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1.

Pengertian
Xirrus Wi-Fi Inspector adalah utilitas untuk memantau jaringan Wi-Fi dan mengelola operasi
Wi-Fi dari sebuah laptop. Beroperasi pada Windows 7, Vista, atau XP. Wi-Fi Inspector
memberikan informasi rinci tentang jaringan Wi-Fi, manajemen koneksi Wi-Fi pada laptop,
dan alat untuk memecahkan masalah konektivitas Wi-Fi. Software ini menyediakan alat yang
berguna bagi siapa saja untuk menjalankan dan mengoperasikan Wi-Fi.

2.

Aplikasi
Wi-Fi

Inspector

dapat

digunakan

untuk

 Mencari jaringan Wi-Fi
 Troubleshoting masalah konektivitas Wi-Fi
 Memverifikasi cakupan Wi-Fi (survei lokasi)
 Mengelola koneksi Wi-Fi pada laptop
 Mencari perangkat Wi-Fi
 Memverifikasi pengaturan AP

sejumlah

aplikasi

praktis,

termasuk:

3.

Fitur


Dinamis tampilan radar menampilkan nama jaringan Wi - Fi lokal dan jarak relatif



Detil tabel informasi dari semua jaringan Wi - Fi lokal



Menampilkan rincian sambungan dari Wi-Fi Laptop dan alamat jaringan yang paling
penting



Connection , Kualitas, dan speed test untuk troubleshooting koneksi jaringan Wi – Fi



grafik kekuatan sinyal secara real-time dari satu atau lebih jaringan Wi - Fi dengan
history 8 menit



modus Cari untuk melacak kekuatan sinyal jaringan Wi - Fi , termasuk pengingat suara
beep

4.



Ekspor jaringan Wi-Fi ke file .csv .



Langsung Sambung / Putus untuk jaringan Wi – Fi



Pilihan untuk Aktifkan / Nonaktifkan Wi - Fi adapter ( Windows 7 dan hanya Vista)

Persyaratan
Untuk install software Instalasi dan pengoperasian Xirrus Wi - Fi Inspector memerlukan
berikut:
1.

Windows 7, Vista , atau XP SP2 atau yang lebih baru

2.

Wi-Fi adapter , baik built - in atau eksternal

3.

Adobe Flash Player untuk menjalankan Speed Test . Jika Anda tidak memiliki Flash
Player diinstal, dapat didownload dari : http://get.adobe.com/flashplayer/

4.

Microsoft. NET Framework 2.0 atau yang lebih baru . Untuk memeriksa apakah itu
terinstal , pergi ke Control Panel - Add / Remove Programs dan mencari Microsoft NET
Framework . Jika tidak ada, men-download dan menginstal dari :
http://msdn.microsoft.com/en-us/netframework

5.

Instalasi
Download Xirrus Wi - Fi Inspector versi 1.2.1.exe dari Tools bagian Wi - Fi dari situs web
Xirrus di http://www.xirrus.com/Products/Wi-Fi-Inspector
Jika upgrade dari versi sebelumnya dari 1,2 perlu untuk uninstall Inspektur Wi - Fi sebelum
menginstal versi 1.2.1 . Untuk uninstall versi lama , buka Control Panel Windows, lalu pilih
Add / Remove Programs . Cari Xirrus Wi - Fi Inspector , kemudian pilih Change / Remove
dan ikuti petunjuk untuk uninstall .
Double klik pada Wi - Fi Inspector file executable untuk menginstal , kemudian ikuti petunjuk
sebagaimana diminta . Aplikasi ini akan menginstal sebuah ikon di desktop Anda .
Mulai Wi- Fi Inspector dengan mengklik ganda ikon aplikasi pada desktop.

6.

