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Sumário Executivo 
 
Nossa avaliação independente feita por terceiros descobriu que a tecnologia Cisco CleanAir é 
uma solução abrangente e valiosa para resolver problemas de interferência causados por 
fontes de interferência não Wi-Fi em redes sem fio. 

Dispositivos não Wi-Fi comuns que operam no mesmo espectro de rádio que redes sem fio 
podem causar perda significativa de qualidade da experiência do usuário, latência alta e, em 
alguns casos, total interferência na rede sem fio. Isso ocorre devido ao design elegante do 
protocolo 802.11 analisa o sinal antes de responder Esse design pode permitir que o canal 
fique totalmente bloqueado por interferência, resultando em perda de clientes. A capacidade de 
identificar e evitar esses tipos de interferência é de grande importância para gerentes de rede. 

A tecnologia Cisco CleanAir usa um ASIC de rádio personalizado no access point para oferecer 
análise de espectro líder da classe e ferramentas de atenuação de interferência não 
disponíveis em chipsets Wi-Fi padrão. Essas ferramentas aprimoram a granularidade da 
resolução de verificação e oferecem rápida evasão de condições ruins do canal a fim de 
proteger a experiência do usuário final. 

Ficamos satisfeitos com a velocidade e precisão de detecção de várias fontes comuns de 
interferência não Wi-Fi, especificamente com o nível de informações acionáveis fornecidas para 
auxiliar nas atividades de atenuação. O Cisco CleanAir ofereceu identificadores exclusivos para 
cada fonte de interferência, exibiu o nível de gravidade e qualidade de ar, classificou 
corretamente o tipo de dispositivo e mapeou o local físico da fonte. A capacidade de identificar 
e localizar várias fontes de interferência simultâneas foi impressionante. 

O CleanAir demonstrou ainda uma vantagem única sobre os concorrentes com a autocorreção, 
alterando de forma confiável para um canal limpo em menos de um minuto, a fim de evitar 
interferência de fontes em até 30 metros. Outro benefício foi a capacidade de detectar access 
points de invasão escondidos em uma frequência não padrão, podendo representar uma 
ameaça à segurança da rede. 

Fornecedores de produtos concorrentes não participaram ativamente do teste incluído neste 
relatório. No entanto, todos os fornecedores terão a chance de demonstrar seus produtos em 
teste nos nossos laboratórios, caso discordem de algumas descobertas que apresentarmos. 

A Miercom tem o orgulho de apresentar a Certificação de Verificação de Desempenho para a 
performance e a integração de recursos de atenuação de interferência, como demonstrado pela 
tecnologia Cisco CleanAir. 

 
 
Rob Smithers 
CEO 
Miercom 
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Principais descobertas 
 

• A interferência não Wi-Fi pode afetar a taxa de transmissão entre access points e 
clientes no espectro de 2,4 GHz e 5 GHz. 

• A tecnologia Cisco CleanAir detecta, classifica e mapeia locais de interferência, 
oferecendo soluções rápidas. 

• Um CleanAir ASIC personalizado no Cisco Aironet 3500 Series Access Point (AP) 
oferece vantagens de verificação e detecção não disponíveis em outros chipsets de 
Wi-Fi. 

• O CleanAir oferece detecção avançada de dispositivos invasores fora da frequência, 
evitando ameaças de segurança em backdoor. 

• O rápido recurso de autocorreção que evita interferências oferece uma experiência 
aprimorada do usuário e a rápida remoção de interferência do canal. 

• A análise competitiva do produto Motorola AirDefense revelou que ele é preciso em 
menos de 25% dos casos de teste. (Identificações equivocadas 15%; detecção 
intermitente 23%; classificação ausente ou incompleta em 38%.). 
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Visão geral 
 
A Miercom se empenhou em validar a tecnologia Cisco CleanAir para classificação, atenuação 
e impedimento de interferência e em compará-la com produtos de outros fornecedores. Nessa 
avaliação, as versões mais atualizadas de controladores e access points sem fio da Cisco, 
Aruba, Motorola, Trapeze, HP e Meru foram comparadas em termos de desempenho. 

