
Wprowadzenie 

Przebywałeś długą podróż służbową i spędziłeś długie godziny na opracowywaniu notatek z podróży 

po połączeniu z serwerem pokładowym linii lotniczej. Po wylądowaniu przechodzisz przez bramę i 

idziesz do wyznaczonego obszaru publicznego dostępu. Natychmiast Twoje urządzenie sieci osobistej 

(PAN), które jest przypięte do paska, emituje dwa sygnały dźwiękowe, informując, że automatycznie 

pobiera pocztę e-mail, pocztę głosową i pocztę wideo. Zatrzymujesz się, aby wyświetlić 

wideokomunikację - spotkanie finansowe - a także fragmenty ze szkolnej zabawy twoich dzieci. 

Tymczasem, kiedy po raz pierwszy wszedłeś do strefy publicznego dostępu, twoje osobiste urządzenie 

sieciowe skontaktowało się z domem za pośrednictwem panelu internetowego na lodówce i wysłało 

wiadomość, aby powiadomić rodzinę o twoim przybyciu. Twój małżonek będzie wiedział, że wkrótce 

wrócisz z lotniska. Sprawdzasz rozkład autobusu wahadłowego z urządzenia PAN i łapiesz następną 

wygodną przejażdżkę na parking długoterminowy. Widzisz również e-mail z grupy MP3 z najnowszymi 

wyborami, więc pobierasz najnowszą listę odtwarzania MP3, której chcesz posłuchać w drodze do 

domu. Gdy przechodzisz przez inne publiczne miejsce dostępu, od twojego małżonka przychodzi 

wiadomość e-mail. Podkładka do zapasów lodówki zauważyła, że nie masz już mleka, więc czy mógłbyś 

coś zabrać w drodze do domu? Odpisujesz małżonkowi i mówisz, że zatrzymasz się w sklepie. Gdy 

dojedziesz do samochodu, podłączasz urządzenie PAN do samochodowego portu wejściowego stereo. 

Z nową muzyką odtwarzaną z odtwarzacza MP3 radia samochodowego jedziesz do domu za pomocą 

lekkiego objazdu, aby kupić mleko w najbliższym sklepie, w którym znajduje się system nawigacji 

samochodu. Gdy tylko wrócisz do domu, urządzenie PAN działa, pobiera informacje do różnych 

urządzeń. Dane przechowywane w urządzeniu PAN są wysyłane na komputer osobisty (PC), a poczta 

głosowa jest przesyłana do urządzenia odtwarzającego Bluetooth podczas odbierania telefonu 

Urządzenie PAN przesyła wszystkie filmy do telewizora, przechowywane jako pliki osobiste do 

odtwarzania. Gdy wkładasz mleko do lodówki, tabliczka internetowa aktualizuje się, aby pokazać, że 

mleko jest na miejscu i nie jest już potrzebne. Dzieci przynoszą pilota do telewizora i razem oglądasz 

możliwe filmy do pobrania później. Kilka tygodni później wracasz na lotnisko, ale tym razem z rodziną 

na wakacje. Podczas jazdy próbujesz dowiedzieć się, o czym mogłeś zapomnieć. Sprawdzasz status 

domowego systemu bezpieczeństwa na urządzeniu PAN, które rzeczywiście zostało aktywowane - dla 

stref alarmowych, oświetlenia wnętrza i aktywacji stereo, aby wyglądało i brzmiało jakby ludzie byli w 

domu - i sprawdzasz również tryb zraszania trawnika, który nie był włączony, więc ustaw go tak, aby 

aktywował się wieczorem, gdy cię nie ma. Twój współmałżonek zamówił już dostawę do sklepu 

spożywczego i pralni chemicznej na dzień, w którym wracasz, z panelu internetowego w lodówce. Idąc 

w kierunku linii odprawy na lotnisku, przechodzisz przez wyznaczony publiczny obszar dostępu. 

Urządzenie PAN wydaje sygnał dźwiękowy, wskazując, że aktualizacja planów lotu jest opóźniona - lot 

jest opóźniony. Twoi nastolatkowie, jak zwykle nie do załatwienia, najlepiej wykorzystują sytuację, 

opadając na najbliższe krzesło i wyciągając z torby podręcznej podkładkę internetową, którą z 

pewnością usunęli z lodówki tuż przed wyjazdem. Rozpoczynają sesję gry dla zabicia czasu. Udajesz się 

do kiosku Bluetooth, aby wydrukować nową tymczasową wiadomość o locie. Wydrukowana 

wiadomość zawiera również kupon do nowej kawiarni za rogiem od bramy; Twój małżonek bierze 

kupon, aby dostać trochę potrzebnej kofeiny dla was dwojga. Siadasz z dziećmi, a one rezygnują z gry, 

abyś mógł obejrzeć film wraz z sesją wideo na żądanie na konsoli internetowej. pomaga uspokoić 

nerwy rodziny i przyspiesza upływ czasu. Czy te scenariusze brzmią znajomo? Jeśli nie jesteście teraz 

zaznajomieni, wkrótce będziecie. Wszystkie osobiste technologie bezprzewodowe są dostępne do 

kupienia teraz lub w najbliższej przyszłości. Innowacyjni dostawcy usług planują stworzyć nowe usługi 

i usługi o wartości dodanej dla obszarów publicznego dostępu na całym świecie. Wkrótce będziemy 

mogli komunikować się bezprzewodowo na całym świecie. Ta technologia jest wiodącą technologią 

przyszłości, nową rewolucją w komunikacji. Teraz, gdy zobaczyłeś obecne i przyszłe zastosowania tej 



technologii, w tej sekcji wyjaśnimy trochę historii tej technologii; zbadamy, w jaki sposób rozwinęły się 

niektóre współczesne trendy w komunikacji bezprzewodowej oraz jak biznes i sektor prywatny 

wykorzystują sieci bezprzewodowe; i przedyskutuj sposób świadczenia tej usługi. 

Badanie przeszłych odkryć, które doprowadziły do łączności bezprzewodowej 

Technologia bezprzewodowa jest metodą dostarczania danych z jednego punktu do drugiego bez 

użycia fizycznych przewodów i obejmuje radio, telefonię komórkową, podczerwień i satelitę. 

Historyczna perspektywa zapewni ogólne zrozumienie istotnej ewolucji, która miała miejsce w tym 

obszarze Wspólne dzisiejsze sieci bezprzewodowe wywodzą się z wielu ewolucyjnych etapów 

komunikacji bezprzewodowej oraz zastosowań telegraficznych i radiowych. Chociaż niektóre odkrycia 

miały miejsce na początku 1800 roku, znaczna część ewolucji komunikacji bezprzewodowej rozpoczęła 

się wraz z pojawieniem się ery elektrycznej i była pod wpływem współczesnej ekonomii tak samo jak 

odkryć w fizyce. Ponieważ obecne zapotrzebowanie na technologię bezprzewodową jest 

bezpośrednim wzrostem tradycyjnych przewodowych sieci Ethernet 10-Base-T, krótko omówimy 

również pojawienie się komputera i ewolucję sieci komputerowych. Sieci fizyczne i ich ograniczenia 

miały znaczący wpływ na technologię bezprzewodową. W tej części przedstawiono niektóre aspekty 

tradycyjnych sieci komputerowych i ich związek z sieciami bezprzewodowymi. Kolejnym znaczącym 

wpływem na sieć bezprzewodową jest wynalazek telefonu komórkowego. W tej sekcji pokrótce 

wyjaśnione zostaną znaczące postępy w dziedzinie komunikacji komórkowej. 

Odkrywanie elektromagnetyzmu 

Wczesne pisma pokazują, że ludzie byli świadomi magnetyzmu przez kilka stuleci przed połową XVI 

wieku; jednak ludzie się nie stali świadomy korelacji między magnetyzmem a elektrycznością aż do XIX 

wieku. W 1820 r. Hans Christian Oersted, duński fizyk i filozof pracujący w tym czasie jako profesor na 

uniwersytecie w Kopenhadze, podłączył przewód do akumulatora podczas wykładu; przypadkiem 

właśnie to zrobił w pobliżu kompasu i zauważył, że igła kompasu się obraca. W ten sposób odkrył, że 

istnieje związek między elektrycznością a magnetyzmem. Oersted kontynuował badanie tej relacji, 

wpływając na dzieła współczesnych Michaela Faradaya i Josepha Henry'ego. Michael Faraday, angielski 

wykładowca naukowy i uczony, był pochłonięty magnesami i efektami magnetycznymi. W 1831 r. 

Michael Faraday wysunął teorię, że do indukcji prądu w pobliskim obwodzie konieczne jest zmieniające 

się pole magnetyczne. Teoria ta jest właściwie definicją indukcji. Aby przetestować swoją teorię, 

wykonał cewkę, owijając papierowy cylinder drutem. Podłączył cewkę do urządzenia zwanego 

galwanometrem, a następnie przesunął magnes do przodu i do tyłu wewnątrz cylindra. Kiedy magnes 

został poruszony, igła galwanometru poruszyła się, wskazując, że w cewce został wzbudzony prąd. To 

udowodniło, że musisz mieć poruszające się pole magnetyczne do indukcji elektromagnetycznej. 

Podczas tego eksperymentu Faraday nie tylko odkrył indukcję, ale także stworzył pierwszy na świecie 

generator elektryczny. Początkowe odkrycia Faradaya nadal stanowią podstawę nowoczesnej 

technologii elektromagnetycznej. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Faraday pracował z 

elektromagnetyzmem, amerykański profesor Joseph Henry stał się pierwszą osobą, która 

transmitowała praktyczny sygnał elektryczny. Jako zegarmistrz konstruował baterie i eksperymentował 

z magnesami. Henry jako pierwszy zwinął izolowane druty wokół żelaznego rdzenia, tworząc 

elektromagnesy. Henry pracował nad teorią znaną jako samoindukcyjność, bezwładność 

charakterystyczna dla prądu elektrycznego. Jeśli płynie prąd, jest on płynny przez właściwość 

indukcyjności własnej. Henry odkrył, że na własność indukcyjności ma wpływ sposób konfiguracji 

obwodu, zwłaszcza zwinięcie drutu. Część jego eksperymentów dotyczyła prostej sygnalizacji. Okazuje 

się, że Henry wyciągnął także wiele takich samych wniosków, które wyciągnął Faraday. Chociaż Faraday 

wygrał wyścig, aby opublikować te odkrycia, Henry wciąż jest pamiętany za faktyczne znalezienie 

sposobu komunikacji z falami elektromagnetycznymi. Chociaż Henry nigdy nie rozwinął własnej pracy 



nad sygnalizacją elektryczną, pomógł człowiekowi o imieniu Samuel Morse. W 1832 roku Morse 

przeczytał o odkryciach Faradaya dotyczących indukcyjności, które zainspirowały go do rozwinięcia 

swoich pomysłów na powstającą technologię zwaną telegrafem. Henry faktycznie pomógł Morse'owi 

zbudować repeater, który pozwalał telegrafii rozciągać się na duże odległości, ostatecznie czyniąc kod 

Morse'a światowym językiem komunikacji. Morse wprowadził technologię repeatera ze swoim 

patentem z 1838 roku jako telegraf Morse'a. Podobnie jak wiele wielkich wynalazków, telegraf 

zrewolucjonizował świat komunikacji, zastępując prawie wszystkie inne środki komunikacji, w tym 

usługi takie jak Pony Express. 

Odkrywanie przewodnictwa 

Samuel Morse spędził sporo czasu pracując nad technologią bezprzewodową, ale zdecydował się także 

na wykorzystanie mediów takich jak ziemia i woda do przekazywania sygnałów. W 1842 roku 

przeprowadził spektakularną demonstrację dla publiczności, w której próbował przepuścić prąd 

elektryczny przez kabel, który był pod wodą. Ostatecznym rezultatem demonstracji była 

bezprzewodowa komunikacja przez przewodnictwo, chociaż nie było to, co zamierzał po raz pierwszy. 

Morse zanurzył milę izolowanego kabla między Wyspą Gubernatora a Castle Garden w Nowym Jorku, 

aby udowodnić, że prąd może przepływać przez drut zanurzony w wodzie. Z powodzeniem przesłał 

kilka postaci, ale ku swojemu przerażeniu komunikacja nagle się zatrzymała - żeglarze na statku między 

wyspami, niewidoczni dla widzów, podnieśli kotwicę statku i przypadkowo podnieśli kabel, nie 

wiedząc, po co to było , przystąpił do cięcia. Morse musiał stawić czoła znacznemu pośpiechu widzów 

i natychmiast rozpoczął modyfikację eksperymentu. Z powodzeniem przetestował swój pomysł, 

przesyłając sygnał bezprzewodowy między miedzianymi płytkami, które umieścił w rzece 

Susquehanna, na dystansie około jednej mili. Czyniąc to, stał się pierwszą osobą, która 

zademonstrowała bezprzewodowość poprzez przewodzenie. Przewodnictwo to przepływ ładunków 

elektrycznych przez substancję (w tym przypadku wodę w rzece) wynikający z różnicy potencjału 

elektrycznego w zależności od substancji. 

Wymyślanie radia 

Po znaczących odkryciach indukcji i przewodnictwa naukowcy zaczęli testować przewodnictwo 

różnymi mediami i podawać energię elektryczną do maszyn. Naukowcy pracowali nad zastosowaniem 

tych odkryć i zbadaniem parametrów właściwości. Po udowodnieniu teorii przewodzenia w wodzie 

wyprowadzono nowe teorie na temat przewodzenia w powietrzu. W 1887 r. Niemiec o nazwisku 

Heinrich Hertz stał się pierwszą osobą, która udowodniła, że prąd porusza się falami w atmosferze. 

Hertz pokazał, że przewodniki elektryczne odbijają fale, podczas gdy nieprzewodzące po prostu 

przepuszczają fale przez medium. Ponadto Hertz udowodnił również, że prędkość fal świetlnych i 

radiowych jest równa, a także fakt, że możliwe jest oderwanie fal elektrycznych i magnetycznych od 

drutów i promieniowania. Hertz był inspiracją dla innych badaczy, którzy starali się powielić jego wyniki 

i dalej rozwijać swoje odkrycia. Wynalazcy z całego świata z łatwością potwierdzili eksperymenty 

Hertza, a świat przygotował się na nową erę radia, bezprzewodową transmisję fal 

elektromagnetycznych. Włoski wynalazca Guglielmo Marconi był szczególnie zaintrygowany 

opublikowanymi wynikami Hertza. Marconi był w stanie wysyłać wiadomości bezprzewodowe na 

odległość dziesięciu mil dzięki swojemu opatentowanemu sprzętowi radiowemu i ostatecznie przez 

kanał La Manche. Pod koniec 1901 roku Marconi i jego asystenci zbudowali bezprzewodowy odbiornik 

w Nowej Funlandii i przechwycili słaby sygnał Morse'a oznaczający literę „S”, który został wysłany przez 

Ocean Atlantycki od kolegi z Anglii. Był to zdumiewający dowód, że bezprzewodowy sygnał dosłownie 

zakręcił się wokół Ziemi, przekraczając linię horyzontu - nawet Marconi nie potrafił wyjaśnić, jak to się 

stało, ale udało mu się ukończyć pierwszą na świecie prawdziwie dalekodystansową komunikację, a 

świat komunikacji nigdy nie byłby podobnie. Dziś wiemy, że promieniowanie słoneczne tworzy 



warstwę zjonizowanych cząstek gazu około sto mil nad powierzchnią ziemi. Ta warstwa, jonosfera, 

odbija fale radiowe z powrotem na powierzchnię ziemi, a następnie fale odbijają się z powrotem do 

jonosfery. Proces ten trwa, dopóki energia fal nie rozproszy się. Inny badacz imieniem Reginald 

Fessenden przystąpił do dalszego rozwoju osiągnięć Marconiego i stał się pierwszą osobą, która 

stworzyła falę radiową ludzkiej mowy. Znaczenie jego wyników było odczuwalne na całym świecie, 

ponieważ radio nie ograniczało się już do kodów telegraficznych. 

Montowanie radiotelefonów w samochodach 

W 1921 r. radiotelefony mobilne zaczęły działać w zakresie 2 MHz, który jest nieco powyżej zakresu 

częstotliwości modulacji amplitudy (AM) obecnych radiotelefonów. Te radiotelefony mobilne były na 

ogół wykorzystywane wyłącznie do działań organów ścigania i nie były zintegrowane z istniejącym 

systemem telefonii przewodowej, które były o wiele bardziej powszechne w tym czasie - ponieważ 

technologia była wciąż tak nowa, sprzęt uznano za eksperymentalny i niepraktyczny do dystrybucji 

masowej. W rzeczywistości ludzie początkowo nie uważali radia mobilnego za technologię dla sektora 

publicznego. Zamiast tego opracowano tę technologię dla personelu policji i służb ratunkowych, który 

naprawdę był pionierem w radiotelefonie mobilnym. Dopiero w 1924 r. bezprzewodowy telefon 

głosowy mógł być dwukierunkowy lub dwukierunkowy. Bell Laboratories wynalazł ten przełomowy 

telefon. Ludzie nie tylko mogli teraz odbierać wiadomości bezprzewodowo, ale mogli także 

natychmiast reagować na wiadomości, znacznie zwiększając wygodę i wydajność. Ten ulepszony 

system nadal nie był podłączony do stacjonarnych systemów telefonicznych, ale ewolucja komunikacji 

bezprzewodowej zrobiła jeszcze jeden ważny krok. Jednym z problemów, które wciąż nękały ten 

wczesny mobilny system radiowy, była sama wielkość radia; zajął cały bagażnik. Dodaj do ograniczenia 

rozmiaru, koszt systemu radiowego, który był prawie tak samo drogi jak pojazd. W 1935 r. Edwin 

Howard Armstrong wprowadził modulację częstotliwości (FM). Technologia ta nie tylko poprawiła 

ogólną jakość transmisji radia bezprzewodowego, ale także drastycznie zmniejszyła rozmiar sprzętu. 

Czas nie mógł być lepszy. Rozpoczęła się II wojna światowa, a wojsko szybko przyjęło technologię FM, 

aby zapewnić dwukierunkową mobilną komunikację radiową. Z powodu wojny firmy natychmiast 

wyczuły potrzebę szybkiego opracowania technologii FM, a firmy takie jak Motorola i AT&T 

natychmiast zaczęły projektować znacznie mniejsze urządzenia. Wiele z tych nowych wynalazków stało 

się możliwe dzięki wynalezieniu płytki drukowanej, która zmieniła świat wszelkiego rodzaju urządzeń 

elektronicznych. 

Wynalezienie komputerów i sieci 

Chociaż początek ery komputerów jest szeroko dyskutowany, odkrycia komputerowe można przypisać 

długiej linii wynalazców w 1800 roku, poczynając od Anglika Charlesa Babbage'a, który w 1822 r. 

stworzył pierwszy kalkulator o nazwie „Mechanizm różnicowy”. Potem pojawił się Herman Hollerith, 

który w 1887 r. opracował czytnik kart dziurkowanych, aby zestawić amerykański spis ludności z 1890 

r. Późniejszy rozwój doprowadził do tworzenie różnych technologii kart perforowanych, reprezentacja 

binarna i stosowanie lamp próżniowych. W wyniku działań wojennych w latach 40. XX wieku powstała 

pierwsza maszyna do dekodowania, Colossus, używana w Anglii do łamania niemieckich kodów. 

powolna, zajmująca około 3 do 5 sekund na obliczenie. Kolejnym znaczącym przełomem było 

stworzenie Elektronicznego Integratora Numerycznego i Komputera (ENIAC) przez Amerykanów Johna 

Prespera Eckerta i Johna W. Mauchleya. ENIAC był pierwszym komputerem ogólnego przeznaczenia, 

który z prędkościami 1000 razy większymi niż Kolos. Ta maszyna była jednak gigantem, zużywała ponad 

160 kilowatów energii - gdy pracowała, przyciemniała światła w części Filadelfii. Głównym powodem, 

dla którego maszyny były tak ogromne, była technologia lamp próżniowych. Wynalezienie tranzystora 

w 1948 roku zmieniło rozwój komputera i zaczęło zmniejszać maszynerię. W ciągu następnych 

trzydziestu lat komputery stały się znacznie szybsze i mniejsze. W 1981 r. IBM wprowadził komputer 



osobisty dla domu, szkoły i firmy. Liczba komputerów wzrosła ponad dwukrotnie z 2 milionów w 1981 

r. Do 5,5 miliona w 1982 r .; ponad 65 milionów komputerów było używanych dziesięć lat później. Wraz 

z gwałtownym wzrostem korzystania z komputera w miejscu pracy, położono większy nacisk na to, jak 

wykorzystać ich moc i sprawić, by współpracowali ze sobą. Ponieważ mniejsze komputery stały się 

bardziej wydajne, konieczne stało się znalezienie sposobu połączenia ich ze sobą w celu współdzielenia 

pamięci, oprogramowania i informacji oraz znalezienia sposobu na wspólną komunikację. Do tej pory 

technologia sieciowa składała się z komputera mainframe, który przechowywał informacje i 

wykonywał procesy podłączone do kilku „głupich terminali”, które dostarczały dane wejściowe. 

Ethernet został opracowany na początku lat 70. XX wieku i był używany do łączenia wielu komputerów 

w obszarze fizycznym w celu utworzenia sieci lokalnej (LAN). Sieć LAN łączy urządzenia sieciowe na 

niewielkiej odległości. Typowe zastosowania obejmują biura, szkoły i dom. Czasami firmy składają się 

z kilku połączonych ze sobą sieci LAN. Oprócz niewielkiej odległości sieci LAN mają inne 

charakterystyczne cechy. Sieci LAN są zazwyczaj kontrolowane, własnością i obsługiwane przez jedną 

osobę lub dział. Sieci LAN wykorzystują również określone technologie, w tym Ethernet i Token Ring 

do połączenia. Zazwyczaj w konfiguracji sieci LAN są dwa podstawowe elementy: klient i serwer. Klient 

jest węzłem, który wysyła żądanie, a serwer jest węzłem, który spełnia to żądanie. Komputer kliencki 

zawiera oprogramowanie klienckie, które umożliwia dostęp do udostępnionych zasobów na serwerze. 

Bez oprogramowania klienckiego komputer nie będzie aktywnie uczestniczyć w jednym z dwóch 

modeli sieciowych. Sieci rozległe (WAN) obejmują znacznie większy zasięg fizyczny. Zazwyczaj sieć 

WAN jest szeroko rozproszoną kolekcją sieci LAN. WAN wykorzystuje router do fizycznego łączenia 

sieci LAN. Na przykład firma może mieć sieci LAN w Nowym Jorku, Los Angeles, Tokio i Sydney; firma 

ta wdrożyłaby następnie sieć WAN, aby objąć zasięgiem sieci LAN i umożliwić komunikację w całej 

firmie. Sieci LAN używają innej technologii łączności niż sieci LAN - zazwyczaj linie T1 lub T3, obwody 

trybu transferu asynchronicznego (ATM) lub Frame Relay, łącza mikrofalowe lub wyższe Szybkość 

połączeń synchronicznej sieci optycznej (SONET). Największą siecią WAN jest Internet. Internet to w 

zasadzie sieć WAN obejmująca cały świat. Sieci domowe często wdrażają sieci LAN i WAN za 

pośrednictwem modemów kablowych i usługi cyfrowej linii abonenckiej (DSL). W tych systemach 

router kablowy lub DSL łączy sieć domową z siecią WAN dostawcy i centralną bramą dostawcy, aby 

uzyskać dostęp do Internetu. Bezprzewodowa sieć lokalna transmituje bezprzewodowo za pomocą 

stacji bazowych lub punktów dostępu, które transmitują częstotliwość radiową; stacje bazowe są 

podłączone do koncentratora lub serwera Ethernet. Mobilni użytkownicy końcowi mogą być 

przekazywani między punktami dostępu, jak w systemie telefonii komórkowej, chociaż ich zasięg jest 

na ogół ograniczony do kilkuset stóp. 

Wymyślanie telefonów komórkowych 

Technologia bezprzewodowa oparta jest na radiostacjach policyjnych montowanych w samochodach 

w latach dwudziestych. Usługi telefonii komórkowej stały się dostępne dla klientów prywatnych w 

latach 40. XX wieku. W 1947 r. Southwestern Bell i AT&T uruchomiły pierwszą komercyjną usługę 

telefonii komórkowej w St. Louis w stanie Missouri, ale Federalna Komisja Łączności (FCC) ograniczyła 

liczbę dostępnych częstotliwości, co umożliwiło jedynie 23 jednoczesne rozmowy telefoniczne 

dostępne w obszarze usług ( telefony komórkowe oferowały tylko sześć kanałów z odstępem 60 kHz 

między nimi). Niestety, ten schemat odstępów doprowadził do bardzo niskiej jakości dźwięku z powodu 

interferencji między kanałami, podobnie jak w przypadku rozmów przewodowych w telefonach 

przewodowych. Oryginalne publiczne systemy bezprzewodowe na ogół wykorzystywały pojedyncze 

nadajniki o dużej mocy do pokrycia całego obszaru zasięgu. Aby wykorzystać przydzielone im cenne 

częstotliwości, AT&T opracował pomysł zastąpienia pojedynczego nadajnika o dużej mocy kilkoma 

mniejszymi i niższymi nadajnikami strategicznie rozmieszczonymi w całym obszarze metropolitalnym; 

połączenia przełączałyby się między nadajnikami, ponieważ potrzebowały silniejszego sygnału. Chociaż 



ta metoda obsługi połączeń z pewnością złagodziła niektóre problemy, nie wyeliminowała problemu 

całkowicie. W rzeczywistości problem zbyt małej liczby kanałów głosowych nękał przemysł telefonii 

komórkowej od kilku lat. Problem polegał na tym, że popyt zawsze wydawał się przewyższać podaż. 

Ponieważ FCC odmówiło przydzielenia większej liczby częstotliwości do bezprzewodowego użytku 

mobilnego, listy oczekujących stały się tymczasowym rozwiązaniem AT&T, ponieważ firma dążyła do 

postępu technologicznego niezbędnego, aby pomieścić wszystkich. Na przykład w 1976 r. W Nowym 

Jorku było mniej niż 600 klientów telefonów komórkowych, ale na listach oczekujących było ponad 

3500 osób. W Stanach Zjednoczonych w tym czasie było prawie 45 000 subskrybentów, ale wciąż było 

jeszcze 20 000 osób na listach oczekujących na 10 lat. Porównaj tę sytuację do dzisiejszej, w której 

dostawcy rozdają darmowe telefony i tysiące minut tylko po to, by zdobyć subskrybenta. Technologia 

komórkowa przeszła długą drogę. Termin komórkowy opisuje, w jaki sposób każdy region geograficzny 

zasięgu jest podzielony na komórki. W każdej z tych komórek znajduje się nadajnik radiowy i sprzęt 

kontrolny. Wcześnie transmisja komórkowa działająca z częstotliwością 800 MHz na sygnałach 

analogowych, które są wysyłane na fali ciągłej. Gdy klient wykonuje połączenie, pierwszy wysyłany 

sygnał identyfikuje dzwoniącego jako klienta, sprawdza, czy jest on klientem usługi i znajduje darmowy 

kanał połączenia. Użytkownik telefonu komórkowego ma telefon bezprzewodowy, który w połączeniu 

z wieżą komórkową i stacją bazową obsługuje połączenia, ich połączenia i przekazywanie oraz funkcje 

sterowania telefonem bezprzewodowym. Osobiste usługi łączności (PCS), które działają na 

częstotliwości 1850 MHz, a następnie wiele lat później. PCS odnosi się do usług, które dany przewoźnik 

ma w pakiecie dla użytkownika. Usługi takie jak wiadomości, stronicowanie i poczta głosowa są częścią 

środowiska PCS. Sprint jest głównym operatorem, który zazwyczaj jest związany z PCS. Niektórzy 

operatorzy komórkowi zaczęli badać technologię cyfrową (sygnały cyfrowe są w zasadzie 

zakodowanym głosem dostarczanym przez strumienie bitów). Niektórzy dostawcy używają sygnałów 

cyfrowych do przesyłania nie tylko głosu, ale także danych. Inne zalety obejmują większą moc 

częstotliwości lub przepustowości oraz mniejsze ryzyko uszkodzenia na połączenie. Zasięg oparty jest 

na trzech technologiach: wielokrotny dostęp z podziałem kodu (CDMA), wielokrotny dostęp z 

podziałem czasu (TDMA) i globalny system komunikacji mobilnej (GSM). 

