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onderaan dit artikel). Als je een grote oppervlakte of een huis met veel hoeken van
snel wifi moet voorzien, 'stroomt' het wifiverkeer over veel nodes die de data naar
elkaar doorsturen - dat is wat de fabrikanten mesh noemen.

et een wifisysteem moet je in alle hoeken van
het huis de snelle internetaansluiting maximaal
kunnen benutten. We leggen uit wat er achter de
mesh-hype zit, wat het in de praktijk oplevert en
hoe je de snelheid optimaliseert.

Marketing versus techniek

Ernst Ahlers

D

e mesh-trein begon in het najaar
van 2016 te rollen. Google en Netgear kwamen bijna tegelijkertijd
met hun wifisystemen Google Wifi en Netgear Orbi. Een kwartaal later op de CES in
januari van 2017 doken er nog een half
dozijn fabrikanten op. Klaarblijkelijk valt
hier wat te verdienen. Maar wat levert het
consumenten op?
Een aannemelijke bestaansreden zijn
de steeds sneller wordende internetaansluitingen. De snelheid waar je voor betaalt
moet natuurlijk ook bij de draadloze apparaten aankomen. Na de invoering van de
glasvezeldienst Google Fiber kon Google
informatieve data verzamelen over het dagelijks gebruik van wifi. De statistieken zijn
wel niet helemaal toepasbaar bij ons - in
Amerika wordt een andere bouwstijl gehanteerd met minder steen en beton dan
hier- maar de essentiële conclusies gelden
hier net zo goed.
Volgens de data lukt het afzonderlijke
gebruikers met een moderne wificlient
(notebook, tablet, smartphone) vrij goed
om een snelle aansluiting ook op een wat
grotere afstand van de router te benutten.
Maar als wificlients die nog verder weg of
ouder zijn dezelfde verbinding gebruiken,
zakt de snelheid voor alle apparaten. Het
langzaamste apparaat domineert namelijk
de beschikbare airtime op het gemeenschappelijk gebruikte radiokanaal. Dat remt
de modernere apparaten af.
Ook Google kan niet om de fysica
heen: de netto datasnelheid van een directe wifiverbinding wordt in principe minder als de afstand tussen de apparaten en
daarmee de demping van de signaalroute
toeneemt.
Omdat een client dan niet dichter bij
een wifirouter kan komen, moet het wifi
naar de client komen. Bij bedrijven wordt
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dat gedaan met accesspoints die met een
netwerkkabel met de router ofwificontroller verbonden zijn. Thuis heb je echter vaak
geen kabelinfrastructuur. Dan zijn wifirepeaters vaak de juiste oplossing, maar
niet de enige. In het volgende artikel laten
we wat alternatieven zien.

Nieuw concept
De kern van Google Wifi, Orbi en de andere
systemen is een gewone combinatie van
router en repeaters. Nieuw daaraan is de
uniforme interface (app of webinterface)
voor de bediening. De systemen hebben
ook een paar functies die het wifi soepeler
moeten laten werken (meer daarover over
pagina 40). Je krijgt dan een soort vereenvoudigde wificontroller in huis.
Een andere conclusie uit de statistieken van Google: grofweg berekend kan
een repeater het bereik slechts zo'n 50
procent verhogen als het complete wifi
nog bruikbaar moet werken (zie de link

Mesh is daarbij echter meer een marketing- dan een vakbegrip. We hebben het
liever over een wifisysteem. Bijna niemand
zal een echte mesh, waarbij er altijd minstens twee routes tussen twee nodes zijn,
in huis toepassen. Daar zouden meer repeaters voor nodig zijn dan je voor een
afdoende dekking in een groot huis nodig
hebt. Dan blijft de internetverbinding wel
intact als een van de nodes mocht uitvallen, maar dat zorgt wel voor meerkosten
bij de aanschaf - en bij het energieverbruik.
Een wifisysteem kan ook helpen bij
het irritante roaming: veel wificlients geven
hun verbinding met een accesspoint of repeater niet graag op, ook al is er een ander
en beter signaal in de buurt. Aan de andere
kant moet je ook weer niet te negatief zijn
over dergelijke clients, omdat er anders uitval bij streaming of bij het bellen via Skype,
WhatsApp of andere tools kan optreden.
Bij de volgende test blijkt welke systemen
welke opties bieden. Het artikel op pagina
37 laat zien waarom naadloze roaming een
moeilijk punt is.
De haalbare wifisnelheid hangt rechtstreeks af van het aantal antennes: hoe
meer MIMO-streams er tussen twee sta-

Backbone-capaciteit
Een wifisysteem werkt het beste als de backbone-verbinding zo snel
mogelijk is, en bij voorkeur gescheiden van de andere kanalen. Heeft een
node die het signaal moet doorsturen een zwakke wifiverbinding met de
bron, dan gaan de data ook met maximaal die snelheid naar de client, zelfs
als die een optimale verbinding met de repeater-node heeft.
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Repeater-nodes zijn er in vele vormen. De compacte apparaten van bijvoorbeeld Asus, Google en TP-Link vallen in een normaal woonhuis niet zo op. Netgears Orbi is in verhouding dan wat meer aanwezig, maar is door de aparte voeding beter te
plaatsen voor een optimale draadloze verbinding. De andere moeten rechtstreeks in een stopcontact, zodat de optimale positie alleen met een verlengsnoer te halen is.

tions - router/client, router/repeater, repeater/client - zijn, des te meer data daar
gelijktijdig tussen verstuurd kan worden.
Het station met het minste aantal antennes bepaalt daarbij het maximum . Met
twee antennes kun je bij een modern
wifi volgens de IEEE-standaard 802.11 ac
op de SGHz-band een bruto snelheid van
867 Mbit/s halen. Op de 2,4GHz-band met
802.11 n is dat afhankelijk van de bruikbare
kanaalbreedte 144 of 300 Mbit/s. Heeft een
apparaat meer antennes, dan kan het met
het overschot in elk geval voor een wat stabielere draadloze verbinding zorgen .
Om een hogere snelheid te krijgen,
moet je dus het aantal antennes verhogen
- het liefst aan beide kanten. Koop geen
verouderd apparaat met een kleine kanaalbreedte en een lage snelheid, maar investeer een paar euro voor een moderner wifi.
Gebruik daar waar mogelijk clients die over
dualband beschikken en dus op de 2.4- en
SGHz-band kunnen zenden. Dat geldt ook
voor repeaters: singleband-repeaters die
alleen op 2,4 GHz werken liggen niet voor
niets in de uitverkoopbakken.

Alle wifisystemen die we tot nu toe gezien
hebben, werken parallel op beide draadloze banden. Toch valt daar nog het een
en ander te optimaliseren: veel systemen
- Asus Lyra, Linksys Velop, Netgear Orbi hebben een derde wifimodule voor een gereserveerde doorstuurroute op een apart
draadloos kanaal (backbone). Bij Netgear
kun je bovendien kiezen tussen verschillende snelle backbones: de dure RBKSO-kit
komt tot maximaal 1733 Mbit/s bruto, de
wat goedkopere varianten RBK40 en RBK30
halen altijd nog 867 Mbit/ s. Het is natuurlijk nog beter als voor dat kanaal een ander
medium gebruikt zou kunnen worden. Bij
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Posities voor nodes
De kortste weg is vaak de slechtste. Als het wifisignaal schuin door dikke muren of
plafonds heen moet, wordt het sterk gedempt en zal de snelheid dalen. De weg
om de hoek heen is in zijn totaliteit langer, maar leidt wel tot een hogere snelheid .

node
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Dubbelspoor
Als repeaters de data op dezelfde draadloze band door moeten sturen, betaal je voor
het grotere bereik met minder beschikbare
verzendtijd voor data. Dualband-repeaters,
die bij het doorsturen kunnen wisselen van
band (crossband-repeating), vermijden die
bottleneck.