Testamos o impacto da interferência em taxas de transmissão de diversos dispositivos não Wi-
Fi, incluindo sinais de tipo de onda contínua de câmeras de vigilância de vídeo, telefones com 
hopping de frequência de 2,4 GHz e 5 GHz e dispositivos Bluetooth, bem como o tipo cíclico 
de fornos micro-ondas. A avaliação incluiu a capacidade de detectar e classificar cada tipo de 
interferência de fontes únicas e a capacidade de classificar precisamente várias fontes de 
interferência. Também observamos propriedades de autocorreção, isto é, a capacidade de 
identificar fontes importantes de interferência, e de alternar para outro canal para evitá-las. 
Os testes ainda examinavam a capacidade de detectar um access point de invasão fora de 
frequência, escondido entre canais Wi-Fi padrão, que pode fornecer acesso backdoor à rede 
com fio. 

A tecnologia Cisco CleanAir pôde detectar fontes de interferência e identificar e mapear os 
locais, para que ações corretivas fossem adotadas.  

Equipamento WLAN usado: 
Cisco Wireless LAN Controller 5508 (7.0.93.110) 
 Access Point Cisco Série 3500 802.11n 
Cisco Wireless Control System (7.0.130) 
Cisco Mobiltiy Services Engine 3350 (7.0.99) 
Controlador Aruba 6000 com (3.4.2.2) 
 Access Point AP125 802.11n 
 Access Point AP105 802.11n 
Controlador HP MSM760 com software (5.3.3) 
 Access Point HP MSM422 802.11n 
Controlador Motorola RFS7000 com software (4.2.1) 
Access Point Motorola AP-7131N 802,11n com software mais recente (4.0.3) 
Motorola AirDefense 1250 Services Console com software mais recente (8.0.0.15) 
Motorola AirDefense M520 Sensor com firmware mais recente (5.2.0.11) 
Controlador Trapeze MX-200R (7.0.13.3) 
 Access Point Trapeze MP-432 802.11n 
Controlador Meru MC4100 com software (3.6.1) 
 Access Point Meru AP320 802.11n 
Clientes 802.11n (Intel 5300AGN – Driver 13.1.1.1) 



 

 

 
  

Copyright © 2010 Miercom Cisco CleanAir Competitive Página 6 

Fontes de interferência: 
Forno micro-ondas 
Fone de ouvido sem fio com Bluetooth da Plantronics 
Telefone sem fio DECT de 2,4 GHz 
Telefone sem fio DECT de 5,8 GHz 
Câmera de vigilância de vídeo sem fio Q-See de 2,4 GHz 
Câmera de vigilância de vídeo sem fio de 5,8 GHz (Modelo: W5803W1) 

Diagrama do campo de teste 
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Como fizemos 
Teste de classificação: 
Para a Cisco, foi criado um ambiente que usou três access point série Aironet3500, o 
Controlador sem fio 5508, o Cisco Wireless Control System (WCS) e o Cisco Mobility Services 
Engine (MSE). Para a Motorola, usamos dois sensores M520, um access point AP7131N, um 
servidor Motorola AirDefense 1250 e um controlador de WAN RFS7000. Os locais do sensor 
para ambos os fornecedores eram os mesmos. Dois sensores foram colocados a uma distância 
de 15 metros, com a fonte de interferência equidistante entre eles. O terceiro sensor foi 
localizado a cerca de 21 metros de distância. Para fontes de interferência, usamos um forno 
de micro-ondas padrão, ajustado para 2 minutos na potência alta durante o teste. Também 
usamos aparelhos de telefone sem fio e estações de base de 2,4 GHz e 5 GHz, câmeras de 
vigilância de vídeo sem fio de 2,4 GHZ e 5 GHz, um fone de ouvido Bluetooth e uma estação 
de base de carregamento, assim como um dispositivo com interferência de RF. 

