tre stora standarder för trådlösa nätverk: 802.11a, 802.11b samt
802.11g. 802.11b är den standard som först kom ut på marknaden (Dell, 2009).
Maxhastigheten är 11Mbps, vilket gör standarden till den långsammaste av de tre.
802.11b arbetar på frekvensbandet 2.4GHz, vilket gör den känslig för störningar från
bl a mikrovågsugnar och trådlösa telefoner. Standarden 802.11g är snabbare än
802.11b, men arbetar på samma frekvensband och har en högre maxhastighet 54Mbps. Standarden 802.11a arbetar på 5GHz-bandet och är därför mindre känslig
för störningar då inte lika många typer av trådlösa enheter arbetar på detta band som
på 2.4GHz-bandet. Maxhastigheten är 54Mbps.
Även en ny standard vid namn 802.11n är under utveckling. Standarden skall stödja
hastigheter på upp till 300Mbps samt kunna arbeta på både 2.4GHz-bandet och
5GHz-bandet (Dell, 2009). Den skall också vara bakåtkompatibel med de tre andra
standarderna.

2.2 Problem med trådlösa nätverk
Enligt en undersökning gjord 2006 är problem med störningar och prestanda det tredje
största problemet med trådlösa nätverk hos nätverkstekniker, efter säkerhet och
felsökning (Wexler, 2006). En bra site survey-mjukvara hjälper till att minska dessa
problem genom att ge stöd i placering och konfigurering av accesspunkter (Chiueh,
2003). Om mjukvaran stödjer RF modellering underlättas denna process ytterligare.
Det finns en rad saker som måste tas i beaktning när ett trådlöst nätverk planeras för
att undvika prestandaproblem. Täckning måste finnas för att tillgodose hela ytan med
tillgång till det trådlösa nätverket, men täckningen bör inte gå för långt utanför den
tänkta ytan för att inte obehöriga ska kunna komma åt nätverket. Signaler mellan
närliggande accesspunkter bör överlappa varandra för att användare obemärkt ska
kunna vandra mellan dem utan att tappa anslutning, men överlappningen får inte
orsaka störningar i signalerna. Förutom detta ställs det krav på bandbredd och
planeringen måste dessutom göras inom utsatt tid och bestämda budgetramar (Fluke
Networks, 2006).
För att nå upp till dessa krav behövs ett system för att placera ut accesspunkter på väl
valda ställen (Chiueh, 2003). För många accesspunkter innebär en högre kostnad och
mer störningar. För få accesspunkter innebär att delar av byggnaden inte får tillgång
till det trådlösa nätverket. Förutom detta tillkommer uppgiften att konfigurera
accesspunkterna. Strömstyrka och kanaler ska väljas för att hålla nere störningar och
ändå erbjuda tillräcklig bandbredd.
2.2.1 Placering av accesspunkter
Ett av de största problemen vid placering av accesspunkter är att det finns ett
begränsat antal tillgängliga kanaler (Chiueh, 2003). I standarderna 802.11b och
802.11g är spektrumet indelat i elva kanaler. Dessa kanaler är dock överlappande och
kan därför inte samexistera då störningar kanalerna emellan skulle bli för stor för att
nätverket skulle kunna fungera. Störningar uppstår när olika accesspunkter arbetar på
samma kanaler då mediet endast tillåter en sändning åt gången på en och samma
kanal. Kanalerna 1, 6 och 11 är de enda kanaler som inte överlappar och därför är det
i praktiken också endast dessa tre kanaler som kan samexistera. Standarden 802.11a
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har upp till tolv tillgängliga ej överlappande kanaler, vilket gör problemet enklare att
hantera men det är fortfarande ett problem som måste lösas. Detta kan jämföras med
mobiltelefonin där antalet tillgängliga kanaler är hundratals och störningar är mycket
lättare att undvika.
Ett sätt att ordna att accesspunkter som använder samma kanal aldrig stör ut varandra
är att placera dem enligt en modell som demonstreras i figur 2 (Chiueh, 2003). Detta
är dock lättare sagt än gjort då verkligheten sällan har så strukturerade avgränsningar
och förutsättningar saknas ofta för att en exakt matchning av denna modell ska gå att
implementera. Dessutom förutsätter modellen att bandbreddskraven är lika stora över
hela ytan. Om ett område behöver större bandbredd måste också flera kanaler
erbjudas inom samma yta, vilket gör modellen omöjlig att implementera.

Figur 2 – Kanalallokeringsmodell. Varje färg representerar en kanal och varje
hexagon motsvarar ett fysiskt område. Målet är att två accesspunkter som använder
samma kanal inte ska överlappa varandras täckningsområden - detta för att undvika
störningar.
Hinder i omgivningen gör också placeringen av accesspunkter svår då det kan ge
upphov till det s k ”hidden node”-problemet. ”Hidden node”-problemet innebär att två
klienter inte kan se varandras signaler och därför skapar problem med att båda
klienter sänder samtidigt till samma accesspunkt. Detta skapar kollisioner och medför
att trafik måste skickas om för att vara läsbar och minskar därmed genomströmningen
i nätverket. Den bästa lösningen på detta problem är att placera accesspunkter på
ställen så att ”hidden node”-problemet sällan eller aldrig kan uppstå (Ciampa, 2006, s.
166).
Ett annat problem är det s k ”near/far”-problemet. Detta problem uppstår när enheter
nära en accesspunkt sänder så starka signaler att enheter längre ifrån med svagare
signaler inte kan kommunicera med accesspunkten. Detta problem är lättare att lösa
genom att öka eller minska de olika signalstyrkorna, men kan också undvikas med bra
placering av accesspunkter (Ciampa, 2006, s. 371-372).

