
Bandwith Measurement

De ‘Bandwith Measurement’ pagina gebruikt het Link Layer Topology and Discover (LLTD) protocol 
om de bandbreedte tussen de router en LAN of WLAN clients die LLTD ondersteunen te meten.
LLTD ondersteuning zit in veel apparaten zoals PC’s, X-Box, Ubicom-based digitale fotolijsten en 
Ubicom-based routers, enz.

Om deze test uit te voeren met een Windows XP computer dient u eerst de “LLTD responder” 
te installeren:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=4f01a31d-ee46-481e-
ba11-37f485fa34ea

Select Machine and Test

In dit gedeelte stelt u de parameters voor de bandbreedte test in.

Test Type

• Capacity Test: Gebruikt packet transmit time om de Latency tussen pakketten te meten, en 
gebruikt deze informatie om een schatting te maken van de beschikbare bandbreedte. De test 
verzend kleine pakketten met grote intervallen om zo het overige LAN verkeer zo weinig 
mogelijk te beinvloeden.

• Flood Test: Verzend een steeds grotere hoeveelheid pakketten tot het moment dat er 
pakketverlies op begint te treden en geeft dan een schatting van een snelheid die net onder 
het maximum ligt en waarbij geen pakketverlies optreed. Deze test heeft merkbaar invloed op 
het overige LAN verkeer.

MAC Address

Voer in dit venster het MAC-adres in van het netwerkapparaat wat u voor de test wilt gebruiken, of 
kies uit het drop-down menu met de lijst van bekende apparaten het juiste apparaat. U kunt ook het 
door u op dat moment gebruikte apparaat selecteren door op de knop te drukken.

Wees er wel zeker van dat het door u geselecteerde apparaat het LLTD protocol ondersteunt.

Start de test: 
De router zal pakketten uit gaan wisselen met het apparaat waarvan u het MAC-adres opgegeven 
heeft. De test zal mislukken als het apparaat in kwestie het LLTD protocol niet ondersteund.
De test blijft lopen tot u hem zelf stopt. Laat de test een aantal minuten lopen tot de resultaten zich 
enigzins hebben gestabiliseerd en klik dan op de knop om de test stop te zetten.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=4f01a31d-ee46-481e-ba11-37f485fa34ea
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=4f01a31d-ee46-481e-ba11-37f485fa34ea


Results:

In dit gedeelte van het scherm komen de resultaten van de test te staan.

Reference Values

De eerste balken zijn referentiewaarden waarmee u de gemeten waarden kunt vergelijken. Elke balk 
vertegenwoordigd de gebruikelijke bandbreedte van specifieke vorm van media stream;
- Digital Music 
- Internet VOD (Video on Demand) 
- Satellite TV (Standard definition) 
- HDTV Broadcast 

Measured Results

Vergelijk de gemeten resultaten met de referentiewaarden om te zien welke media zonder dataverlies 
gebruik kan maken van uw verbinding.

Link Capacity

Deze balk geeft de gemeten capaciteit weer van de verbinding tussen het accespoint en het LAN-
apparaat wat voor de test geselecteerd is, in dezelfde schaal als de referentiebalken.

Link Drop Rate

De Flood Test geeft ook de gemeten pakketverlies weer. Het gemeten pakketverlies staat voor de 
hoeveelheid pakketten die verloren gaan op het moment dat de Flood Test de hoeveelheid pakketten 
vergroot tot boven de capaciteit van de verbinding. De veranderende waarden van Link Drop Rate/ 
pakketverlies zijn een teken van activiteit van de test.
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