de test op pagina 40 kun je lezen welke
kits dat kunnen.
Ook bij wifisystemen blijft het een
kunst de elementen op de juiste plek te
zetten . Je komt niet om uitproberen heen.
Vaak helpt het al een apparaat een klein
beetje te draaien of iets te verschuiven om
een draadloze verbinding te verbeteren. Bij
de test lukte het met wat experimenteren
om de snelheid over 20 meter door muren
heen hier en daar zelfs te verdubbelen. De
apps of de web interfaces kunnen je daarbij
helpen.
(nkr)

)))): ))))))))) D
::>)
:-1

detailbeeld

dient

""
""

f""'.

router

1 0

~

c't 2018, Nr. 1-2

Knowhow 1 Mesh-wifisystemen: roaming

Wandelend wifi
IEEE-uitbreidingen voor betere wifi-roaming
Ook thuisnetwerken zijn aan evolutie onderhevig. Tot voor kort had
je niet meer dan een enkele router
die het hele huis van wifi moest
voorzien. Lukte hem dat niet in
alle hoeken, dan leerde je daarmee
leven, je experimenteerde wat met
andere antennes of je installeerde
ergens een repeater. Met een meshwifi gaat dat allemaal een stuk beter
- maar dat heeft ook weer zijn eigen
problemen.

dr. Alfred Arnold

S

inds enige maanden verschijnen er
nieuwe wifisyst emen op de markt
die met mes h-technieken ook grotere ruimtes met lastige vormen overal van
wifi kunnen voorzien. Je hoeft ze maar neer
te zetten, wellicht nog even op een paar
knoppen te drukken en dan stelt de rest
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zich als vanzelf in (zie de test op pagina 40).
Dat klinkt allemaal heel mooi, maar
alle componenten van die verdeelsystemen zijn zelf een basisstation. En dan haal
je met mesh een probleem in huis waar tot
nu toe alleen systeembeheerders van bedrijfsnetwerken met veel basisstations mee
te maken hadden: hoe soepel verloopt het
wisselen - roamen - van de clients tussen
de accesspoints?
Bij de IEEE-standaard 802.11 werd wifi
oorspronkelijk gespecificeerd voor het
maken van verbindingen met mobiele
terminals, maar de auteurs hielden zich op
de vlakte over hoe de clients een geschikt
basisstation moesten vinden . Daarom is
wifi-roaming een lastig punt.
Het is duidelijk wat er gebeurt als je
je voor het eerst aanmeldt bij een accesspoint: accesspoints zenden hun aanwezigheid uit (beacon) of antwoorden op
broadcast-aanvragen met de netwerknaam
(SSID). Dan kiest de wificlient traditioneel

het accesspoint dat het beste (lees: sterkste) signaal biedt - tot zover alles duidelijk.
Clients zijn echter mobiel en het signaal van een accesspoint wordt zwakker
als de client zich daar vanaf beweegt. Hoe
groter die afstand wordt, des te slechter
de signaal-ruisverhouding. Het signaal is
steeds moeilijker te lezen, zodat er pakketten verloren gaan en de verbinding op een
bepaald moment verbroken wordt. Dan
stagneert de dataoverdracht - ook al is er
een geschikt accesspoint in de buurt, het
zoeken daarnaar en het aanmelden duurt
altijd meerdere seconden.
Een dient moet daarom handelen
nog voordat de verbinding afbreekt - een
ander, beter te ontvangen accesspoint
moet op tijd worden gevonden.
Een client maakt daarvoor normaal
gesproken regelmatig een 'backgroundscan'. Tijdens de verbinding met het huidige accesspoint wisselt hij telkens kort
naar een ander draadloos kanaal en kijkt
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of daar een ander accesspoint een betere
verbinding aanbiedt. Het wisselen naar
het nieuwe accesspoint kan dan gebeuren voordat de verbinding met de oude
te slecht wordt. De onderbreking tijdens
zo'n gerichte wisseling kunnen fabrikanten
als Apple en Google duidelijk onder de seconde houden.
Maar de ontwikkelaars van clients
staan voor een dilemma: hoe vaak moeten er scans uitgevoerd worden? Een client
heeft maar één ontvanger, die niet op twee
kanalen tegelijkertijd kan werken. Als een
client niet vaak genoeg scant, wordt een
nieuw accesspoint niet op tijd gevonden.
Als hij te vaak scant, heeft de gebruiker last
van een slechtere datadoorvoer of onderbrekingen.
Dat wifi desondanks populair geworden is, komt doordat je van dat probleem
bij het surfen op internet amper wat
merkt. De meeste tijd ben je een opgehaalde webpagina aan het lezen en heb
je de wifimodule helemaal niet nodig dan blijft er genoeg tijd over voor onopvallende background-scans. En mocht dat
toevallig toch een keer samenvallen met
een voorgrondactiviteit, dan levert de TCP/
IP-stack van de zender een niet volledig
pakket gewoon nog een keer. Een webpagina heeft dan misschien een of twee
seconden langer nodig om te laden, maar
daarna loopt alles weer vlot.
Dat werkt echter niet bij alle toepassingen die aangewezen zijn op een continue datastroom. Het kijken van YouTubevideo's is daarbij minder een probleem, de
video's worden via HTTP(S) en daardoor
via TCP verstuurd. De player stopt de bin-

nenkomende pakketten in een ontvangstbuffer, zodat ook langere onderbrekingen
niet tot haperingen in het beeld leiden.
Datzelfde geldt voor streamingclients.
Bij VolP gaat dat echter niet. Je wilt je
gesprekspartner horen met zo min mogelijk vertraging. Grote buffers verhinderen
dat omdat ze de latentie verhogen. Daarom heeft ook het hernieuwd opsturen
geen nut - als het weergavetijdstip van
een spraakpakket verstreken is, heeft dat
geen waarde meer. Weergaveonderbrekingen van meer dan 100 milliseconden uiten
zich als hoorbare klikken en uitvallers.
VolP-pakketten worden daarom via UDP
verstuurd, dat geen foutcorrectie heeft.
VolP via wifi was dan ook een van de eerste redenen voor de IEEE om de roamingnadelen aan te pakken met uitbreidingen.

Minder dan 100 milliseconden
Roaming in minder dan 100 miliseconden
is een ambitieus doel. Dan moet je goed
kijken wat er precies allemaal gebeurt als
een client aan het roamen is.
Bij een normaal wifi is het voor een
client een heel gedoe om tussentijds te
achterhalen naar welke accesspoint hij kan
switchen. Met de IEEE-uitbreiding 802.11 k
kan het netwerk zelf, oftewel het op dat
moment gebruikte accesspoint, de client
meedelen welke basisstations er op welke
kanalen werken.
In een bedrijfsnetwerk waar alle
accesspoints door een centrale controller
gemanaged worden, is die informatie sowieso voorhanden. Bij de komende meshproducten van Netgear en Google zorgt
het op de achtergrond draaiende protocol