2.3 Site Survey
Vid implementation av ett WLAN är site survey en av de viktigaste delarna. Även om
en site survey inte genomförs innan själva implementationen bör åtminstone en analys
ske efter implementationen för att säkerställa att nätverket fungerar och lever upp till
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de krav som ställts (Carpenter, 2008, s. 235). Det viktigaste är att ta reda på hur
många accesspunkter som behövs, var de ska placeras samt hur de ska konfigureras
eftersom detta löser många av de problem med störningar och prestanda som är
beskrivna i 2.2 (Carpenter, 2008, s. 313). En site survey är en process vars syfte är
reda ut dessa saker.
Planering och dokumentering är en stor del av site survey-processen, utöver själva
undersökningen. Dokumentering sker i två faser. Dels bör nuvarande miljö och
prestandakrav dokumenteras innan undersökningen genomförs och dels måste
resultaten och rekommendationer för implementationen av WLAN:et dokumenteras
(Carpenter, 2008, s. 250-251). Denna rapport behandlar inte planeringsprocessen eller
dokumenteringprocessen annat än verktygens stöd för dokumentering av resultat.
Fyra huvudtyper av site surveys existerar: manuella, automatiserade, assisterade samt
virtuella (Carpenter, 2008, s. 247). Automatiserade och assisterade site surveys
innebär att ”intelligent” hårdvara finns tillgänglig - hårdvara som automatiskt kan
anpassa konfigurationen utefter förutsättningarna. Dessa två typer av site surveys
diskuteras ej ingående i denna rapport just p g a att de är automatiserade och generella
site survey-verktyg inte går att använda i dessa fall. I denna rapport tas istället de
andra två typerna upp, manuell site survey och virtuell site survey.

2.4 Manuell site survey
En manuell site survey innebär att fysiskt undersöka var accesspunkter bör placeras.
Arbetet innefattar att placera ut accesspunkter på strategiska ställen och undersöka
signal-to-noise ratio (SNR), täckning, störningar, Quality of Service (QoS),
bandbredd med mera. SNR är den slutliga mottagna styrkan på en signal efter att
störningar har inräknats. QoS innebär kvaliteten på sändningar, t ex hur många paket
som inte kommer fram eller hur hög bandbredd som kan uppnås på olika delar av
nätverket. Detta görs på olika platser där nätverket är tänkt att fungera, med hjälp av
en trådlös mobil klient, för att på så sätt försöka hitta en optimal placering och
konfiguration av accesspunkter (Carpenter, 2008, s. 247-248). Informationen
dokumenteras under processens gång och sammanställs till sist för att skapa den
slutgiltiga site survey-dokumentationen (Carpenter, 2008, s. 268).
För att få ett så bra och användbart resultat som möjligt bör åtminstone följande
utrustning finnas tillgänglig (Carpenter, 2008, s. 269):
 Spektrumanalysator för att hitta störningar och redan existerande trafik i
rummet där nätverket är tänkt att implementeras.
 Laptop med lämplig site survey-mjukvara och ett trådlöst nätverkskort för att
samla in data.
 Accesspunkter för att kunna testa tänkbara placeringar och signalstyrkor. Till
dessa bör också finnas verktyg för att tillfälligt montera dem på alla tänkbara
platser.
 Kamera för att tydligt dokumentera lämpliga platser att placera accesspunkter.
 Måttband för att t ex säkerställa att det finns tillräckligt med utrymme runt
utrustningen.
Det är möjligt att göra en site survey enbart baserad på en fysisk undersökning och
genom att manuellt dokumentera och sammanställa resultaten för att bygga en bild
över hur nätverket bör planeras, även om det kan vara svårare och ta längre tid än en
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virtuell site survey (Fluke Networks, 2006). Fördelen med en manuell site survey är
att resultaten blir väldigt exakta och anpassade till den specifika platsen eftersom den
baseras på mätningar ute i den riktiga miljön. Nackdelen är att processen kan vara
väldigt tidsödande och därför passar sig den här typen av undersökningar till små eller
mellanstora WLAN, samt WLAN som av olika anledningar kräver väldigt exakta
mätningar (Carpenter, 2008, s. 247).

2.5 Virtuell site survey
En virtuell site survey är en metod för att med site survey-mjukvara arbeta utan några
som helst fysiska undersökningar (Carpenter, 2008, s. 249). Istället används
radiofrekvensmodellering för att inom loppet av några timmar generera en karta över
optimal placering och konfigurering av accesspunkter. En del verktyg genererar även
en karta över hur täckningen kommer att se ut när nätverket är implementerat.
Fördelen med en virtuell site survey är att ingen tid behöver läggas på att genom en
trial-and-error metod fysiskt undersöka optimala placeringar av accesspunkter. Istället
genereras en karta med lämpliga placeringar automatiskt. Ett verktyg för virtuell site
survey kan dock kosta mycket pengar och ta tid att lära sig (Carpenter, 2008, s. 247).
Det kan också ta tid att samla in och mata in all data om byggnaderna som krävs.
Därför passar sig den här typen av site surveys främst till stora WLAN, eller till
företag som upprepar site survey-proceduren väldigt ofta.
Virtuella site surveys baseras på radiofrekensmodellering. RF-modellering innebär att
försöka förutspå och grafiskt modellera täckning av olika accesspunkter i en byggnad.
För att kunna modellera krävs en ritning eller skiss av hur byggnaden ser ut, och i
vissa fall även vilka material som väggar och andra hinder består av. Ritningen och
informationen importeras till mjukvaran. Modellen kan modifieras genom att i
mjukvaran placera accesspunkter på olika ställen och se hur täckningen förändras för
att underlätta vid placering av accesspunkter. Eventuella överlappningar av
täckningsområden ska kunna upptäckas och på så sätt även underlätta vid val av
kanaler. Modellen ger dock enbart en uppskattning och bör därför även i efterhand
testas genom en fysisk undersökning på plats (Chiueh, 2003).
De två vanligaste typerna av modeller för att förutspå hur radiovågor beter sig för en
viss plats är empiriska modeller och raytracing-baserade modeller (Chiueh, 2003).
Empiriska modeller bygger på att mätningar tidigare har gjorts i olika miljöer med
olika typer av hinder och väggar. Dessa mätningar används sedan för att försöka
förutspå radiovågors beteende i liknande miljöer (Chiueh, 2003). Ett exempel är att
mätningar görs i två olika kontorsmiljöer och ett genomsnitt räknas ut av hur mycket
signalstyrkan försvagas från en våning till en annan. När modellen sedan används i en
tredje kontorsmiljö används detta genomsnitt för att uppskatta hur mycket signalen
påverkas mellan två våningar. Endast avståndet från accesspunkten tas hänsyn till när
täckning skall beräknas med en empirisk modell, och därför blir resultatet inte särskilt
exakt.
Raytracing-modeller innebär att en karta över, eller 3D-modell av, byggnaden där
nätverket skall implementeras importeras i verktyget. Tjocklek och material i olika
väggar och hinder måste även anges. Simulerade accesspunkter placeras ut på
ritningen och radiovågor simuleras i alla riktningar (Chiueh, 2003). Varje gång en
simulerad radiovåg stöter på ett hinder beräknas hur vågen påverkas beroende på
hindrets specifikationer för att till sist kunna presentera en bild av hur radiovågorna
kommer att bete sig i den specifika miljön. Det finns olika algoritmer för att räkna ut
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detta. Att använda 3D-modeller kräver mer processorkraft, men resultatet blir mer
exakt. Att använda en karta i 2D kräver mindre processorkraft men detta är på
bekostnad av resultatets exakthet.