Testes de autocorreção: 
Cinco clientes foram colocados em locais de 3 a 30 m de distância do access point. Cada cliente 
recebia continuamente um fluxo de vídeo em loop com largura de banda baixa. Como o aplicativo 
que reproduzia vídeo executou o buffer da transmissão, tínhamos uma janela do prompt de comando 
efetuando ping contínuo do access point para determinar o momento de interrupção da comunicação. 
O tempo foi controlado por um cronômetro. Selecionamos três locais para a fonte de interferência: 
Local A a 3 metros do access point; Local B a 15 metros; e Local C a 30 metros. Esperamos que 
cada cliente fosse afetado com base nos níveis diferentes de proximidade à fonte de interferência e 
da proximidade da fonte de interferência com o access point. No local C, esperamos que o cliente a 
30 metros de distância do Access Point e mais perto da fonte de interferência fosse desconectado, 
mas os demais continuassem a se comunicar sem deficiências. A fonte de interferência escolhida foi 
a câmera de vigilância de vídeo de 2,4 GHz, pois tinha efeito mais negativo, e o primeiro AP testado 
foi o Cisco série 3500.  
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Resultados do teste 
Impacto de interferência 
Foram executados testes para determinar qual foi o impacto no desempenho de tipos 
diferentes de sinais de não Wi-Fi. O cliente era um laptop 802.11n, e um Cisco 3500 atuava 
como access point. A taxa de transmissão da linha de base foi medida em um canal de 40 MHz 
na banda de 5 GHz. Sinais de interferência individuais foram ativados e as medidas de taxa de 
transmissão foram anotadas. Foram realizadas várias execuções para gerar uma média. A taxa 
de transmissão da linha de base foi de 164,8 Mbps no espectro limpo. 

Quando uma câmera de vigilância de vídeo sem fio de 5 GHz era ativada, o Canal 153 era 
congestionado com interferência contínua de onda e o cliente saía do ar. A taxa de transmissão 
de rede era de 0% enquanto a câmera de vídeo estava em operação  

Usamos DECT de 5 GHz para registrar o impacto de sinalização do hopping de frequência. 
Usamos três telefones: dois em conferência e um era a estação base conectada a uma linha 
fixa. Com três telefones em uso, a taxa de transmissão de rede caiu para 102 Mbps e o AP 
mediu uma qualidade de ar de 86% em 100% para 5 GHz.  

Consulte a Figura 1 para obter os valores da linha de base de 5,0 GHz. 

 
Figura 1: Medições da linha de base de 5,0 GHz com impacto de interferência na taxa 
de transmissão 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação da medição de linha de base com telefone sem fio e câmera de vídeo 
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Figura 2: Medição da linha de base de 2,4 GHz com impacto de interferência na taxa 
de transmissão  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparação da linha de base com a interferência de Bluetooth, telefone com fio, micro-ondas 
e câmera de vídeo Cada fonte de interferência não Wi-Fi teve efeito diferente e foi testada 
individualmente e comparada com a linha de base. 

 
Foi testada a interferência na banda Wi-Fi de 2,4 GHz. Essa banda consiste nos canais 1, 6 e 
11. A linha de base em um espectro limpo era de 88,849 Mbps. Quando um fone de Bluetooth 
estava ativo, transmitindo voz, a taxa de transmissão baixou para 76 Mbps. O Bluetooth é 
também um tipo de interferência de hopping de frequência. 

Usamos telefones sem fio de 2,4 GHz para gravar o impacto de sinalização de hopping de 
frequência. Usamos três telefones: dois em conferência e um era a estação base conectada a 
uma linha fixa. Com três telefones em uso, a taxa de transmissão de rede caiu para 57 Mbps. 

Um tipo de interferência cíclica foi criado por fornos de micro-ondas e afetou os canais da parte 
superior de 2,4 GHz, incluindo 6 a 11, dependendo do modelo. Com o forno ajustado para dois 
minutos em potência alta, a taxa de transmissão de rede foi reduzida para 50 Mbps. Consulte a 
Figura 2 para obter os valores da linha de base de 2,4 GHz. 

Quando uma câmera de vigilância de vídeo sem fio de banda de 2,4 GHz foi inserida, 
observou-se uma taxa de transferência de 0 Mbps. 
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Classificação de interferência 
Além de conhecer o impacto de outros dispositivos de sinalização em uma rede, precisamos 
identificar o local e a origem para corrigir o problema. Avaliamos a tecnologia Cisco CleanAir 
com Aironet série 3500 e a solução Motorola AirDefense com access point AP-7131N no 
sensor M520. As duas soluções classificam fontes de interferência, ao passo que outros 
fornecedores testados não ofereciam recursos de classificação de interferência. 

O access point Cisco Aironet série 3500 tem um analisador de espectro interno de um novo 
CleanAir ASIC personalizado no AP, que permite o monitoramento de rede em tempo real, 
oferecendo serviços de WLAN aos clientes. O Motorola AP-7131N também oferece a análise 
de espectro. O AP pode oferecer serviços de WLAN ou monitorar o espectro, mas não os dois 
ao mesmo tempo. Desativar um access point para oferecer o monitoramento de interferência 
pode aumentar a carga em outros APs e reduzir a capacidade de rede. Como esse é um 
chipset Wi-Fi padrão, a resolução de sua análise é limitada. Observamos uma resolução de 
verificação de 78 KHz para o Cisco CleanAir e 5 MHz para a Motorola. Ele oferece quase 
64 vezes a resolução de verificação, se comparado à Motorola. 