Background-scans

Fast-roaming

Wificlients hebben maar één ontvanger, waardoor ze tijdens het normale gebruik
telkens weer naar een ander kanaal moeten springen om naar geschikte
accesspoints te zoeken waar ze naar kunnen roamen. Daardoor wordt de
bestaande verbinding kort verbroken, maar dan ben je wel voorbereid op het
moment dat het signaal van het huidige accesspoint te slecht wordt. De scanmomenten en het aantal geteste kanalen verschillen van client tot client omdat
de specificaties daar niets over zeggen.
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voor het (zelf) organiseren van de componenten.
Met de in 802.11 k gespecificeerde
beacon-reports weet een client nog wel
niet welk accesspoint op de huidige positie het best te ontvangen is, maar hij kan
dan wel doelgerichter scannen. Bij veel
bedrijfsnetwerken is het namelijk gebruikelijk om van de op 2,4 GHz beschikbare
elf tot dertien kanalen er slechts drie niet
overlappende te gebruiken - met de 11 kinformatie kan hij zich het zoeken naar de
overige kanalen besparen.
De 11 k-uitbreiding helpt nog duidelijker op de 5 GHz met 19 kanalen, waar een
client er in elk geval voor moet zorgen dat
het kanaal niet door een radar wordt gebruikt. In het meest simpele geval luistert
hij passief naar de beaconing van accesspoints. Dergelijke pakketten komen echter
slechts om de 100 milliseconden, dus het
doorzoeken van de SGHz-kanalen kost op
die manier aardig wat tijd. Maar als een
client dankzij de 11 k-informatie van tevoren weet dat een accesspoint op een bepaald kanaal actief is, is dat kanaal in principe ook radarvrij - dat heeft het accesspoint
al gecontroleerd. Dan kan de client snel en
actief met probe-requests het betreffende
kanaal scannen.
Maar ook al is 802.11 kal jaren geleden
gespecificeerd, het wordt nog niet grootschalig gebruikt. De huidige Android- en
iOS-apparaten hebben er vaak alleen een
elementaire vorm van. Maar 11 k specificeert ook een optie waarmee een accesspoint een client kan opdragen kanalen te
scannen en de gevonden accesspoints te
melden, zodat andere clients daarvan kunnen profiteren. Die optie wordt nog zelden
geïmplementeerd.

Met het implementeren van de 802.11 rspecificatie verloopt het net zo moeizaam.
Die specificatie moet de overgang van het
ene accesspoint naar het andere bespoedigen. Daarom wordt dat ook wel fastroaming genoemd. Over de jaren heen is
de aanmeldprocedure die de client en het
accesspoint moeten doorlopen voordat
er gebruiksdata worden verstuurd steeds
langer geworden. Bij de oorspronkelijke
802.11-standaard met statische WEP-versleuteling waren vier pakketten daar genoeg voor.
WEP bleek echter al snel onveilig en
werd vervangen door WPA, waarbij de
client en het accesspoint in een extra keyhandshake een voor elke sessie eenduidige
sleutel overeenkwamen (bijvoorbeeld AES).
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Die handshake kost vier tot zes pakketten.
Als geen eenvoudig wachtwoord wordt gebruikt. maar authenticatie volgens 802.1 X
en RADIUS (zoals gebruikelijk bij bedrijfsnetwerken) kan de aanmeldingstijd makkelijk enkele seconden duren. Een dergelijke onderbreking is voorVolP funest. Men is
dan ook al redelijk snel gaan onderzoeken
hoe in ieder geval de 802.1 X-procedure
verkort kon worden.
Bij het populaire 'opportunistic key
caching' (OKC) gebruiken dients een in
802.11 gedefinieerde mogelijkheid . Ze
hergebruiken de master-secret uit de
802.lX-procedure als ze terugkeren bij
een bekend accesspoint. Daarmee wordt
de 802.1 X-fase overgeslagen en zijn er
voor het aanmelden met een wachtwoord
en key-handshake nog maar acht tot tien
pakketten nodig - die onderbreking merk
je wel, maar valt meestal te overzien.
Bij OKC gaat men ervan uit dat alle
accesspoints centraal door een wifiswitch of
-controller worden aangestuurd. Die zorgt
dan voor de feitelijke autorisatie. Een client
voert de 1X-procedure dan ook uit met de
controller. Daarom doet een voor OKC geschikte client bij het roamen naar een onbekend accesspoint eerst een poging om de
bij het oude accesspoint uitonderhandelde
master-secret te hergebruiken.
OKC heeft het in die vorm nooit tot
een 802.11-specificatie gebracht. Daar leek
de procedure niet strak genoeg voor. Dan
gaat 802.11 reen stuk verder. Dat wil namelijk ook de key-handshake wegbezuinigen.
Er wordt net als bij OKC uitgegaan van een
centraal orgaan dat de master-key bevat
en na een initiële (lange) aanmelding volgende 802.1 X-procedures bespaart.
De clou bij 802.11 ris de fast-transition:
via de master-secret bepalen de client en
het accesspoint de sessiesleutel al tijdens
het aanmelden. De key-handshake vervalt,
zijn functie wordt gecombineerd met de
rest van het aanmelden. Daardoor zijn er
net als bij de oorspronkelijke standaard
nog maar vier pakketten nodig.
Met de optie 'over the DS transition'
mag een dient de eerste helft zelfs van
tevoren via de nog bestaande verbinding
met het oude accesspoint versturen. Het
switchen naar een ander accesspoint
wordt dan verkort tot overschakelen naar
het betreffende kanaal met slechts twee
pakketten. Dat duurt duidelijk minder dan
50 milliseconden, en dat wordt bij een
VolP-verbinding niet meer als onderbreking waargenomen.
Toch wordt 802.11 r nog niet algemeen
gebruikt. Apple-clients kunnen het al sinds
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enige iOS-versies, maar Microsoft/lnteldients beperken zich normaal tot OKC.
Bij Android is de toestand door de vele
Android-versies en hardwarevarianten niet
echt eenduidig. De WiFi-Alliance forceert
11 r de laatste tijd wel via zijn certificeringsprogramma. Veel wifiswitchsystemen
voor bedrijfsnetwerken bieden zowel 11 r
als OKC, om maar zoveel mogelijk clients
te kunnen bedienen. De onlangs ontdekte
aanvalsmethode onder de naam KRACK
(zie pagina 16) gebruikt ook lekken in 11 r.

Huis zonder centrale
Bij thuistoepassingen is de vraag waar het
centrale beheer van sleutels plaatsvindt
dat nodig is voor 11 ren OKC. In een mesh
hebben alle accesspoints namelijk dezelfde
rechten en is er geen master. Met wat fantasie kun je je een gedeeld protocol voorstellen waarmee de accesspoints de aangemelde clients en hun status uitwisselen.
De 802.11-standaard voorziet echter niet in
zoiets. Je zou wel iets kunnen maken dat
er vanuit de clients gezien uitziet als een
centrale instantie.
Een laatste groot probleem bij roaming: de beslissing wanneer een client
switcht naar welk accesspoint ligt bij de
client zelf. Er ontbreken mechanismes zoals
bij mobiele radionetwerken, waar een basisstation een smartphone kan opdragen
te wisselen van radiocel.
Het hele palet aan strategieën en criteria op basis waarvan clients beslissen over
roaming is slecht gedocumenteerd. Het
ergste zijn de zogeheten sticky clients, die
pas switchen nadat een verbinding verbroken wordt of onbruikbaar slecht is. Daarom
hebben veel wifi-fabrikanten strategieën
ontwikkeld om dients gedwongen te laten
wisselen van accesspoint (client-steering).
Een criterium is natuurlijk de signaalsterkte
waarmee de dient door de afzonderlijke
accesspoints wordt gezien. Maar ook de
belasting van de draadloze cellen kan belangrijk zijn - een zwakkere verbinding
kan toch beter zijn als dat accesspoint het
minder druk heeft en de client meer bandbreedte biedt.
De hamvraag bij de tot nu toe gebruikte steering-methoden: hoe meld je de client
dat hij moet switchen? Een dient botweg
van een station verwijderen en hopen dat
hij een betere vindt is bij bedrijfsaccesspoints gangbaar. Maar dit kan voor onderbrekingen zorgen, afhankelijk van hoe
de dient op het verwijderen reageert. De
fabrikanten zijn dan ook gedwongen hun
strategieën op zoveel mogelijk clients te
testen om ze zodanig te optimaliseren dat

Wifi-aanmelding
Vanwege WPA en 802.1X-procedures
moeten wificlients en accesspoints
verschillende pakketten uitwisselen
voordat de verbinding is opgebouwd
en er gebruiksdata verstuurd kunnen
worden. Dat is bij tijdkritische
toepassingen als VolP ontoelaatbaar.
OKC en 802.11r verkleinen het aantal
pakketten bij roaming. Dat doet
802.11r ook als je WPA met een
wachtwoord gebruikt. In het ideale
geval kun je het aantal pakketten
beperken tot slechts twee.
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ze met de meest gangbare clients werken .
Maar zelfs als een accesspointfabrikant een
goede methode ontwikkeld heeft, kunnen
firmware-updates het gedrag van een
dient compleet veranderen . Voor steering
moet dan ook aardig wat moeite gedaan
worden.