2.6 Tillgängliga site survey-verktyg
De verktyg som undersöks och jämförs i denna rapport är InterpretAir WLAN Survey
Software och Kismet. Dessa verktyg beskrivs i kapitel 5 i rapporten. Det finns dock
andra site survey-verktyg tillgängliga och några av dem beskrivs här. Trapeze
RingMaster, Aruba RF Plan och AirMagnet är exempel på kommersiella verktyg som
passar sig för site surveys vid stora nätverk. AirTraf och Wireshark är två open source
verktyg med mindre funktionalitet och passar sig därför bättre för mindre nätverk.
2.6.1 AirTraf
AirTraf 1.0 är ett open source-verktyg för att samla in information om trådlösa
nätverk (Elixar Inc., 2003). Programmet kan bl a läsa av signalstyrka och samla in
trafik som skickas. Denna information kan användas för att göra en manuell site
survey. AirTraf 1.0 har inget stöd för virtuella site surveys och har inte uppdaterats
sedan 2003.
2.6.2 Wireshark
Wireshark (tidigare Ethereal) är ett open source-verktyg för att samla in datapaket och
analysera dem med hjälp av olika filter (Wireshark Foundation, 2009). Även om
verktyget inte är specifikt utvecklat för site surveys går informationen dock att
använda i detta syfte. Senaste uppdatering av programmet skedde vid skrivandet av
denna rapport den 6:e februari 2009 och den senaste versionen var då 1.0.6.
2.6.3 Trapeze RingMaster
RingMaster är ett verktyg som kan användas till att genomföra virtuella site surveys
genom RF-modellering (Chiueh, 2003). Genom att ange krav på bandbredd för varje
yta i byggnaden kan RingMaster automatiskt generera ett dokument med lämplig
placering och konfigurering av accesspunkter. Verktyget kan dessutom användas för
att läsa in och sammanställa data och är därför även ett lämpligt verktyg vid en
manuell site survey (Carpenter, 2008, s. 286). RingMaster använder statistisk
modellering (Carpenter, 2008, s. 286), vilket innebär att empiriska studier har gjorts
på hur radiovågor beter sig i olika miljöer och denna information används sedan för
att försöka förutspå hur de kommer att bete sig i den aktuella miljön (Chiueh, 2003).
2.6.4 Aruba RF Plan
Aruba RF Plan är ett verktyg för virtuella site surveys där kartor importeras och
accesspunkter sedan manuellt placeras ut på kartorna (Carpenter, 2008, s. 286).
Effekten kan också anpassas manuellt för att se hur täckningen påverkas. Detta
verktyg kan dock inte automatiskt generera förslag på lämpliga placeringar och
konfigurationer av accesspunkter.
2.6.5 AirMagnet
AirMagnet är en blandning mellan ett verktyg för virtuella site surveys och ett verktyg
för manuella site surveys (Carpenter, 2008, s. 287). Genom att först mata in ritningar
och sedan fysiskt gå runt i byggnaden och läsa av signalinformation på olika ställen
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kan verktyget automatiskt sammanställa informationen och presentera den på olika
sätt.