O Cisco CleanAir oferece ainda mapeamento via IU WCS, que permite apontar a localização 
física de um sinal de interferência. 

 
Essa é uma captura de tela do Cisco WCS exibindo a localização física de uma fonte de 
interferência de uma câmera de vídeo. O círculo vermelho ao redor do dispositivo representa 
a zona de impacto da fonte de interferência. 

Testamos com fontes de interferência únicas e várias fontes de interferência na banda de 
2,4 GHz e fontes de interferência únicas na banda de 5 GHz. 
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Captura de tela da Cisco 

 
Essa imagem mostra a classificação bem-sucedida de várias fontes de interferência 
simultâneas. 

Começamos com uma única câmera de vigilância de vídeo de 2,4 GHz como nossa fonte 
de interferência. O Motorola disparou um alarme de "onda contínua", mas não foi possível 
identificar o dispositivo. O Cisco WCS identificou o dispositivo como câmera de vídeo, 
localizou-o e indicou que a gravidade da interferência era de 98. A IU do controlador sem 
fio da Cisco também exibiu o uso de canal Wi-Fi e a qualidade do ar como ruim. 

Com o teste com forno de micro-ondas, o Motorola gerou dois alarmes, um no access point e 
outro no sensor, e identificou corretamente a fonte O access point detectou a interferência a 
2437 MHz, enquanto o sensor detectou interferência a 2462 MHz. O Motorola não oferece 
correlação, portanto o mesmo dispositivo foi mostrado como dois alarmes no sistema 
AirDefense. 

O Cisco detectou e identificou a interferência como forno de micro-ondas de três access points 
e reportou um único evento. Ele detectou quais canais foram afetados e localizou o forno. 
Essas informações permaneceram disponíveis depois que a interferência passou, para 
correção de interferências periódicas. 

Uma estação base de telefone sem fio DECT foi colocada no ambiente. A estação base produz 
interferências quando tenta se comunicar com os aparelhos, mas o ciclo produz menos 
interferência que uma chamada ativa. O Motorola exibiu a interferência na IU de análise de 
espectro, mas não identificou a origem. O ciclo de baixa interferência não foi suficiente para 
identificação. O Cisco classificou a fonte como "telefone do tipo DECT" e apontou a localização 
física. 
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O ciclo de interferência foi aumentado com a inclusão de um aparelho ativo na estação base. 
Dessa vez, o Motorola detectou a interferência no access point, bem como dois sensores, e 
identificou a fonte como "causadora de hopping de frequência". A detecção foi intermitente. 
O Cisco detectou e classificou o telefone e a estação base como "telefone do tipo DECT" e 
novamente mapeou a localização física. 

Acrescentamos mais dois aparelhos e colocamos todos em atividade. O Motorola classificou 
a fonte como interferência de hopping de frequência. A detecção permaneceu intermitente. 
Testamos o Motorola usando o modo de verificação completa e o modo de verificação de 
interferência. A detecção foi intermitente para os dois modos. No modo de verificação de 
interferência, o AP mais perto da fonte não foi detectado, e os dois sensores classificaram 
erradamente a fonte como Bluetooth. 

O Cisco classificou corretamente e mapeou os locais físicos de cada telefone com relação aos 
access points. 

O Bluetooth tem ciclo de interferência baixo - 1% de interferência - no modo de Descoberta. 
Um aparelho Bluetooth foi colocado no ambiente de teste para avaliar se o Cisco ou Motorola 
poderia detectá-lo. Nem o Cisco nem o Motorola puderam detectar o dispositivo, pois a 
descoberta do Bluetooth só ocorre por um período muito breve. Com o fone Bluetooth ativo, a 
taxa de interferência foi de 15%. O Motorola detectou a interferência de forma intermitente em 
um sensor, mas não no access point mais perto da fonte de interferência. Como o Motorola 
não atribui uma ID exclusiva a cada fonte de interferência, ela foi listada como o Bluetooth 
classificado erradamente no teste com telefone sem fio anterior. O alarme mostrou a hora de 
início do teste anterior, mas não mostrou a de término. O alarme de Bluetooth também recebeu 
o mesmo nível de gravidade de onda contínua, embora o impacto concreto desses dois tipos 
de interferência seja diferente. 