Gericht verwijderen
Dat verandert allemaal met de uitbreiding 802.11 v. Die voorziet in een gerichte
verwijdering, inclusief informatie voor de
dient over waar deze naartoe moet switchen . Mesh-systemen maken daar steeds
meer gebruik van (zie pagina 40).
De strategieën waarmee een wifisysteem de clients verdeelt over de accesspoints, worden door 802.11 v niet bepaald,
daar beslist iedere fabrikant net als voorheen
nog zelf over. Ook met die uitbreiding kunnen er dus grote verschillen zijn wat betreft
efficiëntie. Het thema roaming blijft bij wifi
dus spannend, zowel voor de gebruikers als
voor de fabrikanten.
(nkr) r:I:
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Draadloos meshen
Mesh-wifisystemen vergeleken
Mesh-kits lijken een revolutie op
wifigebied te zijn. Ze beloven de
draadloze gaten in het bereik overal
in huis te dichten. Ook zonder enige
netwerkervaring moeten ze met een
smartphone makkelijk te configureren zijn. We werpen een blik onder
de motorkap, kijken of ze geschikt
zijn voor dagelijks gebruik en welke
snelheden ze halen.

Ernst Ahlers
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ifi Is bij de meeste huishoudens snel in de buurt van de
router, maar niet in de keuken
of op zolder. Toch zijn er mensen die geen
klachten hebben omdat ze overal in huis
een goed draadloos signaal hebben. Dat
kan natuurlijk als het huis niet al te groot
is, de router redelijk centraal staat en de
muren dun zijn.
Maar dat is meer uitzondering dan
regel. De wififabrikanten zien daar een
marktsegment in voor systemen met twee
of drie radiostations die de data onderling

doorsturen (mesh-kits). Je zet de stations
op strategische plekken in huis en krijgt
daardoor meer hotspots, zodat alle bewoners overal snel kunnen internetten.
We hebben negen systemen met elk
drie stations getest. Zes daarvan worden aangeprezen als mesh-kit (Asus Lyra,
Google Wifi, Linksys Velop, Netgear Orbi,
TP-Link Deco en Ubiquiti Amplifi HD).
AVM heeft de mesh-functionaliteit via een
firmware -upgrade toegevoegd aan een
aantal Fritzboxen, Fritz-repeaters en Fritzpowerline/wifi-adapters. Daar hebben we
c't 2018, Nr. 1-2
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GeKRACKte mesh

twee verschillende sets van samengesteld
om ze te vergelijken met de mesh-kits.
Devolo heeft geen router in het assortiment, maar wel powerline/wifi-adapters
die ook een uniform wifi binnen een groot
huis kunnen opzetten. Daarmee kun je het
wifi van een oudere router vervangen door
een beter.
In de wifistandaard IEEE 802.11 heten
de tussenstations overigens accesspoints.
In de mesh-wereld is de term node (knooppunt) gebruikelijk. Die term gebruiken we
hier ook. Mesh is bij wifi eigenlijk ook niets
nieuws: de IEEE is in 2005 al bezig geweest
met de standaarduitbreid ing 802.11 s voor
gemeshte draadloze netwerken, maar die
is tot nu toe nog niet wijd verspreid.

Werkt normaal altijd
Als het internet voor gebruikers alleen uit
Google, Youîube en Facebook bestaat, heb
je het met een mesh-kit relatief makkelijk:
gewoon op de router aansluiten, configureren en gaan met die banaan. Maar het leidt
voor gebruikers tot een router-cascade en
daardoor een verandering van hun netwerktopologie. De eerst ingestelde root-node wil
bij de meeste systemen de internet-gateway
zijn om bijvoorbeeld Quality of Service te
kunnen garanderen, oftewel het prioriteren
van dataverkeer voor naadloze streaming of
online gamen zonder vertraging.
Als je een klein netwerk beheert, wil
je het liefst controle houden over de netwerkarchitectuur, en dan is het wel handig als de mesh-kits ook een accesspointmodus hebben. Dan werken ze als pure
wifiverdelers en kun je voor het configureren van het internet (en bijvoorbeeld je
vaste telefoon via VolP) je gewone apparaten blijven gebruiken.

Op het moment van schrijven was het
KRACK-probleem bij de wifiversleuteling zwaar actueel. In bepaalde gevallen kunnen aanvallers binnen wifibereik data ontcijferen die met WPA2
versleuteld zijn. Dat kan tot diefstal
van geheime data of zelfs het kapen
van een verbinding leiden (zie pagina

16).

Bij de mesh-kits is het technisch niet triviale doorsturen van multicast-IPTV bij routed
in plaats van bridged IPTV een aandachtspunt. De settopbox staat meestal naast de
tv, en die staat op zijn beurt meestal niet
dicht bij de router. Dat moet natuurlijk bij
alle werkwijzen (als router of als accesspoint) en op alle poorten werken .
Sommige kits hebben een webfilter
dat kinderen kan beschermen tegen schadelijke websites. Asus en TP-Link gebruiken
daarvoor de diensten van Trend Micro, die
website-aanroepen van gebruikers controleert en indien nodig blokkeert. Daarbij wordt het internetgedrag geregistreerd,
zonder dat het systeem je daar bij het configureren eenduidig op wijst. Het zal ongetwijfeld in de kleine lettertjes staan, maar
in de praktijk leest niemand de algemene
gebruiksvoorwaarden, dus een melding
zou wel prettig zijn geweest.

Het probleem is bij de meeste fabrikanten inmiddels bekend. De
Fritzboxen zijn volgens maker AVM
niet in gevaar, voor de Fritz-repeaters
moet inmiddels een firmware-update
beschikbaar zijn. Ubiquiti kwam al snel
met firmware 2.4.3 en van de andere
merken zal binnenkort een update
voor hun mesh-nodes komen.

Bij de meeste kits moet je bij het configureren een cloudaccount aanmaken. Dat kan
later handig zijn, want daarmee kun je
bijvoorbeeld een ingestelde online beperking qua tijd van buitenaf aanpassen - of
internet voor de thuisblijvers uitzetten als
dat nodig mocht zijn.
Google wil via de cloudverbinding
geanonimiseerde statistieken over het wifigebruik verzamelen. Als je dat niet wilt,
kun je dat uitzetten. Aan de andere kant
helpen dergelijke data bij het doorontwikkelen van wifi (zie pagina 34).

Snellere zijwegen
Wifi is niet altijd het beste medium voor
het doorsturen van data (backbone): als
de mesh-nodes onderling al geen goede
draadloze verbinding hebben, komt de
data bij de clients binnendruppelen. Dan
kan een verbinding via de elektriciteits-

Meer dan Facebook
Omdat op internet meer te beleven valt
dan alleen Facebook en dergelijke, kijken
we naar andere belangrijke situaties: gebruik bij een dualstack-aansluiting, dus
met 1Pv4 én 1Pv6, en ook - indien nodig
met een extern modem - met een VDSLaansluiting die met VLAN-tagging op de
WAN-poort werkt.
1Pv6 is niet meer de toekomst, maar al
lang werkelijkheid. De afgelopen jaren is
het aantal providers dat 1Pv6 ondersteunt
flink gestegen, dus het wordt nu tijd om
ook naar de ondersteuning daarvoor te
kijken bij apparaten.
c't 2018, Nr. 1-2

Als een mesh-systeem in een accesspointmodus te zetten is, kun je hem gebruiken als uitbreiding op je eigen router als het wifi daarvan bijvoorbeeld niet sterk
genoeg (meer) is. Daarmee voorkom je router-cascades. Als de Linksys Velop in
de Brugmodus staat, heb je bij de instellingen minder mogelijkheden omdat je een
aantal functionaliteiten dan in je router configureert.
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Het is verwonderlijk hoe verschillend de
kitfabrikanten de gestandaardiseerde
roamingmiddelen implementeren

- oftewel een gewone netwerkkabel naar
de router. Als die mogelijkheid er is, moetje
die zonder meer gebruiken om het draadloze spectrum te ontlasten. Daar heeft iedereen profijt van.