Odkrywanie obecnych aplikacji bezprzewodowych 

Wiele korporacji i branż wkracza na arenę bezprzewodową. Dwoma branżami najbardziej 

zaangażowanymi we wdrażanie technologii bezprzewodowych są lotniska i hotele, które zaspokoją 

potrzeby podróżujących w interesach. Jeśli podróżują samochodem, używają telefonów 

bezprzewodowych, a gdy są w pracy lub w domu, mogą korzystać z komputerów i zasobów, aby 

ponownie zwiększyć produktywność. Ale przebywając w hotelu na noc lub nawet tydzień, istnieje kilka 

możliwości - podróżujący w interesach mogą poszukać gniazda RJ-11 i połączyć się z Internetem za 

pomocą modemu 56 kilobitów, w ogóle nie łącząc się lub bezprzewodowo. Gdy hotel zapewnia 

prawidłową konfigurację opartą na dostawcy i konfiguracji oprogramowania, a podróżujący w 

interesach z funkcjami bezprzewodowymi mogą łączyć się z siecią bez obawy o szybkość połączenia lub 

nieaktualne modemy. Lotniska oferują takie usługi, aby zwiększyć produktywność podróżnych w 

czasie, gdy w przeciwnym razie byliby odizolowani od zasobów biznesowych. Ta sama konfiguracja ma 

zastosowanie: ustaw konfigurację w oprogramowaniu klienta bezprzewodowego i voilà, jesteś 

połączony. Ta technologia bezprzewodowa pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do Internetu, 

poczty e-mail, a nawet korporacyjnych witryn intranetowych wykorzystujących wirtualną sieć 

prywatną (VPN) rozwiązanie. Teraz praca (lub w niektórych przypadkach gry) może być wykonana w 

czasie, który był znany jako czas bezczynności. Ten wzrost wydajności jest bardzo atrakcyjny dla 

korporacji, które potrzebują coraz bardziej mobilnej siły roboczej, aby pozostawać w kontakcie. Ten 

scenariusz jest realizowany przy użyciu następującego schematu: 



* Dostawca usług bezprzewodowego Internetu zawiera umowę z lotniskiem lub hotelem w celu 

skonfigurowania serwerów i punktów dostępu bezprzewodowego. 

* Punkty dostępu znajdują się w określonych lokalizacjach, aby zapewnić zasięg bezprzewodowy w 

całym hotelu lub na lotnisku. 

 

Korzystając z tego scenariusza, każda osoba posiadająca konto tego usługodawcy może uzyskać dostęp 

do Internetu, wchodząc do miejsca, w którym usługa jest oferowana, za pomocą laptopa, osobistego 

asystenta cyfrowego (PDA) lub innego urządzenia bezprzewodowego. Dostęp ten obejmuje takie 

aplikacje, jak e-mail, połączenie intranetowe za pośrednictwem rozwiązania VPN, wypychanie treści, 

takich jak aktualizacje zapasów i przeglądanie stron internetowych. Nie chodzi o to, że to wszystko 

działa i nie ma zabawy - możesz także skonfigurować gry online i sesje wideo na żądanie. W 

rzeczywistości scenariusze niedziałające otwierają potencjalną bazę użytkowników dzieci i rodzin, 

zwiększając wykorzystanie i zapotrzebowanie tej technologii. 

Stosowanie łączności bezprzewodowej. Technologia na rynki pionowe 

Oprócz lotnisk i hoteli istnieje kilka rynków pionowych, które zdają sobie sprawę z korzyści płynących 

z korzystania z sieci bezprzewodowych. Wiele z tych rynków, w tym usługi dostaw, bezpieczeństwo 

publiczne, finanse, handel detaliczny i aplikacje monitorujące, wciąż znajdują się na początku 

wdrażania sieci bezprzewodowych, ale wraz z upływem czasu oraz rosnącym popytem i popularnością 

będą one głębiej integrować sieci bezprzewodowe. 

Korzystanie z łączności bezprzewodowej w usługach dostawy 

Usługi dostawcze i kurierskie, które zależą od mobilności i prędkości, wykorzystują technologię 

bezprzewodową o nazwie Enhanced Specialized Mobile Radio (ESMR) do komunikacji głosowej między 

pojazdem dostawczym i biurem. Ta technologia składa się z dyspozytora w biurze, który planuje 

kierowcom wydarzenia dnia. Gdy kierowca dotrze do swojej lokalizacji, wysyła sygnał do dyspozytora 

i informuje go o swojej lokalizacji. Zaletą ESMR jest jego zdolność do działania jak radio CB, pozwalające 

wszystkim użytkownikom na jednym kanale słuchać, a jednocześnie pozwalać dwóm użytkownikom na 

osobistą komunikację. To ustawienie pozwala dyspozytorowi koordynować harmonogramy zarówno 

odbioru, jak i dostaw oraz śledzić postępy kierowców. Kierowcy z pustymi ładunkami mogą być 

kierowani, aby pomóc zalegającym kierowcom. Kierowcy, którzy są w drodze, mogą zostać poddani 

kontroli radiowej, jeśli klient anuluje dostawę. Ten rodzaj komunikacji jest korzystny dla usług 

dostarczania w dwóch głównych obszarach, oszczędzając czas i zwiększając wydajność. United Parcel 

Service (UPS) wykorzystuje podobny system bezprzewodowy do swoich potrzeb biznesowych. Każdy 

kierowca nosi urządzenie, które wygląda jak schowek z cyfrowym odczytem i dołączony przyrząd 

przypominający długopis. Kierowca używa tego instrumentu do cyfrowej rejestracji każdej dostawy. 

Kierowca używa go również do cyfrowego zapisu podpisu osoby, która przyjmuje paczkę. informacje 

przesyłane są bezprzewodowo z powrotem do centralnej lokalizacji, dzięki czemu osoba oczekująca na 

dostawę może zalogować się na stronie internetowej i uzyskać dokładne informacje na temat statusu 

paczki. 

Korzystanie z sieci bezprzewodowej dla bezpieczeństwa publicznego 

Aplikacje bezpieczeństwa publicznego zaczęły się od łączności radiowej na potrzeby działań morskich i 

innych potencjalnie niebezpiecznych działań na odległych obszarach. Dzięki wykorzystaniu łączności 

satelitarnej i koordynacji Międzynarodowej Organizacji Morskiej Satelity (INMARSAT) komunikacja ta 

zapewniła statkom informacje w trudnych warunkach pogodowych lub zapewnić im mechanizm 



wezwania pomocy. Tego rodzaju aplikacje doprowadziły do globalnych systemów pozycjonowania 

(GPS), które są obecnie standardem na okrętach wojennych. W wielu przypadkach kapitan może użyć 

24 satelitów krążących wokół globu w połączeniu z systemem nawigacyjnym swojego statku, aby 

ustalić jego dokładną lokalizację i wytyczyć kurs. GPS jest również wykorzystywany do celów 

wojskowych, lotnictwa lub do użytku osobistego, gdy śledzenie lub ustalanie lokalizacji użytkownika 

może uratować mu życie. Obecnie istnieją aplikacje medyczne wykorzystujące technologię 

bezprzewodową, takie jak pogotowie ratunkowe i łącza do monitorowania w szpitalach. Zdalne 

jednostki ambulatoryjne pozostają w kontakcie ze szpitalem, aby poprawić opiekę medyczną w 

krytycznych wczesnych momentach. Ratownik medyczny może zapewnić opiekę pod nadzorem lekarza 

podczas transportu przed przybyciem na pogotowie szpitalne. Standardowe monitorowanie 

najważniejszych statystyk przesyłane jest bezprzewodowo do szpitala. 

Korzystanie z sieci bezprzewodowej w świecie finansów 

Aplikacje bezprzewodowe mogą informować inwestora w czasie rzeczywistym o notowaniu na 

giełdzie, umożliwiając dokonywanie transakcji i aktualizacji w drodze. Inwestor nie jest już przywiązany 

do biurka, zmuszony zadzwonić do swojego brokera, aby kupować i sprzedawać. Teraz inwestor online 

ma taką możliwość aby otrzymywać notowania giełdowe w czasie rzeczywistym z Internetu przesyłane 

na jego urządzenie bezprzewodowe. Następnie może dokonywać niezbędnych transakcji online i 

natychmiast podejmować decyzje w odpowiedzi na rynek. Istnieją również usługi, które pozwalają Ci 

zarejestrować się i uzyskać krytyczne informacje na temat zapasów uzbrojonych. W tym scenariuszu 

możesz ustawić próg alarmowy dla konkretnego obserwowanego zapasu. Po osiągnięciu progu usługa 

natychmiast wyśle Ci stronę. Ponownie poprawia to efektywność inwestora. 

Korzystanie z sieci bezprzewodowej w świecie handlu detalicznego 

Bezprzewodowe aplikacje w punktach sprzedaży (POS) są niezwykle przydatne zarówno dla 

handlowca, jak i klienta i zrewolucjonizują sposób zawierania detalicznych transakcji biznesowych. 

Rejestry i drukarki nie są już ustalone i można ich używać w odległych lokalizacjach. Bezprzewodowe 

skanery mogą dodatkowo wspierać systemy kasowe. Technologia bezprzewodowa służy do łączenia 

wielu kas fiskalnych za pośrednictwem punktu dostępu do komputera hosta podłączonego do sieci 

WAN. Łącze WAN służy do przesyłania danych w czasie rzeczywistym z powrotem do centrali firmy w 

celu uzyskania informacji księgowych. Innym rodzajem bezprzewodowej aplikacji do punktów 

sprzedaży jest kontrola zapasów. Ręczny skaner służy do wielu celów. Operator może sprawdzać 

zapasy danego produktu przez cały dzień i bezprzewodowo przesyłać dane z powrotem do głównego 

systemu komputerowego. Zwiększa to wydajność, ponieważ urządzenie jest mobilne i małe, a dane są 

rejestrowane bez konieczności ręcznego wprowadzania informacji. 

Korzystanie z łączności bezprzewodowej w aplikacjach monitorujących 

Od lat używamy technologii bezprzewodowych do monitorowania. Zazwyczaj istnieją dwa rodzaje 

monitorowania: pasywne i aktywne. Aktywny monitoring jest przeprowadzany z wykorzystaniem 

przesyłanych sygnałów radiowych i odbieranych dowolnych z wielu oczekiwanych sygnałów. 

Przykładem tej implementacji jest użycie dział radarowych w kontroli ruchu. W takim przypadku 

patrolujący celuje pistoletem i naciska spust, a na jednostce radaru wyświetlany jest określony odczyt 

konkretnego celu. Monitorowanie pasywne to długoterminowe wdrożenie, w którym urządzenie 

nasłuchuje nadajnika i rejestruje dane. Przykładem tego jest oznaczenie zwierzęcia za pomocą 

nadajnika, gdy sygnał jest gromadzony, a dane są zbierane przez pewien czas, aby zinterpretować je 

później. Obecnie stosowane aplikacje do monitorowania obejmują NASA nasłuchującą przestrzeń dla 

sygnałów radiowych oraz odbieranie zdjęć i danych przesyłanych z sond; satelity pogodowe 



monitorujące wzorce pogodowe; geolodzy używający fal radiowych do gromadzenia informacji o 

trzęsieniach ziemi. 

Zastosowanie technologii bezprzewodowej w aplikacjach poziomych 

Wraz z wieloma rynkami i aplikacjami wertykalnymi możesz stosować technologie bezprzewodowe do 

aplikacji poziomych, co oznacza, że usługi dostawcze, bezpieczeństwo publiczne, finanse, handel 

detaliczny i monitorowanie mogą z nich korzystać i korzystać z nich. Następna sekcja zawiera przegląd 

niektórych bardziej popularne horyzontalne trendy w technologii bezprzewodowej. 

Korzystanie z komunikacji bezprzewodowej w wiadomościach 

Nowa fala wiadomości to kulminacja telefonów bezprzewodowych oraz protokołu komunikacji 

bezprzewodowej (WAP) i usługi krótkich wiadomości (SMS). Usługa ta jest podobna do usługi 

wiadomości błyskawicznych America Online. Możliwość dwukierunkowej komunikacji, połączeń 

wielousługowych, a przeglądanie Internetu w jednym urządzeniu tworzy potężne narzędzie dla 

konsumentów, jednocześnie zapewniając dostawcom możliwość generowania wyższych przychodów. 

Poszukaj bezprzewodowych usług przesyłania wiadomości, które zostaną wprowadzone w lokalnych 

aplikacjach, szczególnie w restauracjach, aby zastąpić konwencjonalne listy oczekujących. 

 

Korzystanie z sieci bezprzewodowej do mapowania 

Mapowanie w środowisku bezprzewodowym odnosi się oczywiście do systemu GPS; GPS nie tylko 

wspomaga przemysł morski w nawigacji, ale także zapewnia bezpieczeństwo pojazdów użytkowych i 

prywatnych. W kilku dzisiejszych samochodach na pokładzie umieszczono odbiornik GPS, który 

zapobiega zgubieniu kierowców. Wyświetli się również mapa okolicy. Sygnał z satelitów GPS jest 

wprowadzany do komputera pokładowego, który zawiera aplikację z oprogramowaniem zawierającym 

mapę topograficzną. Im bardziej aktualne jest oprogramowanie, tym dokładniejsza będzie mapa. 

Współrzędne odbiornika są umieszczane na mapie topograficznej w programie, zwykle w formie 

kropki, a ekran wyświetlacza zapewnia widoczny obraz tego, gdzie w stosunku do mapy jest ktoś w 

danym momencie. Jest on aktualizowany na żywo jako odbiornik porusza się. 

Korzystanie z sieci bezprzewodowej do surfowania po Internecie 

Oprócz standardowego laptopa podłączonego do bezprzewodowej sieci LAN z łącznością z Internetem 

nastąpiła eksplozja innych urządzeń bezprzewodowych, które oferują wiele aplikacji głosowych i 

danych zintegrowanych w jednym urządzeniu. Zazwyczaj oferowane są funkcje organizera osobistego 

i inne standardowe usługi obliczeniowe, ale teraz urządzenia te są używane z odpowiednim 

oprogramowaniem, aby uzyskać dostęp do Internetu. Daje to siłę Internetu i ogromne repozytorium 

informacji w zasięgu ręki. Urządzenia PDA, Palm, Inc. oraz telefony komórkowe z odpowiednim 

sprzętem i oprogramowaniem są obecnie używane do dostępu do Internetu z prędkością do 56 Kb / s. 

To przenosi sieć bezprzewodową w obszar nie tylko przeglądania Internetu, który to wielkie osiągnięcie 

samo w sobie, ale gry internetowe. Gdy interfejs urządzeń bezprzewodowych będzie coraz lepszy, 

społeczność graczy będzie mogła oferować wysokiej jakości gry online grane na Twoim urządzeniu PDA. 



Elementy radiowe i widma częstotliwości 

Wprowadzenie 

Ta część obejmuje naukowe zasady umożliwiające komunikację bezprzewodową. Komponenty 

radiowe i związany z nimi zakres częstotliwości to podstawowy tryb transmisji w branży 

bezprzewodowej. Radio to bezprzewodowa transmisja i odbiór impulsów lub sygnałów elektrycznych 

za pomocą fal elektromagnetycznych (EM). Fale elektromagnetyczne występują na wszystkich 

częstotliwościach. Jednak obecnie możemy wykorzystać tylko niewielką część tego całego spektrum do 

transmisji sygnałów komunikacyjnych. Ten niewielki podzbiór częstotliwości jest powszechnie 

nazywany widmem częstotliwości radiowej (RF) i waha się od około 9 kHz do 300 GHz. Zrozumienie 

nauki leżącej u podstaw komunikacji zapewnia wartość podczas projektowania sieci bezprzewodowej, 

umożliwiając zrozumienie potencjalnych komplikacji, takich jak stosunek sygnału do szumu, tłumienie 

i rozpraszanie wielu ścieżek oraz odstępy między kanałami. Zajmiemy się podstawową nauką o falach 

elektromagnetycznych oraz o tym, jak i dlaczego sygnały radiowe są modulowane na fale nośne; 

przyjrzymy się projektowi anteny, relacjom między technologiami propagacji fal a mocą sygnału oraz 

tym, które elementy składają się na sieć bezprzewodową. Wreszcie, dyskusja o kanałach wprowadzi 

różne schematy komórkowe oraz sposób i dlaczego regulowana jest komunikacja bezprzewodowa. 

Przesyłanie sygnałów radiowych przez fale elektromagnetyczne 

Niemiecki naukowiec Heinrich Hertz wykazał w 1887 r., że energia elektryczna może być przesyłana w 

przestrzeni przez fale elektromagnetyczne. Chociaż profesor Hertz jako pierwszy zademonstrował to 

zjawisko, nie dostrzegł wpływu swojego odkrycia. Był za to młody współczesny mu Włoch, Guglielmo 

Marconi, który zainspirował się odkryciem Hertza do przesyłania sygnałów - tak narodziło się pierwsze 

radio. Pola elektryczne są indukowane przez rozdzielenie ładunków dodatnich i ujemnych. Ładunki 

ruchowe (przepływ prądu elektrycznego) indukują pola elektryczne. Zmieniające się pola elektryczne 

indukują pola magnetyczne, dlatego przepływ prądu przemiennego - taki jak przepływ prądu do i z 

anteny - indukuje oscylujące pole elektryczne, które następnie indukuje oscylujące pole magnetyczne. 

Fala elektromagnetyczna to propagacja energii elektrycznej przez oscylujące pola elektryczne 

indukujące oscylujące pola magnetyczne, które następnie indukują dalsze oscylujące pola elektryczne, 

które następnie indukują dalsze oscylujące pola magnetyczne i tak dalej. 

Anatomia kształtu fali 

Radia przesyłają i odbierają sygnały na duże odległości w postaci fal elektromagnetycznych o 

określonym poziomie częstotliwości, który odróżnia je od innych fal elektromagnetycznych w spektrum 

częstotliwości, takich jak podczerwień lub promieniowanie rentgenowskie, które omówimy w dalszej 

części. Aby to zilustrować, spójrzmy na przebieg sinusoidalny, najprostszy i najczęstszy ze wszystkich 

przebiegów, który jest powszechnie używany do reprezentowania wszystkich rodzajów fal.  

Cykl jest najmniejszą częścią kształtu fali, która powtórzyłaby się reprezentując cały przebieg. Przebiegi 

można opisać jako posiadające następujące właściwości: 

1. a = Amplituda 

Pomiar kształtu fali powyżej środkowej wartości odniesienia. W przypadku fal elektromagnetycznych 

jest to zwykle mierzone w woltach lub watach. 

2. v = prędkość propagacji 

Prędkość propagacji fali to prędkość, przez którą fala podróżuje przez medium, i zwykle jest mierzona 

w metrach na sekundę. 



3. τ = okres 

Okres fali to czas, jaki musi upłynąć, aby jeden cykl minął ustalony punkt i jest zwykle mierzony w 

sekundach. Jest oznaczony grecką literą tau (τ). 

4. λ = długość fali 

Długość fali to odległość, którą fala rozchodzi się w jednym cyklu i jest zwykle mierzona w metrach i 

oznaczona grecką literą lambda (λ). 

5. f = częstotliwość 

Częstotliwość fali to szybkość, z jaką poszczególne cykle przechodzą przez dany punkt i jest zwykle 

mierzona w cyklach na sekundę lub hercach (Hz), nazwanych na cześć Heinricha Hertza, który odkrył 

fale elektromagnetyczne. 

Wszystkie te właściwości oprócz amplitudy są powiązane następującą formułą 

f = 1 / τ = v / λ 

Prędkość propagacji fal elektromagnetycznych jest względnie stała, a dla celów praktycznych równa 

się prędkości światła (3,00 × 108 m / s). Podstawienie tej stałej prędkości powoduje, że: 

f = (3,00 × 108 m / s) / λ 

Dlatego częstotliwość (f) i długość fali (λ) można stosować zamiennie, stosując poprzedni wzór do 

konwersji jednego na drugi. Niektóre z najczęstszych rodzajów sygnałów przesyłanych drogą radiową 

to sygnały audio, takie jak głos lub muzyka. Prawdziwe sygnały audio, takie jak głos, są zwykle prawie 

przypadkowymi sygnałami i są bardzo trudne do zobrazowania i konceptualizacji. W naszych 

dyskusjach założymy, że przesyłany sygnał wejściowy jest falą sinusoidalną 1 kHz. Zakładamy również, 

że sygnał audio już uderzył w mikrofon, przekształcając w ten sposób sygnał akustyczny w sygnał 

elektryczny. Jeśli chcemy przesłać ten sygnał elektryczny 1 KHz z punktu A do punktu B za pomocą 

ośrodka przewodzącego, takiego jak druty miedziane, wystarczy podłączyć parę drutów do każdego 

punktu końcowego: jeden drut jest punktem odniesienia lub uziemieniem , a drugi drut przenosi 

napięcie sygnału przemiennego z punktu A do punktu B. Jednakże, jeśli chcemy przesłać ten sygnał bez 

przewodów, staje się to bardziej skomplikowane; sygnał musi być przesyłany bez zakłóceń. 

Modulowanie sygnału radiowego 

Aby transmitować naszą falę 1 KHz bez przewodów, najpierw należy ją modulować na falę nośną o 

częstotliwości wielokrotnie większej niż nasz sygnał wejściowy. Istnieje kilka powodów, dla których 

musimy modulować pożądany sygnał na znacznie wyższy sygnał nośny. Pierwszym powodem jest 

lepsza transmisja. Większość transmitowanych przez nas sygnałów radiowych to sygnały o niskiej 

częstotliwości, które nie propagują się dobrze jako fale elektromagnetyczne, dlatego używamy 

modulacji w celu zwiększenia częstotliwości, aby umożliwić bardziej efektywną transmisję. Drugim 

powodem jest umożliwienie jednoczesnego przesyłania wielu sygnałów bez zakłóceń. Twój głos ma ten 

sam zakres częstotliwości co mój głos. Załóżmy, że oboje próbujemy używać dwukierunkowego radia, 

aby rozmawiać jednocześnie z naszymi zdalnymi przyjaciółmi. Gdybyśmy nie modulowali naszych 

sygnałów na różne fale nośne, wówczas nasze sygnały zmiksowałyby się ze sobą i nie byłoby możliwe 

ich odróżnienie na odległym końcu. Gdybyśmy jednak modulowali nasze sygnały na fale nośne o 

różnych częstotliwościach, wówczas nasze sygnały nie zakłócałyby się wzajemnie i moglibyśmy 

rozmawiać jednocześnie. Każda konkretna częstotliwość nośna nazywana jest kanałem. Omówimy 

kanały bardziej, kiedy pomówimy o widmie częstotliwości radiowej . Trzeci powód modulacji sygnałów 



na fale nośne o wysokiej częstotliwości wynika z ograniczeń wielkości anteny. Długość anteny zależy 

od długości fali, którą została zaprojektowana do nadawania lub odbierania. Najprostsze anteny to 

ułamek długości fali, zwykle połowa lub jedna czwarta długości fali. Ponieważ niższe częstotliwości 

mają dłuższe fale, anteny zaprojektowane dla niskich częstotliwości są większe. Na przykład 60 Hz 

znajduje się w najniższym zakresie ludzkiego słuchu. Długość fali 60 Hz poruszającej się z prędkością 

światła wynosi 3107 mil lub odległość od Bostonu do San Francisco. Dlatego antena dipolowa o połowie 

długości fali miałaby około 1500 mil długości. Łatwo zauważyć, że to nie byłaby możliwa długość 

anteny! Później omówimy bardziej szczegółowo projekt anteny. Teraz, gdy znamy kilka powodów, dla 

których musimy korzystać z modulacji, porozmawiajmy o tym, co to jest i jak modulowany jest sygnał. 

Kiedy mówimy o modulacji, mówimy o co najmniej dwóch falach, sygnale i nośnej. Niektóre 

właściwości fali nośnej są modyfikowane (modulowane) w celu przedstawienia fali sygnałowej. Fala 

sygnałowa jest również nazywana falą modulującą, ponieważ jest to fala, która modyfikuje (lub 

moduluje) falę nośną. Fala modulująca może być dowolna z analogowego audio do generowanej 

komputerowo cyfrowej fali kwadratowej. Fala nośna nazywana jest falą modulowaną, ponieważ jest 

to fala zmieniana przez falę modulującą lub sygnałową. Prawie wszystkie fale nośne są okresową falą 

sinusoidalną o częstotliwości wiele, wiele razy większej niż częstotliwość fali modulującej. Istnieje wiele 

rodzajów modulacji. Opracowano niektóre rodzaje modulacji do przenoszenia przebiegów 

analogowych, ale od czasu wynalezienia komputera opracowano wiele rodzajów modulacji do 

przenoszenia przebiegów cyfrowych. Omówimy pokrótce kilka powszechnie stosowanych rodzajów 

modulacji. 

Schematy modulacji analogowej 

Istnieją dwa schematy modulacji analogowej, które są szeroko stosowane i znane każdemu, kto 

kiedykolwiek dostroił współczesne radio radiowe. Te dwie formy modulacji to: 

* Modulacja amplitudy (AM) 

* Modulacja częstotliwości (FM) 

Modulacja amplitudy jest modulacją amplitudy fali nośnej.  

Modulacja częstotliwości jest modulowaniem częstotliwości fali nośnej w celu przedstawienia 

częstotliwości.  

Schematy cyfrowej modulacji 

Większość źródeł informacji, które my, ludzie, chcemy przekazywać to sygnały analogowe. Ludzka 

mowa, muzyka, wideo i zdjęcia są z natury analogowe. Ponieważ jednak komputery używają danych 

binarnych do przechowywania i przetwarzania informacji, analogowe źródła informacji muszą zostać 

zdigitalizowane. Oznacza to, że sygnał jest w przybliżeniu reprezentowany przez kod 1 i 0, które 

komputer może wykorzystać do odtworzenia oryginalnego sygnału tak dokładnie, jak to możliwe. Błąd 

wprowadzony podczas digitalizacji sygnału nazywany jest błędem kwantyzacji. Jeśli technologia 

kodowania cyfrowego jest dobrze zaprojektowana, to otrzymany sygnał tak bardzo przypomina 

oryginalny sygnał, że różnice są niezauważalne dla ludzi (np. Muzyka przechowywana na płytach 

kompaktowych). Ponieważ komputery nadal odgrywają bardziej aktywną rolę w przechwytywaniu, 

przechowywaniu, przesyłaniu, a nawet modyfikowaniu tych sygnałów, coraz więcej informacji można 

z powodzeniem przetworzyć na postać cyfrową, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na 

przesyłanie informacji drogą radiową. To powoduje rosnącą potrzebę modulacji systemy 

zaprojektowane do przenoszenia informacji cyfrowych. Zaletą sygnałów cyfrowych jest zwiększona 

łatwość kompresji. 



Większość sygnałów analogowych po digitalizacji będzie wymagała mniej miejsca do fizycznego 

przechowywania i mniejszej przepustowości do transmisji z powodu różnych rodzajów technik 

kompresji. Sygnały cyfrowe są zwykle określane jako strumień bitów, a graficznie są reprezentowane 

jako fala prostokątna. 

 W najprostszej postaci modulacja cyfrowa jest łatwiejsza do konceptualizacji i łatwiejsza do wykonania 

niż modulacja analogowa, ponieważ w najprostszej postaci są tylko dwa stany sygnału do rozróżnienia: 

wartość bitu jeden i wartość bitu zero. Jednak schematy cyfrowej modulacji stają się bardzo złożone, 

ponieważ próbujemy zmaksymalizować prędkości transmisji i szerokość pasma, łącząc różne rodzaje 

modulacji. W tej sekcji krótko przyjrzymy się następującym typom modulacji cyfrowej w ich 

najprostszych formach: 

* Kluczowanie włączania / wyłączania (OOK) 

* Kluczowanie z przesunięciem częstotliwości (FSK) 

* Kluczowanie przesunięcia fazowego (PSK) 

* Modulacja amplitudy impulsów (PAM) 

Kluczowanie włączania / wyłączania jest najprostszą formą modulacji, cyfrową lub analogową, i jest 

modulacją stosowaną w pierwszych radiotelefonach zbudowanych przez Marconiego i jest podstawą 

kodu Morse&prime;a. OOK polega po prostu na (włączeniu) lub przerwaniu (wyłączeniu) połączenia 

między oscylatorem sygnału nośnego a anteną w celu przedstawienia sygnału cyfrowego.  

Kluczowanie z przesunięciem częstotliwości jest podobne do OOK, ale zamiast na przemian między 

częstotliwością nośną (on) a bez częstotliwości (off), FSK zmienia się z częstotliwości fali nośnej na 

częstotliwość fali nośnej plus częstotliwość przesunięcia. Wykrywanie tej zmiany częstotliwości daje 

przesyłany sygnał cyfrowy.  

Kluczowanie przesunięcia fazowego (PSK) różni się od OOK i FSK tym, że tak robi aby nie zmieniać 

częstotliwości fali nośnej. PSK zmienia fazę fali nośnej w stosunku do cyfrowej fali modulowanej. 

Wykrywanie przesunięć fazowych wytwarza transmitowany sygnał cyfrowy. W najprostszej postaci PSK 

przesuwa fazę o połowę długości fali lub 180 stopni.  

Modulacja amplitudy impulsu nie zmienia częstotliwości nośnej  w ogóle. Jak sama nazwa wskazuje, 

zmienia amplitudę nośnika fali w odniesieniu do cyfrowej fali modulującej.  

Znajomość sposobu modulacji i różnych typów jest ważna, ponieważ dotyczy komunikacji między 

systemami komputerowymi. FSK jest techniką modulacji stosowaną w rozproszonym widmie z 

przeskokiem częstotliwości (FHSS) i rozproszonym widmie o bezpośredniej sekwencji (DSSS), 

stosowanym w standardach technologii bezprzewodowej, takich jak 802.11. Ponadto modulacja ma 

również znaczenie w komunikacji mobilnej i optycznej bezprzewodowej. 

Propagowanie silnego sygnału radiowego 

Aby komunikacja bezprzewodowa działała, sygnał musi mieć ścieżkę od nadajnika i odbiornika i 

docierać z sygnałem o wystarczającej mocy, aby odbiornik mógł zrozumieć, co jest wysyłane. Istnieje 

wiele czynników, które wpływają na to, jak sygnał się rozchodzi od nadajnika do odbiornika. Niektóre 

czynniki wpływające na propagację wpływają na sygnały niskiej częstotliwości inaczej niż na sygnały 

wysokiej częstotliwości. Przyjrzymy się kilku czynnikom wpływającym na propagację fal 

elektromagnetycznych i porównamy zalety niskich częstotliwości i wyższych częstotliwości. 