O Cisco detectou e classificou corretamente esse dispositivo Bluetooth como fonte de 
interferência única, exibiu o local em uma planta baixa do ambiente e exibiu a gravidade. 

Captura de tela do Motorola 

 
No caso do teste que usou várias fontes de interferência simultâneas, o Motorola detectou o 
forno de micro-ondas e a câmera de vídeo, mas não detectou o telefone DECT e o Bluetooth, 
que são fontes de interferência de hopping de frequência. Observe que vários alarmes foram 
disparados, mesmo quando apenas o micro-ondas estava ligado. 
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Várias fontes de interferência – Banda de 2,4 GHz 
Queríamos determinar se o CleanAir e o AirDefense classificariam corretamente várias fontes 
de interferência em operação ao mesmo tempo. 

Usamos duas câmeras de vigilância de vídeo, uma no canal 1 e outra no canal 11. O Cisco 
classificou corretamente ambas as fontes de interferência como câmeras de vídeo, relatando 
que uma estava afetando os canais 1-4 e a segunda afetava os canais 9-11. Ele apontou ainda 
a localização física na planta baixa. 

O Motorola disparou alarmes nos dois sensores e no access point, mas não conseguiu 
determinar se um ou vários dispositivos causavam os alarmes. Cada sensor e o access point 
mostraram um único alarme de interferência. 

Depois adicionamos outros pontos de interferência. As várias fontes de interferência consistiam 
em um telefone DECT de 2,4 GHz, uma câmera de vídeo de 2,4 GHz, um fone Bluetooth e um 
forno de micro-ondas. 

O Cisco detectou, classificou e localizou todos os dispositivos precisamente. O ícone de 
localização do forno de micro-ondas foi inicialmente ocultado pelo ícone de localização da 
câmera de vídeo. 

O Motorola detectou e definiu um alarme para um dispositivo de onda contínua (a câmera de 
vídeo) a 2462 MHz e também classificou corretamente o forno de micro-ondas, mas não pôde 
detectar o telefone DECT ou o fone Bluetooth como dispositivos com hopping de frequência. 

Fontes de interferência única – Banda de 5 GHz 
Também examinamos a capacidade de cada produto de classificar fontes de interferências 
únicas na banda de 5 GHz. 

Começando com o telefone sem fio DECT, o Cisco conseguiu detectar e classificar 
adequadamente, além de localizar o dispositivo como "telefone similar ao DECT". 

Como mostrado anteriormente no teste de 2,4 GHz, o ciclo de interferência baixo não foi 
detectado pelo Motorola e ele não disparou alarmes. 

Para aumentar o nível de interferência, acrescentamos um fone e o ativamos. O Cisco 
novamente classificou corretamente e mapeou o local do telefone. O Motorola detectou de 
forma intermitente e definiu alarmes para uma fonte de hopping de frequência somente em um 
sensor, mas não no access point. 

Com três telefones ativos, o AP do Motorola e os dois sensores detectaram e definiram alarmes 
para uma fonte de hopping de frequência. O Cisco classificou e localizou os três telefones 
corretamente. 

Depois inserimos uma câmera de vídeo de 5 GHz no ambiente. O Motorola não conseguiu 
detectar ou identificar a interferência, possivelmente porque o ciclo de interferência não foi 
suficiente para cruzar o limite e disparar um alarme. O Cisco conseguiu classificar e localizar 
a câmera de vídeo precisamente. 

Um resumo da fonte de interferência e a forma como ela foi detectada e classificada são 
mostrados na Figura 3 na página 14. 
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Figura 3: classificação e informações de fontes de interferência pelo Cisco 
CleanAir e pelo Motorola AirDefense 
 
Fonte de interferência Classificado? 
Banda de 
frequência 

Tipo Cisco 
CleanAir 

Motorola 
AirDefense 

Observações sobre o Motorola 
AirDefense 

Câmera de vídeo Sim Sim Classificado continuamente como 
"Onda contínua". 

Forno micro-ondas Sim Sim Dois alarmes exibidos, um para 
cada sensor, sem correlação. 

Somente estação 
base DECT Sim Não Motorola precisa ver um ciclo de 

interferência alto para classificar. 
Estação base DECT + 

um telefone Sim Intermitente Motorola classifica, mas é 
intermitente. 