2.7 Open source
Open source är en term som brukar användas för att beskriva mjukvara som släpps
med tillhörande källkod och dessa lyder under olika licenser. Licenserna garanterar att
vidareutvecklingar av mjukvaran också släpps med tillhörande källkod, skyddar vissa
av utvecklarnas rättigheter och förhindrar restriktioner av hur mjukvaran kan
användas och vem som får använda den (Woods, 2005).
2.7.1 Open source vs proprietär mjukvara
Den största skillnaden mellan open source-applikationer och proprietära applikationer
är att källkoden är helt öppen och kan laddas ned, undersökas, vidareutvecklas och
vidaredistribueras av vem som helst (Woods, 2005). Vanligtvis innebär denna öppna
vidareutveckling att många personer deltar i utvecklingsarbetet. Målet med detta är att
göra mjukvaran så bra som möjligt, men kan i vissa fall istället ge upphov till nya
problem, t ex att mjukvaran blir väldigt komplex och ostrukturerad.
2.7.2 Kostnad
Det råder delad mening om huruvida open source betyder att mjukvaran är gratis eller
ej. Ofta är så fallet, även om vissa utvecklare tar betalt för t ex dokumentation,
uppdateringar och support. En av grundarna till konceptet open source, Richard
Stallman, kom dock med uttalandet "free software is free as in speech, not as in beer",
där termen free software representerar open source-mjukvara (Woods, 2005). En del
människor tyckte inte om Stallmans attityd eftersom de inte delade hans inställning
till intellektuell egendom. Eric Raymond, Tim O’Reilly och ett flertal andra gick
samman och började jämställa termen open source med gratis mjukvara. Många
hakade på denna trend, även om vissa fortfarande gör skillnad på begreppen och
istället använder termen free and open source software, FOSS, för att beskriva open
source-mjukvara som är gratis.
Även om mjukvaran är helt gratis måste man dessutom ta hänsyn till andra aspekter
när man väljer att använda en open source-mjukvara. Brist på professionell support
och dokumentation kan leda till att kostnaden för driftsättning, upplärning och
underhåll blir mycket högre för en open source-mjukvara jämfört med en kommersiell
mjukvara (Rose, 2008).
2.7.3 Licenser
För att förstå hur open source fungerar måste man känna till de licenser som
mjukvarorna publiceras under. Licenserna reglerar hur mjukvaran får spridas vidare.
GNU General Public License, GPL, är en av de mest använda licenserna (Wheeler,
2008a).
GPL säger att mjukvaran alltid måste distribueras tillsammans med källkoden (Free
Software Foundation Inc., 2007). Mjukvaran behöver inte vara gratis; utvecklaren har
rätt att ta betalt för distributionen. Mottagaren måste kunna göra ytterligare
modifikationer av mjukvaran eller använda delar av den i andra program om så
önskas. Mjukvaran ska också kunna spridas vidare så länge den fortfarande hålls fri.
Mjukvaran får inte patenteras, detta för att garantera att mjukvaran hålls fri. GPL
fastslår också att inga garantier lämnas på mjukvarans funktionalitet och utvecklaren
kan inte ställas till svars vid eventuella fel.
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3 Problem
För att göra en bra planering och implementering av ett trådlöst nätverk krävs ett bra
site survey-verktyg. Idag finns en rad verktyg tillgängliga att välja mellan, både
proprietära och med öppen källkod.
Tyvärr saknas det idag en utförlig undersökning och jämförelse mellan proprietära
site survey-verktyg och site survey-verktyg med öppen källkod. Anledningen till att
en sådan undersökning är viktig är för att kunna göra ett informerat val när site
survey-mjukvara skall införskaffas då verktyget måste innehålla all funktionalitet som
krävs för en fullgod site survey. Det saknas också en klar och tydlig metod om hur
jämförelsen bör ske, vilket är en annan anledning till att detta arbete är viktigt.
Då verktygen varierar väldigt mycket i pris måste även kostnaden av verktyget tas
med i beräkningen när mjukvara skall väljas. Open source-alternativen är ofta
billigare och att använda dessa istället för proprietära verktyg bör därför noga
övervägas.
Syftet med denna rapport är att undersöka och jämföra två site survey-verktyg varav
det ena är proprietärt och det andra är open source. Verktygen som jämförs i
rapporten är InterpretAir WLAN Survey Software och Kismet. Målet med
jämförelsen är att avgöra huruvida ett open source-verktyg kan erbjuda lika fullgod
funktionalitet som ett proprietärt verktyg. Jämförelsen görs enbart på funktionalitet
vid planering och implementering av ett trådlöst nätverk. Jämförelsen fokuserar på
hur verktygen hanterar RF modellering, placering av accesspunkter samt val av
kanaler och strömstyrka. Verktygens förmåga att hjälpa till vid felsökning och att lösa
säkerhetsproblem kommer inte att jämföras.
Rapporten ger en inblick i vad som skiljer sig åt mellan ett proprietärt och ett open
source-verktyg. Denna inblick kan ge vägledning när det kommer till att välja mellan
olika site survey-verktyg vid planering av ett trådlöst nätverk. Rapporten ger också
läsaren en metod med klara kriterier som kan användas för att i framtiden jämföra och
välja mellan site survey-verktyg.
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4 Metod
För att kunna jämföra de båda verktygen behövs en metod med tydliga och väl valda
kriterier för att jämföra site survey-mjukvaror. Wheelers metod (2008b) är en välkänd
metod för att jämföra open source-mjukvara.
En stor del av Wheelers metod fokuserar på open source i form av community,
tillgång till support, licenser o s v, och trots att detta är mycket relevant då två open
source-mjukvaror jämförs så är det mindre viktigt i undersökningen i denna rapport.
Wheeler tar också upp val av mjukvara att jämföra, vilket också behandlas i denna
rapport, men i en mindre utsträckning. Ett beslut har redan tagits om vilka mjukvaror
som är lämpliga att jämföra i denna rapport och då site survey är ett mycket mer
begränsat område än alla open source-mjukvaror så är valet av mjukvara mycket mer
begränsad och därför lättare. Detta är också en anledning till att undersökning av
recensioner för de respektive mjukvarorna inte heller är nödvändig. Säkerhet är också
en del av Wheelers metod men denna rapport är avgränsad och tar inte upp
säkerhetsaspekterna i mjukvarorna. Verktygens inlärningstid är en annan aspekt som
inte tas upp i denna rapport.
Den enda del av Wheelers metod som egentligen är applicerbar är undersökning av
funktionalitet i mjukvarorna och därför har bedömningen gjorts att Wheelers metod
inte är lämplig i syftet att jämföra en kommersiell mjukvara med en fri open sourcemjukvara.
Trots att Wheeler tar upp funktionalitet har han inte ställt upp några specifika kriterier
för att jämföra just site survey-verktyg och därför har en rad kriterier valts ut baserat
på den tillgängliga litteraturen. En metod har sedan utformats för att utifrån dessa
kriterier jämföra mjukvarorna. Detta har gjorts eftersom ingen annan metod för att
specifikt jämföra site survey-verktyg har hittats och en egen metod som är anpassad
för detta specifika syfte är därför lämpligast att använda.

4.1 Kriterier
För att kunna jämföra verktygen behövs tydliga kriterier. Dessa kriterier har valts ut
då de är viktiga delar av ett verktyg för en lyckad site survey. En del kriterier är direkt
relaterade till nätverkets prestanda medans andra kriterier avser verktygets förmåga att
underlätta vid administratörens arbete.
För att undvika problem med nätverket har tre kriterier valts ut rörande SNR, QoS och
störningar, då dessa saker har en direkt påverkan på prestanda och funktionalitet i det
trådlösa nätverket.
SNR påverkar prestandan i det trådlösa nätverket. Ett högre SNR-värde leder till
högre genomströmning, större täckningsområde och färre omsändningar.
Rekommendationen är att SNR bör ligga på som minst 20dB (Geier, 2005).
Quality-of-Service är en term som används för att specificera garanterad
genomströmningskapacitet på nätverket (Wi-fi Planet, 2008). Bandbredden bör vara
hög och andelen tappade paket bör vara låg för att en bra QoS ska kunna uppnås. QoS
har därför valts som ett kriterium då det direkt påverkar prestandan i nätverket.
Störningar är ett problem inom trådlös kommunikation. Störningar är närvaron av
oönskade signaler som stör ut nätverkets kommunikation. Detta medför att klienter i
nätverket tvingas vänta på att störningarna försvinner innan de kan sända, då mediet
endast tillåter en sändning åt gången (Geier, 2002). Detta är därför ett kritiskt problem
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inom trådlösa nätverk och verktygens förmåga att hantera detta har därför valts ut som
ett kriterium.
För att underlätta administratörens arbete med site surveyn är det dessutom bra om
verktyget kan hjälpa till med dokumentering av resultat, placering och konfigurering
av accesspunkter och ha ett användarvänligt gränssnitt. Därför har även dessa kriterier
valts ut.
Kriterierna som jämförs är verktygens förmåga att:


läsa av signalstyrka och brus (signal-to-noise ratio, SNR) på olika platser i
nätverket.



upptäcka störningar mellan olika accesspunkter i nätverket.



undersöka Quality of Service för nätverket i form av bandbredd och andel
tappade och skadade paket.



genomföra manuell site survey.



genomföra virtuell site survey.



automatiskt dokumentera resultat.



hjälpa till vid placering och konfigurering (strömstyrka och lämpliga kanaler)
av accesspunkter.