 



Zrozumienie mocy sygnału i stosunku sygnału do szumu 

Jednym z podstawowych wymagań komunikacji bezprzewodowej jest to, że transmitowana fala 

elektromagnetyczna musi docierać do odbiornika z wystarczającą mocą, aby odbiornik mógł odróżnić 

falę od szumu tła. Analogię można usłyszeć w ludzkim słuchu: kiedy ktoś do ciebie mówi, musi mówić 

wystarczająco głośno, aby twoje uszy mogły go odebrać, i musi być wystarczająco głośny i 

wystarczająco wyraźny, aby mózg był w stanie rozpoznać i przetłumaczyć dźwięki na pojedyncze słowa. 

Tak jak twoje uszy i mózg wymagają minimalnej głośności i poziomu jasności, aby móc rozpoznać, co 

się mówi, tak odbiornik radiowy wymaga również minimalnego poziomu mocy odbieranego sygnału, 

aby rozpoznać i odtworzyć transmitowaną falę modulującą. Siła sygnału dla fali EM jest zwykle 

mierzona w watach, a dokładniej, w stosunku logarytmicznym siły sygnału podzielonym przez 1 

miliwat. Ten stosunek logarytmiczny nazywa się decybelami powyżej 1 miliwata (dBm). Inną wspólną 

właściwością stosowaną do opisywania siły sygnału jest stosunek sygnału do szumu (stosunek S / N). 

Stosunek S / N nie opisuje mocy bezwzględnej w sygnale, lecz opisuje moc sygnału w porównaniu do 

mocy szumu tła. Im wyższy stosunek S / N, tym lepszy lub mocniejszy sygnał. Jeśli spojrzymy wstecz na 

naszą analogię słyszenia, osoba rozmawiająca z tobą w cichym pokoju będzie w stanie szeptać do 

ciebie, a ty nadal będziesz mógł usłyszeć; jeśli jednak było dużo hałasu w tle, powiedzmy na koncercie 

rockowym, osoba ta musiałaby krzyczeć, abyś mógł usłyszeć. Te same koncepcje dotyczą komunikacji 

bezprzewodowej RF. Ponieważ współczynnik S / N uwzględnia poziom szumu tła, jest to bardzo cenny 

i szeroko stosowany wskaźnik siły sygnału. Różne technologie modulacji i kodowania wymagają 

różnych minimalnych współczynników S / N do działania. Większość schematów cyfrowej modulacji 

wymaga niższego współczynnika S / N niż analogowe schematy modulacji. Powodem jest to, że 

odbiornik cyfrowo modulowanej fali nośnej musi jedynie rozróżniać niektóre poziomy reprezentujące 

logiczne 1 i logiczne 0. Nawet w obecności dużo szumu, odbiornik jest w stanie rozróżnić wstępnie 

zdefiniowane poziomy progowe, a następnie zregenerować cyfrową falę kwadratową. Natomiast 

odbiornik analogowego sygnału modulowanego ma nieskończoną liczbę poziomów, które należy 

rozróżnić i utrzymać; nie można założyć, że odebrany sygnał miał być 1 lub 0 i zregenerować sygnał - 

musi odebrać sygnał, zdemodulować sygnał, a następnie przekazać wynikową reprezentację 

oryginalnego sygnału do następnego urządzenia przetwarzającego, takiego jak wzmacniacz Dlatego 

każdy szum dodany do sygnału analogowego podczas propagacji zmieni pierwotny sygnał. Gdy moc 

modulowanego sygnału RF jest kilkakrotnie większa niż moc szumu tła, dodatkowy szum nie zostanie 

zauważony lub można go zmniejszyć filtracja. Z drugiej strony, gdy szum jest prawie tak silny jak sygnał, 

wynikowy demodulowany sygnał będzie zauważalnie różny od oryginalnego sygnału modulującego. 

Jest to powszechnie nazywane statycznym. Stosunek sygnału do szumu jest ważnym aspektem 

projektowania sieci. Istnieją reguły inżynieryjne ustalone przez dostawców, specyficzne dla ich 

wyposażenia, aby zapewnić zestaw wytycznych dla twojego projektu. W zależności od rozpiętości 

geograficznej twojego projektu stosunek S / N może uzasadniać urządzenia do wzmocnienia lub 

regeneracji transmitowanego sygnału. Tłumienie, omówione później, to kolejna ważna uwaga w 

sieciach bezprzewodowych, która określi akceptowalną rozpiętość między antenami. Wspomniane 

wcześniej zasady inżynierii obejmują również parametry tłumienia akceptowalne przez określony 

sprzęt. 

Osłabienie 

Każdy, kto próbował słuchać radia podczas jazdy na obszarach wiejskich, wie, że sygnały słabną w miarę 

oddalania się od źródła. To osłabienie sygnału jest znane jako tłumienie. Istnieje kilka czynników, które 

powodują tłumienie oprócz odległości, ale widać jak sama odległość może powodować osłabienie, 

najpierw rozważymy przykład propagacji w wolnej przestrzeni. W przeciwieństwie do fal dźwiękowych 

(które są falami ciśnieniowymi i muszą mieć medium do propagacji), fale elektromagnetyczne nie 



wymagają propagacji medium i mogą przemieszczać się w próżni kosmicznej. W wolnej przestrzeni nie 

ma innych czynników, które powodują oporność na sygnał, ale nadal występuje tłumienie. Przyczyną 

jest to, że gęstość sygnału różni się 

Załóżmy, że każdy promień światła reprezentuje równą ilość całości przekazywanej energii świetlnej. 

Łatwo zauważyć, że promienie rozchodzą się wraz ze wzrostem odległości od źródła, czego skutkiem 

jest zmniejszenie intensywności światła. Fale światła widzialnego to fale elektromagnetyczne o 

wysokiej częstotliwości; dlatego analogia ta dotyczy również fal elektromagnetycznych w widmie RF. 

Ponieważ fale rozchodzą się we wszystkich kierunkach, nie można ich zebrać z powrotem w odbiorniku, 

dlatego odbiornik odbiera tylko niewielką część przesyłanej energii, a ta ilość otrzymywanej energii 

stale maleje wraz ze wzrostem odległości i „promieni” ”Dalej się różnią. Wpływ odległości na siłę fal 

elektromagnetycznych w wolnej przestrzeni daje następujące równanie: 

P (proporcjonalnie do) 1 / r2 

gdzie P to moc, a r to odległość od źródła do odbiornika. 

Odwrotna zależność kwadratowa oznacza, że gdy odległość podwaja się (r × 2), otrzymywana moc jest 

zmniejszana czterokrotnie (22 = 4). Przechodzenie przez obiekty dodatkowo tłumi fale 

elektromagnetyczne. Wielkość tłumienia zależy od częstotliwości fali oraz grubości i składu obiektu, 

przez który przechodzi fala. Niektóre obiekty, takie jak góry, tłumią 100 procent sygnału, blokując w 

ten sposób komunikację. To ogólne równanie tłumienia pogarsza się, gdy przeszkody są umieszczane 

na ścieżce sygnału, takie jak deszcz, budynki, góry itp. W rezultacie wpływ na ziemską propagację EM 

można oszacować za pomocą równania: 

P (proporcjonalnie do) 1 / r3 

W tym przybliżeniu, gdy odległość między nadajnikiem a odbiornikiem podwaja się (r × 2), odbierana 

moc jest zmniejszana o współczynnik osiem (2<sup>3</sup> = 8). Jednym ze sposobów 

zminimalizowania ilości rozbieżnej energii jest zastosowanie anteny kierunkowej, która skupia fale w 

określonym kierunku. Zakładając, że dookólna oprawa oświetleniowa i latarka obie przesyłały tę samą 

ilość energii, łatwo zauważyć, że latarka dostaje silniejszy sygnał do odbiornika znajdującego się w tej 

samej odległości. Porozmawiamy o antenach kierunkowych bardziej szczegółowo w dalszej części. Fale 

elektromagnetyczne nie wnikają dobrze w ziemię, dlatego w przypadku większości połączeń 

naziemnych z lądowymi odległość horyzontu jest ostatecznym ograniczeniem odległości, którą może 

rozprzestrzeniać sygnał. Jednak unosząc nadajnik i odbiornik na góry i / lub wieże, rozszerzasz horyzont 

Tłumienie deszczu 

Tłumienie deszczu to tłumienie sygnału z powodu opadów atmosferycznych. Wpływa to bardziej na 

fale o wysokiej częstotliwości niż na fale o niskiej częstotliwości, ponieważ fale o wysokiej 

częstotliwości również nie przenikają do wody. Zjawisko tłumienia deszczu zostało wykorzystane z 

korzyścią niektórych systemów - na przykład radaru pogodowego. Kropelki wody w powietrzu, które 

oznaczają deszcz lub chmury, odbijają i tłumią sygnał radaru o wysokiej częstotliwości inaczej niż 

otaczające powietrze. Pozwala to systemowi radarowemu namalować obraz wilgoci. 

Odbijanie 

Fale elektromagnetyczne mogą przechodzić przez niektóre obiekty, ale mogą być również odbijane od 

obiektów. W wielu przypadkach część energii sygnału próbuje przeniknąć do obiektu, podczas gdy 

reszta energii sygnału jest odbijana. (Wyobraź sobie, że patrzysz na kałużę wody - część światła 

przechodzi przez wodę i odbija się od dna sadzawki, pozwalając ci zobaczyć dno. Jednocześnie, jeśli 



ponownie wyregulujesz swoje skupienie, możesz zobaczyć swoje odbicie Oznacza to, że część światła 

przenika, a część światła odbija.) Odbicie sygnału jest czasami określane jako odbijanie sygnału i / lub 

rozpraszanie sygnału. Odbijanie może pogorszyć działanie niektórych systemów i zwiększyć wydajność 

inni Zarówno technologia, jak i warunki fizyczne wpływają na to, czy Twoja aplikacja korzysta z odbicia, 

czy też mu przeszkadza. Na przykład sygnały radiowe AM mogą być odbijane od górnych warstw 

atmosfery ziemskiej. Rysunek 2.11 ilustruje, w jaki sposób może to zwiększyć odległość, którą sygnał 

może być przesłany daleko poza horyzont. 

Wiele aplikacji wykorzystujących fale niskiej częstotliwości może wykorzystywać warstwy atmosfery 

jako pasywny reflektor, zwiększając w ten sposób ich zasięg; jednak fale o wyższej częstotliwości nie 

odbijają się dobrze od warstw atmosferycznych. Fale o wysokiej częstotliwości przenikają przez 

warstwy atmosferyczne w przestrzeń kosmiczną bez odbijania, dzięki czemu doskonale nadają się do 

komunikacji z satelitami. Satelity mogą być wykorzystywane jako aktywne reflektory poprzez 

odbieranie, a następnie retransmisję sygnału w celu emisji sygnałów poza horyzontem; wiele satelitów 

można połączyć ze sobą, aby przekazać sygnał całkowicie na całym świecie. Konkretnym przykładem 

zastosowania odbijania w celu zwiększenia propagacji jest stałe bezprzewodowe połączenie 

telefoniczne, w górach Kolorado. Dom został zbudowany w kanionie, gdzie linie telefoniczne się 

skończyły, ale mieszkańcy chcieli mieć dostęp do telefonu. Przy odrobinie zachęty pieniężnej firma 

telefoniczna ustanowiła stałe połączenie bezprzewodowe z domem. Jednak jednym z problemów przy 

wyborze rozwiązania bezprzewodowego było to, że oczywiście sygnały nie mogły przenikać przez 

górzyste ściany kanionu, a kanion miał kształt litery L, a dom znajdował się za rogiem, skąd ostatni 

cokół z dostępem do telefonu .Poprawka była kreatywna, prosta i niedroga, choć nieco prymitywna: 

nadajnik-odbiornik (kombinacja nadajnika / odbiornika) i antena kierunkowa zostały umieszczone przy 

ujściu kanionu w pobliżu ostatniego cokołu dostępu telefonicznego. Antena była skierowana w górę 

kanionu, skierowana na dużą granitową skałę po drugiej stronie rogu L kanionu. Podobna antena 

została umieszczona w domu i skierowana na tę samą skałę. Skała stała się odbłyśnikiem odbijającym 

sygnał za rogiem kanionu. Jednak nie wszystkie wyniki odbijania są pozytywne. Jednym z 

powszechnych rodzajów odbijania, które niekorzystnie wpływają na większość komunikacji mobilnej, 

jest rozpraszanie wielu ścieżek. Rozpraszanie wielu ścieżek polega na tym, że sygnał dociera do 

odbiornika z wielu ścieżek z powodu odbicia sygnału od różnych obiektów. Jeśli te sygnały docierają do 

odbiornika w fazie, mogą się wzajemnie anulować. Jeśli sygnały docierają w fazie, ale nie są 

zsynchronizowane, można uzyskać sygnały echa. Echa są prawdopodobnie najbardziej widoczne na 

słabych sygnałach telewizyjnych, gdzie widzisz główny obraz z rozmytym obrazem tuż obok każdego 

obiektu na obrazie.  

Jedną z technologii korzystających z wielu ścieżek jest Code Division Multiple Accessing (CDMA), taki 

jak telefony PCS Sprint. CDMA używa urządzenia zwanego odbiornikiem prowizji, aby odbierać wiele 

sygnałów, a następnie wyrównywać je w fazie, aby wszystkie wzajemnie się wzmacniały. 

Refrakcja 

Inną właściwością, która wpływa na ścieżkę propagacji, jest załamanie, czyli zgięcie fali. Tak jak 

soczewka okularu wygina fale świetlne, tak zawieszone cząsteczki i krople wody w atmosferze mogą 

zginać fale radiowe. Sygnał może do pewnego stopnia załamać się i wygiąć wraz z krzywą ziemi. 

Horyzont absolutny jest linią prostą od nadajnika lub odbiornika i jest styczny do powierzchni ziemi. 

Omówiliśmy to już w większości przypadków, jeśli oba nadajnik i odbiornik nie znajdują się powyżej tej 

linii, komunikacja nie będzie działać. Jeśli jednak sygnał zgina się, aby podążać za krzywą ziemi, może 

dotrzeć do odbiorników znajdujących się poza horyzontem absolutnym (sygnał załamie się wraz z 

krzywą ziemi tylko do pewnego punktu). Odległość tę nazywa się horyzontem pozornym . 



Linia wzroku 

Prosta, czysta ścieżka od nadajnika do odbiornika nazywa się linią wzroku. Widzieliśmy już, jak może to 

być konieczne do propagacji niektórych sygnałów, ale widzieliśmy również, jak niektóre sygnały mogą 

znaleźć ścieżkę, nawet jeśli nie mieć prostą linię widzenia między nadajnikiem a odbiornikiem. 

Wszystkie sygnały rozprzestrzeniają się najlepiej, gdy mają linię pola widzenia, ale z reguły sygnały o 

wysokiej częstotliwości wymagają linii sygnału więcej niż sygnałów o niskiej częstotliwości. Transmisja 

w podczerwieni jest szczególnie wrażliwa na przeszkody w linii wzroku. Zazwyczaj termin linii wzroku 

pochodzi od punktu odniesienia omawianej fali. Załóżmy na przykład, że pewna fala może łatwo przejść 

przez drewnianą ścianę. W takim przypadku linia wzroku może oznaczać, że odbiornik znajduje się po 

jednej stronie ściany, a nadajnik po drugiej. Z drugiej strony, załóżmy, że linia wzroku dotyczy systemu 

telewizji satelitarnej z małą anteną; możesz być w stanie zobaczyć niebo wyraźnie przez wyłaniające 

się z góry liście drzewa, ale liście mogą być wystarczająco osłabione przez liście, aby uczynić je 

bezużytecznymi. Ważne jest, aby pamiętać o tym układzie odniesienia, gdy mówimy o linii wzroku. 

Penetracja 

Mówiliśmy o sygnałach przenikających niektóre materiały i odbijanie się od innych. Czynnikami, które 

wpływają na to, jak dobrze sygnał przeniknie materiały, są rodzaj materiału, grubość materiału, 

częstotliwość sygnału i moc sygnału. Jest to najbardziej widoczne w zastosowaniu rentgenowskiego 

promieniowania medycznego. Fale rentgenowskie o bardzo wysokiej częstotliwości przenikają przez 

bardziej miękkie tkanki ciała, ale są blokowane przez kość, co powoduje wytrawienie filmu wrażliwego 

na promieniowanie rentgenowskie obrazem przedstawiającym strukturę kości. Ma to duży wpływ na 

komunikację naziemną z powodu naturalnych przeszkód, takich jak góry, wzgórza i drzewa, oraz 

przeszkód spowodowanych przez człowieka, takich jak budynki. 

Metal to specjalny przypadek penetracji fal elektromagnetycznych. Zastanówmy się najpierw, jak 

działa antena. Po stronie nadawczej kabel jest zaczepiony do anteny. Sygnał przesuwa się w dół kabla 

do anteny. To generuje potencjał napięcia oscylacyjnego w antenie, który z kolei generuje oscylujące 

pole elektryczne między anteną a płaszczyzną uziemienia. Oscylujące pole elektryczne wytwarza 

oscylujące pole magnetyczne, a pola magnetyczne wytwarzają dodatkowe pola elektryczne, a fala 

rozchodzi się z dala od anteny bez przewodów. Na końcu odbiorczym pola magnetyczne i elektryczne 

indukują oscylacyjny potencjał napięciowy w antenie odbiorczej. Sygnał ten jest przenoszony z anteny 

za pomocą kabla. 

Rozważmy teraz kawałek metalu, który nie ma przewodzącej ścieżki do ziemi i działa jak antena. Fale 

magnetyczne i elektryczne indukują sygnał napięciowy w kawałku metalu. Ponieważ antena nie jest 

podłączona do uziemienia i nie ma kabla do odprowadzenia sygnału, jak w poprzednim przykładzie, w 

antenie występuje fala stojąca. Ta fala stojąca zregeneruje pole elektryczne, a fala ponownie rozchodzi 

się od anteny, dlatego po odebraniu sygnału jest on ponownie przesyłany. Ponieważ część sygnału jest 

retransmitowana z każdej strony kawałka metalu, wygląda na to, że część sygnału jest odbijana, a część 

sygnału przenika do metalu. Kiedy ten kawałek metalu jest podłączony do ziemi, fala 

elektromagnetyczna uderza w metal i indukuje napięcie w metalu. Napięcie to jest rozpraszane na 

ziemię i sygnał zostaje utracony. W takim przypadku sygnał nie przenika do metalu. Ostatni przypadek 

penetracji metalu, który omówimy, oparty jest na zasadzie naukowca Karla Friedricha Gaussa i zajmuje 

się metalowymi obudowami. Być może już zauważyłeś, że Twój telefon bezprzewodowy nie działa 

dobrze w windach. Przyczyna nie jest po prostu  to ,że sygnał nie może penetrować metalu. Załóżmy, 

że masz metalową kulę. Tak jak fala EM uderza o krawędź wiodącą kuli, działa jak antena, a fala 

indukuje napięcie w metalu. Napięcie to przemieszcza się wokół zewnętrznej powierzchni kuli do 

krawędzi spływu, gdzie fala rozchodzi się w powietrze - dlatego sygnał nie przenika do wnętrza kuli. 



Jest to jeden z powodów, dla których Twój telefon bezprzewodowy nie działa dobrze w windach lub 

metalowych budynkach. Te właściwości mogą zniechęcać, zwłaszcza że metal tak jest 

rozpowszechniony jako materiał budowlany. Jednak te same właściwości mogą uczynić metal bardzo 

przydatnym jako osłona przed falami elektromagnetycznymi. Kabel koncentryczny wykorzystuje 

zewnętrzną osłonę z metalowej siatki, aby chronić sygnał propagujący się wzdłuż środkowego 

przewodnika kabla - metalowa siatka działa jak antena do odbierania niepożądanych fal 

elektromagnetycznych, które zakłócałyby jego główny sygnał. połączony z ziemią, a gdy fala 

elektromagnetyczna indukuje napięcie w siatce, jest rozpraszana do ziemi. Wyobraźmy sobie teraz, że 

rozszerzamy tę siatkę ekranującą na cały komputer lub całe pomieszczenie. Ten rodzaj ekranowania 

jest ważny dla wielu urządzeń, takich jak wrażliwy sprzęt medyczny, skomputeryzowane systemy 

sterowania lotem i kuchenki mikrofalowe. 

Zrozumienie elementów bezprzewodowych 

Jakie są komponenty bezprzewodowe w sieci? Przede wszystkim są to tylko dwa elementy: antena i 

urządzenie bezprzewodowe. To może wydawać się uproszczone, ale pamiętaj, że sieć bezprzewodowa 

zwykle nie jest siecią autonomiczną. Na przykład bezprzewodowa sieć lokalna (LAN) składa się z 

punktów dostępowych, anten i bezprzewodowych kart PC. Jedyne połączenie, które jest naprawdę 

„bezprzewodowe”, jest między anteną a kartą PC. Punkt dostępu jest podłączony do linii przewodowej 

infrastruktura sieci, a punkt dostępu jest następnie podłączony do anteny. Istnieje wiele rodzajów 

anten, a każdy z nich jest zoptymalizowany do określonego środowiska lub aplikacji. Ważne jest, aby 

zrozumieć cechy wyróżniające przy wyborze odpowiedniej anteny do projektu sieci bezprzewodowej. 

W tej sekcji omówimy także mobilne bezprzewodowe stacje bazowe, stacje mobilne i punkty dostępu. 

Ogólne komponenty radiowe 

Ogólnie, w jaki sposób manipulowany jest sygnał podczas transmisji? Różne typy modulacji i tłumienia 

zostały omówione wcześniej w tej części; zilustrowane w tej sekcji są komponentami radiowymi, które 

pokazują proces sygnału od źródła do miejsca przeznaczenia. Pamiętaj, że są to ogólne zasady. 

Wszystkie radiotelefony mają wspólny projekt koncepcyjny. W tym ogólnym projekcie wiele 

konkretnych elementów jest zwykle uproszczonych w schemacie „czarnej skrzynki”.  

Funkcję każdej z tych skrzynek, po systemie od źródła sygnału do wyjścia odbiornika, można krótko 

opisać następująco: 

1. Enkoder nadajnika Sygnał wejściowy wchodzi do enkodera. W tym kontekście „koder” to bardzo 

ogólny termin. Może to być mikrofon, który koduje analogowe fale dźwiękowe w analogowe fale 

elektryczne lub może to być złożony konwerter analogowo-cyfrowy CDMA. Należy pamiętać, że 

oryginalny sygnał jest zwykle modyfikowany lub kodowany przed wprowadzeniem go do modulatora. 

2. Modulator nadajnika Jak wyjaśniono wcześniej, moduł modulatora wykonuje modulację fali nośnej. 

3. Wzmacniacz nadajnika Po zmodulowaniu sygnału jest on wzmacniany, dzięki czemu można go 

wypromieniować z wystarczającą mocą, aby dotrzeć do anteny odbiorczej. Być może słyszałeś stacje 

radiowe z napisem „5000 watów rock and rolla!” Jest to wynik dużego wzmacniacza. 

4. Kabel nadajnika Do tego momentu większość komponentów znajdowałaby się w jednym urządzeniu 

fizycznym. Czasami nawet antena jest zintegrowana w tym samym pudełku. Antena jest jednak często 

montowana w pewnej odległości od reszty radia, na przykład na zewnątrz budynku, aby zapewnić 

lepszą transmisję, co stwarza problem z uzyskaniem sygnału ze wzmacniacza do anteny. Może się to 

wydawać prostym połączeniem przewodowym; jednak kable przeznaczone do sygnałów elektrycznych 

o wysokiej częstotliwości są znacznie bardziej złożone niż zwykły drut. Nazywa się je liniami 



transmisyjnymi, ponieważ sygnał jest przesyłany w dół kabla. Najczęstszą konstrukcją tych kabli jest 

kabel koncentryczny. 

Jak wspomniano wcześniej, zewnętrzna metalowa siatka kabla koncentrycznego działa jak ekran, który 

tłumi niepożądane zakłócenia uziemienia. Ponieważ ekran jest przywiązany do ziemi, działa on jako 

odniesienie linii bazowej. Środkowy przewodnik przenosi sygnał w odniesieniu do zewnętrznej, 

uziemionej osłony. Odstęp między środkowym przewodnikiem a zewnętrzną osłoną jest bardzo ważny 

i musi pozostać stały; materiał dielektryczny między środkowym przewodnikiem a zewnętrzną osłoną 

utrzymuje tę odległość. Zagięty kabel koncentryczny może trwale uszkodzić kabel i osłabić sygnał, 

dlatego należy zachować ostrożność przy kablu. Ponieważ odstępy są tak ważne dla funkcji kabla 

koncentrycznego, splot dwóch kabli nie jest tak prosty, jak połączenie wewnętrznego przewodu i 

zewnętrznych ekranów razem. Łączenie kabla koncentrycznego zwykle wymaga splicera, który wygląda 

jak dwa złącza połączone koniec do końca i jest zaciskany na kablu za pomocą specjalnego narzędzia. 

5. Antena nadajnika Antena ma na celu konwersję sygnału elektrycznego na fale radiowe i na odwrót. 

Antena jest jednym z najprostszych podsystemów radia, ponieważ większość anten jest urządzeniami 

pasywnymi, ale ogromną ilość inżynierii wprowadza się w projekt anteny. Omówimy anteny bardziej 

szczegółowo w następnej sekcji 

6. Bezprzewodowa propagacja Oscylacyjny potencjał napięcia w antenie generuje oscylujące pole 

elektryczne między anteną i płaszczyznę uziemienia. Oscylujące pole elektryczne tworzy oscylujące 

pole magnetyczne, pola magnetyczne wytwarzają dodatkowe pola elektryczne, a fala rozchodzi się z 

dala od anteny. 

7. Antena odbiornika Podobnie jak antena nadajnika , antena odbiorcza przekształca fale radiowe z 

powrotem w sygnał elektryczny. 

8. Filtr kanału odbiornika Pomimo tego, że anteny są zaprojektowane i dostrojone do określonej 

częstotliwości, nadal będą odbierać energię EM z całego spektrum. Większość komponentów 

elektrycznych jest zaprojektowana do pracy w określonym zakresie częstotliwości i nie radzą sobie 

dobrze z częstotliwościami spoza tego zakresu. Z tego powodu odbierany sygnał jest filtrowany, aby 

umożliwić przekazanie tylko zamierzonych częstotliwości do kolejnych komponentów odbiornika. 

9. Kabel odbiornika Taki sam jak kabel nadajnika. Na nadajniku koniec sygnał jest wzmacniany przed 

opuszczeniem głównego obwodu nadajnika i wejściem do kabla; dlatego utrata kabla nie stanowi 

problemu po stronie nadajnika. Jednak w odbiorniku na słaby sygnał może drastycznie wpłynąć utrata 

z powodu długości kabla i jakości kabla. 

10. Wzmacniacz odbiornika Otrzymany sygnał jest zwykle bardzo słaby i musi zostać wzmocniony przed 

przetworzeniem przez bardziej złożone elementy odbiornika. Niektóre konstrukcje odbiorników 

umieszczają ten wzmacniacz lub dodają dodatkowy wzmacniacz przed kablem i bardzo blisko anteny, 

aby wzmocnić odbierany sygnał, aby utrata kabla nie zabiła sygnału, gdy przechodzi on z anteny do 

głównego odbiornika. 

11. Demodulator odbiornika Oddziela pierwotnie zakodowany sygnał modulujący od sygnału nośnego. 

Przy czystym sygnale, wyjście demodulatora odbiornika powinno ściśle reprezentować wejście 

demodulatora nadajnika. 

12. Dekoder odbiornika Dekoduje demodulowany sygnał, aby uzyskać reprezentację oryginalnego 

sygnału wejściowego. Gdy szum rośnie i / lub maleje siła odbieranego sygnału, sygnał wyjściowy 

odbiornika w mniejszym stopniu przypomina nadawany sygnał do momentu, w którym nie można go 

już uznać za ten sam sygnał. 



Anteny 

Z definicji antena jest urządzeniem przewodzącym służącym do przesyłania i / lub odbierania fal 

radiowych. Wspomnieliśmy wcześniej, że anteny są urządzeniami pasywnymi i mogą być najprostszymi 

komponentami w systemie bezprzewodowym. Istnieje jednak ogromna ilość inżynierii i złożonej 

matematyki, która zajmuje się projektowaniem anten spełniających określone potrzeby. Niektóre 

anteny są zaprojektowane do nadawania sygnału we wszystkich kierunkach, znane jako anteny 

dookólne; inne anteny są zaprojektowane do skupiania wiązki w określonym kierunku, znanym jako 

anteny kierunkowe. Wszystkie anteny opisane w tej sekcji są używane w sieciach bezprzewodowych, 

jednak każdy typ jest zoptymalizowany w określonych środowiskach. Wybór odpowiedniej anteny ma 

kluczowe znaczenie przy projektowaniu systemu bezprzewodowego. 

Anteny dookólne 

Anteny dookólne propagują lub odbierają sygnały we wszystkich kierunkach. Anteny tego typu są 

przydatne w scenariuszach punkt-wielopunkt, takich jak stacja radiowa, oraz w urządzeniach 

mobilnych, które stale zmieniają swój aspekt na antenę równorzędną. 

Dipol o połowie długości fali (dipol o połowie λ) 

Antena dipolowa o połowie długości fali jest jedną z najprostszych anten w projektowaniu i budowie. 