Operasi/Cara penggunaan
Wi- Fi Inspector dijalankan pada laptop, masing-masing menampilkan berbagai informasi
real-time tentang lingkungan Wi- Fi saat ini tepatnya di perpustakaan Politeknik Negeri
Semarang. Sebuah pita menu di atas menampilkan sejumlah pilihan untuk mengontrol
pengoperasian aplikasi. Bagian berikut menjelaskan fungsi yang berbeda dari aplikasi dan
penggunaannya.
a. layout
Tata letak dari 4 jendela dalam aplikasi dapat diubah melalui opsi di bagian Layout menu .
Secara default, semua 4 jendela akan ditampilkan. Misalnya dengan memilih Radar,
History, atau Networks, hanya jendela tersebut yang ditampilkan. Tampilan dapat
disesuaikan dengan menyeret pemisah antara jendela untuk mengubah ukuran mereka ,
atau memilih ikon di kiri atas setiap jendela runtuh / memperluas itu .
b. radar
Radar ini menampilkan tampilan yang dinamis dari jaringan Wi - Fi ( SSID) di daerah
setempat. Nama-nama jaringan dan titik yang sesuai ditampilkan dalam layar melingkar

dengan jarak relatif mereka dari pusat radar berdasarkan kekuatan mereka sinyal Wi - Fi .
Orientasi jaringan sekitar lingkaran tidak menunjukkan sudut sebenarnya lokasi, namun
nama-nama yang tersebar untuk dibaca. Sebagai perubahan kekuatan sinyal untuk jaringan
tertentu, nama dan titik akan bergerak menuju pusat Radar (kuat) atau lebih jauh (lemah).
Secara default, ukuran Radar ini kecil dan ditempatkan di sudut kiri atas dari wajah
aplikasi. Sebanyak 4 nama jaringan ditampilkan, dengan tambahan titik non - label yang
menunjukkan jaringan lain. Layar Radar dapat diperluas untuk ukuran besar dengan
memilih "Radar" dari bagian Layout menu. Ini akan memperluas Radar untuk ukuran
penuh sampai dengan 10 nama jaringan ditampilkan.

c. Koneksi
Jendela “Connection” menampilkan informasi rinci tentang koneksi Wi-Fi saat ini.
Informasi Wireless - SSID, BSSID, Channel, Tingkat sinyal, dan Mode Jaringan
ditampilkan di sebelah kiri. Informasi alamat yang berhubungan dengan koneksi
ditampilkan ke kanan. Informasi alamat termasuk alamat MAC dari adapter Wi-Fi, alamat
IP laptop, alamat server DNS, alamat Gateway, dan alamat IP eksternal bahwa sistem
menggunakan untuk mengakses Internet. Alamat IP eksternal biasanya alamat IP dari
jaringan Internet Service Provider Anda. Untuk ujung kanan jendela Connection, dua
tombol menyediakan fungsi untuk mengelola koneksi Wi-Fi laptop Anda. Connect /
Disconnect tombol membuka jendela Wireless Network Connection Windows dari mana

jaringan Wi-Fi dapat dipilih untuk menghubungkan atau memutus hubungan. Aktifkan /
Nonaktifkan tombol (Windows 7 dan Vista hanya) memungkinkan Anda untuk
mengaktifkan atau mematikan Wi-Fi adapter pada laptop Anda.

d. jaringan
Jendela “Networks” menampilkan tabel dinamis dari semua jaringan Wi-Fi (SSID) bahwa
laptop sedang mendeteksi di wilayahnya. Tabel pembaruan ini secara berkala berdasarkan
pengaturan Interval Polling di jendela Pengaturan (lihat di bawah). Deretan saat terhubung
jaringan Wi-Fi (jika terhubung) disorot dalam warna oranye.

Penjelasan dari informasi yang disajikan dalam tabel Networks adalah sebagai berikut:
 SSID: Nama jaringan Wi-Fi. Ini adalah nama jaringan yang menampilkan dalam jendela
Wireless Network Connection Windows.

 Signal : Tingkat sinyal dari jaringan Wi-Fi baik dBm atau %. Sebuah grafik batang
berwarna menampilkan level sinyal dalam bentuk bergambar. Hijau ditampilkan untuk
sinyal diatas -70dBm, kuning untuk sinyal -71dBm ke-80dBm, Oranye untuk sinyal 81dBm ke -90dBm, dan merah untuk -91dBm dan ke bawah. Sebuah level sinyal yang
diinginkan untuk koneksi Wi-Fi yang kuat akan menjadi hijau.
 Network Mode
Jenis

jaringan

Wi-Fi,

baik

802.11b,

802.11a,

802.11g,

atau

802.11n.