Roaming-hulp
Als het wifinetwerk uit meerdere stations
bestaat, wisselen smartphones en dergelijke bij het streamen en Skypen telkens
weer van station als je door het huis heen
loopt (roaming). Accesspoints kunnen een
client wel hard verwijderen als zijn signaal
te zwak wordt, maar dat zal tot haperingen in de verbinding leiden. Een client
kan beter zelf beslissen of en wanneer
hij overschakelt. De stations kunnen hem
daarbij helpen door bepaalde opties aan
te bieden.
De wifistandaard heeft drie componenten voor ondersteuning van roaming:
802.11 k beschrijft Radio Resource Management (welke node is op welk kanaal
goed bereikbaar?}, 802.11 v definieert het
goede, door de accesspoints geregelde
overschakelen en 802.11 r versnelt de feitelijke roaming-overgang (zie pagina 37).
Als je in het routermenu een item tegenkomt met een term als fast-roaming,
wordt daar niet altijd 802.11 r mee bedoeld.
Netgear gebruikt bijvoorbeeld eigen algoritmes om clients naar andere nodes te
verhuizen (Client Steering). Als je dan fastroaming activeert, gaat het systeem alleen

,0 >

Aangesloten Apparaten

Met een app kun je de afzonderlijke
nodes makkelijk instellen. Bij Asus krijg
je dan onder meer te zien hoe de nodes
met elkaar verbonden zijn.

kabels (powerline) een snellere datasnelweg zijn . Dan komen de op powerline gebaseerde kits van AVM en Devolo in beeld.
Maar bij powerline geldt net als bij wifi:
je moet het uitproberen omdat de elektriciteitsnetwerken per woning verschillen. Soms heb je een snelle verbinding
van 200 Mbit/ s of meer en soms een erg
slechte (minder dan 30 Mbit/s}. We hebben er bij de test voor gezorgd dat de kits
een goede verbinding hadden om ze beter
te kunnen vergelijken.
We hebben ook gekeken of de meshnodes met een netwerkverbinding werken

agressiever te werk en worden clients er
eerder uitgegooid. Devolo voert als enige
fabrikant in deze test bij zijn nieuwste firmwareversie 802.11 r in.
Natuurlijk moeten de clients overweg
kunnen met zoveel mogelijk roamingmiddelen om de aanwezige accesspoints zo
goed mogelijk te kunnen benutten en het
beste roamingdoel te kunnen kiezen . Bij
nieuwere iOS-apparaten en Googles eigen
smartphones is de kans groot dat dit lukt,
maar de rest van de Android-wereld is
versplinterd. Daarom zijn ondersteuning
voor 11 k, 11 ven 11 r aan de clientkant nog
steeds meer uitzondering dan regel.

Mengelmoes
Het is verwonderlijk hoe verschillend de
kitfabrikanten de gestandaardiseerde roamingmiddelen implementeren : Ubiquiti
gebruikt er geen van, Devolo daarentegen alles. Daaruit is al af te leiden dat het
combineren van nodes van verschillende
merken onzinnig en ongewenst is. De fabrikanten zullen in hun wifibeheer-apps de
andere nodes niet laten zien en daar niet
mee testen.
Fabrikantenvereniging Wifi Alliance
werkt wel aan een eigen mesh-norm
(Multi-AP Technica! Specification), maar
dan moet wel iedere fabrikant lid van de
Wifi Alliance zijn en zijn eigen standaard
daar op aanpassen. Bovendien komen bij
de specificaties tot nu toe alleen 11 ken 11 v
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Asus Lyra

AVM Fritz!Repeater 1750E

AVM Fritz!Powerline 1260E

Asus biedt zijn Lyra-systeem ook
aan als Mini-variant zonder aparte
wifimodule voor de backbone.
Daarmee bespaar je zo'n 60 euro,
maar meestal is de grotere broer
een betere optie. De snelheid die
het Lyra-systeem haalt komt overeen met dat van het vergelijkbare
Velop-systeem, maar het energieverbruik zou nog wat omlaag mogen.
Het beheer zou wat uniformer
kunnen zijn. Voor het beheer is er
net als bij de gewone Asus-routers
een omvangrijk browsermenu ,
maar bij Lyra ontbreken de instellingen voor het wifi. In tegenstelling tot met de app kun je niet eens
de netwerknaam veranderen. In de
accessspointmodus misten we bij
het wifi nog de multicast-versie
MC2UC. We kregen de Lyra op onze
VDSL-aansluiting niet aan de praat.

Als je al een Fritz!Box hebt die geschikt is voor mesh en een bijpassende repeater, heb je genoeg aan
een firware-update (vanaf versie
6.90) om een eenvoudig en centraal netwerkbeheer te krijgen. Het
koppelen van routeren repeater lukt
met een druk op de WPS-knop op de
apparaten. Als het mesh-pictogram
niet meteen opduikt, herhaal je de
procedure nog een keer.
De nieuwe Home Network Overview laat niet alleen de Fritz-repeaters en powerline/wifi-adapters zien,
maar ook powerline-adapters van
andere fabrikanten - zo lang die
met Qualcomm-chips werken. De
snelheid van de 1750E is op zich al
goed, maar als AVM in de nabije toekomst routers en repeaters een derde wifimodule zou gaan geven voor
het optimaliseren van het mesh-wifi,
kan het nóg beter worden.

De powerline/wifi-adapters van AVM
zijn allrounders: hun backbone werkt
net zo makkelijk via het elektriciteitsnetwerk - hier met een 1220E-adapter als bridge naar de router - als via
een netwerkkabel of draadloos. Je
kunt per situatie dus het optimale
medium kiezen . Het loont om wat
te experimenteren: bij ons was een
5GHz-client op het 26m-punt met
een netwerkkabel in plaats van een
powerlineverbinding nog wat sneller te krijgen (+16 procent, 119 in
plaats van 103 Mbit/s). Met name
bij meerdere parallelle TCP-streams
werd dat duidelijk (+57 procent, 168
in plaats van 107 Mbit/s).
AVM tunnelt het gastwifi bij powerline- en lan-barebones naar de
router. Daardoor zijn er geen functionele beperkingen of 1Pv6-gaten.
De 1260E kon ook probleemloos
overweg met multicast-IPTV.

n apart wifi-backbone
O simpele routerfuncties
O energievreter

o prima router

0 prima router

( : snelle backbone
o energiezuinig

~

voor. Het voor het roamen met minimale
onderbrekingen belangrijke 11 r ontbreekt
in het concept van eind augustus 2017.
Daarnaast is er nog wat onenigheid over
de specificatie binnen de leden van de Wifi
Alliance zelf.

Routerfuncties
De mesh-kits krijgen voor de routerfuncties
een voldoende als de basistoegang werkt
(DHCP via WAN met 1Pv6). De beoordeling
wordt beter als de apparaten - optioneel
met een extern modem - ook op VDSL
werken en nog beter als multicast-IPTV
op alle poorten werkt. Heeft een kit echter
geen modem en geen accesspointmodus,
dan daalt de beoordeling.
c't 2018, Nr. 1-2

De Fritzbox 7580 heeft als kern van AVM's
mesh-kits daarom al een hoge beoordeling. Door de instelmogelijkheden, de
providercompatibiliteit, de routerfuncties
en met name het doorlopende productonderhoud met firmware-updates loopt
die beoordeling tegen een maximum
aan waar de meeste fabrikanten niet aan
kunnen tippen. Het enige wat hen rest is
klanten te winnen door de prijs laag te
houden.
Voor de mesh-nodes was bepalend of
de wifi-backbone via een apart draadloos
kanaal loopt en of minstens twee van de
drie gestandaardiseerde roamingmiddelen (11 k, 11 ven 11 r) geboden werden. Ze
kregen puntenaftrek als het systeem het

1

heel flexibele backbone

o duur

doorlussen van nodes niet ondersteunt.
Vaak kan de centrale root-node vanwege
bouwtechnische redenen niet in het midden staan (sternetwerk), maar is hij het
begin van een keten.