Składa się z dwóch przewodników ustawionych od końca do końca, z niewielkim odstępem między 

nimi. Przerwa ta jest zwykle wypełniona dielektrykiem, takim jak powietrze, tworzywo sztuczne, krzem 

lub guma. Całkowita długość dwóch przewodów powinna wynosić połowę długości fali fala, którą 

zaprojektowali do wysyłania lub odbierania. Jeśli antena jest zaprojektowana dla zakresu 

częstotliwości, takich jak pasmo radiowe FM, wówczas długość wynosi zwykle połowę długości fali 

środkowej częstotliwości zakresu.  Gdy antena nie znajduje się w pobliżu połowy długości fali, 

drastycznie wpływa to na działanie anteny z powodu niedopasowania charakterystycznych impedancji 

i współczynników fali stojącej. 

Dipol ćwierćfalowy (dipol ćwierćfalowy) 

Dipol o ćwierć długości fali jest specjalną wersją dipola o połowie długości fali. Składa się z jednej strony 

dipola o połowie długości fali, który jest zamontowany powyżej płaszczyzny uziemienia, takiej jak dach 

samochodu. Płaszczyzna uziemienia działa jak reflektor, symulując drugie ramię dipola o połowie 

długości fali. Dipole o ćwierć długości fali nie mają tak dużego wzmocnienia jak dipole o połowie 

długości fali, ale są blisko. Dipole o ćwierć długości fali są prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną 

formą anten. Można je znaleźć w prawie wszystkich samochodach i „boom boxach” dla AM i odbiór 

audycji radiowych FM. Można je również znaleźć w większości przenośnych nadajników-odbiorników, 

takich jak telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i radiotelefony. 

Anteny Kierunkowe 

Anteny kierunkowe mogą pobierać tę samą moc pochodzącą z nadajnika-odbiornika i zwiększać efekt 

emitowanego sygnału poprzez skupianie większości emitowanej mocy w jednym lub dwóch ogólnych 

kierunkach. Ta skupiona energia promieniowana jest nazywana wiązką. Anteny kierunkowe dzielą się 

na dwie ogólne kategorie: macierz paraboliczną i fazową. Anteny paraboliczne działają podobnie do 

latarki, ponieważ wykorzystują reflektor w kształcie czaszy, aby skoncentrować sygnał w wąskiej 

wiązce. Trudniej jest wyobrazić sobie, jak działają tablice fazowe, ponieważ obejmują one bardzo 

złożoną teorię elektromagnetyczną i złożoną matematykę. Przypomnijmy sobie naszą dyskusję na 

temat rozpraszania wielościeżkowego i tego, w jaki sposób fale mogą się wzmacniać lub zakłócać ze 

sobą na podstawie ich fazy - taka jest koncepcja anten z układem fazowym. Wiele anten współpracuje 



ze sobą, aby wzmocnić niektóre fale i anulować inne ave, tak aby ogólna suma promieniowanej energii 

ma postać skupionej wiązki. 

Anteny Yagi Array 

Anteny Yagi zostały nazwane na cześć ich wynalazcy, dr Hidetsugu Yagi. Anteny Yagi składają się z 

trzech lub więcej anten dipolowych, zwanych elementami, zamontowanych na wspólnym wysięgniku. 

Wszystkie elementy działają razem jako układ fazowy, który kieruje promieniowaną energię do 

skupionej wiązki, co daje antenom Yagi znacznie większe zyski niż dipol o połowie długości fali.  

Elementy są najdłuższe z tyłu i stopniowo stają się krótsze do przodu. Tylny element nazywa się 

odbłyśnikiem. Bezpośrednio przed reflektorem znajduje się element napędzany. Przed napędzanym 

elementem znajduje się jeden lub więcej elementów kierujących. Element napędzany jest jedynym 

aktywnym elementem anteny Yagi i jest jedynym elementem, który łączy się z transiwerem za pomocą 

kabla. Pozostałe elementy są znane jako elementy pasożytnicze, ponieważ zasilają one promieniowaną 

moc z napędzanego elementu. wcześniej, jeśli kawałek metalu odbierze sygnał i nie zostanie on 

odprowadzony z metalu, zostanie ponownie wypromieniowany z metalu. Tak działają pasożytnicze 

elementy Yagi. Anteny telewizyjne nadawce są przykładami anten typu Yagi. 

Anteny z matrycą planarną 

Anteny płaskiej matrycy są podobne w koncepcji do anten Yagi, z tym wyjątkiem, że wszystkie 

elementy, zarówno aktywne, jak i pasożytnicze, leżą w tej samej płaszczyźnie, co daje płaską antenę, 

którą można zamontować płasko na ścianie, a jednocześnie ma właściwości i zysk kierunkowy antena. 

Anteny płaskie mogą mieć więcej niż jeden aktywny element. Zmieniając fazę i moc sygnału, aby trafić 

w określone aktywne elementy, wiązka może być sterowana bez fizycznego ruchu anteny. Użyteczne 

zastosowanie tego mamy  na wojskowych radarach śledzących. Komputer może dostosować sygnały 

wejściowe do różnych elementów płaskiego układu i sterować wiązką szybciej, niż cały układ mógłby 

być fizycznie przesunięty, umożliwiając w ten sposób śledzenie wielu szybko poruszających się celów. 

Sektorowe anteny matrycowe 

Sektorowe anteny macierzowe to rodzaj anteny z fazowanym układem antenowym, przeznaczonej do 

dzielenia okrągłego obszaru pokrycia na sektory, aby pomóc w alokacji kanałów i ich ponownym użyciu. 

Większość anten sektorowych będzie miała szerokość wiązki około 120 °, co pozwoli im podzielić okrąg 

na trzy sektory. Anteny sektorowe są powszechnie używane w aplikacjach do telefonów 

bezprzewodowych i można je zobaczyć na wieżach telefonów bezprzewodowych .Ważne jest staranne 

zaplanowanie stref, aby zminimalizować zakłócenia strefy lub aby strefy zakłóceń znajdowały się w 

regionach bez użytkowników. 

Anteny paraboliczne 

Najczęstszymi przykładami anten parabolicznych są anteny satelitarne. Anteny paraboliczne mają 

zamontowany emiter, który jest skierowany na reflektor w kształcie misy. Podobnie jak we wspólnej 

latarce, reflektor działa, skupiając sygnał z emitera na bardzo ciasnej wiązce. Po stronie odbiorczej 

reflektor antenowy zwiększa powierzchnię anteny, zbierając znacznie więcej transmitowanego sygnału 

i skupiając go z powrotem na odbiorniku. Anteny paraboliczne są używane do komunikacji naziemnej 

z gwiazdą (ziemia-satelita) oraz do łączności ziemia-ziemia-punkt. Mikrofalowe dalekosiężne łącza 

telefoniczne wykorzystują anteny paraboliczne i stożkowe do prowadzenia rozmów telefonicznych z 

jednego punktu do drugiego. Liczba mikrofalowych łączy telefonicznych szybko maleje wraz z 

pojawieniem się kabli światłowodowych; jednak naziemne łącza punkt-punkt wykorzystujące anteny 



paraboliczne mogą znaleźć nowe życie w tworzeniu tanich alternatyw dla dzierżawionych linii dla 

krótkich połączeń sieciowych przedsiębiorstw. 

Stacje bazowe i mobilne 

Warunki stacja bazowa i stacja mobilna są bardzo ogólnymi warunkami. Stacje bazowe to zwykle stałe 

lokalizacje (takie jak komórkowa wieża telefoniczna), które komunikują się z wieloma stacjami 

mobilnymi. W przeciwieństwie do stacji bazowych i jak sama nazwa wskazuje, stacje mobilne zwykle 

nie są stacjonarne. Istnieją trzy podstawowe scenariusze komunikacji między stacjami mobilnymi a 

stacjami bazowymi: 

1. Stacja bazowa do stacji bazowej 

2. Stacja bazowa na telefon komórkowy 

3. Mobile to Mobile (to znaczy peer to peer) 

Stacje bazowe są zwykle punktem skupienia dla wielu stacji mobilnych. Ponadto stacja bazowa jest 

zwykle bramą dla stacji mobilnych, aby dotrzeć do tradycyjnej sieci przewodowej. Przykłady stacji 

bazowych obejmują: 

* Wieża telefonu komórkowego Łączy wiele telefonów komórkowych z publiczną komutowaną siecią 

telefoniczną (PSTN). 

* Dyspozytor policji koordynuje i komunikuje się z wieloma jednostkami mobilnymi. 

* Punkt dostępu do bezprzewodowej sieci LAN Łączy różne komputery z tradycyjną przewodową siecią 

Ethernet. 

Niektóre stacje mobilne polegają na stacji bazowej dla wszystkich połączeń, takich jak telefony 

komórkowe. Telefony komórkowe nie mogą rozmawiać w sieci peer-to-peer. Wynika to częściowo z 

technologii, a częściowo z biznesu. Gdyby telefony komórkowe mogły rozpoznać, kiedy w zasięgu 

znajdował się inny telefon komórkowy, w celu nawiązania komunikacji typu peer-to-peer, 

usługodawca nie byłby w stanie obciążyć rachunku za czas połączenia. Inne stacje mobilne są 

zaprojektowane tak, aby działały całkowicie niezależnie od dowolnej stacji bazowej, takie jak 

przenośne urządzenia Motorola Talkabout Family Radio Service (FRS), które są przeznaczone do 

komunikacji peer-to-peer. Jeszcze inne jednostki mobilne, takie jak jednostki mobilne bezprzewodowej 

sieci LAN IEEE 802.11, mogą rozmawiać ze stacją bazową lub mogą rozmawiać w trybie peer-to-peer. 

Punkty dostępu 

Punkt dostępu to kolejny termin, który może być używany bardzo ogólnie w odniesieniu do punktu 

dostępu do sieci. Jednak w naszym kontekście punkt dostępu najczęściej odnosi się do stacji bazowej 

dla protokołu bezprzewodowej sieci LAN IEEE 802.11. Punkty dostępu zapewniają komputerom 

wyposażonym w mobilną kartę radiową dostęp do sieci LAN, zwykle za pośrednictwem połączenia 

Ethernet. 

Kanalizowanie widma częstotliwości 

Fale radiowe są tylko jednym z wielu pasm elektromagnetycznych, które istnieją wzdłuż widma 

częstotliwości. Zakres częstotliwości fal elektromagnetycznych sięga od kilku Hz, czyli nieco powyżej 

prądu stałego (prądu stałego), aż do promieniowania kosmicznego, czyli powyżej 1022 Hz .Widmo 

podzielone jest na następujące szerokie kategorie: 

1. Widmo radiowe 3 kHz – 300 GHz 



2. Widmo mikrofalowe 100 MHz – 500 GHz 

3. Światło podczerwone 500 GHz – 400 THz (teraherc lub 1012 Hz) 

4. Światło widzialne 400 THz – 750 THz 

5. Światło ultrafioletowe 750 THz – 30 PHz (Petahertz lub 1015 Hz) 

6. Rentgen ~ 30 PHz - ~ 10 EHz (Exahertz lub 1018 Hz) 

7. Gamma ~ 10 EHz - ~ 10 ZHz (Zettahertz lub 1021 Hz) 

8. Promienie kosmiczne> 1022 Hz 

Najważniejszą częścią całego spektrum komunikacji bezprzewodowej jest widmo RF (częstotliwość 

radiowa), które obejmuje dużą część widma mikrofalowego. Aby zapobiec chaosowi i zakłóceniom w 

komunikacji bezprzewodowej, agencje rządowe regulują wykorzystanie częstotliwości. W Stanach 

Zjednoczonych Federalna Komisja Łączności (FCC) i Krajowa Administracja Telekomunikacji i Informacji 

(NTIA) regulują wykorzystanie widma RF i dzielą widmo RF na pasma częstotliwości, które przydzielają 

dla określonych rodzajów usług, takich jak korzystanie z telewizji lub telefonu komórkowego. Pasma te 

są następnie dzielone na bloki lub pojedyncze kanały, które są przydzielane lub sprzedawane 

poszczególnym klientom. Innym elementem widma, który jest często wykorzystywany w komunikacji 

bezprzewodowej i który warto krótko wspomnieć, jest pasmo podczerwieni częstotliwości. Urządzenia 

na podczerwień mają bardzo krótki zasięg widzenia. 

Channelizing 

Cała komunikacja RF wymaga niewielkiego segmentu całego widma RF do przesłania swojego sygnału. 

Te poszczególne segmenty widma nazywane są kanałami. Aby umożliwić wiele jednoczesnych 

sygnałów, różne kanały są przypisywane do różnych częstotliwości. Ten typ wielokrotnego dostępu 

nazywa się wielokrotnym podziałem częstotliwości (FDMA). FDMA jest najczęstszym rodzajem 

wielokrotnego dostępu wykorzystywanym w komunikacji RF. 

Przepustowość kanału 

Kanały są nazwane na podstawie częstotliwości środkowej, ale zawierają zakres częstotliwości zarówno 

powyżej, jak i poniżej częstotliwości środkowej. Jest to określane jako szerokość pasma kanału. 

Szerokość pasma kanału zależy od kilku czynników, takich jak częstotliwość i technologia modulacji, ale 

ogólnie , im więcej informacji próbujesz wysłać kanałem, tym większa szerokość pasma kanału. Patrząc 

wstecz na przykład FM na rysunku 2.3, możesz zobaczyć, dlaczego kanał ma szerokość. Fala nośna jest 

głównym czynnikiem determinującym częstotliwość kanału, ale wyraźnie, chwilowa częstotliwość 

wynikowego sygnału zmienia się w jednym punkcie w czasie do następnego w oparciu o modulowaną 

częstotliwość fali. Dlatego szerokość pasma kanału to maksymalny zakres, w którym sygnał waha się 

od częstotliwości środkowej. Zastosowanie tego można zobaczyć na odbiorniku radiowym FM z 

cyfrowym wyświetlaczem. Większość odbiorników przeskakuje co 0,2 MHz, na przykład od 94,1 MHz 

do 94,3 MHz, co obejmuje szerokość pasma kanału plus strefę buforową między kanałami zwaną 

odstępem między kanałami. 

Odstępy między kanałami i strefy buforowe 

Teoretycznie można ustawić kanały obok siebie, aby uzyskać jak największą liczbę kanałów w danym 

paśmie; aby odebrać kanał, dostroisz odbiornik do tego kanału, a to pozwoli tylko na ten kanał i 

całkowicie zablokuje wszystkie pozostałe. Jednak w prawdziwym świecie filtry nie są tak precyzyjne, 

wymagają strefy buforowej, aby tłumić inne sygnały w wystarczającym stopniu, aby nie zakłócały 



pożądanego kanału. Wymagania dotyczące odstępów między kanałami są częścią przepisów, które 

wynikają z przepisów FCC i NTIA dotyczących alokacji częstotliwości. 

Systemy wielokanałowe i przesunięcia kanałów 

W radiu Citizen's Band (CB) przez większość czasu radio jest w trybie nasłuchu lub odbioru. Gdy chcesz 

rozmawiać, naciskasz przycisk nadawania i rozmawiasz przez ten sam kanał, którego wcześniej 

słuchałeś. Ten rodzaj komunikacji nazywa się półdupleksem, ponieważ nie można jednocześnie wysyłać 

i nadawać. W tym przykładzie tylko jeden strumień informacji może korzystać z dowolnego kanału 

jednocześnie. Istnieje wiele form komunikacji, w których chcesz jednocześnie przesyłać wiele źródeł 

informacji. Przykładem jest bezprzewodowa komunikacja telefoniczna, w której wymagane jest 

połączenie w trybie pełnego dupleksu. Aby to osiągnąć, do kanału głównego przypisany jest kanał 

pomocniczy, który umożliwia jednoczesną propagację dwóch strumieni informacji (pełny dupleks) lub 

dwa kanały odbioru, takie jak lewy i prawy kanał audio dla radia FM. 

Zwiększanie liczby kanałów (ponowne użycie częstotliwości) 

Spektrum częstotliwości radiowych staje się bardzo cennym towarem. Coraz więcej użytkowników 

żąda coraz więcej różnych usług, dlatego szybko wykorzystujemy wszystkie dostępne kanały. 

Wykorzystanie częstotliwości ma coraz większe znaczenie dla wszystkich w branży łączności 

bezprzewodowej. Jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie liczby kanałów jest ponowne 

wykorzystanie częstotliwości. Gdy sygnał rozchodzi się od nadajnika, stale traci moc. W wystarczająco 

dużej odległości sygnał to niewiele więcej niż szum tła. W tym momencie częstotliwość 

wykorzystywana do transmisji tego sygnału może być ponownie wykorzystana przez inny nadajnik. 

Prostym przykładem tego jest radio nadawane między odległymi miastami. Na przykład w Kansas City, 

MO, znajduje się stacja muzyki country o częstotliwości 104,3 MHz. Ten sam kanał jest używany dla 

innej stacji w Denver, Kolorado.  

Ten rodzaj ponownego wykorzystywania częstotliwości nie jest specjalnie zaprojektowany dla 

nadawanego systemu radiowego. Dzieje się to prawie naturalnie i dlatego istnieje prawie tak długo, 

jak radiotelefony. Jednak zapotrzebowanie na telefony bezprzewodowe doprowadziło do systemów, 

których konstrukcja opiera się na ponownym wykorzystaniu częstotliwości. Jedną z pierwszych usług, 

która opracowała plan ponownego wykorzystania częstotliwości, była Advanced Mobile Phone Service 

(AMPS), znana również jako plan komórkowy. 

Ponowne wykorzystanie częstotliwości siedmiu komórek 

Przed AMPS dostępna była ograniczona liczba kanałów dla telefonów bezprzewodowych; wieże do 

przesyłania i odbierania sygnałów z jednostek mobilnych zostały zaprojektowane tak, aby objąć duże 

obszary geograficzne, tak aby ograniczyć liczbę wież i obniżyć koszty. Spowodowało to jednak bardzo 

niską gęstość zaludnienia i sparaliżowało systemy w gęsto zaludnionych obszarach, takich jak Nowy 

Jork. System AMPS został zaprojektowany tak, aby umożliwić ponowne wykorzystanie częstotliwości 

na mniejszym obszarze geograficznym, zwiększając w ten sposób dostępną gęstość użytkowników. 

Każda wieża stanowi centrum małego obszaru pokrycia, zwanego komórką. Każda komórka jest 

otoczona sześcioma innymi komórkami, tworząc wzór plastra miodu. Aby zapobiec interferencjom 

kanałów, ten sam kanał nie może być używany w sąsiednich komórkach. Gdy sygnał przemieści się na 

odległość 1,5 komórki, został dostatecznie osłabiony, aby nie powodować zakłóceń głównych sygnałów 

tej komórki, dlatego w co siódmej komórce kanał może zostać ponownie wykorzystany. 

Wielokrotny dostęp 



Wielokrotny dostęp to grupa technik, która pozwala wielu użytkownikom na jednoczesny dostęp do 

sieci. My już patrzyliśmy na FDMA jako sposób alokacji kanałów o różnych częstotliwościach dla wielu 

użytkowników, ale sama ta technika nie wystarcza, aby zaspokoić popyt. AMPS i wykorzystanie planu 

siedmiokomórkowego ponownego wykorzystania były wielkim krokiem naprzód w komunikacji 

bezprzewodowej, ponieważ podzieliły obszary pokrycia na małe komórki, które miały mniej 

użytkowników w każdej komórce. Jednak nawet siedmiokomorowy plan ponownego wykorzystania 

jest nasycany na gęsto zaludnionych obszarach, co doprowadziło do zastosowania innych rodzajów 

technik wielokrotnego dostępu, oprócz FDMA. 

Wielokrotny dostęp do podziału czasu 

Oprócz FDMA stosuje się wielodostęp z podziałem czasu (TDMA). Każdy kanał jest dalej podzielony na 

przedziały czasowe. Każdy przedział czasowy jest przypisany do innego użytkownika. Nadajnik przesyła 

informacje dla wszystkich przedziałów czasowych na tej samej częstotliwości, a odbiorniki odbierają 

wszystkie przedziały czasowe, ale tylko nasłuchują przydzielonego przedziału czasowego. Efektem 

netto jest to, że wydajność kanał jest powiększony o wielokrotność liczby używanych szczelin 

czasowych. Najpopularniejsze systemy telefoniczne TDMA drugiej generacji wykorzystują trzy 

przedziały czasowe. Globalny system komunikacji mobilnej (GSM) jest rodzajem TDMA, który jest 

powszechny na całym świecie. 

Wielokrotny dostęp do podziału kodu 

Code Division Multiple Access (CDMA) to najnowsza z technologii wielokrotnego dostępu; nie jest 

jeszcze tak szeroko stosowany, ale daje wielką obietnicę. CDMA nie dzieli przydzielonego bloku 

częstotliwości na poszczególne kanały. Przypisuje unikalny kod do każdego sygnału, a następnie łączy 

wszystkie sygnały w jednym dużym kanale. Odbiornik odbiera zintegrowany sygnał i używa tego 

samego kodu tylko do przetworzenia pożądanego sygnału. CDMA zyskuje popularność jako 

technologia telefonii komórkowej trzeciej generacji, ponieważ jest bardzo wydajna w wykorzystaniu 

przepustowości, a ponadto jest natywnie bardzo bezpieczna, ponieważ wszystkie rozmowy są 

jednoznacznie zakodowane. 

Regulowanie komunikacji bezprzewodowej 

Ponieważ liczba urządzeń bezprzewodowych gwałtownie rośnie, nietrudno zrozumieć, dlaczego 

potrzebne są agencje regulacyjne. W tej sekcji opisano agencje regulacyjne odpowiedzialne za rozwój 

i działanie systemów bezprzewodowych. Chociaż witryny internetowe udostępniane przez te agencje 

są najlepszym źródłem najbardziej aktualnych informacji, omówimy tutaj ogólne zasady operacyjne i 

techniczne oraz przepisy dotyczące krajowych bezprzewodowych szerokopasmowych sieci danych. 

Pamiętaj, że wiele zasad i ograniczeń opiera się całkowicie na przepisach zaproponowanych przez 

agencje federalne, stanowe i lokalne w zmieniającym się otoczeniu biznesowym i regulacyjnym, 

dlatego zaleca się skonsultowanie z komitetami regulacyjnymi przed zaprojektowaniem sieci 

bezprzewodowej. 

Agencje regulacyjne 

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna (ITU) (www.itu.int/ITU-R), z siedzibą w Genewie w 

Szwajcarii, jest organizacją międzynarodową która koordynuje standardy i regulacje oraz promuje 

efektywne wykorzystanie widma częstotliwości radiowych. ITU ustanowiło międzynarodową tabelę 

przydziałów częstotliwości, która wyznacza określone pasma częstotliwości do określonych 

zastosowań w różnych regionach globu. Sektor Radiokomunikacji ITU (ITU-R) został utworzony w 1993 

r. I obejmuje niegdysiejszą  Międzynarodową Agencję Regulacyjną Radia . Międzynarodowy Związek 



Telekomunikacyjny (ITU) (www.itu.int/ITU-R) z siedzibą w Genewie w Szwajcarii jest międzynarodową 

organizacja koordynująca standardy i przepisy oraz promująca efektywne wykorzystanie widma 

częstotliwości radiowych. ITU ustanowiło międzynarodową tabelę przydziałów częstotliwości, która 

wyznacza określone pasma częstotliwości do określonych zastosowań w różnych regionach globu. 

Sektor Radiokomunikacji ITU (ITU-R) został utworzony w 1993 r. I obejmuje niegdyś Międzynarodowy 

Komitet Konsultacyjny ds. Radia (CCIR) oraz Międzynarodowy Komitet Konsultacyjny ds. Telefonii 

(CCIF). ITU-R jest odpowiedzialny za całą pracę ITU w dziedzina komunikacji radiowej. W Stanach 

Zjednoczonych Federalna Komisja Łączności (FCC) i Krajowa Administracja Telekomunikacji i Informacji 

(NTIA) regulują wykorzystanie widma radiowego poprzez zarządzanie przydziałami częstotliwości i 

wyznaczanie określonych pasm częstotliwości. Dwie agencje określić, które części widma są 

zarezerwowane do użytku federalnego, do użytku niefederalnego i do wspólnego użytku w Stanach 

Zjednoczonych. FCC (www.fcc.gov) to niezależna federalna agencja regulacyjna odpowiedzialna 

bezpośrednio przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, ustanowionym ustawą o komunikacji z 1934 

r. FCC przydziela widma częstotliwości do użytku komercyjnego, w tym określonych rodzajów usług 

stacjonarnych, mobilnych i nadawczych takie jak usługi telewizji telewizyjnej, telefon komórkowy, 

przywoływanie, usługi komunikacji osobistej, bezpieczeństwo publiczne oraz inne komercyjne i 

prywatne usługi radiowe. Ponieważ podstawową dyrektywą FCC jest regulowanie efektywnego 

wykorzystania widma elektromagnetycznego, generalnie pozostawia rozwój standardów (takich jak 

standard 802.11b) przemysłom. Ostatnio FCC kojarzy się z dodatkowym celem, jakim jest rozwój 

krajowej infrastruktury telekomunikacyjnej, która świadczy usługi na poziomie krajowym i globalnym. 

NTIA, agencja Departamentu Handlu USA, to główny przedstawiciel Oddziału Wykonawczego w 

krajowych i międzynarodowych kwestiach telekomunikacyjnych i informatycznych i często 

współpracuje z innymi agencjami Oddziału Wykonawczego w celu opracowania i przedstawienia 

stanowiska Administracji w tych kwestiach. NTIA działa na rzecz wspierania innowacji i konkurencji, 

promowania tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienia konsumentom większego wyboru i produktów 

i usług telekomunikacyjnych najlepszej jakości po niższych cenach. 

 

Przepisy dotyczące nielicencjonowanych przetworników małej mocy 

Trzy zmiany w przepisach FCC przyczyniły się do szybkiego rozwoju komunikacji bezprzewodowej. W 

1985 r. Stany Zjednoczone wydały pasma częstotliwości dla przemysłu, nauki i medycyny (ISM), pod 

warunkiem, że zostaną spełnione pewne ograniczenia techniczne dotyczące mocy i modulacji 

nadajnika. Deregulacja tego spektrum częstotliwości eliminuje konieczność wykonywania kosztownych 

i czasowych działań przez użytkowników i organizacje. -zużycie planowania częstotliwości w celu 

koordynowania instalacji radiowych, które unikają interferencji z istniejącymi systemami radiowymi. 

Udane wprowadzenie nowych systemów zależnych od widma RF do przeciążonych pasm częstotliwości 

do użytku na całym świecie jest trudne; wymagania nałożone przez przepisy dotyczące 

nielicencjonowanego bezprzewodowego sprzętu sieciowego są jednak stosunkowo proste. Po 

pierwsze, siła sygnału jest ograniczona, zwykle do mniej niż 1 wat. Po drugie, sygnał musi być 

transmitowany przy użyciu jednej z dwóch metod widma rozproszonego, w których sygnał jest 

rozłożony na pewien zakres częstotliwości lub przeskoków, między pewną minimalną liczbą wąskich 

szczelin na sekundę. Wiele urządzeń działających w pasmach ISM korzysta z tego rodzaju modulacji; 

jednak FCC dopuszcza stosowanie technik modulacji wąskopasmowej, więc wszystkie urządzenia 

muszą walczyć z zakłóceniami ze strony innych nielicencjonowanych urządzeń pracujących w tym 

samym zakresie częstotliwości. Najbardziej szczegółowe ograniczenia nałożone na pasma ISM przez 

FCC są takie, że amerykańskie systemy częstotliwości radiowych muszą wdrażać technologię widma 

rozproszonego. Systemy mikrofalowe są uważane za systemy o bardzo niskiej mocy i muszą działać 



przy 500 miliwatach lub mniej, ale ze względu na charakterystykę unikania zakłóceń technologii widma 

rozproszonego, urządzenia te mają większą moc wyjściową niż nadajniki nie wykorzystujące 

technologii widma rozproszonego, które działają w tym samym paśmie. Ponownie, chociaż 

ograniczenia te mogą zasadniczo nie mieć zastosowania do konsumenta, w przypadku zasad 

dotyczących uprawnień do licencjonowania, dostępnych częstotliwości, dopuszczalnej komunikacji 

oraz klas i liczby stacji, a także wszelkich specjalnych wymagań, FCC pozostaje wyłącznym organem. W 

przypadku wdrażania systemu widma rozproszonego poza Stanami Zjednoczonymi ważne jest 

zbadanie lokalnych przepisów, a jak wspomniano wcześniej, organy regulacyjne związane z ITU będą 

uważane za doskonały punkt odniesienia. Ponieważ licencjonowanie nie jest wymagane w przypadku 

działania zgodnie z częścią 47 sekcja 15.247 przepisów FCC, wdrożenie systemów widma 

rozproszonego jest proste i opłacalne. 

Podsumowanie 

W zrozumienie systemów komunikacyjnych zaangażowana jest ogromna ilość nauki, szczególnie fizyki. 