Som ett sista kriterium ska verktygens gränssnitt undersökas och en evaluering göras
av hur lättanvända och lätta de är att lära sig. En djupare undersökning av detta skulle
dock bli för stor för att rymmas i denna rapport och därför blir evalueringen endast
subjektiv och kort.

4.2 Genomförande
Genomförandet har delats upp i två delar. En litteraturstudie över tillgängliga site
survey-mjukvaror har gjorts. Resultatet av denna studie är en lista med olika verktyg
(presenteras i 2.6) och två verktyg som specifikt har valts ut för att jämföras.
Manualer och specifikationer för de två valda verktygen har ytterligare studerats.
Detta har gjorts för att få en överblick av utlovad funktionalitet i verktygen och en
förståelse för verktygens begränsningar.
En litteraturstudie har gjorts över lämpliga metoder och kriterier för att jämföra site
survey-mjukvaror. Resultatet av denna är en utvald metod och en lista med lämpliga
kriterier (presenteras i 4.1).
Experiment har genomförts där verktygen testats och jämförts utifrån de uppställda
kriterierna. Det har undersökts huruvida de når upp till kriterierna och i sådana fall
hur väl detta görs. Vid detta test har en laptop och en accesspunkt använts i
hemmamiljö. Vid tillfället för undersökningen fanns 14 trådlösa nätverk tillgängliga i
miljön. Laptopen använde Windows XP som operativsystem med trialversionen av
InterpretAir installerad. En Live-CD med Backtrack 3 användes för att testa Kismet.
Backtrack 3 är en färdig uppsättning av verktyg för trådlösa nätverk i Linux-miljö.
Med hjälp av verktygen och accesspunkten mättes och dokumenterades de olika
kriterierna över en dag. Mätningen skedde genom att exekvera programmen och
undersöka dem för att ta reda på hur de hanterade kriterierna. Samtidigt studerades
mjukvarornas dokumentation för mer information.
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Till sist har verktygens resultat sammanställts och en jämförelse gjorts av hur väl de
hanterar kriterierna för att på så sätt försöka avgöra vilket verktyg som är lämpligast
att använda vid en site survey.
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5 Jämförda verktyg
De verktyg som undersökts och jämförts i denna rapport är InterpretAir WLAN
Survey Software och Kismet.
En studie i, och jämförelse av, två open source site survey-verktyg har tidigare gjorts
av Simon Strand (2008). Där blev slutsatsen är att den open source-mjukvara som
erbjuder bäst funktionalitet är Kismet och därför har Kismet valts ut för att i denna
rapport undersökas och representera open source-mjukvarorna.
De proprietära mjukvarornas kostnad gör att det inte är realistiskt att inhandla någon
av dessa inför denna studie. Anledningen till att InterpretAir har valts ut är det fanns
få kommersiella mjukvaror tillgängliga för gratis testning. En trialversion av
InterpretAir fanns dock tillgänglig på nätet (http://www.flukenetworks.com/fnet/ensg/products/InterpretAir/Downloads/Downloads%20and%20Updates) och därför
kunde denna mjukvara testas och undersökas utan kostnad. Trialversionen har dock
begränsningar som att den enbart går att använda i 30 minuter åt gången och det går
inte att spara sitt arbete.

5.1 InterpretAir WLAN Survey Software
InterpretAir är ett site survey-verktyg utvecklat av Fluke Networks. Enbart en licens
för verktyget kostar ca 3100 - 3300 dollar (Fluke Networks, 2009). Vill man ha
guldpaketet med support, utbildning online och mjukvaruuppdateringar tillkommer en
kostnad på ca 600 dollar per år. Systemkraven är inte höga; det behövs som minst en
Pentium III-processor, 512 MB RAM, och 500 MB ledigt hårddiskutrymme.
Programmet fungerar genom att det importeras en bild på planlösningen där det
trådlösa nätverket är tänkt att installeras. Ovanpå denna bild ritas sedan olika typer av
väggar, fönster, bokhyllor m m ut. Sedan går det att placera ut accesspunkter och med
hjälp av väggarna som angetts försöker programmet genom att använda raytracing
räkna ut signalstyrka, störningar, o s v. Programmet kan sedan grafiskt visa
informationen direkt på ritningen. Se figur 3 för ett exempel på hur det kan se ut. I
figur 4 har ytterligare en accesspunkt lagts till och den grafiska presentationen av
signalstyrkan har automatiskt förändrats för att spegla de nya omständigheterna.

Figur 3 – InterpretAir skärmbild med visualiserad signalstyrka
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Figur 4 – InterpretAir skärmbild med en tillagd accesspunkt

5.2 Kismet
Kismet är ett program som fungerar som detektor av trådlösa nätverk, paketsniffer
och intrångsdetekteringssystem (Kismet, 2009a). Enligt dokumentationen går
programmet även att använda som ett site survey-verktyg, även om detta inte är det
primära syftet.
Kismet använder det trådlösa nätverkskortet för att samla in alla paket det kan komma
över och på så sätt upptäcka, annonserade som oannonserade, trådlösa nätverk i
närheten som sänder ut information. Paketen kan lagras och analyseras vilket gör att
Kismet har mycket funktionalitet som InterpretAir saknar, även om denna
funktionalitet inte är relevant i syftet att utföra en site survey.
Kismet lyder under GPL-licensen och senaste version vid skrivande stund är Kismet2008-05-R1. Denna version släpptes klockan 19:42:13 den 29:e maj 2008 och finns
att ladda ner gratis på www.kismetwireless.net.
En bild på programmets gränssnitt visas i figur 5. Kismet scannar omgivningen efter
trådlösa nätverk och presenterar dem som en lista. Genom att markera ett nätverk och
trycka på Enter går det att se information om det specifika nätverket, se figur 6.
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Figur 5 – Kismets huvudsida. Menyn visar de trådlösa nätverk som upptäckts i
omgivningen.

