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AGC MARINE TELECOM er specialister 
inden for elektronik og telekom til det 
maritime marked. Firmaet, som er grundlagt 
af englænderen Clive Widdowson, er 
leverandører af kvalitetsudstyr og tager sig 
også af opsætning og support. For yderligere 
at dække deres kunders behov, udbyder de 
også abonnementer på VSAT forbindelser, 
der dækker Europa, USA, Caribien, de 
Forenede Arabiske Emirater samt Atlanten.

Firmaet, ligger i Antibes, i hjertet af den 
franske riviera, og betjener naturligvis et 
stort antal privat ejede luksus yachter. Disse 
overlegne skønheder forlanger første klasses 
udstyr, såvel som en første klasses service.

Altid på udkig efter nye måder at forbedre 
deres portefølje og services på, inviterede 
AGC MARINE TELECOM SmartShare 
Systems til at lave en test. De ville sikre 
sig, at SmartShare StraightShaper 4000 
Satellite fungerede med en optimal User Load 
Balancing, og kunne forbedre brugernes 
oplevelse på en VSAT forbindelse.

Test setup
Testen blev foretaget på en Eutelsat VSAT 
forbindelse med følgende udstyr:

iDirect X5 modem/router•	
SmartShare StraightShaper 4000 Satellite•	
Cisco/Linksys SRW224G4P Switch•	
Computers (forbundet med Ethernet •	
kabel)
WIFI access point•	
Smartphones (trådløs forbindelse)•	
Stopur•	
Sted og dato: AGC Marine, 8. dec. 2016•	

Test scenarie: Fil download vs. 
hastighedstest
Første test scenarie er en enkel test af 
svartid på en hjemmeside uden, og med en 
SmartShare StraightShaper Satellite.

Vi bruger to computere:

“breneer”	computer;	downloader	10	filer•	
“tech01” computer; udfører en •	
hastighedstest (speedtest.net af Orkla)

AGC MARINE TELECOM ville gerne vide, hvor stor en forbedring det 
ville være at tilslutte en StraightShaper Satellite 4000 til deres netværk. 
Resultaterne taler for sig selv.

Test af SmartShare StraightShaper 
Satellite 4000 med VSAT
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Test output for at kunne sammenligne: 
Tiden det tager at færdiggøre 
hastighedstesten.

Den	samme	test	blev	gentaget	flere	gange	
både uden, og med SmartShare.

Test UDEN SmartShare StraightShaper 
4000 Satellite
Speedtest.net hjemmesiden viste 0.12~0.13 
Mbit/s download rate.

Tid til at fuldende hastighedstest:
Test # 1: 5 min. 52 sek.
Test # 2: 5 min. 50 sek.

Test MED SmartShareStraightShaper 
4000 Satellite
Konfiguration	af	forbindelsen	med	
SmartShare StraightShaper Satellite er 
følgende:   

Speedtest.net hjemmesiden viste 0.20 Mbit/s 
download rate.

Tid til at fuldende hastighedstest:
Test # 1:4 min. 10 sek.
Test # 2:4 min. 06 sek.
Test # 3:4 min. 12 sek.

Konklusion
Hastighedstesten fuldendes

på ca. 4 minutter, med en SmartShare •	
StraightShaper Satellite
på ca. 6 minutter uden en SmartShare •	
StraightShaper Satellite

Dette er en betydelig forbedret oplevelse for 
brugerne.

NB! Den totale tid for “breneer” at downloade 
de	10	filer	er	ikke	påvirket.

Fil download vs. hastighedstest. Test uden SmartShare: Dette skærmbillede fra SmartShare 
GUI’en er taget da “tech01” var i download fasen under hastighedstesten. “Top Users by 
Download Rate” lagkagen viser, at uden en SmartShare, tager “breneer” (PC’en som downloader 
10 filer) 63 % af hele båndbredden, hvorimod “tech01” kun får 37%.
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Funktions	test:	Effekten	af	“Weight	
per User” funktion
“Weight per User” funktionen gør det muligt at 
konfigurere	individuelle	IP	adresser,	IP	ranges		
eller IP subnet, så de kan blive tildelt mere 
båndbredde, hvis nødvendigt. For eksempel 
kan det være, at kaptajnens PC hurtigt skal 
have adgang til vejrudsigten eller anden vigtig 
information. 

I dette scenarie bliver IP adressen på 
kaptajnens PC (repræsenteret af “tech01” 
computeren) vægtet med 4. Det betyder 
at SmartSharen giver kaptajnen 4 dele af 
båndbredden, når andre brugere hver, får 1 
del af båndbredden.

Testen er udført som før:
“breneer”	downloader	10	filer•	
“tech01” kører en hastighedstest•	

Speedtest.net hjemmesiden viser 0.32 Mbit/s 
download rate.

Tiden det tager at gennemføre testen bliver 
ikke målt, men den høje download hastighed 
viser tydligt at den var hurtigere færdig.

Konklusion
Med en SmartShare StraightShaper Satellite, 
kan	man	konfigurere	en	brugerbaseret	
vægtning til fordel for de mere vigtige 
brugere, så mindre vigtige brugere får mindre 
båndbredde.

Se skærmbilledet på næste side.