Fale elektromagnetyczne (EM) są wynikiem prądu przemiennego (AC) powodującego zmianę 

otaczającego pola elektrycznego, które z kolei tworzy pole magnetyczne. Oscylacja między polami 

elektrycznymi a magnetycznymi tworzy fale elektromagnetyczne. To zjawisko fizyki jest kluczowym 

czynnikiem ułatwiającym technologii bezprzewodowej. Aby zoptymalizować transmisję fal i być w 

stanie wykorzystać je do celów komunikacyjnych, sygnał musi być modulowany, co jest procesem 

zwiększania sygnału do zakresu częstotliwości radiowych (RF). być przesyłane jednocześnie. Niektóre 

nieodłączne cechy fal RF muszą zostać wzięte pod uwagę i rozwiązane przy projektowaniu łączności 

bezprzewodowej sieci, w tym stosunek sygnału do szumu, tłumienie, odbijanie, załamanie i 

ograniczenia linii widzenia; można temu zaradzić poprzez staranne zaprojektowanie z odpowiednim 

rozmieszczeniem sprzętu bezprzewodowego. Niektóre komponenty zaangażowane w sieci 

bezprzewodowe to anteny, stacje bazowe, stacje mobilne, punkty dostępu i bezprzewodowe karty PC. 

Istnieje szeroki wybór anten, które można sklasyfikować jako dookólne i kierunkowe, w zależności od 

zastosowania i ukształtowania terenu. Stacje bazowe pełnią dwie podstawowe funkcje: służą jako 

punkty agregacji dla wielu stacji mobilnych i jako bramy dla stacji mobilnych, aby uzyskać dostęp do 

sieci przewodowej lub sieci szkieletowej. Punkty dostępu i bezprzewodowe karty komputerowe są 

używane w bezprzewodowych sieciach lokalnych (WLAN). Punkty dostępu działają podobnie do stacji 

bazowych w mobilnej sieci bezprzewodowej. Zasięg RF jest zoptymalizowany do komunikacji 

bezprzewodowej przez kanałowanie. Jest to proces dzielenia zakresu RF na jego częstotliwości 

składowe. Ustalony zakres częstotliwości wskazany przez rozmiar kanału wiąże szerokość kanału, 

ustanawiając maksymalny zakres, jaki może rozciągać sygnał. Głównym problemem przy 

projektowaniu sieci bezprzewodowych jest odstęp między kanałami - jest to delikatna równowaga 

między dopuszczeniem maksymalnej liczby kanałów a unikaniem zakłóceń między kanałami. Dwie 

techniki maksymalizacji wykorzystania częstotliwości to ponowne wykorzystanie częstotliwości i 

wielokrotny dostęp. W związku z ciągłymi zmianami przepisów dotyczących łączności bezprzewodowej 

ważne jest, aby zapoznać się z działaniami komitetów regulacyjnych przed zaprojektowaniem sieci 

bezprzewodowej. W skali krajowej obejmuje to Federalną Komisję Łączności (FCC) i Krajową 

Administrację Telekomunikacji i Informacji (NTIA), a na arenie międzynarodowej Międzynarodowy 

Związek Telekomunikacyjny (ITU). 

Szybka ścieżka rozwiązań 

Przesyłanie sygnałów radiowych przez fale elektromagnetyczne 



* Fale elektromagnetyczne są wynikiem przyłożenia prądu przemiennego (AC) do pola elektrycznego, 

które z kolei wytwarza pole magnetyczne. Oscylowanie między polami elektrycznymi i magnetycznymi 

wytwarza falę elektromagnetyczną.  

* Modulacja sygnału jest konieczna, aby sygnał mógł być przekazany. 

* Korzyści z modulacji są dwojakie. Po pierwsze, częstotliwość pierwotnego sygnału jest zwiększana. 

Sygnały głosowe o niskiej częstotliwości, które z natury nie propagują dobrze fal 

elektromagnetycznych, należy zwiększyć do wyższej częstotliwości, aby zapewnić lepszą transmisję. Po 

drugie, modulacja umożliwia jednoczesne przesyłanie wielu sygnałów. 

Propagowanie silnego sygnału radiowego 

* Moc sygnału jest najbardziej podstawowym wymogiem propagacji fali. Sygnał musi być 

wystarczająco silny dla urządzenia aby rozpoznać go jako sygnał zamiast hałasu. 

* Kolejnym wymaganiem jest wysoki stosunek sygnału do szumu. Jest podobny do mocy sygnału, 

ponieważ sygnał musi być silniejszy niż szum. 

* Tłumienie sygnału, w którym sygnał ulega pogorszeniu na odległości, którą musi pokonać do celu, 

jest również brane pod uwagę przy projektowaniu sieci bezprzewodowej. 

* Istnieje sprzęt do zwalczania impedancji propagacji fal elektromagnetycznych. Ważne jest 

zrozumienie tych potencjalnych komplikacji, aby proaktywnie zaprojektować udaną sieć. 

Zrozumienie elementów sieci 

* Przede wszystkim istnieją dwa prawdziwie „bezprzewodowe” elementy: antena i urządzenie 

bezprzewodowe. Może się to wydawać nadmiernie uproszczone, ale sieć bezprzewodowa zwykle nie 

jest siecią autonomiczną. Jest to uzupełniająca część infrastruktury sieci przewodowej. 

* Istnieją anteny zaprojektowane dla każdego terenu i zastosowania. 

Kanalizowanie widma częstotliwości 

* Aby zoptymalizować liczbę równoczesnych sygnałów w zakresie RF, częstotliwości muszą być 

ukierunkowane. 

* Rozmiar kanału jest bezpośrednio skorelowany z przepustowością kanału. 

* Odstępy między kanałami są ważnym czynnikiem do rozważenia podczas projektowania. Celem jest 

posiadanie jak największej liczby kanałów bez zakłóceń. 

* Ponowne użycie częstotliwości, jak sama nazwa wskazuje, jest metodą ponownego użycia 

częstotliwości. Udaje się to, o ile między ponownie wykorzystywanymi częstotliwościami jest 

odpowiednia przestrzeń geograficzna. 

* Wielokrotny dostęp to grupa technik, która umożliwia wielu użytkownikom jednoczesny dostęp do 

sieci. Przykłady wielu techniki dostępu to podział częstotliwości, podział czasu i kod podział. 

Regulowanie komunikacji bezprzewodowej 

* Głównymi krajowymi agencjami regulacyjnymi ds. Łączności bezprzewodowej są Federalna Komisja 

Łączności (FCC) oraz Narodowa Administracja Telekomunikacji i Informacji (NTIA). 

 



TCP / IP i model  

Wraz z eksplozją Internetu Protokół Internetowy (IP) jest dziś protokołem z wyboru. Podczas 

projektowania sieci opartej na protokole IP ważne jest pełne zrozumienie protokołu kontroli transmisji 

/ IP (TCP / IP) oraz jak odnosi się to do konwencji modelu referencyjnego połączenia systemów 

otwartych (OSI). W przypadku sieci TCP / IP można zastosować uproszczone podejście. Departament 

Obrony (DoD) zamodelował taki model sieci w czterech warstwach i powiązał go bezpośrednio z 

modelem OSI. Oprócz relacji między IP a modelem OSI musisz zrozumieć metody adresowania, zasady 

routingu oraz narzędzia do testowania i rozwiązywania problemów. W tej części krótko opisano każdą 

z tych koncepcji w czterowarstwowym modelu DoD. Podczas projektowania sieci bezprzewodowej, 

niezależnie od tego, czy jest ona dodatkiem do istniejącej sieci, czy siecią autonomiczną, zasady 

wprowadzone w tej części będą stanowić część procesu projektowania. Proces komunikacji między 

urządzeniami sieciowymi, niezależnie od zastosowanej technologii w przypadku transmisji 

(bezprzewodowa, Ethernet, optyczna itp.) należy przestrzegać zasad modeli referencyjnych OSI i DoD. 

Te ogólne modele sieciowe są niezależne od protokołów lub aplikacji charakterystycznych dla danej 

sieci. Ponadto komunikacja między sieciami przez Internet odbywa się za pomocą pakietu TCP / IP. W 

rezultacie sukces sieci zależy od zrozumienia sposobu działania pakietu protokołów i znajomości 

wymagań dotyczących projektowania sieci, takich jak schemat adresowania IP i protokoły routingu.  

Poznawanie modeli OSI i DoD 

Model referencyjny OSI składa się z siedmiu warstw: warstwy fizycznej (warstwa 1), warstwy łącza 

danych (warstwa 2), warstwy sieciowej (warstwa 3), warstwy transportowej (warstwa 4), warstwy sesji 

(warstwa 5) , warstwa prezentacji (warstwa 6) i warstwa aplikacji (warstwa 7). Konwencja ta została 

opracowana w celu zapewnienia wstępnej struktury w celu uproszczenia projektowania sieci i 

zapewnienia systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów. Każda sieć jest wyjątkowa; w 

konsekwencji, podobnie jak cechy każdej warstwy. W miarę naszej dyskusji funkcjonalność każdej 

warstwy i sposób, w jaki te warstwy się komunikują, będą coraz bardziej jasne. Najpierw szczegółowo 

omawiamy model OSI, a następnie porównujemy go z modelem DoD. W naszej dyskusji o tym, jak 

funkcjonuje każda warstwa, przyglądamy się podobieństwom między komunikacją między ludźmi a 

systemami komputerowymi, dzieląc proces komunikacji na jego komponenty, aby umożliwić bardziej 

szczegółowe porównania. Wyobraź sobie siebie jako ucznia w klasie słuchającego wykładu instruktora. 

To jest nasz przykład ludzkiej komunikacji; badamy następnie, w jaki sposób komunikacja 

komputerowa odpowiada temu przykładowi. Pamiętaj, że kiedy mówimy o komunikacji systemów 

komputerowych, naprawdę mamy na myśli to, że jedno urządzenie rozmawia z drugim.  

Warstwa 1: Warstwa fizyczna 

Warstwa fizyczna jest identyfikowana jako medium fizyczne, które ułatwia komunikację. Na przykład 

w naszym przykładzie powietrze jest uważane za medium fizyczne. Przenosi fale dźwiękowe 

wytwarzane przez instruktora na uczniów. Zarówno fale powietrzne, jak i transmitowane fale 

dźwiękowe są uważane za część warstwy fizycznej. W świecie komputerów, w którym wdrażana jest 

technologia bezprzewodowa, powietrze jest również podstawowym trybem transmisji. Przenosi 

wyznaczoną częstotliwość do innych komputerów w sieci lokalnej. Ponownie, fale częstotliwości 

radiowej (RF) są składnikiem warstwy fizycznej, która odpowiada również za określenie zakresu 

częstotliwości fal RF i rodzaju modulacji. 

Warstwa 2: Warstwa łącza danych 

Warstwa łącza danych, w naszej ludzkiej analogii, formatuje myśli przekazywane z mózgu instruktora 

do uproszczonej, zorganizowanej struktury. Struktury w tej fazie są blokami sylab. Te sylaby są 



najprostszymi elementami wiadomości z wyższych warstw. Aby upewnić się, że instruktor emituje fale 

dźwiękowe zrozumiałe dla publiczności, istnieje proces „pomyśl przed mówieniem”, ludzki 

odpowiednik sprawdzania błędów. Ta warstwa przekazuje następnie te bloki sylab lub ramek warstwie 

fizycznej, co przekłada te wiadomości na dźwięki, które uczniowie mogą zrozumieć. Wreszcie, fale 

dźwiękowe są wytwarzane przez instruktora i przekazywane za pomocą fal powietrznych do 

zamierzonej publiczności - uczniów w klasie. Inną cechą komunikacji na tej warstwie jest to, że uczeń 

ma pytanie podczas wykładu. Instruktor może to zrobić ,zatrzymać wykład i od razu odpowiedz na 

pytanie lub poprosić, aby uczeń wstrzymał pytanie do momentu ukończenia przez instruktora - to 

znaczy instruktor zarządza przebiegiem wykładu. Ta funkcja jest ważna, ponieważ optymalizuje 

komunikację w klasie. Instruktor może uważaj, że materiał należy przedstawić w całości, aby 

zmaksymalizować poziom zrozumienia. Z drugiej strony instruktor może stwierdzić, że pytania od 

publiczności wzmacniają wykład. Przebieg zajęć zależy od instruktora. Te same atrybuty znajdują się 

również w świecie komputerów. Informacje (myśli instruktora) z warstw wyższego poziomu (mózg 

instruktora) są formatowane w ramki (sylaby, które mówi instruktor). Oprócz formatowania dołączone 

są planowane miejsce docelowe (uczniowie) i identyfikator źródła (ich instruktor). Informacje o miejscu 

docelowym i źródle są reprezentowane jako adresy, formalnie zwane adresami kontroli dostępu do 

mediów (MAC). Adres MAC sieci Ethernet 48-bitowy numer znany jako adres sprzętowy, który jest 

całkowicie unikalny i „wypalony” w urządzeniu. W ramce utworzonej przez warstwę łącza danych 

zawarta jest również cykliczna suma kontrolna nadmiarowości (CRC). CRC zapewnia miernik 

pozwalający urządzeniu odbierającemu ustalić, czy dane mają akceptowalną jakość po otrzymaniu. Jest 

to równoległe z procesem „pomyśl zanim przemówisz”, upewniając się, że przesyłane dane są 

dokładne. przetłumaczone na bity i ostatecznie fale radiowe wysyłane przez warstwę fizyczną do 

transmisji. Warstwa łącza danych jest w rzeczywistości podzielona na dwie podwarstwy: logiczne 

sterowanie łączem (LLC) i MAC. LLC jest łącznikiem między protokołami w warstwie sieciowej i 

podwarstwą kontroli dostępu do mediów. Dostęp do mediów kontroluje dostęp do fizycznego 

medium. Przykładem protokołu współpracującego z MAC jest wykrywanie przez operatora nośnego 

wykrywania wielokrotnego dostępu / kolizji (CSMA / CD). Protokół ten wykonuje pomiar kontroli 

przepływu. 

Warstwa 3: Warstwa sieci 

Podstawową funkcją warstwy sieciowej jest określenie najlepiej znanej ścieżki informacji, aby dotrzeć 

do zamierzonego miejsca docelowego. W naszym przykładzie w klasie informacje są przeznaczone dla 

wszystkich na widowni. Można by to uznać za transmisję. Instruktor wie, że wszyscy uczniowie w klasie 

powinni usłyszeć informacje z wykładu. Informacje są formatowane, sprawdzane pod kątem błędów i 

tłumaczone na komunikat za pośrednictwem warstwy łącza danych. Następnie ramka jest przesyłana 

do medium fizycznego. Co się stanie, jeśli instruktor otrzyma telefon alarmowy? Osoba odbierająca 

połączenie zna instruktora i lokalizację klasy i dostarcza informacje. Posłaniec wie, że informacje 

zawarte w wiadomości są ważne i musi znaleźć najlepszą - w tym przypadku - najszybszą drogę do 

klasy. Być może winda jest najszybsza, ale w budynku jest wielu studentów, co może powodować 

opóźnienia. Schody wydają się być najbardziej niezawodną i najszybszą trasą. Te decyzje są podobne 

do decyzji podejmowanych przez warstwę sieci w celu dostarczać ruch tak skutecznie, jak to możliwe. 

Warstwa sieciowa zajmuje się pakietami, które są ostatecznie enkapsulowane w ramki przez warstwę 

łącza danych. Pakiety zawierają informacje z warstwy nad warstwą sieciową. Tam również znajdują się 

logiczne adresy IP. Są one uważane za logiczne, ponieważ w przeciwieństwie do Adres MAC, który jest 

trwale „wypalony” na karcie interfejsu sieciowego (NIC), adresowanie IP zapewnia metodę grupowania 

urządzeń niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Jest to ważny aspekt projektowania sieci. 

Warstwa 4: Warstwa transportowa 



Warstwa transportowa odnosi się do naszego scenariusza klasowego, ponieważ określa sposób, w jaki 

instruktor przedstawia wykład. Na przykład instruktor może spojrzeć na publiczność, aby dowiedzieć 

się, czy rozumie wykład. Instruktor może zadawać pytania, szukać języka wskazującego na zgodę, a 

może nawet liczyć śpiących uczniów. Instruktor próbuje dać każdemu uczniowi szansę na 

zaangażowanie się w wykład naśladujący uwagę jeden na jednego. Z drugiej strony może się zdarzyć, 

że instruktor nie będzie chciał uzyskać informacji zwrotnej i wygłosi wykład niezależnie od reakcji 

publiczności. Tego rodzaju prezentacja może być konieczna, gdy jest zbyt dużo informacji i brakuje 

czasu na przedstawienie materiału. Te dwa podejścia są odpowiednie dla określonych sytuacji i 

odbiorców. Tego typu komunikację zobaczysz również w świecie komputerów. Warstwę transportową 

można podzielić na protokoły zorientowane na połączenie i bezpołączeniowe. Przykładem protokołu 

zorientowanego na połączenie jest TCP. Termin zorientowany na połączenie oznacza poziom 

niezawodności i gwarancji świadczenia usług, podobnie jak pierwsza metoda prezentacji w klasie. 

Procesy zaangażowane w funkcję protokołu w celu zapewnienia wirtualnego wygląd jeden na jednego. 

Protokoły bezpołączeniowe, takie jak protokół UDP (User Datagram Protocol), nie zapewniają tych 

miar niezawodności. Ta metoda jest analogiczna do drugiej metody z naszego przykładu w klasie, w 

której instruktor kontynuuje wykład, czy uczniowie słyszą i rozumieją wszystko, czy nie 

 

Warstwa 5: Warstwa sesji 

Warstwa sesji określa parametry każdej nadchodzącej komunikacji. Parametry obejmują język, który 

będzie używany i styl wykładu (niezależnie od tego, czy pytania są akceptowalne sporadycznie, czy też 

muszą odbywać się do końca wykładu), przy czym te parametry należy z góry ustalić. Inną kwestią do 

rozwiązania jest ustalenie terminów: kiedy wykład zakończy się, na przykład, może to być w ustalonym 

czasie lub sugerować za każdym razem, gdy wszystkie tematy i pytania zostaną rozwiązane. Parametry 

te są ustalane, aby określić oczekiwania wszystkich zaangażowanych krytyczny aspekt skutecznej 

komunikacji. Tego rodzaju parametry są również ustalane przed wymianą danych między systemami 

komputerowymi. Po pierwsze, należy uzgodnić protokoły. Niektóre przykłady protokołów warstwy 

sesji to Network File System (NFS), Structured Query Language (SQL) i X Windows. Protokoły są ważne, 

ponieważ jeśli urządzenia nie używają tych samych protokołów, zasadniczo mówią różnymi językami. 

Następnie decydują o przepływie komunikacji. Istnieją trzy typy: tryb pojedynczy, tryb półdupleksowy 

i tryb pełnego dupleksu. Komunikacja w jednym trybie ma miejsce, gdy tylko jedno urządzenie na raz 

przesyła informacje i przesyła je, dopóki wszystkie informacje nie zostaną całkowicie wysłane. Tryb 

półdupleksowy występuje, gdy urządzenia na zmianę nadają. Jest to porównywalne z rozmową między 

dwiema osobami używającymi krótkofalówek, w której tylko jedna osoba może rozmawiać w danym 

momencie. (Jeśli obie osoby jednocześnie naciskają przycisk Talk, żadna osoba nie słyszy.) Tryb pełnego 

dupleksu występuje, gdy urządzenia jednocześnie nadają i odbierają. Przykładem komunikacji w 

pełnym dupleksie jest rozmowa przez telefon przez dwie osoby - obie strony mogą rozmawiać w tym 

samym czasie. Po ustaleniu wszystkich wstępnych szczegółów można kontynuować wymianę danych. 

Po zakończeniu wymiany urządzenia systematycznie wyłączają sesję. Warstwa sesji może być 

zorientowana na połączenie lub bez połączenia. Sesja zorientowana na połączenie zawiera punkty 

kontrolne lub zarządzanie aktywnością. Ten system zapewnia sposób na efektywną retransmisję 

wszelkich danych, które zostały utracone lub są błędne przy odbiorze. Jest wydajny, ponieważ 

wysyłane są tylko dane, które należy przesłać, a nie cała sesja. Sesje bezpołączeniowe, podobnie jak w 

przypadku IP i UDP, są najlepszym rozwiązaniem. Podobnie jak w przypadku dwóch innych przykładów, 

w sesji bezpołączeniowej warstwa powyżej (warstwa prezentacji) odpowiada za zapewnienie 

niezawodności.  

Warstwa 6: Warstwa prezentacji 



Warstwa prezentacji określa sposób prezentacji informacji. Głównym powodem, dla którego ktoś 

uczestniczy w zajęciach, jest to, że prezentacja informacji ma na celu pomóc tej osobie w nauce. 

Studenci mogli teoretycznie zbierać literaturę i uczyć się na własną rękę; jednak wartość pochodzi z 

interpretacji materiału przez instruktora. Instruktor tłumaczy informacje w taki sposób, aby uczniowie 

je rozumieli. Jest to funkcjonalność, którą zapewnia warstwa prezentacji w systemach 

komputerowych. Warstwa prezentacji tłumaczy informacje w sposób zrozumiały dla warstwy aplikacji. 

Podobnie warstwa ta tłumaczy informacje z warstwy aplikacji na warstwę sesji, za którą odpowiada ta 

warstwa szyfrowanie i deszyfrowanie, a także kompresja i dekompresja. Kilka protokołów powiązanych 

z tą warstwą to Joint Photographic Experts Group (JPEG), Motion Picture Experts Group (MPEG) i 

Tagged Image File Format (TIFF). 

Warstwa 7: Warstwa aplikacji 

Warstwa aplikacji reprezentuje ogólny punkt lub koncepcję wykładu instruktora - to tak naprawdę 

uczeń zabiera z kursu. Wszystkie warstwy komunikacji, o których mówiliśmy do tego momentu, są 

przeważnie przezroczyste dla ucznia. Jednak ogólna skuteczność kursu może zależeć od sposobu 

komunikacji materiału i struktury zajęć. Na przykład, jeśli instruktor jest trudny do zrozumienia, z 

jakiegokolwiek powodu, treść materiału nie ma znaczenia dla uczniów. To samo dotyczy sytuacji, gdy 

sytuacja ulegnie odwróceniu: instruktor może być sensacyjnym komunikatorem, ale jeśli materiał jest 

objęty jest nieodpowiedni dla pożądanego celu klasy, treść jest bezwartościowa. Równoległą ilustrację 

warstwy aplikacji w odniesieniu do systemów komputerowych można zaobserwować, w jaki sposób 

używana jest sieć WWW. Sieć jest czymś, co użytkownik końcowy wykorzystuje, aby znaleźć wartość. 

Użytkownik końcowy zazwyczaj nie wie nic o tym, jak działa Internet, dopóki coś nie działa poprawnie. 

Oczywiste jest, że różne warstwy komunikacji są złożone i zależne od siebie, ale ta współzależność 

pozostaje niezauważona, gdy wszystko funkcjonuje prawidłowo. Niektóre przykłady protokołów 

warstwy aplikacji to Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post 

Office Protocol (POP) i File Transfer Protocol (FTP) 

Korelacja OSI i DoD 

Model referencyjny DoD łączy kilka warstw modelu OSI. Model DoD składa się z czterech warstw 

zamiast siedmiu (niektóre warstwy znalezione w OSI są połączone w DoD) i mają inne nazwy. Jednak 

funkcjonalność warstw pozostaje podobna. DoD wybrał podejście czterowarstwowe. W przypadku IP i 

Internetu kilka warstw OSI jest funkcjonalnie takich samych. Model DoD składa się z warstwy dostępu 

do sieci, warstwy internetowej, warstwy host-to-host i warstwy aplikacji.  

Zrozumienie warstwy dostępu do sieci 

Warstwa dostępu do sieci modelu DoD stanowi połączenie warstw fizycznych i warstw łącza danych. 

Funkcjonalność warstwy pozostaje taka sama jak w modelu OSI. Jednak dla uproszczenia model DoD 

nie rozpoznaje dwóch warstw jako niezależnych. 

Korzystanie z mostkowania 

W tej sekcji skupiamy się na najczęściej wdrażanym urządzeniu, które znajduje się w warstwie dostępu 

do sieci: mostach, które są sposobem na przenoszenie ruchu bez złożoności routingu i powiązanych 

protokołów routingu. Mosty są odpowiedzialne za przekazywanie informacji lub ramek między dwiema 

lub więcej sieciami lokalnymi (LAN). Most przełącza ramki na podstawie adresów MAC węzłów sieci. 

Istnieją dwie podstawowe metody mostkowania: 

* Przejrzysty mostek 



* Mostkowanie trasy źródło 

Te dwie metody różnią się sposobem uczenia się przełączania tras. Ponadto każda z nich jest 

przeznaczony dla różnych protokołów dostępu do sieci. Przezroczyste mostkowanie uczy się lub kojarzy 

adresy węzłów z określonym portem. Bidge „nasłuchuje” wszystkich ramek wysyłanych w sieci LAN. 

Gdy most odbiera ramkę, adres źródłowy ramki i port, w którym most odebrał ramkę, są umieszczane 

w tabeli mostów. Dlatego most nie wie dokładnie, gdzie znajduje się węzeł w sieci; raczej zna pierwszy 

krok, gdzie wysłać ramkę i ogólny kierunek potencjalnego węzła docelowego. Każdy most tworzy te 

skojarzenia indywidualnie oraz opracowuje i utrzymuje własną tabelę mostków. Ta metoda 

mostkowania jest przeznaczona dla środowisk Ethernet. Mostek służy do rozszerzenia ograniczeń 

odległości narzuconych przez standard 802.3. Robi to poprzez połączenie wielu segmentów Ethernet. 

Jednak urządzenia w sieci nie są świadome istnienia wielu segmentów. LAN wydaje się być jednym 

segmentem. Ponadto urządzenia w segmencie lub domenie nie są świadome istnienia mostu. Zgodnie 

z jego nazwą mosty te są przezroczyste. Być może zastanawiasz się, jak uniknąć kolizji - jeśli urządzenie 

w jednym segmencie wysyła informacje, urządzenie w innym segmencie nie wiedziałoby o aktywności 

i próbowałoby wysyłać informacje w tym samym czasie. Rozwiązaniem jest to, że most działa w trybie 

przechowywania i przesyłania, co oznacza, że most będzie przechowywał ramki i sprawdzał aktywność 

przed przekazaniem. Mostkowanie trasy źródło (SRB) działa inaczej niż metoda przezroczysta. 

Urządzenia SRB nie są cichymi partnerami sieci. Użytkownicy końcowi w sieci SRB dzielą obowiązki 

przełączania ramek. Gdy węzeł zamierza wysłać ramkę, wysyła to, co nazywa się ramką eksploratora. 

Most odbiera ramkę eksploratora i zapewnia ścieżkę od węzła źródłowego do pożądanego miejsca 

docelowego. Ścieżka ta jest dołączana do ramki eksploratora i wysyłana do węzła źródłowego. Węzeł 

źródłowy wysyła ramkę, teraz zawierającą informacje o ścieżce, do węzeł docelowy. Most zapewnia, 

że rama dotrze do celu. Skąd most rozpoznaje różnicę między ramką eksploratora a ramką, która już 

zawiera informacje o ścieżce? Pole w ramce, zwane wskaźnikiem informacji o routingu (RII), jest 

ustawione na 1, jeśli zawiera informacje o ścieżce; jeśli ta informacja jest nieobecna, pole jest 

ustawione na 0. Wartość (0 lub 1) jest określana przez węzeł źródłowy. W ten sposób most rozróżnia, 

czy jest ramką eksploratora, w którym to przypadku dodaje informacje o ścieżce lub ramkę, która musi 

zostać przełączona na węzeł docelowy. SRB nie utrzymuje tabeli tak, jak robi to przezroczysty most. 

Zamiast tego przechowuje informacje o ścieżce w postaci pamięci podręcznej informacji o routingu 

(RIF). Ta metoda mostkowania służy do połączenia dwóch sieci Token Ring. Istnieją również hybrydy 

tych dwóch metod mostkowania: mostkowanie przezroczyste trasy źródłowej (SRT) i mostek 

translacyjny trasy źródłowej g (SR / TLB). SRT istnieje również w środowisku Token Ring. Co jeśli sieć 

LAN ma wiele mostów? Jak możesz sobie wyobrazić, potencjalne komplikacje wielu urządzeń 

odpowiedzialnych za przekazywanie ramek, które nie komunikują się ze sobą, a nawet nieświadomie 

sobie istnienia, stanowią problem. Jak zawsze opracowano protokół, aby zapisać dzień - protokół 

drzewa opinającego (STP). Zasadniczo STP zapobiega pętlom sieci, ustalając, w jaki sposób wiele 

przełączników lub mostków komunikuje się ze sobą. Ten protokół został zaprojektowany tak, aby 

mosty w środowisku wielu podłączonych sieci LAN mogły się wzajemnie wykrywać. Jednak faktycznie 

dowiadują się tylko o części całej topologii sieci, co ma zapewnić, że ścieżki zapętlone nie zostaną 

utworzone. Pierwszym krokiem w procesie odkrywania jest wybór jednego mostu głównego, który 

działa jako scentralizowane urządzenie, na którym wszystkie inne mosty opierają swoje obliczenia 

ścieżki. Następnie każdy most musi znaleźć najkrótszą ścieżkę do katalogu głównego. Następnie dla 

każdej sieci LAN wybierany jest jeden wyznaczony most. Zazwyczaj wyznaczony most jest tym 

najbliższym względem katalogu głównego w określonej sieci LAN. Na koniec każdy most wybiera porty, 

które będą uczestniczyć w drzewie opinającym. Wybrane porty zapewniają pozbawioną pętli, ale w 

pełni połączoną topologię 

Protokół Ethernet 



Ethernet, standard 802.3, jest kluczowym elementem sieci lokalnych. Ten protokół przetrwał test 

ciągle zmieniającego się środowiska technologicznego. Ewoluował od prędkości transmisji 10/100 Mb 

/ s do 10 GB / s. Ethernet jest nawet używany w sieciach bezprzewodowych. Spojrzenie na strukturę 

ramki Ethernet jest ważne, aby lepiej zrozumieć funkcje, które zapewnia ta warstwa.  Format ramki 

pakietu Ethernet obejmuje następujące pola:  

* Preambuła .Wyróżnia początek nowej ramki.  