Figur 6 – Detaljerad information om ett nätverk i Kismet. Informationen fås fram
genom att markera ett nätverk i huvudmenyn och trycka på Enter. Här finns bl a
information om SNR, kryptering, bandbredd och antalet anslutna klienter.
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6 Resultat
Nedan följer resultaten från undersökningen av de två mjukvarorna. Först presenteras
hur verktygen hanterar de olika kriterier som satts upp i sektion 4.1 och vilka fördelar
och nackdelar som finns med de olika verktygen. Sedan sammanfattas resultaten och
en jämförelse görs mellan verktygen.

6.1 Signalstyrka och brus
InterpretAir kan grafiskt visa signalstyrka på de olika platserna i nätverket – se figur 3
och 4. Dessa områden är dock inte exakta utan uppskattningar gjorda med information
från manuella site surveys på den specfika platsen kombinerat med uppskattningar av
hur radiovågorna borde bete sig i den aktuella miljön. Verktyget kan också läsa av
brusnivåer och med hjälp av dessa räkna ut signal-to-noise ratio och grafiskt
representera informationen på skärmen – se figur 7.

Figur 7 – Grafisk representation av SNR i InterpretAir
Kismet kan läsa av signalstyrka och brus, men inte skapa en grafisk representation av
detta utan enbart presentera värdena i textform – se figur 5. Dessa värden är inga
uppskattningar utan exakta värden som dokumenteras på plats. Att enbart kunna lagra
värdena i textform är ofta mindre användbart än att presentera dem grafiskt och detta
är därför en stor nackdel med Kismet.
Däremot existerar det en modul till Kismet vid namn GPSMap. Genom att använda en
GPS och automatiskt logga alla paket som Kismet plockar upp och i loggen även
inkludera GPS-position går det att grafiskt representera läsningarna för att skapa en
visuell representation över trådlösa nätverk - se figur 8. Denna information är dock
långt ifrån lika exakt och detaljerad som i InterpretAir då den använder GPS och
därför inte går att använda för nätverk inom byggnader. GPSMap är dessutom
föråldrad och bör enligt Kismets användare inte längre användas (Kismet, 2009b).
Istället är ett nytt verktyg vid namn Kismap under utveckling som är tänkt att ersätta
GPSMap.
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Figur 8 – En karta över upptäckta trådlösa nätverk i GPSMap. Bilden är tagen från
Kismets hemsida.

6.2 Störningar
InterpretAir kan uppskatta hur mycket de olika accesspunkterna stör varandra och
dessutom visa denna information grafiskt på en karta. Informationen används också
när programmet används för att tipsa om lämpliga placeringar av nya accesspunkter.
Kismet har ingen uttalad funktionalitet för att upptäcka störningar mellan
accesspunkter utan detta får istället testas och uppskattas vid mätningar av bandbredd,
styrka och brus.

6.3 Quality of Service
InterpretAir kan visuellt på en karta visa hur mycket bandbredd som finns tillgänglig i
de olika delarna av nätverket. Precis som med signalstyrka och SNR är detta
uppskattningar som baseras på manuella mätningar.
Kismet kan också läsa av nuvarande bandbredd men denna data kan enbart
dokumenteras specifikt för varje plats och därför kan ingen uppskattning om total
bandbredd i alla delar av byggnaden automatiskt göras.
Ingen funktionalitet hittades i vare sig InterpretAir eller Kismet för att upptäcka
frekvensen av tappade eller skadade paket.

6.4 Manuell site survey
Genom att installera en klient för InterpretAir som kan samla in data från trådlösa
nätverk går programmet att använda för manuella site surveys. Detta sker genom att
klienten startas på en laptop med ett trådlöst nätverkskort med InterpretAir igång och
en karta över byggnaden importerad i programmet. Sedan förs laptopen långsamt
genom byggnaden och med jämna mellanrum klickar man på kartan där laptopen för
tillfället befinner sig. För varje klick görs en mätning av signalstyrka från närliggande
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accesspunkter och brusnivåer och resultaten dokumenteras automatiskt. Desto oftare
mätningarna görs desto mer exakt blir site surveyn. Efter att site surveyn är slutförd
importeras den automatiskt i InterpretAir och datan används för att rita upp de olika
grafiska representationerna av signalstyrka, SNR, tips på placering av accesspunkter,
etc. Genom att göra fler site surveys går det att göra informationen ännu mer exakt,
och det går att välja vilka site surveys man vill använda och vilka som inte ska tas
hänsyn till. För varje site survey lagras automatiskt datum och tidsmarkeringar för
varje individuell mätning. Det går dessutom att lägga till kommentarer om site
surveyn t ex om man vill påpeka huruvida en dörr var öppen eller en mikrovågsugn
påslagen.
Kismet går också att använda till en manuell site survey. Genom att markera
nyckelplatser på en karta och gå runt med en laptop med Kismet installerat och
dokumentera mätvärden på signalstyrka och brus på dessa platser går det att manuellt
skapa en karta eller en graf över täckning och problemområden. Genom att justera
accesspunkternas placering och konfigurationer, och sedan göra undersökningen på
nytt går det på så sätt att förbättra nätverket genom trial-and-error. Detta kräver dock
mer arbete än i InterpretAir och Kismet kan inte automatiskt använda datan för att
skapa grafiska presentationer av datan från site surveyn.

6.5 Virtuell site survey
InterpretAir är utvecklat för att stödja virtuella site surveys. Det går att göra enbart
virtuella site surveys om så önskas och för att få mer exakthet går det att kombinera
virtuella site surveys med manuella sådana.
Första steget är att importera en karta över byggnaden där nätverket ska sättas upp och
rita ut olika typer av väggar och andra hinder för att programmet ska kunna bedöma
signalstyrka genom olika typer av material. Detta görs genom att olika material
tidigare har testats för att komma fram till hur mycket signalen vanligtvis förändras
när den passerar genom ett visst material och detta är därför enbart en uppskattning.
Efter att väggarna har ritats ut går det att placera ut virtuella accesspunkter direkt på
kartan och direkt se hur detta påverkar nätverket. Genom att ändra kanaler, antenner
och sändningstyrka på de olika accesspunkterna går det att också att se hur nätverket
förändras beroende på konfiguration. Detta blir dock enbart en uppskattning av hur
radiovågor brukar bete sig i de olika miljöerna och därmed ingen exakt representation
av verkligheten. Genom att kombinera detta med manuella site surveys går det dock
efteråt att verifiera lösningen och upptäcka avvikelser från verkligheten för att kunna
justera och skapa en så bra lösning som möjligt.
Kismet har ingen funktionalitet för att genomföra virtuella site surveys eller RFmodellering.