Fil download vs. speedtest. Test med SmartShare: Dette skærmbillede fra SmartShare GUI’en er 
taget da “tech01” var i download fasen under hastighedstesten. “Top Users by Download Rate” 
lagkagen viser, at når en SmartShare er koblet til netværket, får begge brugere 50% af den totale 
båndbredde, selv når “breneer” downloader 10 filer.
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Test scenarie: BitTorrent download 
vs. Speed test
I dette test scenarie har vi:

“henrik-pc” computer, som downloader •	
Linux image og bruger BitTorrent
“tech01” computer, som laver •	
hastighedstest

Nu er download forbindelsen 400 kbit/s.

Test UDEN SmartShare
Igen,noterede vi os SmartShare GUI’ens 
lagkage pictogram under download fasen af 
vores hastighedstest.

Vi har:
“henrik-pc” computer som bruger •	
BitTorent: 388 kbit/s
“tech01” computer som laver •	
hastighedstest: 0.02 kbit/s

Varighed for at gennemføre hastighedstest:
Timede ud, den var ikke i stand til at 
gennemføre.

Test MED SmartShare
Vi noterede os SmartShare GUI’ens lagkage 
pictogram, som viser os fordelingen af 
båndbredde under download fasen af vores 
hastighedstest.

Vi har:
“henrik-pc” computer som bruger •	
BitTorrent: 197 kbit/s
“tech01” computer som laver •	
hastighedstest: 199 kbit/s

Varighed for at  gennemføre hastighedstest:
4 min. 14 sec.

Konklusion
Normalt kan én tung bruger tage næsten alt 
tilgængeligt båndbredde og gøre forbindelsen 
nærmest ubrugelig for alle andre brugere. 
Med en SmartShare StraightShaper Satellite, 
er alle brugere sikret adgang til båndbredde 
uanset, hvad de tunge brugere laver. Dette er 
en betydelig forbedring.

Effect of the weight per user feature: Dette skærmbillede fra SmartShare GUI’en, er taget da 
“tech01” var i download fasen under hastighedstesten. Top Users by Download Rate” lagkagen 
viser, vægtet med 4, at kaptajnens PC (192.168.1.52) får 80 % af den totale båndbredde (4 af 5 
dele), og den anden PC får 20 % (1 af 5 dele).
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NB! Hastighedstesten blev gennemført på 
ca. 4 minutter ligesom ved download af de 
10	filer	med	SmartSharen.	Dette	viser,	at	en	
SmartShare	har	den	samme	effekt	uanset	
om	brugeren	downloader	10	filer,	eller	bruger	
BitTorrent til at downloade et meget stort antal 
filer	samtidigt.

Test scenarie: BitTorrent download 
vs. FaceTime
I dette scenarie har vi:

“henrik-pc” computer, som downloader •	
Linux image og  bruger BitTorrent
Breneer’s smartphone, som også hedder •	
“breneer”, og bruger FaceTime (via WIFI)
Clive’s smartphone på 4G/LTE som •	
bruger FaceTime (og altså ikke er på 
VSAT forbindelse).

Test MED SmartShare
Med SmartShare var der nok båndbredde 
til at bruge FaceTime med god video og 
lydkvalitet (jævn video og ingen udfald af lyd).

Test UDEN SmartShare
Uden SmartShare, var båndbredden for Face 
Time sessionen under pres fra vores brug 
af BitTorrent. Det resulterede i en dårlig, og 
nogle gange manglende video, samt udfald af 
lyd.

 Se vores FaceTime session på www.
smartsharesystems.com/support/video

Konklusion
Når én buger benytter sig af FaceTime, og en 
anden bruger også er aktiv på nettet, bliver 
oplevelsen på FaceTime forbedret af en 
SmartShare.

BitTorrent download vs. FaceTime. Test med SmartShare: “Top Users by Download Rate”  
lagkagen i dette skærmbillede fra SmartShare GUI’en viser at “henrik-pc”, som bruger BitTorrent, 
fik mere end 50 % af hele båndbredden og, at “breneer” ‘s smartphone, som bruger FaceTime 
kun brugte 163 kbit/s. Dette er kun fordi FaceTime ikke behøver 50% af hele båndbredden, så 
SmartShare gav den resterende båndbredde til “henrik-pc”, som brugte BitTorrent.
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Opsummering af tests og 
konklusion

For at gøre det enkelt, har test scenarierne 
været baseret på bare to brugere. De har 
vist, hvordan en enkelt tung bruger normalt vil 
forringe andre brugeres oplevelser markant 
og, hvordan en SmartShare kan forbedre den 
situation.

NB! I den virkelige verdens 
netværksforbindelser, vil der være mere end 
to brugere, som bliver berørt. Desuden vil 
SmartShare optimere brugen af båndbreddde 
og brugeroplevelser i mange andre 
situationer, end vist i disse testscenarier.

Vores tests har vist: 

at SmartShare StraightShaper Satellite •	
forbedrer brugeroplevelsen ved en 
lille båndbredde og høj latency VSAT 
forbindelse.
at SmartShare StraightShaper Satellite •	
har forbedret brugeroplevelsen i 
samtlige tests ved at sikre brugerne 
adgang til båndbredde. 

Vores test team
AGC Marine: Clive Widdowson, Breneer 
Jacinto, Robin Childs, Daniel Maguire
SmartShare Systems: Morten Brørup, Henrik 
Güsmer-Riggelsen.
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SmartShare
- Internet you can rely on
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