* Adres docelowy i źródłowy. Są to adresy MAC.  

* Długość. Wskazuje, ile bajtów danych urządzenie odbiorcze powinno oczekiwać w danej ramce.  

* Nagłówek LLC .Zawiera docelowy punkt dostępu do usługi (DSAP) i źródłowy punkt dostępu do usługi 

(SSAP) oraz pole kontrolne.  

* Frame Check Sequence (FCS) .Zapewnia metrykę określającą stan zdrowia informacji zawartych w 

ramce. CRC jest odpowiedzialny za dostarczenie tego pomiaru. Jest to ważne, ponieważ dane mogą 

stać się błędne w procesie przesyłania.  

Zrozumienie procesu ARP 

Address Resolution Protocol (ARP) definiuje proces, w którym adres MAC urządzenia jest wykrywany. 

Ponieważ przepływ informacji odbywa się od góry do dołu dla nadawcy i od dołu do odbiorcy, 

informacje z warstwy sieciowej, w postaci pakietu, są wysyłane do warstwy łącza danych. To tam więcej 

informacji, takich jak MAC adres jest dołączany. Jeśli adres MAC urządzenia docelowego jest nieznany, 

należy go odkryć przed przekazaniem informacji do warstwy fizycznej w celu przesłania. W tym 

momencie ARP wchodzi w grę. Proces jest inicjowany żądaniem ARP. Żądanie jest pakietem 

obejmujący adres IP i MAC nadawcy oraz adres IP urządzenia będącego przedmiotem zainteresowania. 

W procesie żądania warstwa łącza danych dołącza rozgłoszeniowy adres MAC do docelowego adresu 

MAC, aby każde urządzenie w łączu danych otrzymało żądanie. Wszystkie urządzenia odbierają żądanie 

ARP przez warstwę fizyczną. Żądanie jest badane przez warstwy łącza danych wszystkich urządzeń w 

łączu, a ponieważ jest to rozgłaszany adres MAC, urządzenie uważa, że żądanie jest przeznaczone dla 

niego. warstwa sieci sprawdza adres IP, aby ustalić, czy żądanie jest przeznaczone dla tego konkretnego 

urządzenia. Jeśli adresy się nie zgadzają, pakiet jest odrzucany. Interesujące urządzenie docelowe 

wysyła odpowiedź zawierającą jego adres MAC. W związku z tym oryginalne urządzenie wysyłające 

tworzy skojarzenie między odkrytym właśnie adresem IP i MAC. Proces ten jest powszechnie nazywany 

mapowaniem adresu. 

Protokoły bezprzewodowe 

Technologia bezprzewodowa jest podobna do Ethernetu, ponieważ obie znajdują się w warstwie 

dostępu do sieci, co oznacza, że są one odpowiedzialne za parametry fizyczne (na przykład pasmo 

częstotliwości i prędkość transmisji), kontrolę przepływu i tak dalej. W rzeczywistości Ethernet 

współistnieje z protokołami bezprzewodowymi, takimi jak 802.11 w sieci bezprzewodowej. Zależność 

między technologią bezprzewodową a technologią „przewodową” wpływa na komponenty sprzętowe 

w sieci bezprzewodowej; jednym z tych elementów sprzętowych jest punkt dostępu (AP), który działa 

jak przezroczysty most. Kiedy sieć ma więcej niż jeden AP, połączenie przewodowe między nimi 

wykorzystuje Ethernet do transmisji. Jednak transmisja z punktu dostępowego do węzła 

bezprzewodowego lub użytkownika wymaga protokołu bezprzewodowego. Jedną z najbardziej 

znaczących różnic między protokołami bezprzewodowymi a Ethernetem jest sposób, w jaki obsługują 

kontrolę przepływu. Jak wiadomo, Ethernet używa CSMA / CD. Jednak węzeł wykorzystujący RF nie 

zawsze jest w stanie „usłyszeć” aktywność innego użytkownika lub węzła, ponieważ jego własny sygnał 



maskuje to, co w innym węźle w sieci. Inny możliwy problem występuje, gdy dwa węzły komunikują 

się, a trzeci węzeł znajduje się zbyt daleko od węzła nadawczego, ale znajduje się w zasięgu węzła 

odbiorczego; trzeci węzeł będzie nieświadomy istniejącej sesji. Trzeci węzeł, nie mogąc usłyszeć 

sygnału węzła nadawczego, może powodować nadmierne kolizje. W rezultacie używany jest inny 

rodzaj protokołu unikania kolizji, zwany żądaniem wysłania / wyczyszczenia, aby wysłać (RTS / CTS). 

Węzeł chciałby przesłać informacje do innego węzła, wysyłana jest wiadomość z prośbą o wysłanie. 

Jeśli węzeł docelowy nie wysyła ani nie odbiera, odpowiada komunikatem wyczyszczenia do wysłania. 

Kolejną różnicą między protokołami bezprzewodowymi (RF) a Ethernetem jest potrzeba modulacji. 

Istnieją dwa rodzaje modulacji: widmo rozproszone z przeskokiem częstotliwości (FHSS) i widmo 

rozproszone z bezpośrednią sekwencją (DSSS). Szybkość transmisji z modulacją DSSS może wynosić do 

11 Mb / s; w przeciwieństwie do FHSS jest ograniczony do zakresu od 1 Mb / s do 2 Mb / s. Istnieją 

zasadniczo dwa rodzaje projektowania bezprzewodowych sieci LAN (WLAN), zwane infrastrukturą i ad 

hoc. Infrastruktura jest podobna do tradycyjnej sieci LAN, z punktami dostępowymi łączącymi ruch. Ad 

hoc jest zazwyczaj siecią tymczasową z ograniczoną liczbą użytkowników, którzy nie korzystają z AP. W 

grupie użytkowników element nadrzędny jest dynamicznie wyznaczany, a pozostałe węzły są 

urządzeniami podrzędnymi. Zastosowanie sieci ad hoc ma miejsce, gdy użytkownicy zbierają się w sali 

konferencyjnej na spotkanie, podczas którego dane są wymieniane między użytkownikami. Warto 

wspomnieć, że w ramach standardów 802.11 istnieje transmisja w podczerwieni (IR) i RF; obecnie 

jednak najczęściej RF jest implementowany w sieciach WLAN, ponieważ ma większą przepustowość i 

większy zasięg. (IR wymaga bezpośredniej linii wzroku, co oznacza, że nie może penetrować twardych 

powierzchni, takich jak ściany.) 

Inne protokoły dostępu do sieci 

Niektóre dodatkowe protokoły dostępu do sieci to Frame Relay, Asynchronous Transfer Mode (ATM) i 

Synchronous Optical Sieć (SONET). Frame Relay to technologia sieci rozległej (WAN), która umożliwia 

komunikację między połączonymi sieciami LAN. Z drugiej strony ATM jest wykorzystywany przede 

wszystkim w szybkim rdzeniu lub szkielecie sieci. Zazwyczaj technologia ta zapewnia funkcję 

przełączania w sieciach klasy operatorskiej. SONET to kolejna podstawowa technologia przełączania. 

Jednak, jak sama nazwa wskazuje, SONET jest technologią optyczną, podczas gdy bankomat jest 

głównie elektryczny. Transmisja optyczna staje się coraz bardziej popularna niż tradycyjna sygnalizacja 

elektryczna, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na szybkość transmisji lub przepustowość.  

Zrozumienie warstwy internetowej 

Warstwa internetowa lub warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za określenie ścieżki sieciowej dla 

danych komputerowych. Głównymi urządzeniami działającymi na tej warstwie są routery. Routery 

umożliwiają korzystanie z Internetu. Łączą tysiące sieci, tworząc jedną globalną sieć WAN (Internet), z 

której korzystają miliony ludzi. W tej sekcji opisano różne protokoły tworzące tę warstwę i sposób ich 

działania.  

Protokół Internetowy 

Protokół internetowy (IP) jest jednym z najważniejszych protokołów komunikacja między systemami 

komputerowymi. IP to protokół warstwy sieci. Ponieważ każda warstwa zapewnia usługi dla warstwy 

powyżej, protokół IP ułatwia komunikację informacji z protokołów warstwy transportowej, takich jak 

TCP i UDP. Z całą odpowiedzialnością związaną z tym protokołem działa on jako najlepszy system 

dostarczania. Podobnie jak UDP, jest protokołem bezpołączeniowym, co wiąże się z niewiarygodnością. 

(Termin bezpołączeniowy odnosi się do faktu, że w tej warstwie nie ma żadnych obowiązków 

związanych z prowadzeniem dokumentacji). Nie oznacza to jednak, że system jest nieefektywny, a 

raczej opiera się na górnych warstwach, aby zapewnić niezawodność. wybrany protokół transportowy 



dla danych, które wymagają gwarantowanej dostawy do miejsca docelowego. Paczki mogą nie 

wszystkie dotrzeć do miejsca docelowego w kolejności, ale TCP zapewnia, że wszystkie zostaną 

odebrane. Należy pamiętać, że transmisja danych odbywa się w milisekundach, więc jeśli urządzenie 

odbiorcze musi reorganizować pakiety w kolejności sekwencyjnej, zwykle nie jest to postrzegane przez 

użytkownika końcowego. Nagłówek IP zawiera następujące pola:  

* V4 .Używana wersja protokołu internetowego (IPv4).  

* Długość nagłówka (HL) Liczba w bitach zajmowana przez nagłówek.  

* Rodzaj usługi (TOS) .Składa się z czterech bitów reprezentujących minimalizację opóźnienia, 

maksymalizację przepustowości, maksymalizację niezawodności i minimalizację kosztów. Aktywny 

może być tylko jeden z tych priorytetów. Najkorzystniejszy priorytet zależy od aplikacji: pakiet Simple 

Network Management Protocol (SNMP) zawierający informacje o awarii łącza skorzystałby na 

maksymalizacji niezawodności.  

* Długość pakietu. To pole jest uwzględnione, ponieważ niektóre protokoły dostępu do sieci padają lub 

dodają bity rzeczy do małego pakietu w celu spełnienia wymagań dotyczących minimalnego rozmiaru.  

* Identyfikacja .Przypisana do każdego pakietu w celu zapewnienia unikalnej tożsamości. To pole jest 

ważne przy fragmentacji, ponieważ identyfikator jest duplikowany w każdym fragmencie pakietu. Flagi 

służą również do identyfikacji fragmentów. Przesunięcie fragmentu identyfikuje sekwencję 

określonego fragmentu w stosunku do początku oryginalnego pakietu.  

* Czas życia (TTL) Liczba przeskoków, które pakiet może pokonać przed odrzuceniem. Jest to sposób 

na uniknięcie pętli routingu. <br><br> 

* Protokół To pole identyfikuje protokół, który wygenerował dane w pakiecie. <br><br> 

* Suma kontrolna .Metryka używana przez urządzenie odbiorcze w celu zapewnienia, że informacje w 

nagłówku nie zostaną uszkodzone przy odbiorze.  

* Adres źródłowy .Adres IP nadawcy.  

* Adres przeznaczenia Wskazuje adres zamierzonego odbiorca.  

* Opcje To pole może być użyte do podania informacji o routerach, takich jak adresy i znaczniki czasu, 

które pakiet napotyka na swojej drodze do miejsca docelowego.  

Adresowanie IP 

Adresy IP identyfikują zarówno określoną sieć, jak i określone urządzenie. Identyfikator sieci jest taki 

sam dla wszystkich urządzeń w tej samej sieci. Jednak identyfikator urządzenia jest unikalny. Cały adres 

IP składa się z 32 bitów, które są wyświetlane jako jedna duża liczba binarna dla urządzeń 

komputerowych. Jednak w celu uproszczenia tej ogromnej liczby dzielimy ją na cztery oktety. Każdy 

oktet ma osiem bitów. Aby dodatkowo uprościć adresy IP, reprezentujemy je w formacie dziesiętnym. 

W systemie dziesiętnym każdy oktet ma zakres od 0 do 255. Ważne jest, aby zrozumieć, jak liczyć 

binarnie, aby zaprojektować architekturę IP. Jest to zupełnie inny sposób liczenia i wymaga praktyki.  

Tabela pokazuje, jak liczyć binarnie.   

Binarnie : Odpowiednik  

00000000 : 0 

00000001  : 1 



00000010 :  2 

00000011  : 3 

00000100  : 4 

00000101  : 5 

00000110  : 6 

00000111 : 7 

00001000 : 8 

00001001 : 9 

00001010 :10 

00001011 :11 

00001100 :12 

00001101 :13 

00001110 :14 

00001111 :15 

00010000 :16 

00100000 :32 

01000000  :64 

10000000 : 128 

…… <br><br> 

Możesz kontynuować liczenie, aż dojdziesz do liczby binarnej wszystkich 1 lub ośmiu kolejnych 1: 

11111111. Liczba ta jest równa 255, co jest największą liczbą, jaką może być każdy oktet. Jeśli chcesz 

zwiększyć liczbę do 256, wymagałoby to dodatkowej cyfry (łącznie dziewięciu cyfr), która jest większa 

niż dozwolona. Gdy zrozumiesz, jak liczyć w systemie binarnym, możesz rozpocząć pracę z adresami IP 

. Jak wspomniano wcześniej, adres IP to 32-bitowa liczba, podzielona na oktety. Sposób, w jaki 

zapisujemy adres IP, ma postać XXXX, gdzie X jest liczbą od 0 do 255. Pamiętaj, że adres IP identyfikuje 

zarówno sieć i host; część sieciowa adresu jest podzielona na trzy klasy, aby pomieścić liczbę hostów 

w określonej sieci:  

Klasa A: Zaprojektowana dla dużych sieci. Część sieci jest zawarta w pierwszym oktecie. W 

konsekwencji część hosta adresu składa się z pozostałych trzech oktetów. Innymi słowy, istnieje 

możliwość utworzenia 128 autonomicznych lub unikalnych sieci, z których każda ma potencjał 16 777 

216 urządzeń. 

Klasa B: Zaprojektowana dla średnich sieci. Część sieci zawiera pierwsze dwa oktety. W rezultacie 

pozostały dwa oktety dla urządzeń podłączonych do sieci. Jak można się już domyślać, istnieje potencjał 

16 384 różnych sieci, każda z 65 536 urządzeniami 

Klasa C: Zaprojektowana dla małych sieci. Część sieci składa się z trzech oktetów, a identyfikator hosta 

znajduje się w ostatnim oktecie. Jest to najliczniejsza grupa sieci, w sumie 2 097 152. Sieci tej klasy 



obejmują nie więcej niż 256 urządzeń. Aby szybko zidentyfikować klasę, do której należy adres IP, 

możesz zastosować prostą regułę. Jest znany jako reguła pierwszego oktetu . 

W każdej klasie znajduje się zakres adresów zarezerwowany dla adresów prywatnych. Adresy prywatne 

są następujące: 10.0.0.0–10.255.255.255, 172.16.0.0–172.31.255.255 i 192.168.0.0–192.168.255.255. 

W wielu przypadkach adresy te są przeznaczone dla urządzeń, które nie będą wysyłać ani odbierać 

ruchu poza swoimi sieciami. Inną możliwą aplikacją dla adresów prywatnych jest sytuacja, w której 

tylko ograniczona liczba osób komunikowałaby się poza swoją siecią jednocześnie. W tym przypadku, 

utworzona zostanie pula adresów, w której adresy są dynamicznie przydzielane do urządzenia na czas 

określony. Jest to środek mający pomóc w oszczędzaniu przestrzeni adresowej. Kilka prywatnych 

zakresów adresów oraz kilka innych są jedynymi niedozwolonymi adresami w Internecie 

Oszczędzanie przestrzeni adresowej za pomocą VLSM 

Na wczesnym etapie rozwoju Internetu stwierdzono, że w końcu skończy się ograniczona liczba 

adresów IP, dlatego należało opracować metodę podziału klas na mniejsze bloki. Wysiłki na rzecz 

ochrony są absolutnie konieczne. Zastanówmy się, dlaczego jest to ważne. Wyobraź sobie, że jesteś 

właścicielem dużej firmy telekomunikacyjnej. Obsługujesz głos i dane, co oznacza, że możesz mieć sieć 

Frame Relay, sieć ATM, sieć IP i tak dalej. Potrzebujesz nie tylko adresów do swojego sprzętu, ale musisz 

także świadczyć usługi internetowe swoim klientom wraz z przestrzenią adresową dla ich sprzętu. 

Pamiętaj, że jesteś tylko jedną z wielu firm w tej branży. Szybko staje się jasne, jak szybko wyczerpuje 

się przestrzeń adresowa. Jedną miarą zachowania przestrzeni adresowej jest maska o zmiennej 

długości podsieci (VLSM). Czym jest maska adresu? Domyślna maska adresu jest przedstawiona w 

tabeli poniżej (Pamiętaj, że adres klasy A wykorzystuje pierwszy oktet dla części sieci, klasa B pierwsze 

dwa oktety, a klasa C pierwsze trzy oktety) 

Można powiedzieć, że adres 192.168.1.1 jest adresem klasy C, ponieważ mieści się w zakresie od 192 

do 223. Biorąc pod uwagę powyższą tabelę, można zauważyć, że maska dla tego adresu to 

255.255.255.0. a / 24, która reprezentuje liczbę 1 bitów w masce. Widać również, że istnieją trzy całe 

oktety zawierające jeden bit (8 x 3 = 24). VLSM pozwala ustawić maskę adresu inną niż domyślna. 

Gdybyśmy polegali na domyślnych maskach adresowych w naszym adresowaniu internetowym, 

dozwolone byłyby jedynie 2113664 sieci w Internecie. Dwa miliony sieci mogą wydawać się dużo, ale 

przy standardowych maskach adresowych większość to sieci z tylko 254 urządzeniami. Za pomocą 

VLSM możemy zwiększyć liczbę sieci w Internecie i pozwolić na kilka różnych rozmiarów sieci. Jeśli 

widzisz adres 192.168.0.0/26, jaka byłaby maska w formacie binarnym? Będzie 26 bitów: 

11111111.11111111.11111111.11 000000 = maska 

11000000.10101000.00000000.00 000000 = adres 

Skąd wiesz, która część adresu jest częścią sieci, a która jest zarezerwowana dla hostów? Narysuj linię 

po ostatnim 1 bicie w masce i przenieś ją przez adres. Ta linia pokaże, ile hostów jest dostępnych dla 

sieci. Wiemy, że pierwsze dwa bity w ostatnim oktecie to 1-ki, więc są one częścią .Wiemy również, że 

maksimum dla jednego oktetu wynosi 255, a pierwsze dwa bity są równe 192, dlatego 255 - 192 = 63, 

a to daje nam maksymalną liczbę hostów w tej sieci / 26. W jaki sposób te informacje są przydatne? 

Powiedzmy, że otrzymałeś adres taki jak w poprzednim przykładzie i jesteś proszony o podanie adresu 

rozgłoszeniowego dla sieci. Wiemy, że część sieci to 192.168.0.xi, o ile wiemy, dostępne hosty są 

192.168.0.0-192.168.0.63. Aby powiedzieć, jaki jest adres emisji dla tej konkretnej sieci, musimy 

wykonać następujące czynności: 

11111111.11111111.11111111.11 000000 = maska 



11000000.10101000.00000000.00 000000 = adres sieciowy 

00000000.00000000.00000000.00 111111 = adres rozgłoszeniowy 

Jak pokazano, adres rozgłoszeniowy sieci znajduje się w górnej części zakresu dla hostów sieciowych. 

W naszym przykładzie adres emisji to 192.168.0.63. Ponadto powszechną praktyką jest przypisywanie 

domyślnej bramy do pierwszego dostępnego adresu hosta. Kontynuując nasz przykład, domyślną 

bramą będzie 192.168.0.1. Przy rozwiązywaniu problemów przydatna jest możliwość identyfikacji sieci 

i zakresu hosta adresu.  

Routing 

Routing jest odpowiedzialny za przenoszenie informacji wzdłuż optymalnej ścieżki przez sieć. Router 

określa najlepszą ścieżkę za pomocą algorytmów routingu, które obliczają ścieżkę na podstawie 

określonych metryk. Rodzaje metryk stosowanych w obliczaniu ścieżki zależą od algorytmu i każdego 

protokołu korzysta z innego algorytmu. Pozwala to projektantowi sieci na wybór opcji w projektowaniu 

sieci w celu dopasowania do potrzeb użytkowników. Na przykład w bankowości transakcje pieniężne 

muszą być wolne od błędów w momencie dostawy, więc szybkość ma mniejsze znaczenie niż 

niezawodność. Inną sytuacją o zupełnie innych potrzebach jest streaming wideo. Szybkość jest tutaj 

priorytetem numer jeden. Niezawodność jest oczywiście pożądana, ale bezbłędna nie znaczy wiele, 

gdy dominuje opóźnienie. Teraz pytanie brzmi: skąd wiemy, który typ protokołu lub algorytmu jest 

odpowiedni dla aplikacji konkretnej sieci? 

Routing statyczny i dynamiczny 

Pierwsza decyzja dotycząca wyboru protokołu routingu zależy od złożoności sieci. Mała, uproszczona 

sieć najlepiej nadaje się do sieci z routingiem statycznym. Routing statyczny jest konfigurowany przez 

administratora sieci; jego zasady nie ulegają zmianie, chyba że administrator zdecyduje się je zmienić. 

Żaden algorytm nie jest powiązany ze routingiem statycznym, ponieważ za określenie ścieżki 

odpowiada administrator. Siła routingu statycznego zależy od jego niezawodności. Na przykład 

wielkość ruchu na łączu może być nieco kontrolowana przez administratora. Jest to możliwe, ponieważ 

jeśli jest stosunkowo niewielu użytkowników, ruch jest bardziej przewidywalny. W sytuacji, w której 

wymagania użytkowników, a następnie przepływ ruchu, ciągle się zmieniają, najlepszym rozwiązaniem 

jest routing dynamiczny. Dynamicznie trasowana sieć wykorzystuje obliczenia algorytmiczne do 

dostosowania się do zmian w sieci. Możliwa zmiana sieci może nastąpić, gdy urzędnik finansowy 

przygotowuje kwartalny raport. Być może on lub ona pobiera duże pliki z różnych źródeł. Ten proces 

może pochłonąć znaczną część przepustowości. W związku z tym ruch innych użytkowników sieci może 

wymagać przekierowania do innego łącza. Dynamicznie routowana sieć może ułatwiać tego rodzaju 

zmiany. W jaki sposób algorytm wie, że zmieniła się sieć? Pamiętaj, że algorytm jest tylko jednym z 

elementów protokołu routingu. Istnieją również tabele routingu, które zawierają informacje z 

routingowych wiadomości aktualizacyjnych. Wiadomości aktualizacyjne są wysyłane okresowo lub po 

zmianie sieci, w zależności od protokołu. Algorytm wykorzystuje informacje z tabeli routingu do 

określania ścieżki. W połączeniu z tabelą routingu algorytm korzysta z takich wskaźników, jak długość 

ścieżki, szybkość przepustowości łącza i wielkość ruchu w łączu.  

Projektowanie i planowanie 

Łącza szeregowe / 30 sieci 

Każde łącze szeregowe jest uważane za sieć autonomiczną. Wymaga tylko / 30, czterech adresów hosta 

- po jednym adresie dla każdego interfejsu między łączem a routerem. Pozostałe dwa adresy obejmują 

adresy sieciowe i adresy rozgłoszeniowe.  



 

Wektor odległości i routing stanu łącza 

Zasadniczo istnieją dwie grupy protokołów routingu, wektor odległości i stan łącza. Cechami 

wyróżniającymi są to, w jaki sposób obie grupy uczą się o sieci (w szczególności trasy w sieci), 

używanych algorytmach i powiązanych metrykach. Routing wektora odległości uczy się metodą plotek. 

Innymi słowy, sąsiedni router wysyła swoją tablicę routingu do sąsiada. Sąsiad przyjmuje otrzymaną 

tabelę jako godną zaufania i jedynie dodaje do niej swoje informacje. Zasadniczo routery obsługujące 

ten typ protokołu dowiadują się tylko o względnych odległościach, pod względem liczby przeskoków, 

swoich sąsiadów do węzłów w sieci. (Liczba przeskoków odnosi się do liczby routerów, które pakiet 

musi napotkać w drodze do miejsca docelowego). Router nie wie nic o innych routerach w sieci poza 

sąsiednimi sąsiadami. Głównym celem routera jest kierowanie pakietem do następnego skoku. 

Sprawdza adres docelowy w tabeli routingu i decyduje, który sąsiad jest bliżej celu. Te typy protokołów 

obsługują algorytmy Bellmana-Forda używane do obliczania optymalnej ścieżki są na ogół mniej 

złożone niż metryki stosowane w routingu stanu łącza. Na przykład RIP (Routing Information Protocol) 

oblicza najlepszą ścieżkę na podstawie wyłącznie liczby przeskoków. Potencjalnym problemem 

związanym z tą metodą jest sytuacja, gdy połączenia lub łącza między routerami mają różne szerokości 

pasma. Router wybiera ścieżkę o najmniejszej liczbie przeskoków, ale ścieżka ta może również zawierać 

najwolniejsze łącza. W takim przypadku najlepsza trasa może być w odległości większej odległości od 

chmielu, ale przepływ informacji jest w rzeczywistości szybszy. W jaki sposób ten typ protokołu 

routingu informuje routery o zmianie sieci? Okresowo każdy router rozgłasza swoją tablicę routingu 

do swoich sąsiadów. Tabele transmisji są porównywane z istniejącymi tabelami pod kątem wszelkich 

zmian, które się pojawią. Ponieważ każdy router komunikuje się tylko ze swoimi sąsiadami, wszelkie 

zachodzące zmiany są również wykrywane metodą plotek. Może to być problematyczna sytuacja bez 

pewnych możliwych do skonfigurowania środków zaradczych. Na przykład pętle routingu mogą 

wystąpić bez środków zapobiegawczych, takich jak podział horyzontu i odwrócenie trucizny. Innym 

zagadnieniem związanym z protokołami wektorów odległości, takimi jak RIP, są ograniczenia 

adresowania IP. Niektóre protokoły wektora odległości, takie jak RIP wersja 1, nie obsługują VLSM, 

więc domyślne maski stanowią granice zakresów adresowych. Oznacza to, że każda sieć ma co najmniej 

255 adresów hosta. Pamiętaj, że każde łącze szeregowe jest uważane za własną sieć. Sieć wymagająca 

dwóch adresów hosta zmarnuje pozostałe 252. Routery używające protokołu stanu łącza budują 

topologiczną bazę danych zawierającą informacje o każdym łączu w całej sieci. W rzeczywistości baza 

danych topologii sieci jest zasobem, z którego korzystają wszystkie routery w sieci do budowania 

swoich tabel routingu. Baza danych uzyskuje informacje o sieci za pomocą reklam stanu łącza (LSA). 

Istnieje kilka różnych rodzajów LSA, z których każdy zawiera informacje dotyczące określonego aspektu 

sieci. 

Protokół routingu według stanu łącza wykorzystuje algorytm najkrótszej ścieżki, czasami nazywany 

algorytmem Dijkstry. Zaimplementowanym typem protokołu stanu łącza jest Open Shortest Path First 

(OSPF). Metryki stosowane przez ten algorytm do określania optymalnej ścieżki obejmują takie 

kwestie, jak odległość ścieżki, obciążenie, szerokość pasma łącza, opóźnienie i niezawodność. Metryki 

o takiej szczegółowości zapewniają dokładniejszą ocenę dostępnych ścieżek niż zwykła liczba 

przeskoków. Metryki te można konfigurować, umożliwiając projektantowi sieci lub administratorowi 

opcje, w zależności od potrzeb użytkowników sieci. Ponadto router oblicza alternatywne ścieżki na 

wypadek pogorszenia się trasy głównej. Na przykład, na powyższym rysunku, wymiana danych ze stacji 

roboczej za routerem A do serwera za routerem C przebiegałaby od A do F, od E do D i wreszcie do C, 

w oparciu o przepustowość łącza. Chociaż informacje muszą pokonywać więcej chmielu, niż gdyby 

droga prowadziła z A do B do C, bez wątpienia szybciej dotrze do celu. Aktualizacje sieciowe są 



wysyłane, gdy zmienia się sieć; odbywa się to za pomocą protokołu multiemisji IP. W czasie, gdy sieć 

się nie zmienia, nie ma potrzeby aktualizowania sieci - tabele routingu pozostają w bieżącym stanie. Ze 

względu na charakter aktualizacji sieci routery mogą szybko dostosować się do zmian. Ten szybki czas 

konwergencji eliminuje niektóre problemy napotkane w routingu wektorów odległości, takie jak pętle 

routingu. Jak wiadomo, każdy typ routingu zapewnia inny zestaw cech. Klasyczne powiedzenie w 

projektowaniu sieci brzmi „Zależy”, które ponownie odnosi się do decyzji dotyczących tego, który typ 

protokołów routingu jest odpowiedni dla konkretnej sieci. Najlepiej, aby wszystko było jak najprostsze, 

ale z wystarczającą funkcjonalnością, aby było skuteczne. Uwaga na bieżące lub przewidywane 

aplikacje, liczbę użytkowników i prognozowany wzrost sieci będą dobrym wskaźnikiem tego, które 

protokoły są odpowiednie 

Protokół komunikatu kontroli Internetu 

Protokół ICMP (Internet Control Message Protocol) służy do dostarczania informacji diagnostycznych i 

rozwiązywania problemów oraz narzędzi do zarządzania siecią IP. Ten protokół udostępnia różnorodne 

komunikaty wskazujące na błędy, a także zapytania i odpowiedzi. Pełny wykaz można znaleźć w 

Zapytaniu o komentarze (RFC) 792. Przykłady typowych wyzwalaczy komunikatów ICMP dotyczą 

sytuacji, gdy miejsce docelowe jest nieosiągalne lub gdy upłynął limit czasu żądania. Dwa narzędzia 

przydatne w rozwiązywaniu problemów to ping i traceroute. Ping służy do sprawdzania łączności 

między hostem a urządzeniem zdalnym. Wiadomość echa jest wysyłana do zdalnego urządzenia. Jeśli 

istnieje łączność, urządzenie odsyła wiadomości z odpowiedzią na echo. Jeśli zostanie wysłana 

przynajmniej jedna odpowiedź echa, urządzenie zdalne zostanie uznane za „żywe”. Stan połączenia 

jest również wskazywany przez stosunek wiadomości echa do odpowiedzi echa. Jeśli stosunek nie jest 

jeden do jednego, komunikaty echa wygasają z powodu nadmiernego opóźnienia połączenia lub utraty 

pakietów. Proces ten jest równoważny sonarowi w systemach komputerowych. Traceroute zapewnia 

system śledzenia pakietów. To narzędzie pozwala użytkownikowi zobaczyć każdy przeskok lub adres IP 

wzdłuż ścieżki do adresu docelowego pakietu. Jeśli występują problemy z łącznością, to narzędzie 

pokaże, gdzie pakiet jest upuszczany. To narzędzie pokazuje również upływ czasu między przeskokami, 

co jest pomocne w wykrywaniu przeciążenia sieci i wynikającego z tego opóźnienia. 