Wifiperformance
We hebben getest wat de mesh-kits draadloos presteren met de benchmarktool
iperf3. Als client fungeerde een notebook
met 2-stream wifi (een Acer Aspire V3-372,
300 Mbit/s bruto op 2,4 GHz en 867 Mbit/s
op 5 GHz). Die levert als typisch voor zijn
klasse meer relevante waarden dan een
Macbook Pro, die met zijn 3-stream wifi
wel beter is uitgerust, maar minder vaak
voorkomt.
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Devolo dLAN 1200+ Wifi ac

Google Wifi

Linksys Velop

Deze powerline/wifi-adapter is een
beetje een buitenbeentje tussen de
andere geteste apparaten. Je moet
al een router hebben die de toegang
tot internet regelt. De mesh-kit van
Devolo is verder niet kieskeurig wat
betreft de gebruikte router, als internet maar werkt. De adapters maken
indien gewenst een eigen gastwifi aan. Het wachtwoord daarvan
moet je echter via de webinterface
veranderen, want bij de test kreeg
het gastwifi bij activeren hetzelfde
wachtwoord als het hoofdwifi.
De geteste Devolo-apparaten
bieden nog als enige 802.11r, oftewel
ondersteuning voor fast-roaming.
Dat moet bij de firmwareversie 1.55
voor alle apparaten van Devolo gaan
gelden. Die is dan ook gepatcht tegen KRACK . Je kunt ook een netwerkkabel als barebone gebruiken in
plaats van het elektriciteitsnetwerk.

De Google Wifi-app laat zien dat
Google iets van het onderwerp
ergonomie begrepen heeft. Je fotografeert simpelweg een qr-code
met de smartphone in plaats van
een wifiwachtwoord in te moeten
typen. Dat zie je verder alleen bij
Netgear.
De netwerkfunctionaliteit van
Google Wifi is daarentegen sterk teruggesnoeid: het 1Pv4-adresbereik
is niet te veranderen, internet via
VDSL met voorgeschakeld modem
werkte niet, multicast-IPTV-forwarding is onbekend en een accesspointmodus met meerdere nodes
is er nog niet. Zeker dat laatste kan
een no-go voor een aanschaf zijn.
Aan de pluskant heeft Google
Wifi naast de excellente app mooie
nodes, een laag energieverbruik en
ondanks de compacte bouwwijze
een goede snelheid.

De dunne Velop-torens vallen minder op dan de Orbi-nodes, maar
zijn wel wat duurder en hebben
een lagere snelheid. Velop werkt
wel met een VDSL-aansluiting inclusief 1Pv6 en multicast-IPTV. Het
streamen van tv werkte alleen via
wifi, maar door het ontbreken van
MC2UC was dat bij het gastwifi niet
echt een lolletje.
Bij het installeren van het systeem is de app erg handig, maar
je kunt daar niet alles mee instellen. Om de tijdsinstellingen bijvoorbeeld te corrigeren, moet je
met de browser naar de webinterface. Daarmee kun je ook eenvoudige netwerkdiagnostiek uitvoeren
(ping, traceroute) en in het voor
Linksys specifieke menu portforwards, DynDNS en andere dingen
configureren . De accesspointmodus werkt voorbeeldig.

11r voor roaming
"' doorgeleid stopcontact
O beetje lomp

goede snelheid
O niet flexibel als router
O geen accesspointmodus

; aparte wifi-barebone
'" ondersteuning voor roaming
O duur

Als eerste hebben we getest hoe het notebook met de root-node - oftewel de router - het op beide wifibanden doet (clientsnelheid dicht bij de routeren op 20 meter
door muren heen). Dat laat zien hoe goed
het wifi in de nodes van de betreffende
fabrikant geïmplementeerd is.
Dit keer waren de 2,4GHz-snelheden
hoger dan bij eerdere metingen omdat je
de 2,4GHz-module van de kits niet zodanig
kunt configureren dat ze de in de praktijk
relevante smalle 20MHz-kanalen vast gebruiken (maximaal 144 Mbit/s bruto bij
2-stream MIMO). Omdat er in de testruimte geen andere wifinetwerken zichtbaar
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zijn, schakelen de meeste, maar niet alle
nodes op 2,4 GHz over naar de krachtigere
40MHz-kanalen (maximaal 300 Mbit/s).
Hoe goed de nodes onderling met
elkaar communiceren, hebben we getest op een afstand van 20 meter door
een paar muren heen. Het notebook was
met een netwerkkabel aangesloten aan
de repeater-node om alleen de snelheid
van de wifi-backbone dan wel de nagebauwde powerline-backbone te kunnen
meten. Die waarde is voor iedereen interessant die een mesh-systeem ook als
vervanging van netwerkkabels wil gaan
gebruiken.

De meting op 26 meter afstand laat zien
hoe goed het bereik met een mesh-systeem te vergroten is. Zonder repeaternode had het notebook daar helemaal
geen wificontact meer met de router.
Door het oneigenlijke 20/40MHz-gedrag
(zie boven) geven we de 2,4GHz-waarden
wel, maar we beoordelen alleen het resultaat op 5 GHz.
Als de clientsnelheid op 26 meter 25
Mbit/s was, beoordelen we dat als voldoende. Dat is de helft van een SOMbitaansluiting. De beoordeling werd 'goed'
vanaf 75 Mbit/s en 'zeer goed' vanaf 125
Mbit/s. Dan hou je zelfs bij een 1OOM bit-

c't 2018, Nr. 1-2
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orbi

Netgear Orbi

TP-Link Deco MS

Ubiquity Amplifi HD

De Orbi-nodes zien er een beetje
uit als een bloemenvaas. Ze zijn wat
aan de grote kant, maar ook wel
krachtig. Dit systeem haalde bij de
test de hoogste snelheid, maar haalt
daar ook aardig wat stroom voor uit
het stopcontact. De Orbi-app vraagt
alleen naar de hoogstnodige instellingen om online te kunnen komen.
Voor de andere netwerkinstellingen
moet je naar de browser uitwijken,
maar dan krijg je ook toegang tot
een groot aantal opties.
Gasten krijgen via wifi 1Pv6, als
de provider dat levert, maar dat leidde wel tot een klein bijverschijnsel:
een met de repeater-node verbonden gast (Netgear noemt zo'n node
een satelliet) kon tegen de bedoeling in een LAN-host op de Orbirouter bereiken.
Netgear werkt al aan een oplossing .

In de routermodus wil Deco per se
een vast intern 1Pv4-adresbereik
hebben, maar portshares en DHCPadresreserveringen zijn wel te maken. Dat de wizard vergeet om 1Pv6
te activeren, is in dit specifieke geval goed, want standaard draait er
binnen het W(LAN) een 1Pv6-DHCPserver die niet uit te zetten is. Dan
houden clients heel lang hetzelfde
1Pv6-adres en zijn dan makkelijk te
herkennen .
Als de oude reuter 1Pv6 kan afhandelen op de manier die je wilt,
dan mag hij blijven draaien en komt
Deco daar in accesspointmodus
achter. Security is bij het gastwifi
optioneel : Deco activeert het zonder wachtwoord, dat moet je zelf
nog doen. Bij het instellen van de
tijden waarop je kids of huisgenoten
op internet mogen, moet je met AM/
PM werken .