Estação base DECT + 
Três telefones Sim Classificado 

erradamente

Um sensor não o detectou. Outros 
sensores dispararam alarme para 
Bluetooth e interferência de 
hopping de frequência. 

Bluetooth Sim Intermitente Intermitente e detectado somente 
com um sensor. 

 
 
 
2,4 GHz 

Bloqueador Sim Classificado 
erradamente

O Motorola classificou 
erradamente como micro-ondas 
por 1 segundo. 

Câmera de vídeo 
(Ch1)  

Câmera de vídeo 
(Ch11) 

Sim Não 

O Motorola ofereceu um alerta de 
"Onda contínua" em todos os 
sensores, mas não listou dois 
dispositivos como causa. 

 
 
Vários 
2,4 GHz 

Telefone DECT, 
câmera de vídeo, 
Bluetooth, micro-

ondas 

Sim Não Somente micro-ondas e câmera 
de vídeo identificados. 

Estação base DECT Sim Não 
O Motorola precisa ver um ciclo de 
interferência mais alto para 
classificar. 

Estação base DECT + 
um telefone Sim Intermitente Intermitente e detectado somente 

com um sensor. 
Estação base DECT + 

Três telefones Sim Sim  

 
 
5 GHz 

Câmera de vídeo Sim Não  
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Dispositivos invasores em canais não padrão 
Como os dispositivos invasores podem comprometer a rede com fio permitindo acesso "back 
door", os access points foram testados para ver se detectariam tal ameaça. 

Configuramos um AP Cisco como bridge de grupo de trabalho e o colocamos no Canal 36. 
Fornecemos a esse bridge uma SSID de "Stealth" (Discreta) e verificamos se foi detectado. 

O identificou corretamente o bridge como AP invasor. O Trapeze também identificou 
corretamente o invasor. O Motorola o detectou como "BSS Sem autorização". O HP também 
detectou como invasor e o Aruba detectou a SSID "Stealth" (discreta). O Meru não detectou o 
invasor. 

Praticamente, todos os APs conseguiram detectar um dispositivo invasor colocado na rede. 
Então decidimos testar o que aconteceria se um invasor fosse configurado fora de canal. Há 
produtos disponíveis para permitir que usuários alterem a frequência central de chipsets 
baseados em Atheros e que são usados na maioria dos access points Wi-Fi e, portanto, ficam 
escondidos da rede. Para determinar se esse tipo de invasor fora de frequência podia ser 
detectado, a frequência central do nosso invasor foi alterada para 5,189 GHz. Nós executamos 
o teste novamente colocando-o entre os canais 36 e 40. 

 
O Cisco conseguiu identificar corretamente o invasor como "canal de Wi-Fi inválido" e mapeou 
sua localização. Todos os demais fornecedores verificaram fora dos canais, mas não fora das 
frequências. O Aruba não conseguiu detectar o invasor na nova frequência, como fizeram 
Trapeze, Motorola, HP e Meru. 
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Autocorreção de falhas 
Dado o impacto negativo de interferência de não Wi-Fi em uma rede sem fio, os access points 
devem evitar essa interferência par proteger a Qualidade de Experiência (QoE) do usuário final. 
Conduzimos esse teste usando a banda de 2,4 GHz. 

Equipamento Cisco: 

Com a câmera ativada no Local A, os cinco clientes perderam imediatamente o ping. O access 
point passou do Canal 1 para o Canal 6 e os clientes recuperaram o ping em 49 segundos. 
Quando a câmera se engajou no Local B, o AP levou 39 segundos para mudar o canal e o cliente 
a recuperar o ping. Com a câmera no Local C, o access point levou 1:04 para mudar o canal e 
recuperar o ping. Como o AP da Cisco tem evasão persistente, redefinimos o access point entre 
os testes para limpá-lo, de forma que os canais não ficassem bloqueados pelo recurso. Em 
operações normais, a evasão do dispositivo persistente expira automaticamente a fonte de 
interferência para tornar o canal disponível para o sistema novamente. Uma segunda execução 
em cada local levou 30 segundos no Local A, 41 segundos no Local B e 48 segundos no Local C. 
Como esperado no local de 30 metros, somente o cliente mais distante falhou ao efetuar ping. 
Embora a qualidade de vídeo tenha tido impacto para todos os clientes, o access point detectou 
interferência e alterou os canais. 