Zrozumienie warstwy host-host 

Warstwa host-host jest identyczna z warstwą transportową przez funkcjonalność i protokoły 

znajdujące się w tej warstwie. Aby uniknąć redundancji, bardziej szczegółowo omawiamy dwa 

najczęściej wdrażane protokoły, UDP i TCP.  

Protokół datagramu użytkownika 

UDP jest preferowany do obsługi aplikacji wrażliwych na czas. Na przykład wyobraź sobie, że 

rozmawiasz z kimś, gdy nagle mówi ci on fragment informacji zapamiętany z poprzedniego tematu, a 

następnie kontynuuje bieżący temat. Informacje z poprzedniego tematu pomieszały bieżący temat. To 

zdarzenie nie występuje w UDP, ponieważ nadawca zakłada, że wszystkie pakiety zostały odebrane i 

nie będzie retransmitował informacji. Oprócz posiadania wrażliwości na czas zaletą UDP jest 

zmniejszenie narzutu zarówno w nagłówku pakietu, jak i braku potwierdzeń.  

Nagłówek IP zawiera następujące pola: 

* Numer portu źródłowego : Wskazuje aplikację wysyłającą.  

* Numer portu docelowego : Wskazuje aplikację odbierającą.  

* Długość : Rozmiar nagłówka i dołączonych danych, jeśli występują.  



* Suma kontrolna (opcjonalnie) : Obejmuje metrykę zarówno dla nagłówka, jak i dowolnych danych.  

Protokół kontroli transmisji 

TCP wykorzystuje trzy podstawowe mechanizmy, aby osiągnąć niezawodną transmisję informacji: 

numerację pakietów, potwierdzenia i okienkowanie. Znaczenie tych atrybutów jest oczywiste, gdy 

spojrzysz na nagłówek, pokazany na rysunku poniżej, gdzie każdy ma dedykowane pole. Numeracja 

pakietów zapewnia sekwencyjne dostarczanie pakietów do miejsca docelowego. Podziękowania 

zapewniają metodę prowadzenia rejestrów. Po odebraniu pakietu odbiorca wysyła potwierdzenie do 

nadawcy. Jeśli pakiety zostaną odebrane poza kolejnością, co oznacza utratę pakietów, lub jeśli zostaną 

wykryte błędy, potwierdzenie nie zostanie wysłane. W takim przypadku nadawca ponownie wyśle 

pakiet (pakiety). Okna to miara kontroli przepływu. Innymi słowy, nadawca i odbiorca ustalają liczbę 

pakietów, które nadawca wyśle przed oczekiwaniem na potwierdzenie. System ten zapewnia 

niezawodność bez uszczerbku dla przepustowości poprzez potwierdzenie każdego pojedynczego 

pakietu 

Istnieje ciągła komunikacja między nadawcą i publiczność, tworząc w ten sposób wirtualne połączenie 

punkt-punkt. Ta metoda transportu jest korzystna w środowisku danych, w którym każda część danych 

jest niezbędna. Ponieważ ten protokół jest zorientowany na połączenie, należy ustanowić połączenie 

między urządzeniami, które chcą wymieniać dane. Ustanowienie tego połączenia jest często nazywane 

procesem uzgadniania. Po ustanowieniu sesji TCP ze zdalnym urządzeniem, urządzenia ustalają pewne 

parametry, takie jak rozmiar okna i wymieniane są informacje. Po zakończeniu sesji dwa urządzenia 

muszą zakończyć sesję. Jak wspomniano wcześniej, narzut w samym nagłówku jest większy dla TCP niż 

UDP:  

*  Numer portu źródłowego Identyfikuje aplikację wysyłającą.  

* Docelowy numer portu Identyfikuje aplikację odbierającą.  

* Numer sekwencji Określa, gdzie konkretny pakiet mieści się w strumieniu danych. To pole zawiera 

informacje podobne do pola przesunięcia fragmentu w nagłówku IP.  

* Numer potwierdzenia Podaje urządzeniu odbierającemu numer kolejny pakietu, którego urządzenie 

powinno oczekiwać.  

* Długość nagłówka To pole wskazuje rozmiar nagłówka w bitach. Ponieważ w polu opcji mogą 

znajdować się lub nie informacje, zapewnia to protokołowi dostępu do mediów wartość, którą należy 

porównać z minimalnym wymaganym rozmiarem i ustalić, czy potrzebne są bity wypełniające.  

* Bity flag Dostarcza dodatkowe informacje o nagłówku lub samej sesji.  

* Rozmiar okna Wskazuje liczbę bajtów, których urządzenie odbiorcze powinno oczekiwać przed 

wysłaniem wiadomości z potwierdzeniem. Jest to kluczowe pole do kontroli przepływu.  

* Suma kontrolna Dostarcza informacje do odbiornika w celu weryfikacji poprawności informacji w 

części TCP pakietu.  

* Wskaźnik pilny Jest to poprawne tylko wtedy, gdy pole flagi jest włącza. Po aktywacji umożliwia 

przerwanie oryginalnego strumienia danych w celu wysłania pilnej informacji. Wskaźnik informuje 

odbiorcę, gdzie w strumieniu danych znajduje się pilna informacja.  

* Opcje Przykładem tego pola jest znacznik czasu.  

Zarządzanie warstwą aplikacji 



DoD podsumował trzy górne warstwy modelu OSI w postaci pojedynczej warstwy aplikacji. Jeśli 

spojrzysz na działanie i funkcję warstw sesji, prezentacji i aplikacji razem, możesz również stwierdzić, 

że wykonują one różne elementy tej samej funkcji: zapewniając połączenie między warstwą host-to-

host i zapewniając link do użytkownik końcowy. W tej sekcji krótko omówiono niektóre funkcje 

sieciowe i protokoły działające na tym poziomie 

Narzędzia monitorowania: SNMP 

SNMP to protokół w pakiecie IP, który zarządza zdarzeniami sieciowymi i monitoruje ogólny stan sieci. 

Zdarzenia takie jak awaria łącza, awaria routera lub cokolwiek powodującego utratę łączności są 

zgłaszane administratorowi sieci. Monitorowanie natężenia ruchu na łączu to jeden ze sposobów 

zarządzania zdarzeniami. SNMP ułatwia ocenę stanu sieci. Za pomocą tego protokołu można zarządzać 

dowolnym urządzeniem korzystającym z protokołu TCP / IP. Komunikacja SNMP odbywa się między 

urządzeniami sieciowymi a stacjami zarządzania, które wyświetlają informacje dla administratora. W 

tym kontekście urządzenia sieciowe są powszechnie nazywane agentami. Liczne zmienne są 

skonfigurowane w agentach, aby zapewnić dostosowane informacje o całej sieci.  

Przypisywanie adresów za pomocą DHCP 

Protokół dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP) to aplikacja serwerowa, która dynamicznie przypisuje 

adresy IP urządzeniom sieciowym. Ta aplikacja eliminuje co najmniej dwie trudności dla administratora 

sieci. Po pierwsze, eliminuje potrzebę statycznego adresowania wszystkich urządzeń sieciowych. 

Metoda statyczna oznacza ciągłą aktualizację, gdy urządzenia są przenoszone w sieci lub nawet między 

sieciami. (Na przykład, gdy odbywa się spotkanie pracowników z różnych budynków, a wszyscy 

pracownicy przynoszą laptopy, ponieważ muszą wymieniać dane podczas spotkania, laptopy będą 

wymagały adresów IP. Wyobraź sobie, że administrator rozgląda się po spotkaniu, przydzielając adresy 

ręcznie!) Drugi Trudnością, którą DHCP eliminuje, jest śledzenie dynamicznej sieci ze statycznym 

adresowaniem. DHCP utrzymuje bazę danych wszystkich adresów i przypisanego do nich urządzenia, 

a także dostępnych adresów. Porozmawiajmy o procesie przydzielania adresów. Kiedy urządzenie z 

uruchomionym protokołem TCP / IP początkowo loguje się do sieci, wysyła komunikat wykrywania 

DHCP. Serwer DHCP odbiera wiadomość i wysyła wiadomość na adres sprzętowy lub MAC urządzenia 

zawierające adres IP z maską podsieci, limit czasowy dzierżawy adresu i adres IP serwera. Urządzenie 

emituje komunikat o akceptacji. Ostatni krok ma miejsce, gdy adres jest faktycznie przypisany, a 

urządzenie wdraża nowy tożsamość. Po zakończeniu procesu urządzenie może przeprowadzać sesje 

TCP / IP i działa tak, jakby adres był konfiguracją stałą. Po upływie okresu dzierżawy adresu jest on 

ponownie umieszczany w puli adresów i staje się dostępny do ponownego przydziału. Kolejną zaletą 

korzystania z DHCP jest to, że może być więcej użytkowników niż adresów, ponieważ adresy są 

dzierżawione przez ograniczony czas. Byłoby to właściwe, gdyby niektórzy użytkownicy sieci nie 

komunikowali się często z innymi usługami i urządzeniami, np. -mail i Internet. Ustawienie stosunku 

użytkowników do adresów to wywołanie osądu ze strony administratora 

Oszczędzanie dzięki translacji adresów sieciowych 

Translacja adresów sieciowych (NAT) to metoda zachowania adresu IP. Jak omówiono w części 

poświęconej adresowaniu IP, oczywiste jest, że adresy szybko się wyczerpują. To wyczerpanie wynika 

z faktu, że zasoby Internetu są wykorzystywane przez znacznie więcej osób, niż początkowo 

oczekiwano. Sposób, w jaki przestrzeń adresowa został podzielony na klasy, nie jest zoptymalizowany 

dla obecnej i stale rosnącej liczby użytkowników. VLSM jest próbą złagodzenia niektórych skutków 

zmarnowanej przestrzeni adresowej, ale nie jest to rozwiązanie długoterminowe. Używanie NAT 

oprócz VLSM jest sposobem na przedłużenie żywotności (pod względem przestrzeni adresowej) 

bieżącej wersji IP (IPv4). Trwa opracowywanie nowej wersji IPv6, która teoretycznie powinna zwalczyć 



problematyczny brak przestrzeni adresowej. Tymczasem miary takie jak NAT są dobrym rozwiązaniem 

pośrednim. NAT zapewnia sieciom, które mają prywatne adresy, dostęp do sieci publicznych (to znaczy 

do Internetu). Zazwyczaj sieci, które mają prywatne schematy adresowania, zwykle nazywane sieciami 

wewnętrznymi, są zaprojektowane w ten sposób, ponieważ większość ruchu w tej sieci to ruch lokalny, 

co oznacza, że nie opuszcza sieci. Jednak gdy użytkownik potrzebuje dostępu do Internetu, translator 

NAT przetwarza adres prywatny na unikalny adres publiczny. Adres publiczny pochodzi z puli adresów 

zarezerwowanych dla tej konkretnej sieci. Liczba adresów w puli zależy od liczby użytkownicy sieci i 

sposób konfiguracji NAT. Specyfikacje i żądana wersja NAT są zazwyczaj konfigurowane na routerze. 

Router jest odpowiedzialny za faktyczne tłumaczenie lub mapowanie adresów wewnętrznych i 

zewnętrznych. Oprócz ochrony adresów kolejną zaletą NAT jest bezpieczeństwo. Router 

skonfigurowany z NAT umożliwia anonimowość. Środowisko zewnętrzne nie zna prawdziwej 

tożsamości użytkownika w sieci prywatnej. Omówimy trzy sposoby konfiguracji NAT. Odpowiednia 

wersja NAT zależy od wymagań użytkowników w danej sieci. Trzy typy to: 

* Statyczny NAT 

* Dynamiczny NAT 

* Przeciążenie (PAT)  

Statyczny NAT odnosi się do konfiguracji, w której adresy osoby prywatnej mają przypisane własne 

adresy publiczne. Jest to przydatne, gdy ograniczona liczba użytkowników w sieci często musi wysyłać 

i odbierać ruch poza siecią wewnętrzną. Ta konfiguracja nie jest zoptymalizowana, gdy wielu 

użytkowników sporadycznie korzysta z zasobów sieci zewnętrznej. Dynamiczny NAT jest lepszym 

rozwiązaniem dla wielu sporadycznych użytkowników sieci zewnętrznej. Ta forma NAT działa poprzez 

mapowanie adresu wewnętrznego na adres z zewnętrznej puli adresów. Mapowanie adresów 

pokazano na poniższym rysunku. Unikalny zakres adresów jest przypisany do konkretnej sieci tworzącej 

pulę adresów. Jak sama nazwa wskazuje, proces mapowania adresów jest dynamiczny. Gdy użytkownik 

zakończy korzystanie z adresu zewnętrznego, adres wchodzi do puli i jest ponownie dostępny 

Projektowanie i planowanie 

Ograniczenia adresu prywatnego 

Adresowanie prywatne zostało zaprojektowane do ponownego wykorzystania przez wiele 

autonomicznych sieci. W konsekwencji, jeśli prywatny adres nie zostanie przetłumaczony na unikalny 

adres publiczny, istnieje możliwość odmowy dostępu do zasobów publicznych, błędnie 

przekierowanych pakietów i tak dalej.  

Przeciążenie lub translacja adresu portu (PAT) rozszerza funkcjonalność dynamicznego NAT. Ta 

konfiguracja jest najskuteczniejszą metodą ochrony adresów. PAT działa poprzez mapowanie jednego 

adresu zewnętrznego na wiele adresów wewnętrznych. A co z kryteriami bycia unikalnym adresem do 

korzystania z Internetu? Dla sieci zewnętrznej użytkownicy w sieci wewnętrznej pojawiają się jako 

jeden użytkownik. Sieć zewnętrzna nie ma znaczenia, ponieważ pojedynczy adres dla sieci wewnętrznej 

jest rzeczywiście unikalny i to wszystko, co ważne. Spójrzmy na przykład użytkownika, który chce 

surfować po Internecie. Sesja TCP jest inicjowana, a identyfikator portu HTTP jest dodawany do 

pakietu. Gdy router odbiera pakiet, zawiera on identyfikator portu HTTP ustawiony przez protokół 

transportowy oraz wewnętrzny adres urządzenia użytkownika. Router dodaje translację adresu 

zewnętrznego i identyfikator portu sesji. Proces ten pokazano na rysunku poniżej. router prowadzi 

rejestr przetłumaczonych adresów IP i powiązanych portów.  

 



Projektowanie i planowanie 

Przypisania portów TCP / UDP 

Numer portu przypisany do sesji w nagłówku TCP / UDP jest portem logicznym. To nie jest port na 

fizycznym sprzęcie. Numery portów 1–1024 są zarezerwowane dla protokołów takich jak HTTP, FTP, 

POP i tak dalej. Numery portów od 1025 do około 65000 są dostępne dla sesji. Oznacza to, że router 

może wykonywać jednocześnie ponad 60 000 translacji adresów portów, pod warunkiem, że ma 

odpowiednią moc przetwarzania. To ogromna oszczędność zarejestrowanych zewnętrznych adresów 

IP! 

 

 

 

 

 



Identyfikacja ewoluujących technologii i standardów bezprzewodowych  

Przemysł bezprzewodowy, podobnie jak wiele innych sektorów technologii informatycznych, rozwija 

się w szybkim tempie. Siłą napędową tego postępu są protokoły i standardy, które zapewniają coraz 

większą przepustowość, a także konwergencję danych, głosu i wideo w sieci. W tej części 

zaprezentowane zostaną różne formy pojawiającej się komunikacji bezprzewodowej z perspektywy 

dostawcy usług, aż do domowego środowiska sieciowego. Omawiając technologię bezprzewodową z 

perspektywy usługodawcy, będziemy omawiać Wielokanałową Wielopunktową Usługę Dystrybucyjną 

(MMDS), Lokalną Wielopunktową Usługę Dystrybucyjną (LMDS) i Bezprzewodową Lokalną Pętlę (WLL); 

w zakresie technologii bezprzewodowych dla sieci domowej i korporacyjnej omówimy bezprzewodowe 

sieci lokalne (WLAN) i pakiet protokołów 802.11. Trzy główne obszary dyskusji to stała 

bezprzewodowa, mobilna bezprzewodowa i optyczna technologia bezprzewodowa. W ramach każdej 

z tych technologii bezprzewodowych udostępniliśmy ogólne architektury, aby pomóc ci zrozumieć ich 

ewolucję, a także krótki przegląd powodów, dla których technologie te zostały opracowane (czyli 

rynku, który obsługują) oraz jakie nowe możliwości zapewnią. celem jest przedstawienie ogólnego 

kierunku technologii bezprzewodowej. Projektując sieć, musisz wiedzieć, jaka funkcjonalność jest 

dostępna obecnie i w przyszłości, aby tworzyć długoterminowe plany. Zanim jednak zagłębimy się w 

nowe technologie, zdefiniujmy, co oznacza sieć bezprzewodowa. We wcześniejszych  częściach 

wprowadzono podstawową wiedzę na temat technologii bezprzewodowej w kontekście wykorzystania 

częstotliwości radiowych do przesyłania danych za pomocą powietrza zamiast tradycyjnych 

przewodowych linii miedzianych i światłowodowych. Termin bezprzewodowy jest jednak używany w 

wielu innych kontekstach że skorzystanie z krótkiego opisu różnych rodzajów technologii 

bezprzewodowych byłoby dla Ciebie korzystne. Na przykład dla inżyniera głosu termin bezprzewodowy 

odnosi się do technologii telefonu komórkowego. Dla inżyniera sieci danych termin bezprzewodowy 

odnosi się do bezprzewodowych sieci LAN. Te dwie aplikacje bezprzewodowe są najczęściej wdrażane. 

Stałe technologie bezprzewodowe 

Podstawową definicją stałej technologii bezprzewodowej jest każda technologia bezprzewodowa, w 

której nadajnik i odbiornik znajdują się w stałej lokalizacji, takiej jak dom lub biuro, w przeciwieństwie 

do urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe. Stałe urządzenia bezprzewodowe zwykle 

używają głównych zasilaczy (prądu przemiennego), które zostaną omówione bardziej szczegółowo. 

Technologiami w ramach stałej łączności bezprzewodowej mogą być modele łączności MMDS, LMDS, 

obejmujące WLL, mikrofalówkę Point-to-Point lub WLAN. Stałe technologie bezprzewodowe 

zapewniają korzyści usługodawcom w kilku obszarach. Po pierwsze, ze względu na naturę technologii 

bezprzewodowej, stałe systemy bezprzewodowe umożliwiają łączenie się ze zdalnymi użytkownikami 

bez konieczności instalowania kosztownego kabla miedzianego lub światłowodu na duże odległości. 

Usługodawca może wdrożyć stacjonarną ofertę bezprzewodową znacznie szybciej i przy znacznie 

niższych kosztach niż tradycyjne usługi przewodowe. Ponadto usługodawca może świadczyć usługi za 

pośrednictwem stałego dostępu bezprzewodowego bez konieczności korzystania z infrastruktury 

ostatniej mili lokalnego usługodawcy. Wady stacjonarnego połączenia bezprzewodowego są różne, w 

zależności od używanej technologii, ale niektóre problemy obejmują zasięg widzenia oraz problemy 

pogodowe, a także interferencje z różnych źródeł oraz problemy z licencjonowaniem. Po omówieniu 

implementacji usług stacjonarnej łączności bezprzewodowej przez dostawcę usług, omówimy, w jaki 

sposób stacjonarna sieć bezprzewodowa przynosi korzyści użytkownikom domowym i korporacyjnym. 

Wielokanałowa usługa dystrybucji wielopunktowej 

Przydzielony przez Federalną Komisję Łączności (FCC) w 1983 r. i wzbogacony o możliwości 

dwukierunkowej w 1998 r., Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS) to licencjonowana 



technologia widma działająca w zakresie od 2,5 do 2,7 GHz, co daje 200 MHz widma do skonstruowania 

klastrów komórkowych. Dostawcy usług uważają MMDS za technologię uzupełniającą w stosunku do 

ich dotychczasowej oferty cyfrowej linii abonenckiej (DSL) i modemu kablowego, zapewniając dostęp 

do klientów nieosiągalnych za pomocą tych technologii przewodowych. 

MMDS zapewnia przepustowość od 1 do 2 Mb / s i ma względny zasięg 56 kml od kontrolera portu 

radiowego (RPC) w oparciu o poziomy mocy sygnału. Zasadniczo wymaga wyraźnej linii widzenia 

między anteną portu radiowego (RP) a anteną klienta, chociaż kilku sprzedawców pracuje nad ofertami 

MMDS, które nie wymagają wyraźnej linii wzroku. Strefa Fresnela sygnału (strefa wokół ścieżki sygnału, 

która musi być wolna od powierzchni odbijających), musi być wolna od przeszkód, aby uniknąć 

absorpcji i zmniejszenia energii sygnału. MMDS jest również podatny na stan zwany odbiciem 

wielościeżkowym. Odbicie lub zakłócenia na wielu ścieżkach występują, gdy sygnały radiowe odbijają 

się od powierzchni, takich jak woda lub budynki w strefie Fresnela, tworząc stan, w którym ten sam 

sygnał dociera w różnym czasie. 

Lokalne usługi dystrybucji wielopunktowej 

Lokalna usługa wielopunktowej dystrybucji (LMDS) to szerokopasmowy bezprzewodowy system 

komunikacji mikrofalowej typu punkt-wielopunkt, działający powyżej 20 GHz (28–38 GHz w USA). Jest 

podobny w swojej architekturze do MMDS z kilkoma wyjątkami. LMDS zapewnia bardzo dużą prędkość 

przepustowości (powyżej 500 Mb / s), ale obecnie jest ograniczona do względnego maksymalnego 

zasięgu od 5 do 8 km. Ma takie same problemy z polem widzenia, jakie występują w MMDS, i mogą 

mieć na nią wpływ warunki pogodowe, co jest powszechne w przypadku technologii linii wzroku. LMDS 

jest idealny dla środowisk kampusowych krótkiego zasięgu, wymagających dużej przepustowości lub 

wysoce skoncentrowanych centrów miejskich o dużych wymaganiach dotyczących przepustowości 

danych / głosu / wideo na stosunkowo niewielkim obszarze. LMDS zapewnia komplementarną 

architekturę bezprzewodową dla dostawców usług bezprzewodowych do użytku na rynkach, które nie 

są odpowiednie dla wdrożeń MMDS. 

Bezprzewodowa pętla lokalna 

Bezprzewodowa pętla lokalna (WLL) odnosi się do stałej technologii bezprzewodowej mającej na celu 

świadczenie usług ostatniej mili zwykle świadczonych przez lokalnego dostawcę usług za 

pośrednictwem bezprzewodowego medium. Obejmuje to usługę POTS (Plain Old Telephone Service), 

a także oferty szerokopasmowe, takie jak DSL Jak wspomniano wcześniej, technologia ta zapewnia 

usługę bez układania kabla lub korzystania z Incumbent Local Exchange Carrier (ILEC), który w laickim 

ujęciu to Bells of Southwestern na świecie. Ogólny układ obejmuje architekturę punkt-wielopunkt z 

centralnym radiem lub kontrolerem portu radiowego zlokalizowanym na centrali lokalnej (LE). RPC 

łączy się z szeregiem stacji bazowych zwanych portami radiowymi (RP) poprzez stały dostęp z 

powrotem do LE. RP są montowane na antenach i rozmieszczone w taki sposób, aby tworzyć obszary 

zasięgu lub komórki sektorowe. Radia znajdujące się w lokalu klienta lub stały dostęp (FAU), łączy się z 

zewnętrzną anteną zoptymalizowaną do przesyłania i odbierania głosu / danych z RP. Podane obszary 

zasięgu i przepustowość różnią się w zależności od zastosowanej technologii, a obszary zasięgu można 

rozszerzyć za pomocą repeaterów między FAU i RP 

Mikrofale punkt-punkt 

Mikrofale Point-to-Point (PTP) to technologia widoczności, na którą wpływa wiele ścieżek i absorpcja, 

podobnie jak MMDS i LMDS. PTP Microwave dzieli się na dwie kategorie: licencjonowane i 

nielicencjonowane lub rozproszone widmo. FCC wydaje licencje osobom fizycznym na korzystanie z 

określonych częstotliwości dla wersji licencjonowanej. Zaletą licencjonowanej PTP Microwave jest 



szansa na zakłócenia lub źródła hałasu w zakresie częstotliwości jest zdalny. Jest to krytyczne, jeśli 

zachowana musi zostać integralność ruchu na tym łączu. Ponadto, jeśli łącze ma rozciągać się na dużą 

odległość lub znajduje się w gęsto zaludnionym obszarze, wersja licencjonowana jest znacznie 

bezpieczniejszym zakładem, ponieważ prawdopodobieństwo zakłóceń jest w takich przypadkach 

większe. Wadą licencjonowanej kuchenki mikrofalowej PTP jest to, że może ona zająć FCC wydaje 

sporo czasu na wydanie licencji, a opłaty związane są z tymi licencjami. Nielicencjonowanych łączy 

mikrofalowych PTP można używać, gdy licencjonowana kuchenka mikrofalowa PTP nie jest konieczna, 

a problemem jest celowość. Ponieważ PTP może obejmować duże odległości, określone głównie przez 

moc nadajnika i czułość odbiornika, a także przez tradycyjne warunki pogodowe, przy projektowaniu 

łącza mikrofalowego PTP należy wziąć pod uwagę wiele różnych aspektów. Najpierw należy 

przeprowadzić ankietę na miejscu i analizę ścieżki. Przeszkody i krzywizna ziemi (dla połączeń o 

długości ponad 6 mil) określają wysokość wież lub budynku wymaganego do zbudowania połączenia w 

środowisku widoczności. Jak wspomniano wcześniej, strefa Fresnela musi być wolna od przeszkód i 

powierzchni odbijających, aby uniknąć problemów z absorpcją i wieloma ścieżkami. Przeważające 

warunki pogodowe mogą ograniczyć odległość łącza mikrofalowego PTP, ponieważ sygnał jest podatny 

na warunki zwane zanikiem deszczu. Projektanci muszą wziąć pod uwagę przewidywaną degradację 

sygnału w przewidywanym obszarze i uwzględnić to w projekcie na podstawie wymagań 

niezawodności dla Łącze mikrofalowe PTP. 

Bezprzewodowe sieci lokalne 

Korzyści ze stacjonarnego połączenia bezprzewodowego mogą również stanowić wartość dla 

przedsiębiorstw i sieci domowych. W tym miejscu funkcje bezprzewodowe stają się ekscytujące dla 

użytkownika końcowego. Korzyści są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wyobraź sobie, że siedzisz przy 

biurku, gdy szef natychmiast ogłasza natychmiastowe spotkanie awaryjne - do Ciebie dociera 

dokument wysyłany pocztą e-mail, który będzie tematem spotkania. Przed połączeniem 

bezprzewodowym najpierw musisz poczekać, aż komputer odbierze wiadomość e-mail, a następnie 

wydrukować dokument przed podróżą na spotkanie; z laptopem należy wziąć pod uwagę kable, baterie 

i połączenia. Po spotkaniu wrócisz do swojego biurka w celu wprowadzenia zmian w dokumencie lub 

dalszej korespondencji e-mailem. W środowisku bezprzewodowym możesz odbierać wiadomości e-

mail i czytać dokument w drodze na spotkanie, wprowadzać zmiany w dokumencie i korespondować z 

innymi uczestnikami w czasie rzeczywistym podczas spotkania. 

Dlaczego potrzebujesz standardu bezprzewodowej sieci LAN? 