De compacte routerkubus valt op
met zijn touchscreen met statusaanduiding, maar de tijd en datum
zijn niet gelokaliseerd. Door op het
touchscreen te tikken, verandert de
informatie: hoeveel er deze maand
gedown- en geupload is, de WAN- en
LAN-1Pv4-adressen van de reuter, het
aantal clients, de momentane downen uploadsnelheid en de poortstatus.
Lang tikken maakt het verbinden
van nieuwe clients mogelijk, meer
gestures biedt de router verder niet.
Bij portforwardings moet je in de app
het 1Pv4-adres moeizaam intypen
in plaats van het apparaat met een
keuzemenu te kunnen selecteren. De
repeater-nodes zijn met een magnetische kogelvoet makkelijk te draaien
voor een betere ontvangst. Als je nodes met netwerkpoorten nodig hebt.
moet je er een router bijkopen en die
als repeater configureren .

O aparte wifi-barebone

o snelle barebone

n flexibel als router

O energiezuinig
U werkt niet met VDSL

O goede routerfuncties
O energiezuinig
U matige wifisnelheid

U matig energie-efficiënt

aansluiting nog reserves over voor andere
dingen. Voor de snelheid van de backbone
stellen we twee keer zo hoge eisen omdat
die als verdeler het verkeer van meerdere
clients moet transporteren.
Dat er twee netwerkpoorten op een
node zitten betekent nog niet dat daar een
switch tussen zit. Bij de apparaten van Linksys en TP-Link kwamen we tot een duidelijk
mindere snelheid dan de verwachte 930
tot 940 Mbit/s aan TCP-verkeer. Blijkbaar
loopt het lokale netwerkverkeer daarbij
via de interne processor. Een pc zal een op
dezelfde node aangesloten netwerkopslag
(NAS) dan niet optimaal kunnen benadec't 2018, Nr. 1-2

ren. Dan kun je daar beter zelf een Gigabitswitch tussen zetten.
Bij de beoordeling van de energieefficiëntie van de kits maken we onderscheid tussen systemen met en zonder geïntegreerd modem. Zonder modem is voor
ons een energieverbruik tussen 15 en 20
watt voldoende, wat overeenkomt met het
totaal van een dualband-wifirouter en twee
dualband-repeaters. Als er wel een modem
inzit, mag dat 5 watt meer zijn . Voor de afzonderlijke nodes houden we 4 tot 6 watt
aan voor een voldoende beoordeling.
Maar maak van de stroomkosten geen
hoofdzaak: systemen met een aparte back-

bone - of dat nu powerline of een derde
wifimodule is - verbruiken wel meer energie, maar bieden ook meer.

Tips en trucs
Configureer bij het in gebruik nemen van
het systeem de root-node eerst compleet
voor je internetgebruik voor je de repeaternodes gaat aansluiten. Daarmee vermijd je
bijvoorbeeld dat nodes het niet meer doen
als je achteraf een gastnetwerk opzet.
Voor het aansluiten van de nodes heb
je de app niet nodig, dat werkt in principe
ook met de pairing-knoppen. De nodes
krijgen dan wel geen duidelijk naam als
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'Woonkamer' of 'Keuken', maar verschijnen
in het overzicht met hun mac-adres of een
generieke benaming. Maar dat is achte raf
altijd nog aan te passen .
Probeer niet krampachtig zo veel
mogelijk woonoppervlakte met zo min
mogelijk mesh-nodes te bestrijken. Als de
wifiverbinding tussen de nodes te zw ak
is, is dat nadelig voor de doorvoer naar
de dient aan het eind van de keten . Koop
dan liever een extra node en zet alles wat
dichter bij elkaar.

Fabrikant/merknaam

Asus

AVM

Naam/typenummer

Lyra

fritz!WLAN Repeater 1750E1

Geteste firmwareversie

3.0.0,4.382_ 11272

6.91

----------------~

op aanvraag

Broncode beschikbaar

Aansluitingen
Netwerkpoorten / usb-poorten (op node)

2/ -

1/ -

Bedieningselementen

pairing, reset

pairing (WPS)

Statusweergave / uitzetbaar

l /v'

3+1 /v'

Configuratie
Via app / browser

v'/v'

- / v'

HTTPS /Telnet / SSH

- / v' /v'

v' / - / -

Bruikbare online-hulp I wizard

-/v'

v'/ v'

Genegeerd door wizard

1Pv6, zomertijd

Functies

Conclusie
Welke de juiste mesh-kit voor je is, ligt
aan een aantal keuzes: staat performance
bovenaan het wensenlijstje, dan haalt Netgears Orbi in deze test de hoogste scores
bij zowel de backbone-snelheid (als vervanging voor een bekabeld netwerk) en
bij de clientsnelheid over langere afstand.
Maar wel met vlak daarachter de andere
kits met afzonderlijke wifi-backbone (Asus
Lyra, Linksys Velop).
Als je 'alleen maar internet' wilt, dan
wordt Google Wifi aantrekkelijk met zijn
bijzonder makkelijke set-up en prima design. TP-Link doet dan ook mee, voo ral
door de laagste prijs. Ubiquiti's Ampl ifi
HD blijft hier qua performance w at bij
achter.
Als je al een Fritzbox en bijbehorende
repeaters hebt die geschikt zijn voor mesh,
kost de nieuwe techniek alleen maar wat
tijd voor een firmware-upgrade. Als je
Fritzbox ge en mesh-update krijgt, dan
moet je een overstap naar een ander merk
wel even goed overdenken, want zo flexibel en goed uitgerust als de Fritzbox was in
deze test geen enkele andere router. AVM's
powerline/ wifi-adapters kunnen de Fritzwifirepeaters ondersteunen op plekken
waar een goede snelheid via het elektriciteitsnetwerk is te halen, maar de draadloze
snelheid minder is.
Devolo's powerline/ wifi-adapters zijn
als mesh-uitbreiding geschikt voor iedereen die zijn eigen router wil of moet blijven
gebruiken, maar toch een sneller wifi wil.
De meeste kits hadden wel het een
of andere minpunt, of dat nu een niet
volledige 1Pv6-implementatie was of een
niet op alle poorten werkende multicaststreaming . Dergelijke gebreken zijn met
een firmware-update op te lossen, maar
dan moeten de fabrikanten daar wel mee
komen .
(nkr)
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Systeemmodus router / accesspoint

v' / v'

v'/ -

Backbone-medium: WLAN I LAN / powerline

v' / v' / -

V /v / -

WAN-aansluiting (naast DHCP, statisch IP, PPPoE) / 1Pv6

PPTP,l2TP / v'

- /v'

VDSL /met 1Pv6

-!-

v/v'

1Pv6-prefix-delegatie inkomend / uitgaand

v /-

v'/v'

1Pv6-portsharing

(v )1

v

------------·

-----------------------

---

---- _,_ , _ ,_

v' / v' /v' / v'

Multicast-IPTV in routermodusop root-LAN / -WLAN /
node-LAN / -WLAN

Multicast-IPTV in accesspointmodus op root-LAN /-WLAN /
node-LAN / -WLAN

v' /-/..//-

geen accesspointmodus nodig

Remote control: syslog /e-mail

v' l _- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_f_v'__ - - - - - - - - - - -

NTP-server instelbaar / zomertijd correct

v' / v'

Kinderslot: webfilter (aa nbieder)/ toegangsbeperking

v' (Trend Micro)/ v'

v' / v'

---------------------v' (BPjM-lijst) / v'

-----OpenVPN(server+client),

Bijzonderheden

QoS, telefonie, NAS-server, mediaserver

Adaplive QoS, traffic analyzer

Wlfi
IEEE-802.11-versies (nodes)

n-300 + ac-867

n-450 + ac-1300

Aparte backbone I biedt alle SGHz-kanalen - - - - - v' (ac-867) / v'

-

Chipset (Quakomm)

n.b.

IPQ4019 + QCA9886

Maximale aantal nodes / dients

I v'

geen haYde llmk

5/ n.b.