6.6 Dokumentering av resultat
I InterpretAir finns en funktion för att automatiskt generera en överskådlig rapport
med resultaten av olika site surveys. Genom att välja vilka manuella site surveys som
skall inkluderas går det att skapa en rapport över önskade delar av byggnaden. Denna
rapport innehåller kartor över signalstyrka, SNR, placeringar av accesspunkter,
störningar mellan accesspunkter och bandbredd på olika platser i byggnaden. I
rapporten ingår också angiven information om de olika accesspunkterna som t ex
sändningsstyrka och kanaler. Rapporten skapas i HTML-format och är därmed enkel
att spara.
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Kismet loggar automatiskt alla upplockade paket. Genom att konfigurera programmet
att lagra informationen i XML-format och använda GPSMap går det att automatiskt
dokumentera resultaten. Detta är dock långt ifrån lika exakt som InterpretAir och
kräver en GPS (se punkt 6.1 för mer information om GPSMap). Kismet har ingen
funktionalitet för att inomhus automatiskt dokumentera mätningar på olika platser,
utan detta måste dokumenteras manuellt.

6.7 Placering och konfiguration av accesspunkter
Genom att analysera funktionaliteten i det existerande nätverket kan InterpretAir
räkna ut och visa lämpliga placeringar av nya accesspunkter. Det går att få olika
förslag genom att ange vilken kanal den nya accesspunkten ska använda. I figur 9
används 802.11a kanal 26 för den nya accesspunkten. Eftersom det inte finns någon
annan accesspunkt som redan använder denna kanal föreslås två placeringar där det är
dålig täckning inom byggnaden – det röda på kartan symboliserar lämplig placering. I
figur 10 används 802.11g kanal 6. Då det redan existerar en accesspunkt med samma
konfiguration mitt i byggnaden föreslås det att den nya accesspunkten placeras långt
borta för att inte orsaka störningar i nuvarande konfiguration.
Genom att i programmet ändra signalstyrka, kanaler och antenner på nuvarande
accesspunkter går det att simulera nya konfigurationer och på så sätt underlättar
InterpretAir vid konfiguration av accesspunkter. Det finns dock ingen funktion för att
automatiskt hitta bästa konfiguration av accesspunkter utan detta är något man måste
testa sig fram till.

Figur 9 – Placeringstips för en ny accesspunkt på 802.11a kanal 26
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Figur 10 – Placeringstips för en ny accesspunkt på 802.11g kanal 6
Kismet har ingen motsvarande funktionalitet utan där krävs det istället att man med
hjälp av dokumenterade mätningar gissar och testar sig fram till lämpliga placeringar
och konfigurationer av accesspunkter.

6.8 Gränssnitt
InterpretAirs gränssnitt är intuitivt och lättanvänt. Klara och tydliga menyer gör det
enkelt att navigera runt och använda funktionaliteten. För att se olika vyer räcker det
med ett musklick. Dokumentation om användning finns att tillgå direkt i programmet.
Ingen konfigurationsfil behöver redigeras manuellt utan all konfiguration görs med ett
grafiskt gränssnitt.
Kismets gränssnitt är helt och hållet textbaserat. Genom att trycka på ”h” i
huvudmenyn ges en lista med användbara kommandon. Med hjälp av dessa
kommandon är det ganska enkelt att navigera runt och utnyttja programmets
funktionalitet. Mycket av konfigurationerna måste dock göras separat i
konfigurationsfiler för programmet och detta sker också i textform och det krävs
därför man är väl insatt i dokumentationen om hur programmet fungerar. Detta gör
Kismet svårare att använda än InterpretAir och programmet har en mycket högre
inlärningströskel. Vill man dessutom använda moduler som t ex GPSMap krävs det
att man även sätter sig in i dokumentationen för dessa verktyg vilket medför att ännu
mer inlärning krävs för ett effektivt användande.
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7 Slutsats
Denna tabell sammanfattar mjukvarornas förmåga att hantera de olika kriterier som
ställts upp. Grön bakgrund innebär att mjukvaran hanterar kriteriet bäst av de båda.
Kriterium

Kismet

InterpretAir

1. SNR

Exakta värden. Lagras
endast i textform.

Kan använda exakta värden
för att grafiskt presentera
information om uppskattad
signalstyrka.

2. Störningar

Funktionalitet saknas.

Uppskattar störningar mellan
AP och visar grafiskt.

3. QoS

Kan läsa av exakta
värden av bandbredd
och lagra informationen
i textform. Kan ej läsa
frekvens av tappade
paket.

Kan använda exakta värden
för att grafiskt presentera
information om uppskattad
bandbredd. Kan inte upptäcka
tappade paket.

4. Manuell site survey

Kan hjälpa till vid
manuella site surveys
genom att mätresultat
på olika platser
manuellt dokumenteras.

Hjälper till vid manuella site
surveys genom att
automatiskt dokumentera
olika avläsningar vid ett klick
på en karta.

5. Virtuell site survey

Funktionalitet saknas.

Stödjer virtuella site surveys.
Kan kombineras med
manuella för bättre resultat.

6. Dokumentering av resultat

Kan endast lagra paket i Genererar automatiska och
XML-form. Kan inte
tydliga rapporter i HTMLautomatiskt
format.
dokumentera site
survey-resultat.

7. Placering och konfigurering
av accesspunkter

Funktionalitet saknas.

Kan ge förslag på lämpliga
placeringar och
konfigurationer.

8. Gränssnitt

Textbaserat gränssnitt.
Manuell redigering av
konfigurationsfiler. Hög
inlärningströskel.

Intuitivt och lättanvänt
grafiskt gränssnitt.
Konfigurationsfiler behöver
ej redigeras manuellt.