 
Equipamento Aruba 

O mesmo teste foi realizado no Aruba AP125. Com a Câmera no Local A, o Aruba reportou um 
nível de ruído de -87 dBm, enquanto um analisador de espectro reportou um nível de ruído a  
-52 dBm. Como o canal estava totalmente bloqueado, não foram reportados erros. Como o 
nível de ruído e os limites de erro não foram ultrapassados, o access point não alterou os 
canais e os clientes foram desconectados. 
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Com a câmera no Local B, os clientes distantes do access point foram afetados e os mais 
próximos não foram afetados devido à taxa de sinal para ruído. O limite do nível de ruído foi 
disparado e o access point alterou os canais em 2:01 minutos. 

Em 30 metros, o nível de ruído era -75 a -77 dBm e não foi alto o suficiente para disparar. Os 
clientes longe do AP foram mais afetados e a latência alta e largura de banda degradada foram 
notadas para toda a célula. Um segundo teste executou um canal nunca alterado a 3 metros, 
levou 2:10 para ser alterado a 15 metros e 2:22 para ser alterado em 30 metros, quando um 
nível de ruído de -70 dBm disparou o limite. 

O Aruba AP105 também foi avaliado por sua capacidade de autocorreção. O nível de leitura de 
ruído da linha de base foi de -105 dBm. Essa leitura foi muito baixa e não concordou com a 
leitura do AP125 no mesmo ambiente, que foi de -87 dBm. Em um ambiente de rede contendo 
dispositivos AP105 e AP125, essa não discordância de leituras de ruído dificulta o ajuste do 
limite de ruído necessário para alterar os canais. O nível de ruído deve estar acima do limite 
de 120 para que uma mudança de canal seja disparada. Depois de 30 minutos de perda de 
clientes devido à interferência da câmera de vídeo no local de 3 metros, a imprecisão 
observada provou que o nível de ruído nunca permaneceu acima do limite por tempo suficiente 
para definir o acionador. Também foi observado pela interface de CLI que o AP manteve a 
redefinição do rádio. 

No local de 15 metros, todos os clientes perderam ping quando a câmera foi ligada. O AP105 
reportou um nível de ruído de -74 a -80 dBm, mas não mudou os canais nos 30 minutos de 
duração do teste. 

Em 30 metros, todos os clientes perderam o ping quando a câmera de vídeo foi ativada. A 
leitura de ruído no AP foi de -100 dBm e depois de 30 minutos de perda de clientes, não foi 
observada troca de canais. Tentamos aumentar a configuração de "Sem Imunidade de 
Interferência de 802,11" do Nível padrão 2 para o Nível 5, mas os cinco clientes permaneceram 
incapazes de efetuar ping no access point. 

Equipamento HP: 

O menor intervalo de mudança de canal para o access point da HP foi de uma hora. Quando a 
câmera de vídeo foi ligada a 3 metros, o AP perdeu todos os clientes. Depois de mais de uma 
hora, o AP não mudou o canal nem registrou nada no log de eventos. A 15 metros, somente 
um cliente que estava mais perto do AP permaneceu ativo depois que a câmera foi ligada. 
Mais de uma hora depois, o HP não mudou o canal ou registrou eventos. A 30 metros, quatro 
clientes permanecerem conectados, e somente o mais distante foi bloqueado, como esperado. 
Mais de uma hora depois, o API não alterou o canal. 
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Equipamento Trapeze: 

O Trapeze tem um intervalo de verificação padrão de 3600 segundos e o tempo mínimo de 
verificação pode ser definido como 900 segundos. Com a câmera de vídeo a 3 metros de 
distância, todos os clientes caíram e o Trapeze mudou os canais depois de 47 minutos. 
A 15 metros, um cliente permaneceu conectado. Depois de mais de uma hora, o Trapeze 
não mudou o canal. Observamos que o nível de ruído sempre reportou -96 dBm, 
independentemente da posição ou da distância de interferência da câmera de vídeo. 
A 30 metros, somente o cliente mais distante foi afetado. Depois de mais de uma hora, 
o Trapeze não mudou nenhum canal. 

Equipamento Motorola: 

O Motorola AP-7131N oferece a autocorreção legada de falhas, assim como o recurso Smart-
RF. Ativamos a seleção automática de canal e modificamos as configurações de taxa de dados 
do AP para aumentar a largura de banda disponível e reduzir a utilização de canal para dar 
suporte ao fluxo de vídeo usado no nosso teste. 