-----------------------~

v / v'

../ l v

Gastwi fi /1Pv6 op gastwifi

v' / v

../ J./

Airtime-fairness / ba nd-steering

n.b. / n.b.

- IV

Node kan accesspointmodus /node-keten

Roaming-ondersteuning:802.llk /v/ r

Snelheid en energieverbruik

v' /v' / - !v 1-~-----------~-----~-----~---

Router: NAT-performance IP-IP / PPPoE(downstream)

941 / 499 Mbit/s

Client-doorvoer op root-node 2,4 GHz dichtbij/ 20 m

180 / 105-135 Mbit/s

Client-doorvoer op root-node 5 GHzdichtbij / 20 m

250 / 53-128 Mbit/s

Backbone-snelheid 20 m

165-248 Mbit/s

942/ 662 Mbit/s

----

176 / 76- 117 Mbit/s
307 / 96-134 Mbit/s
232-240 Mbit/s

-------------------------------------Cl ie nt-sne1heid26 m2,4 / 5 GHz
120 / 95 Mbit/s
122 / 90 Mbit/s
Switching-performance via node-LAN-poorten

936 / 940 Mbit/s

Energieverbruik root / node/ systeem met 3 nodes

7,2/ 6,8 /20,8 watt

Jaarlijkse energiekosten 3-systeem (altijd aan, 24 et/kWh)

€ 44,00

€343

Straatprijs3-pack

€ 409,00

€ 4053

9,4 / 3,2/ 15,8 watt'

Beoordeling
Routerfuncties

0

$@

Mesh-functies

0

Backbone-snelheid
Client-snelheid 26 m/5 GHz
Energie-efficiëntie 3-pack

8

Energie-efficiëntie nodes

8

1 werkt alleen bij aansluitingen

@Et! zeer goed

@

goed

met vaste 1Pv6-prefix

1 systeem

@@

van fritzbox 7580 en twee 17SOE-repea-te-rs- - - - - - - - - - - - - - .

O voldoende 8 slecht 88 zeer slecht

v' aanwezig

- niet aanwezig

n.b. niet bekend
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Fritz!Powerline 1260E3

dlAN 1200+ Wifi ac

t------------

1.5. 5 Beta

9460.40.8

VeJop

Orbi RBK43

Deco M5

AmplifiHD

1.1.2.183316

2.0.0.56

US

i.~.o

2/ -

op aanvraag

1/-

21 -

2( -

U-

4/ -

palring (connect)

pairing, WPS, reset

ieset

aan/uit reset

aan/uii reset sync

1/./

1/ -

21 -

3/v

- /-6

---1/ ./ ----------5/../
met

reset touchscreen

-lv
-lv
!---------------------1-1-1-1v/-

..!'/-/-

v /v

v/-

v/-

-lv
.,//.,/

vlv

-/.,/

-lv/v

v/v
1Pv6

v'/-

v' /v'

v' /v'

.,/ /v'

vlv

v/vl-

.,/ /v' 1-

v /i.V./-

.,/ /v' 1-

v'/-1-

PPTP, l2TP, bridge/ v

PPTP, l2TP I v

- /v'

-/.,/

- /-

vlv

v

/v'

-1-

v/v

v' 1-

.,//-

v/-

v' 1-

.,/ 1-

- 1- 1- 1-

-/v'/-/v'

..,.. /v /v /v

v

/v' /v' tv

v/vl-lv

geen accesspointmodus

-lv 1-lv

v/vlv/v

v' /.,/ /v' tv

v/vt-lv

n.v.t
----- n.v.t
n.v.t.

geen accesspolntmodusnodig v' / v' 1v / v

- 1-

- /v'

n.v.t.

.,//.,/

.,/ /v'

-lv

v (BPjM-lijst) tv

- tv

-/v'

QoS, telefonie, NAS-server,
medlaserver
n-300 + ac-867

n-300 + ac-867

v /v'

---

n.b.

n-300 + ac-867

---------t-----

AR9344 + QCA 9882

-----

-t-/v'
-t- t-tv
-tv
-lv
- /v'
-----------------------------~--"'tv
v' (OpenDNS)tv
v' (Trend Micro)/ v'
-/v'

QoS

v

(Pl1200)/v

---------------------~

--- ..:.1v

-----n.v.t.
n.v.L

v' /.,/ /.,/ /v'

-lv

IPY6

v/v

----------~

.,//.,//.,/

vlv-------v/v
--------------1Pi6
tijdsinstelllngen
1Pv6, zomertijd

--~-----------

!----------------~

1----

v/v
v/v
v/v/v
------------------------------------~
..!'/-!vl-1-1-1-!-!-

IPQ4019

QoS, OpenVPN-server

QoS

QoS

n-300 + ac-867

n-300 + ac-867

n-300 + ac-867

n-450 + ac-1300

v

v

(ac-867) t -

-1-

-1-

IPQ4019 + QCA9886

IPQ4019 + QCA9886

IPQ4019

QCA9563+QCA9880
10 (aanbevolen)/ n.b.

QoS

(ac-867) / .,1

geen harde limiet

8I 50

n.b. / n.b.

n.b./ n.b.

geen harde limiet

10 / 64

v' /n.v.t.

v' /n.v.t.

v' tv'

i.v'.tv'

vtv

-/v

.,1 /.,1

v' /..!

.,/ 1-

v' /..!

-/..! 1-

vtv 1v'
..1t..11..1

v tv
..! tv

------vt-

- tv

n.b./ v'

---------

n.b. /n.b.

i.v' ./ v'

-/v'

n.b./v'

-tv!-

v t..1 t-

v

v/v/-

-1-1574 / 482 Mbitls

/v' 1-

942 / 662 Mbitls

n.b.

941/ 512 Mbit/s

941t547 Mbit/s

941t509 Mbit/s

941t518Mbit/s

176176-117 Mbitls

100 l 4Hi9 Mbit/s

100155-90 Mbitls

173 t 55-111 Mbitls

181179--103 Mblt/s

170185-128 Mbltls

101/61-77 Mbit/s

307/96-134 Mbltts

182 t 46-92 Mbit/s

336 t 54-88 Mbit/s

300 / 53-69 Mbitts

266/109-176 Mbitts

261t60-164 Mbit/s

247 t57-117Mbit/s

195 Mbltls5

108-155 Mbit/s

170-194 Mbitls

257-315 Mblt/s

194-266 Mbltls

84t105 Mbit/s

59175 Mbit/s

100/121 Mbit/s

92/ 160 Mbit/s

129 t 99 Mbit/s

941 t933 Mbit/s

939/925 Mbitls

6731565 Mbltls

9411937 Mbit/s

766 / 820 Mbit/s

3, 5/3, 2/9, 9watt

5,3t4,9/15,1watt

6,4/6,2/18,8watt

€ 32,00

€ 39,00

€ 25,00

€29,00

€~

€~

€~

€349,00

---

----178 Mbitls5

72 t 103 Mbitts

9,4+2,9 t 5,6t 23,5 watt3

6,1 t5,7 tl7,5watt

€504

€37,00

€5464

€299,00

___
©©_______ (geen routermodem)

-----------------€
-------- _____
21,00

€~

-------------

---- 4,1t3,8/11,7watt

@@

0

@@

(@4)

(@4)

@

<±>

@

@

6,1 /3,7 t13,5watt

--------@

0

--------------

(geen LAN op nodes)

-----------~

0
<±>
<±>
0
0
@@
0
0
• S)'~teem~n fritzbox7581>. po\llerline-adapter 12206 en twee powei11ne-ac~po)nts 12606 ' g()(de PI<· verbinding ln huls nagebootst
n.v.~ niet Ycln toepassing I.v. In vooll>erelding
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63t54Mbit/s

e

@

0
0

- (geen LAN op nodes)

----

oudere ~r,le

@

0

@

<±>

$Gl9ablt-lAN-p001ten en l USB l,,p00(lop dl! rourer
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