För kriterierna 2, 5, 6 och 7 saknas funktionalitet helt i Kismet och därmed är
InterpretAir bäst på att hantera dessa.
För kriterierna 1 och 3 (SNR och QoS) kan Kismet i vissa fall, när exakta mätningar
krävs, ha en fördel i att enkelt och tydligt presentera dessa. InterpretAir kan dock,
med eller utan mätningar, göra uppskattningar av SNR och bandbredd och presentera
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dessa grafiskt. Då dessa uppskattningar är mycket värdefulla vid en site survey har
InterpretAir även här angetts som det bästa verktyget för ändamålet.
Båda verktygen har funktionalitet för manuella site surveys men då InterpretAir
automatiskt kan dokumentera resultat och sammanställa dem grafiskt anses det vara
det bättre verktyget även i detta fall.
När det gäller gränssnitten är InterpretAir helt klart mer användarvänligt och lätt att
lära och därför har InterpretAir även här utsetts till det bästa verktyget.
Även om Kismet har mycket funktionalitet som InterpretAir saknar så är denna
funktionalitet inte relevant i förhållande till de uppsatta kriterierna. Därför har inte
denna funktionalitet tagits hänsyn till i jämförelsen av verktygen som just site surveyverktyg.
Slutsatsen är att InterpretAir har bättre funktionalitet än Kismet för alla kriterier och
är därmed det bättre site survey-verktyget av de två.
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8 Diskussion
8.1 Metod
Avsaknaden av en befintlig metod med kriterier specifikt utvalda för att utvärdera site
survey-mjukvara gjorde utvecklandet av en metod till en vital del av arbetet. Det
visade sig dock vara svårt att välja ut viktiga kriterier som ska kunna mätas och
jämföras, samt hur kriterierna kunde begränsas för att göra arbetet tillräckligt
avgränsat för projektets storlek utan att för den sakens skull förlora någonting viktigt.
Det är möjligt att metoden skulle behöva utökas för att inkludera fler kriterier, som
t ex säkerhet, inlärningskostnader och support. Detta skulle bidra till en bättre
jämförelse och ett enklare val mellan mjukvaror i framtiden. Verktygens noggrannhet
och känslighet är dock knutet till hårdvara och har därför inte tagits upp. Att jämföra
mjukvara på detta sätt skiljer sig från att jämföra hårdvara då mjukvaran i sig inte
påverkar själva mätvärdena.
Metodens utformning gör att den är lämplig för att jämföra alla typer av site surveymjukvaror, inte bara open source mot kommersiella, vilket ökar dess
användningsområde ytterligare.
Något som saknas i metoden är ett klart och tydligt sätt att utifrån resultaten faktiskt
jämföra och avgöra vilket verktyg som är bäst. I jämförelsen som har gjorts är detta
inte något problem då InterpretAir vinner över Kismet på alla punkter. Om resultaten
hade varit jämnare hade det dock kunnat uppstå ett problem med att avgöra vilket
verktyg som är bäst. Som metoden är utformad nu är det upp till var och en att
undersöka resultaten och dra en subjektiv slutsats av vilket verktyg som är lämpligast
att använda beroende på situationen.
Det skulle dock kunna gå att göra sammanvägningen av kriterier mer objektiv. Ett sätt
skulle kunna vara att utdela ett poäng till det verktyg som har bäst funktionalitet för
ett visst kriterium. Verktyget med flest poäng skulle då utses till det bästa verktyget.
Detta system skulle dock fortfarande kunna leda till orättvisa resultat. Anta t ex att
verktygens funktionalitet ligger väldigt nära varandra i prestanda. Det ena verktyget
vinner på varje punkt men med väldigt lite marginal. Låt oss också säga att verktyget
som förlorar har funktionaliet för virtuella site surveys, medan det verktyget som
vinner i poäng helt och hållet saknar denna funktionalitet. Trots att förmågan att
kunna genomföra virtuella site surveys borde göra detta verktyg till vinnare så gör
poängsystemet att det utses till det sämsta av de två verktygen.
Detta skulle dock kunna lösas genom ett viktningssystem där de olika kriterierna
tilldelas olika mycket vikt beroende på hur vital funktionaliteten är. I de fall där
verktygen presterar väldigt lika skulle även delar av poäng kunna delas ut, t ex 1 - 0.8,
istället för bara 1 – 0. Genom att då beräkna en rad olika utfall med olika viktningar
borde en bättre och mer rättvis jämförelse kunna göras.

8.2 Valda verktyg
Att site survey endast är en del av Kismets syfte visade sig tidigt. Det saknas mycket
av funktionaliteten hos ett renodlat site survey-verktyg. Tyvärr har inte något bättre
alternativ hittats, vilket kan ha orsakat att jämförelsen inte har varit rättvis i att visa
skillnader mellan kommersiella site survey-verktyg och open source-verktyg.
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InterpretAir visade sig däremot ha en mycket bra funktionalitet och är därför
antagligen ett bra val för att representera de kommersiella mjukvarorna.

8.3 Resultat
Resultaten är mycket klara. Det råder ingen som helst tvekan om att det kommersiella
verktyget är mycket mer lämpat för site survey än open source-verktyget. Det kan
dock bero på avsaknaden av en renodlad open source site survey-mjukvara och därför
är resultatens giltighet och användbarhet diskutabla. Det råder dock inget tvivel om att
de kommersiella alternativen ligger långt före. Att ta reda på detta var ett mål med
rapporten och utifrån den synpunkten har arbetet varit framgångsrikt.
Kismets begränsade funktionalitet gör tyvärr att det inte är särskilt lämpligt för något
annat än planerandet av väldigt små WLAN, med som högst ett par accesspunkter. I
dessa fall är det dock tveksamt huruvida en utförlig site survey överhuvudtaget
behövs göras. Kismets användningsområde är därför inte särskilt stort.
InterpretAirs kostnad på 3100 dollar kan vara hindrande för företag med en låg
omsättning. För medelstora och stora företag med en högre omsättning kan dock
investeringen vara värd att göra, förutsatt att WLAN:et som ska planeras är av
betydande storlek. Detta dels p g a funktionaliteten, men även eftersom verktyget
underlättar en administratörs arbete vid planering och driftsättning.
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9 Uppslag till fortsatt arbete
Eventuellt fortsatt arbete inom detta område skulle kunna innebära att jämföra fler
kommersiella mjukvaror med varandra för att på så sätt eventuellt kunna upptäcka ett
bättre kommersiellt alternativ än InterpretAir. En annan jämförelse skulle dessutom
kunna göras mellan Kismet och andra open source-verktyg för att försöka avgöra
huruvida Kismet fortfarande är det bästa open source-alternativet.
Nya versioner av Kismet är dessutom på väg och med ny funktionalitet, som t ex
Kismap, vore det intressant att göra en ny jämförelse och ta reda på huruvida Kismet i
framtiden kommer att kunna mäta sig bättre mot de kommersiella mjukvarorna.
Ytterligare skulle jämförelsemetoden kunna utökas
säkerhetsaspekter, inlärningstid och supportmöjligheter.
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