Com a autocorreção legada de falhas, o AP usa o número médio de novas tentativas como 
um limite disparador para mudar canais. Com a câmera de vídeo na localização a 3 metros, 
o Motorola reportou 0 novas tentativas. Ele não pôde detectar interferência. A taxa de 
transmissão do cliente foi tão baixa que foi representada em notação científica. Depois de uma 
hora e meia, o access point não mudou os canais. O recurso Smart-RF foi ativado e reiniciado, 
mas os mesmos resultados foram observados. Não foram notadas novas tentativas e não foi 
reportado nenhum nível de ruído. Todas as estatísticas foram zeradas. A rede estava 
totalmente bloqueada, mas o access point não conseguiu detectar e não mudou os canais. 

A 15 metros, o número médio de novas tentativas variou entre 1 e 2, e não dispara o limite. 
Depois de 20 minutos o canal não foi alterado e tentamos forçar o ACS a executar uma troca 
de canal, mas isso não ocorreu. 

Com a câmera de vídeo a 30 metros do access point, somente o cliente mais distante foi 
afetado. A leitura do nível de ruído foi de -66dBm. Depois de uma hora e meia, o access point 
não mudou os canais. Nossa tentativa de forçar o ACS a mudar os canais manualmente não foi 
bem-sucedida. 

Equipamento Meru: 

O AP320 da Meru usa o recurso Gerenciador de Espectro Proativo (PMS). Ele exibe o nível de 
"validade" de cada canal. Quando enviamos transmissões de vídeo em um canal limpo, o PMS 
reportou o canal como "inválido" devido à sua alta utilização, mas quando o canal ficou 
bloqueado pela câmera de vídeo, resultando em não utilização, o PMS reportou uma 
pontuação de 100% de "validade" para o canal. 

Esse access point 802,11n essencialmente não tem suporte a canal automático como os 
modelos 802,11 a/b/g, nem aparenta ter suporte para a autocorreção de falhas. O PSM avalia 
o canal a todo número de segundos definido pelo usuário e depois move as estações para um 
canal limpo. O único limite usado para disparar essa alteração é a presença de invasores. 
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Captura de tela realizada quando a câmera de vídeo estava bloqueando totalmente o canal. 
O Meru reporta uma "validade" de 100% para o canal, pois a interferência de bloqueio significa 
que o uso do canal Wi-Fi é, na realidade, 0%, da taxa de qualidade de canal do Meru. O Meru 
não alteraria os canais, mesmo se o canal estivesse totalmente bloqueado e inutilizável pelo 
Wi-Fi. 

 
Medimos os níveis relativos de ruído no access point Meru para determinar a precisão. O Meru 
mediu um nível de ruído de -82 dBm como linha de base em um canal limpo. Com nossa 
câmera de vídeo a 15 metros de distância, o ruído observado foi de -85dBm. Com a câmera de 
vídeo a uma distância de 30 metros, a leitura do nível de ruído foi de -71 dBm. Consulte a 
Figura 4 na página 20para obter um resumo dos resultados. 
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Figura 4: Resumo dos testes de autocorreção de falhas entre o Cisco CleanAir e 
outros concorrentes 
 

 Tempo para autocorrigir as falhas 

Distância do 
ponto de 
interferência 
ao AP 

O Cisco Aruba 
AP125 

Aruba 
AP105 

Motorola HP Trapeze Meru 

Perto (3 m) 30 seg. Nunca Nunca Nunca Nunca 47 minutos Nunca 

Médio (15 m) 41 seg. 2:10 Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Distante 
(30 m) 

48 seg. 2:22 Nunca Nunca Nunca Nunca Nunca 

Observações:  Na 
localização 
perto, o 
ruído 
permaneceu 
em -87 dBm

O ruído 
variou em 
cada local, 
mas nunca 
permaneceu 
acima do 
limite de 
alteração 

O número 
de novas 
tentativas 
não 
ultrapassou 
o limite 
para 
disparar 
uma 
alteração 

O HP 
observou 
um nível  
de ruído de  
-70 dBm 
quando a 
câmera 
estava a  
30 metros 

O nível 
de ruído 
permaneceu 
em -96 dBm

A "validade" 
do canal 
sempre 
permaneceu 
em 100% 
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