Default Encryption : jenis enkripsi default yang digunakan pada jaringan, apakah ada
tidak seperti WEP, TKIP, atau AES-CCMP.
 Standar otentikasi
Jenis otentikasi default yang digunakan pada jaringan , apakah Terbuka , WPA / PSK ,
atau WPA2/802.1x .
 Penyedia
Nama dari produsen perangkat AP atau Wi - Fi beroperasi jaringan Wi - Fi .
 BSSID
MAC address dari AP atau perangkat Wi - Fi .
 Channel
Wi - Fi channel jaringan Wi - Fi beroperasi pada .
 Frekuensi
Frekuensi saluran Wi - Fi , dalam MHz .
 Jaringan Type
Jenis operasi dari perangkat Wi - Fi beroperasi jaringan Wi - Fi , baik Access Point atau
Ad Hoc.
 Grafik
Centang kotak untuk mengaktifkan / menonaktifkan grafik tingkat sinyal jaringan Wi - Fi
dari waktu ke waktu .

e. Sorting Networks
Jendela tabel pada tab Networks juga menyediakan pemilahan untuk setiap kolom. Jika
Anda terhubung ke jaringan, jaringan ini akan selalu tetap di atas meja, disorot dalam
warna oranye . Jaringan yang tersisa akan diurutkan berdasarkan kolom yang dipilih dan
arah dari panah. Misalnya, mengklik kolom sinyal akan mengurutkan jaringan dengan
kekuatan sinyal, baik tertinggi hingga terendah , atau terendah hingga tertinggi. Contoh di

bawah ini menunjukkan kekuatan sinyal diurutkan berdasarkan terkuat (terendah) pertama
setelah jaringan yang terhubung :

f. Signal History
Jendela “Signals History” menampilkan grafik tingkat sinyal jaringan Wi-Fi dari waktu ke
waktu. Jaringan dapat dipilih untuk grafik dengan memilih kotak centang di kanan dalam
tabel Networks. Lebih dari satu jaringan dapat dipilih untuk grafik pada satu waktu.
Hingga 500 detik (sekitar 8 menit) dari sinyal sejarah level grafik. Mengklik kanan pada
grafik menyediakan pilihan untuk ulang Bagan, yang membersihkan semua informasi
grafik, dan Pilih Semua Networks, yang grafik semua jaringan saat ini dalam tabel
Networks (atau 10 terkuat jika lebih dari 10). Tahan tombol Shift bawah dan klik kiri
dengan mouse untuk memperbesar pada grafik. Gunakan tombol Alt dengan klik kiri
mouse untuk zoom out pada grafik.

Gambar grafik dari Wi-Fi yang ditangkap laptop saya sewaktu di perpustakaan dapat dilihat di atas.
Namun di atas kurang begitu jelas, maka dari itu gambar saya bagi 2 dan saya besarkan, seperti
berikut ini.

g. Tests
Wi-Fi Inspector mencakup tiga tes yang dibangun untuk membantu dalam pemecahan
masalah dan karakterisasi koneksi Wi-Fi yaitu Connection, Kualitas, dan tes Kecepatan.
Dari menu Tes, Connection Uji berjalan 5 Ping masing-masing diarahkan ke server DNS,
Gateway, dan alamat Internet, ditambah menjalankan lookup DNS. Sebuah jendela pop up
akan menampilkan hasil tes dengan indikasi Pass, Peringatan, atau Gagal. Setiap Ping
hilang atau Ping latency rata-rata lebih dari 100 msec ke Gateway atau DNS Server atau
lebih besar dari 250 msec ke Internet akan mengakibatkan 'Peringatan'. Ping atau DNS
lookup kegagalan akan menghasilkan 'Gagal'.

Untuk melihat radar yang menampilkan hanya AP tertentu saja, dalam tab Networks pilih
AP lalu klik kanan > klik “Locate …. (nama AP)” seperti di bawah ini.

Hasilnya sebagai berikut ini.

Sumber :
Xirrus Wi-Fi Inspector Version 1.2.1 – User’s Guide
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