Test wifi: verejné sú pomalé
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Pohodlné pripojenie je len pri Primaciálnom paláci a v Rači
Tam, kde sa na verejnú sieť pripojíte s notebookom bez problémov, vám mobil stačiť nemusí.
BRATISLAVA.
Test mal všade trvať pár sekúnd, no nakoniec sme sa na niektorých námestiach a promenádach
mesta zdržali aj štvrť hodiny. Porovnávali sme, aké rýchle a kvalitné sú verejné wifi siete mesta a
mestských časti.
Verejné wifi pripojenia sú dnes už úplne bežné, napriek tomu internet zadarmo ponúka len
magistrát a z oslovených mestských častí Staré Mesto a Rača. Nové Mesto, Ružinov ani Petržalka
wifi siete neprevádzkujú.
Test hotspotov na vybraných miestach odhalil, že tam, kde sa pripojíte s notebookom bez
problémov, je na mobile úspech sieť vôbec nájsť.
Najrýchlejší internet s najkvalitnejším signálom má magistrát na Primaciálnom námestí. Ďalšie dve
testované prístupové miesta na veľkých bratislavských námestiach má však odpojené.
Na každom testovanom mieste sme sťahovali obrázok, súbor s veľkosťou 20 MB.
Rýchla sieť u primátora
Najrýchlejšie z verejných priestranstiev, až 560 kB za sekundu, sme obrázok stiahli na
Primaciálnom námestí. Signál je tam pri lavičkách veľmi dobrý. Súbor sme stiahli za necelých 40
sekúnd. Prezeranie stránok bolo bezproblémové a rýchle aj na mobile, komplikácie boli iba pri
sťahovaní súboru do mobilu. Pre výpadky sa stiahol až na štvrtý pokus.
Na susednom Františkánskom a Hlavnom námestí, kde tiež spravuje wifi magistrát, bola sieť
odpojená a ani dnes po troch týždňoch sa na mestský internet nepripojíte. Mesto to vysvetľuje tým, že
došlo k prerušeniu optického kábla. Sieť znovu spustia možno do mesiaca.
Mesto prevádzkuje hotspoty aj na ďalších miestach, ktoré však bežný turista a obyvateľ väčšinou
nenavštívi.
Staré a pomalé
Slabo je na tom s kvalitou pri surfovaní Staré Mesto, signál rušia stromy na nábreží,
Hviezdoslavovom námestí aj v Medickej záhrade.
Napriek tomu, že každá lavička na nábreží je označená štítkom s informáciou o dostupnosti wifi
pripojenia, v skutočnosti sa pripojíte len na niektorých. Pri prvom teste bolo nutné pred surfovaním
vyplniť e-mail a heslo, tento týždeň už registráciu zrušili. Po otvorení prehliadača stačí potvrdiť
pripojenie a keď sa začne načítavať stránka mestskej časti, môžete sieť využívať.
Prezeranie stránok je na dnešnú dobu veľmi pomalé, súbor sme sťahovali 14 minút, maximálnu
rýchlosť sme namerali iba 25 kB za sekundu.
Na mobile staromestskú wifi našlo iba niekde, kým sa podarilo nejakú stránku vôbec načítať,
väčšinou sa signál stratil.
Pri Propeleri, kde je oproti Námestiu Ľudovíta Štúra priestor bez stromov, bol signál o niečo lepší,
problémy ale pretrvávali. Počas druhého testu po troch týždňoch bola už rýchlosť sťahovania 47 kB za
sekundu, súbor sa nám podarilo stiahnuť za sedem a pol minúty.
Pri mobile zostala situácia rovnaká. Jediná funkcia, ktorá tu fungovala ako- tak spoľahlivo, bolo
prijímanie a odosielanie jednoduchých textových e-mailov.
Staré Mesto má pri Dunaji aj druhú sieť s názvom nábrežie, na ktorú sme sa pripojili len s
notebookom. Signál bol omnoho slabší, rýchlosť od 20 do 25 kB za sekundu.
Na Hviezdoslavovom námestí sa nepripojíte po celej dĺžke, nám sa to podarilo pri hoteli Carlton.
Signál po pripojení už nevypadával, rýchlosť bola však stále pomalá, iba 26 kB za sekundu.
V Medickej záhrade sme so signálom na notebooku nemali problém, s mobilom to bolo horšie.
Jeden z návštevníkov parku sa sťažoval na rýchlosť pripojenia. "Na bežné surfovanie to stačí, ale
pri náročnejších flešových aplikáciách je to slabšie a sú tam výpadky," hovorí. Rýchlosť pri sťahovaní
neprekročila 34 kB za sekundu.
V Rači to vedia
Testovali sme aj jedinú verejnú wifi v Rači, ktorú K prevádzkuje mestská časť na Žarnovickej ulici
pred kultúrnym strediskom. Signál bol silný aj rýchlosť 290 kB/s bola dostatočná. Pripojenie je,
bohužiaľ, obmedzené iba na jednu hodinu denne.

Z autobusov na zastávky
Na internet sa zadarmo pripojíte aj v 50 autobusoch MHD, kde nainštalovala obrazovku spoločnosť
See&Go. Počas jesene by mal dopravný podnik zapojiť do siete ešte 30 autobusov, ďalšie potom až
budúci rok. Hotspoty možno na jeseň dostane aj 24 zastávok, kde teraz vysiela Radiopoint.
Po pripojení na wifi v autobuse sa najskôr zobrazí reklamná stránka, kliknutím na tlačidlo sa
aktivuje internet. V prednej časti autobusu sme namerali rýchlosť o 31 kB/s nižšiu ako v zadnej časti.
Tam bola najvyššia rýchlosť sťahovania 98,6 kB/s, súbor sme stiahli za približne tri a pol minúty.
Signál je v autobuse veľmi dobrý, surfovať sa dá bez problémov aj pár metrov od vozidla.
Internet ponúkajú na Hlavnej stanici aj železnice. Vnútri čakacej haly sú označené stĺpy, kde by
mal byť internet dostupný. Tak ako na väčšine miest aj tu bol problém so signálom na mobile, často sa
strácal a pripájanie na sieť trvalo dlho. Na notebooku sme stiahli súbor za necelých sedem minút.
Pripojenie je obmedzené na pol hodiny, potom ho treba znovu obnoviť.
Na porovnanie sme otestovali aj wifi sieť v podniku Ponorka v centre. Rýchlosť prekonala aj
hotspot na Primaciálnom námestí, súbor sme stiahli za 20 sekúnd pri rýchlosti 1259 kB/s.
Text k obr.:
Wifi na nábreží rušia stromy.
***
* Test SME
Stiahnutie 20 MB súboru
* Vajanského nábrežie (Staré Mesto) - 14 minút;
* Hviezdoslavovo námestie (Staré Mesto) - 13 minút;
* Primaciálne námestie (magistrát) - 40 sekúnd;
* Rača - Žarnovická ulica - 1 minúta 10 sekúnd;
* MHD - 3 a pol minúty;
* Hlavná stanica - 7 minút;
* podnik Ponorka - 20 sekúnd.