Przed przyjęciem standardu 802.11 dostawcy bezprzewodowych sieci danych stworzyli sprzęt oparty 

na zastrzeżonej technologii. W obawie przed związaniem się z konkretnym dostawcą potencjalni klienci 

bezprzewodowi zamiast tego zwrócili się w stronę technologii przewodowych opartych na 

standardach. W rezultacie wdrożenie sieci bezprzewodowych nie nastąpiło na dużą skalę i pozostało 

luksusem dla dużych firm o dużych budżetach. Jedynym sposobem, w jaki bezprzewodowe sieci lokalne 

byłyby ogólnie akceptowane, byłoby to, że sprzęt bezprzewodowy miał niski koszt i stałby się towarem, 

takim jak routery i przełączniki. Uznając, że jedynym sposobem, aby tak się stało, byłoby ustanowienie 

standardu bezprzewodowej sieci danych, grupa 802 Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE) podjęła swoje 11. wyzwanie. Ponieważ wielu członków Grupy Roboczej 802.11 było 

pracownikami dostawców technologii bezprzewodowych, pojawiło się wiele nacisków na włączenie 

niektórych funkcji do ostatecznej specyfikacji. Chociaż spowolniło to proces finalizacji 802.11, 

zapewniło także impet do dostarczenia bogatego w funkcje standardu, który pozostanie otwarty na 

przyszłość ekspansji. 26 czerwca 1997 r. IEEE ogłosiło ratyfikację standardu 802.11 dla 

bezprzewodowych sieci lokalnych. Od tego czasu spadły koszty związane z wdrażaniem sieci opartej na 

802.11, a sieci WLAN są szybko wdrażane w szkołach, firmach i domach. W tej sekcji omówimy 



ewolucję standardu pod względem przepustowości i usług. Omówimy również standardy WLAN, które 

są odgałęzieniami standardu 802.11. 

UWAGA 

IEEE (www.ieee.org) to stowarzyszenie, które opracowuje standardy dla prawie wszystkich urządzeń 

elektronicznych i / lub elektrycznych. Społeczeństwa IEEE nie ograniczają się wyłącznie do zagadnień 

związanych z komputerem, ale obejmują praktycznie każdą praktykę techniczną, od samochodów po 

morze, od sieci neuronowych po nadprzewodniki. Z 36 towarzystwami technicznymi zajmującymi się 

szeroko pojętymi obszarami zainteresowań, bardziej szczegółowe tematy są obsługiwane przez 

specjalne komitety. Te inne komitety tworzą grupy robocze (grupy robocze) i techniczne grupy 

doradcze (TAG) w celu stworzenia modeli operacyjnych, które umożliwiają różnym dostawcom 

opracowywanie i sprzedaż produktów, które będą kompatybilne. Członkami tych komitetów i grup są 

profesjonaliści pracujący dla firm, które opracowują, tworzą lub produkują zgodnie z ich praktyką 

techniczną. Grupy te spotykają się kilka razy w roku, aby omawiać nowe trendy w swojej branży lub 

kontynuować proces doskonalenia obecnego standardu. 

Co dokładnie definiuje standard 802.11? 

Podobnie jak we wszystkich standardach 802.x, specyfikacja 802.11 obejmuje działanie kontroli 

dostępu do mediów (MAC) i warstw fizycznych. Jak widać na rysunku , 802.11 definiuje podwarstwę 

MAC, usługi MAC i protokoły oraz trzy warstwy fizyczne (PHY). 

 

Trzy opcje warstwy fizycznej dla 802.11 to pasmo podstawowe PHY w podczerwieni (IR) i dwa PHY 

częstotliwości radiowej (RF). Z powodu ograniczeń w polu widzenia w przypadku PHY w podczerwieni 

nastąpił niewielki rozwój. Warstwa fizyczna RF składa się z widma rozproszonego z przeskokiem 

częstotliwości (FHSS) i widma rozproszonego z bezpośrednią sekwencją (DSSS) w paśmie 2,4 GHz. 

Wszystkie trzy warstwy fizyczne działają z prędkością 1 lub 2 Mb / s. Większość implementacji 802.11 

wykorzystuje metodę DSSS. FHSS działa poprzez wysyłanie serii danych na wielu częstotliwościach. Jak 

sama nazwa wskazuje, przeskakuje między częstotliwościami. Zazwyczaj urządzenia używają do 

czterech częstotliwości jednocześnie do wysyłania informacji i tylko przez krótki czas przed 

przeskoczeniem na nowe częstotliwości. W rzeczywistości, ze względu na krótki okres użytkowania 

częstotliwości i uzgodnienie urządzenia tych częstotliwości, wiele sieci autonomicznych może 

współistnieć w tej samej przestrzeni fizycznej. DSSS działa, dzieląc dane na kilka części i jednocześnie 

wysyłając je na tak wiele różnych częstotliwości, jak to możliwe, w przeciwieństwie do FHSS, który 

wysyła ograniczoną liczbę częstotliwości. Ten proces pozwala na wyższe prędkości transmisji niż FHSS, 

ale jest podatny na większe zdarzenia Jest to spowodowane tym, że dane obejmują większą część 

widma w danym momencie niż FHSS. Zasadniczo DHSS zalewa widmo jednocześnie, podczas gdy FHSS 

transmituje selektywnie na określonych częstotliwościach 

Projektowanie i planowanie… 

Dodatkowe inicjatywy Komitetu Normalizacyjnego 802 



802.1 LAN/MAN Bridging and Managemen : 802.1 jest podstawowym standardem mostowania LAN / 

MAN, architektury LAN, zarządzania LAN i warstw protokołu powyżej warstw MAC i LLC. Niektóre 

przykłady obejmują 802.1q, standard dla wirtualnych sieci LAN oraz 802.1d, protokół Spanning Tree. 

802.2 Kontrola logicznego łącza : Ponieważ kontrola logicznego łącza jest teraz częścią wszystkich 

standardów 802, ta grupa robocza jest obecnie w stanie hibernacji (nieaktywna) i nie ma w niej żadnych 

projektów.  

802.3 CSMA / CD Access Method (Ethernet) : 802.3 określa, że sieć Ethernet może działać z prędkością 

10 Mb / s, 100 Mb / s, 1 Gb / s, a nawet 10 Gb / s. Określa również, że okablowanie skrętki kategorii 5 

i okablowanie światłowodowe są prawidłowymi typami kabli. Ta grupa określa, w jaki sposób zmusić 

sprzęt dostawców do współpracy pomimo różnych prędkości i typów kabli. 

802.4 Magistrala przekazująca tokeny : Ta grupa robocza znajduje się również w stanie hibernacji i nie 

ma w niej żadnych projektów. 

802.5 Token Ring Sieci :  Token Ring działają z prędkością 4 Mb / s lub 16 Mb / s. Obecnie istnieją grupy 

robocze proponujące 100 mb Token Ring (802.5t) i Gigabit Token Ring (802.5v). Przykłady innych 

specyfikacji 802.5 to 802.5c, podwójne zawijanie pierścienia i 802.5j, przyłącze stacji światłowodowej 

802.6 Metropolitan Area Network (MAN) :  Ponieważ sieci metropolitalne są tworzone i zarządzane 

zgodnie z obecnymi standardami pracy w sieci, grupa robocza 802.6 jest w stanie hibernacji. 

802.7 Szerokopasmowa sieć LAN : W 1989 r. Ta grupa robocza zaleciła praktyki dotyczące 

szerokopasmowych sieci LAN, które zostały potwierdzone w 1997 r. Ta grupa jest nieaktywna i nie 

realizuje żadnych projektów. Prace konserwacyjne dla 802.7 są teraz obsługiwane przez 802.14. 

802.8 Światłowody : Wiele z zalecanych przez tę grupę roboczą praktyk w zakresie światłowodów jest 

pakowanych w inne standardy w warstwie fizycznej. 

802.9 Usługi izochroniczne LAN (ISLAN) : Usługi izochroniczne odnoszą się do procesów, w których 

dane muszą być dostarczane w określonych ograniczeniach czasowych. Przesyłanie strumieniowe 

multimediów i połączenia głosowe to przykłady ruchu wymagającego izochronicznego systemu 

transportu. 

802.10 Standard dla bezpieczeństwa interoperacyjnej sieci LAN (SILS) : Ta grupa robocza zapewniła 

pewne standardy bezpieczeństwa danych w postaci 802.10a, Security Architecture Framework i 

802.10c, Zarządzanie kluczami. Ta grupa robocza jest obecnie w stanie hibernacji i nie realizuje żadnych 

projektów. 

802.11 Bezprzewodowa sieć LAN (WLAN) : Ta grupa robocza opracowuje standardy bezprzewodowej 

transmisji danych w zakresie częstotliwości 2,4 GHz i 5,1 GHz. 

802.12 Metoda dostępu z priorytetem na żądanie :  Ta grupa robocza dostarczyła dwie specyfikacje 

warstwy fizycznej i repeatera do opracowania MAC o priorytecie zapotrzebowania 100 Mb / s. Chociaż 

zostały zaakceptowane jako normy ISO i otrzymano patenty na ich działanie, powszechna akceptacja 

została przyćmiona przez Ethernet. Standard 802.12 jest obecnie wycofywany. 

802.13 : Ten standard celowo pozostawiono pusty.  

802.14  Szerokopasmowa sieć komunikacyjna oparta na telewizji kablowej : Ta grupa robocza 

opracowała specyfikacje dla fizycznych i kontrolnych warstw kontroli dostępu do telewizorów 

kablowych i modemów kablowych. Sądząc, że ich praca do wykonania, ta grupa robocza nie realizuje 

żadnych projektów. 



802.15 Bezprzewodowa sieć osobista (WPAN) : Wizją sieci osobistej jest stworzenie bezprzewodowego 

połączenia między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komputerowymi, takimi jak komputery PC, 

urządzenia peryferyjne, telefony komórkowe, urządzenia PDA, pagery i elektronika użytkowa, 

umożliwiając urządzenia do komunikacji i współpracy ze sobą bez zakłócania innej komunikacji 

bezprzewodowej. 

802.16 Bezprzewodowy dostęp szerokopasmowy : Celem grupy roboczej 802.16 jest opracowanie 

standardów dla stałych szerokopasmowych bezprzewodowych systemów dostępu. Standardy te mają 

kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów pętli lokalnej „ostatniej mili”. 802.16 jest podobny 

do 802.11a, ponieważ wykorzystuje nielicencjonowane częstotliwości w widmie nielicencjonowanej 

krajowej infrastruktury informacyjnej (U-NII). 802.16 różni się od 802.11a tym, że problemy z jakością 

głosu / wideo / danych są rozwiązywane z rozpocznij, aby przedstawić standard, który będzie 

obsługiwał prawdziwy backhaul sieci bezprzewodowej. 

Czy standard 802.11 jest zgodny z gwarancją różnych dostawców? 

Jak wspomniano wcześniej, głównym powodem, dla którego sieci WLAN nie były szeroko 

rozpowszechnione i akceptowane był brak standaryzacji. Logiczne jest pytanie, czy dostawcy 

zaakceptowaliby niezastrzeżony standard operacyjny, ponieważ dostawcy konkurują ze sobą, tworząc 

unikalne i wyróżniające się produkty. Mimo, że 802.11 znormalizowało PHY, MAC, częstotliwości 

wysyłania / odbierania, prędkości transmisji i inne, nie gwarantuje absolutnie, że produkty różnych 

dostawców będą w 100% kompatybilne. W rzeczywistości niektórzy dostawcy wbudowali funkcje 

kompatybilności wstecznej do swoich produktów 802.11, aby wspierać swoich starszych klientów. Inni 

dostawcy wprowadzili własne rozszerzenia (na przykład dostosowanie szybkości transmisji i silniejsze 

szyfrowanie) do swoich ofert 802.11. Aby upewnić się, że konsumenci mogą budować współdziałające 

sieci bezprzewodowe 802.11, organizacja o nazwie Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) 

testuje i certyfikuje urządzenia 802.11. Ich symbol zatwierdzenia oznacza, że konsument może mieć 

pewność, że dane urządzenie przeszło gruntowny test współpracy z urządzeniami innych dostawców. 

Jest to ważne przy rozważaniu urządzeń, które mają zostać zaimplementowane w istniejącej sieci, 

ponieważ jeśli urządzenia nie mogą się komunikować, komplikuje zarządzanie siecią - w rzeczywistości 

będziesz musiał poradzić sobie z dwiema autonomicznymi sieciami. Jest to również ważne przy 

budowaniu nowej sieci, ponieważ możesz być ograniczony do jednego dostawcy. Od czasu 

zatwierdzenia pierwszego standardu 802.11 w 1997 r. Wprowadzono szereg inicjatyw mających na 

celu ulepszenia. Jak zobaczycie w następnych sekcjach, postępuje ewolucja ze standardem 802.11. 

Wprowadzenie standardu nastąpiło wraz z 802.11, a następnie 802.11b, a następnie 802.11a, który 

zapewnia pięciokrotnie większą przepustowość niż 802.11b. Obecnie, wraz ze stale rosnącym popytem 

na usługi multimedialne, rozwija się 802.11e. Każda grupa zadań, opisana poniżej, stara się 

przyspieszyć standard 802.11, czyniąc go globalnie dostępnym, bez konieczności ponownego 

tworzenia warstwy MAC 802.11: 

* Grupa robocza 802.11d koncentruje się na rozwoju urządzeń WLAN 802.11 do działania na rynkach 

nieobsługiwanych przez obecny standard (obecny standard 802.11 określa działanie sieci WLAN tylko 

w kilku krajach). 

* Grupa robocza 802.11f opracowuje protokół Inter-Access Point, ze względu na obecne ograniczenia 

zabraniające roamingu między punktami dostępowymi wykonanymi przez różnych dostawców. 

Protokół ten pozwoliłby urządzeniom bezprzewodowym wędrować między punktami dostępowymi 

wykonanymi przez konkurujących dostawców. 

* Grupa robocza 802.11g pracuje nad dalszym zwiększaniem szybkości przesyłania danych w paśmie 

radiowym 2,4 GHz. 



* Grupa robocza 802.11h jest zajęta opracowywaniem rozszerzeń do zarządzania spektrum i energią 

dla standardu IEEE 802.11a do użytku w Europie. 

802.11b 

Ignorując fizyczne nośniki FHSS i IR, PHY 802.11b wykorzystuje DSSS do nadawania w dowolnym z 14 

kanałów o środkowej częstotliwości w paśmie przemysłowym, naukowym i medycznym (ISM) 2,4 GHz. 

W widmie radiowym 2.4 GHZ występuje wiele różnych urządzeń konkurujących o przestrzeń 

powietrzną . Niestety większość urządzeń, które powodują zakłócenia są szczególnie powszechne w 

środowisku domowym, np. kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe. Jak można sobie 

wyobrazić, żywotność sieci 802.11b zależy od liczby tych produktów w pobliżu urządzeń sieciowych. 

Jeden z nowszych uczestników w przestrzeni powietrznej 802.11b ma postać nowo powstającego 

standardu bezprzewodowego Bluetooth. Choć urządzenia Bluetooth przeznaczone są do transmisji na 

krótkie odległości, wykorzystują FHSS do komunikowania się ze sobą. Cyklicznie przewijając tysiące 

częstotliwości na sekundę, wygląda na to, że stwarza największą szansę na zakłócenia dla 802.11. 

Dalsze badania dokładnie określą, co, jeśli jakiekolwiek zakłócenia Bluetooth spowodują w sieciach 

802.11b. Wiele firm jest zaniepokojonych nadmiernym nasyceniem widma 2,4 GHz i podejmuje kroki, 

aby zapewnić, że ich urządzenia „dobrze się bawią” z innymi na tej arenie. Te formy zakłóceń będą 

miały bezpośredni wpływ na użytkownika domowego, który chce skonfigurować bezprzewodową sieć 

LAN, szczególnie jeśli sąsiedzi obsługują urządzenia zakłócające. Tylko czas pokaże, czy 802.11b będzie 

w stanie przeciwstawić się tym przeciwnikom i utrzymać się na rynku. 

802.11a 

Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na większą przepustowość i rosnącą liczbę technologii 

działających w paśmie 2,4 GHz, standard 802.11a został stworzony do użytku w sieci WLAN w Ameryce 

Północnej jako uaktualnienie standardu 802.11b. 802.11a zapewnia przepustowość od 25 do 54 Mb / 

s w widmie 5 GHz (widmo nielicencjonowanej krajowej infrastruktury informacyjnej [U-NII]). Ponieważ 

pasmo 5 GHz jest obecnie w większości czyste, ryzyko zakłóceń jest zmniejszone. Może się to jednak 

zmienić, ponieważ nadal jest nielicencjonowaną częścią widma. Standard 802.11a jest nadal 

przeznaczony głównie dla przedsiębiorstw, zapewniając obsługę sieci Ethernet. 

802.11a jest jednym z rozszerzeń warstwy fizycznej standardu 802.11. Całkowicie porzucając widmo 

rozproszone, 802.11a wykorzystuje technikę kodowania zwaną multipleksowaniem z ortogonalnym 

podziałem częstotliwości (OFDM). Chociaż ta technika kodowania jest podobna do specyfikacji 

europejskiej warstwy fizycznej HiperLAN 5 GHz, która zostanie wyjaśniona bardziej szczegółowo w 

dalszej części rozdziału 802.11 obecnie jest specyficzny dla Stanów Zjednoczonych. 

802.11e 

IEEE 802.11e zapewnia ulepszenia standardu 802.11 przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z 

802.11bi 802.11a. Udoskonalenia obejmują funkcje multimedialne możliwe dzięki przyjęciu funkcji 

jakości usług (QoS), a także ulepszeń bezpieczeństwa. Co to oznacza dla usługodawcy? Oznacza to 

możliwość oferowania wideo na żądanie, audio na żądanie, szybkiego dostępu do Internetu oraz usług 

Voice over IP (VoIP). Co to oznacza dla użytkownika domowego lub biznesowego? Umożliwia wysokiej 

jakości multimedia w postaci wideo MPEG2 i dźwięku o jakości CD, a także na nowo definiuje 

tradycyjne korzystanie z telefonu z VoIP. QoS jest kluczem do dodatkowej funkcjonalności w 

standardzie 802.11e. Zapewnia funkcjonalność niezbędną do obsługi aplikacji wrażliwych na czas, 

takich jak wideo i audio. QoS obejmuje kolejkowanie, narzędzia do kształtowania ruchu i planowanie. 

Te cechy pozwalają na priorytet ruchu. Na przykład, ruch danych nie jest wrażliwy na czas i dlatego ma 



niższy priorytet niż aplikacje takie jak przesyłanie strumieniowe wideo. Dzięki tym ulepszeniom sieć 

bezprzewodowa ewoluowała, aby sprostać wymaganiom dzisiejszych użytkowników. 

Rozwijanie sieci WLAN poprzez architekturę 802.11 

Architekturę 802.11 można najlepiej opisać jako szereg połączonych ze sobą komórek i składa się z: 

urządzenia lub stacji bezprzewodowej, punktu dostępu (AP), medium bezprzewodowego, systemu 

dystrybucji (DS), podstawowego zestawu usług (BSS) ), zestaw usług rozszerzonych (ESS) oraz usługi 

stacji i dystrybucji. Wszystko to razem zapewnia jednolitą siatkę, dzięki czemu urządzenia 

bezprzewodowe mogą wędrować po sieci WLAN, szukając wszystkich celów i celów, takich jak 

urządzenie przewodowe. 

Podstawowy zestaw usług 

Rdzeniem standardu IEEE 802.11 jest podstawowy zestaw usług (BSS). Jak widać , ten model składa się 

z jednego lub więcej urządzeń bezprzewodowych komunikujących się z jednym punktem dostępowym 

(AP) w jednej komórce radiowej. Jeśli nie ma połączeń z powrotem do sieci przewodowej, jest to 

nazywane niezależnym podstawowym zestawem usług. 

 

Jeśli w sieci bezprzewodowej nie ma punktu dostępu, jest to określane jako sieć ad-hoc, co oznacza, że 

cała komunikacja bezprzewodowa jest przesyłana bezpośrednio między członkami sieci ad-hoc. 

Rysunek pokazuje podstawową sieć ad-hoc. 

 

Gdy BSS ma połączenie z siecią przewodową za pośrednictwem AP, robi to  i nazywa się infrastrukturą 

BSS. AP wypełnia lukę między urządzeniem bezprzewodowym a siecią przewodową. Ponieważ w tym 

modelu istnieje wiele Punktów Dostępowych, urządzenia bezprzewodowe nie komunikują się już w 

trybie peer-to-peer. Zamiast tego cały ruch z jednego urządzenia przeznaczonego dla innego 

urządzenia jest przekazywany przez AP. Chociaż mogłoby się wydawać, że podwoiłoby to ruch w sieci 

WLAN, zapewnia to także buforowanie ruchu na punkcie dostępowym, gdy urządzenie działa w trybie 

niskiego poboru mocy. 



Rozszerzony zestaw usług 

Najważniejszą siłą stojącą za wdrażaniem sieci WLAN jest fakt, że dzięki 802.11 użytkownicy mogą 

swobodnie poruszać się bez konieczności ręcznego przełączania połączeń sieciowych. Gdybyśmy 

pracowali z jednym BSS infrastruktury, to poruszanie się byłoby ograniczone do zakresu sygnału 

naszego jednego AP. Dzięki rozszerzonemu zestawowi usług (ESS) architektura IEEE 802.11 pozwala 

użytkownikom przemieszczać się pomiędzy wieloma BSS infrastruktury. W ESS punkty AP rozmawiają 

między sobą, przekazując ruch z jednego BSS do drugiego, a także przełączają urządzenia roamingowe 

z jednego BSS do drugiego. Robią to za pomocą medium zwanego systemem dystrybucji (DS). System 

dystrybucji tworzy kręgosłup sieci WLAN, podejmując decyzje, czy przekazywać ruch z jednego BSS do 

sieci przewodowej, czy z powrotem do innego AP lub BSS. Tym, co sprawia, że sieć WLAN jest tak 

wyjątkowa, są niewidoczne interakcje między różnymi częściami rozszerzonego zestawu usług. 

Urządzenia w sieci przewodowej nie mają pojęcia, że komunikują się z mobilnym urządzeniem WLAN, 

ani nie widzą przełączania, które następuje, gdy urządzenie bezprzewodowe zmienia się z jednego 

punktu dostępowego na inny. W przypadku sieci przewodowej widzi tylko spójny MAC adres do 

rozmowy, tak jakby MAC był kolejnym węzłem w sieci. 

Usługi dla architektury 802.11 

Istnieje dziewięć różnych usług, które zapewniają obsługę za kulisami architektury 802.11. Z tych 

dziewięciu cztery należą do grupy usług stacji, a pozostałe pięć do grupy usług dystrybucji. 

Usługi stacji 

Cztery usługi stacji (uwierzytelnianie, usuwanie uwierzytelnienia, dostarczanie danych i prywatność) 

zapewniają funkcjonalność równą standardowym sieciom przewodowym 802.3. Usługa 

uwierzytelniania określa tożsamość urządzenia bezprzewodowego. Bez tej wyraźnej tożsamości 

urządzenie nie ma dostępu do sieci WLAN. Uwierzytelnienia można również dokonać na podstawie 

listy adresów MAC, które mogą korzystać z sieci. Lista dozwolonych adresów MAC może znajdować się 

w punkcie dostępowym lub w bazie danych gdzieś w sieci przewodowej. Urządzenie bezprzewodowe 

może uwierzytelniać się jednocześnie w więcej niż jednym punkcie dostępowym. Tego rodzaju 

„wstępne uwierzytelnienie” umożliwia urządzeniu przygotowanie innych punktów dostępu do wejścia 

w przestrzeń powietrzną. Usługa usuwania uwierzytelnienia służy do niszczenia wcześniej znanej 

tożsamości stacji. Po uruchomieniu usługi usuwania uwierzytelnienia urządzenie bezprzewodowe nie 

może już uzyskać dostępu do sieci WLAN. Usługa ta jest wywoływana, gdy urządzenie bezprzewodowe 

zostanie wyłączone lub gdy wędruje poza zasięg punktu dostępu. To zwalnia zasoby na AP dla innych 

urządzeń. Podobnie jak w przypadku przewodowych odpowiedników, standard 802.11 określa usługę 

dostarczania danych, która zapewnia niezawodne przesyłanie ramek danych z jednego MAC na inny. 

Dostarczenie danych zostanie omówione bardziej szczegółowo w poniższych sekcjach. Usługa 

prywatności służy do ochrony danych przechodzących przez sieć WLAN. Mimo że usługa wykorzystuje 

schemat szyfrowania oparty na RC4, nie jest przeznaczona do szyfrowania typu end-to-end ani jako 

jedyna metoda zabezpieczania danych. Jego konstrukcja miała zapewnić poziom ochrony równoważny 

poziomowi zapewnianemu w sieci przewodowej - stąd jego moniker Wireless Equivalency Privacy 

(WEP). 

Usługi dystrybucji 

Pięć usług dystrybucji między podwarstwą Logical Link Control (LLC) a MAC decyduje o tym, gdzie dane 

ramki 802.11   zostaną wysłane. Jak zobaczymy, te usługi dystrybucji powodują przeniesienie roamingu, 

gdy urządzenie bezprzewodowe jest w ruchu. Pięć usług to asocjacja, ponowne powiązanie, 

rozłączenie, integracja i dystrybucja. Urządzenie bezprzewodowe korzysta z usługi asocjacyjnej, gdy 



tylko łączy się z punktem dostępowym. Ta usługa ustanawia logiczne połączenie między urządzeniami 

i określa ścieżkę, którą musi pokonać system dystrybucyjny, aby dotrzeć do urządzenia 

bezprzewodowego. Jeśli urządzenie bezprzewodowe nie ma powiązania z punktem dostępu, DS nie 

będzie wiedział, gdzie jest to urządzenie ani jak uzyskać do niego ramki danych. Urządzenie 

bezprzewodowe można uwierzytelnić na więcej niż jednym punkcie dostępowym jednocześnie, ale 

nigdy nie będzie ono powiązane z więcej niż jednym punktem dostępowym. 

Jak zobaczymy w późniejszych sekcjach dotyczących sytuacji w roamingu i małej mocy, czasami 

urządzenie bezprzewodowe nie będzie połączone w sposób ciągły z tym samym punktem dostępowym. 

Aby uniknąć utraty jakichkolwiek informacji o sesji sieciowej, jakie posiada urządzenie 

bezprzewodowe, używana jest usługa ponownego powiązania. usługa jest podobna do usługi 

asocjacyjnej, ale zawiera bieżące informacje o urządzeniu bezprzewodowym. W przypadku roamingu 

informacja ta informuje obecnego AP, który był ostatnim AP, co pozwala obecnemu AP skontaktować 

się z poprzednim AP, aby odebrać dowolne ramki danych czekające na urządzenie bezprzewodowe i 

przesłać je do miejsca docelowego. Usługa rozłączania służy do zerwania powiązania między punktem 

dostępowym a urządzeniem bezprzewodowym. Może to być spowodowane tym, że urządzenie 

wędruje poza obszar AP, AP się wyłącza lub z jednego z wielu innych powodów. Aby kontynuować 

komunikację z siecią, urządzenie bezprzewodowe będzie musiało skorzystać z usługi asocjacyjnej w 

celu znalezienia nowego AP. Usługa dystrybucji jest wykorzystywana przez punkty dostępowe przy 

ustalaniu, czy wysłać ramkę danych do innego punktu dostępu i ewentualnie innego urządzenia 

bezprzewodowego, czy też ramka ma skierować się z sieci WLAN do sieci przewodowej. Usługa 

integracji znajduje się również w punktach dostępowych. Usługa ta dokonuje tłumaczenia danych z 

formatu ramki 802.11 na format ramkowania sieci przewodowej. Robi to również w drugą stronę, 

biorąc dane przeznaczone dla sieci WLAN i kadrując je w formacie ramki 802.11. 

Mechanizm CSMA-CA 

Podstawowym mechanizmem dostępu dla 802.11 jest unikanie kolizji z wyczuwalnym przez operatora 

dostępem (CSMA-CA) z binarnym wykładniczym wycofywaniem. Jest to bardzo podobne do 

wykrywającego kolizję wykrywania z dostępem wielu dostawców (CSMACD), który znamy, gdy mamy 

do czynienia ze standardowym 802.3 (Ethernet ), ale z kilkoma głównymi różnicami. W przeciwieństwie 

do Ethernetu, który wysyła sygnał do momentu wykrycia kolizji, CSMA-CA bardzo ostrożnie nie 

przesyła, chyba że ma uwagę jednostki odbierającej i żadna inna jednostka nie mówi. Nazywa się to 

słuchaniem przed rozmową (LBT). Przed przesłaniem pakietu urządzenie bezprzewodowe będzie 

nasłuchiwać, czy jakiekolwiek inne urządzenie transmituje. Jeśli nastąpi transmisja, urządzenie zaczeka 

na losowo określony czas, a następnie nasłuchuje ponownie. Jeśli nikt inny nie korzysta z nośnika, 

urządzenie rozpocznie transmisję. W przeciwnym razie zaczeka jeszcze raz na losowy czas, zanim 

ponownie posłucha. 

Mechanizm RTS / CTS 

Aby zminimalizować ryzyko transmisji urządzenia bezprzewodowego w tym samym czasie co inne 

urządzenie bezprzewodowe (a tym samym spowodowania kolizji), projektanci 802.11 zastosowali 

mechanizm o nazwie Request To Send / Clear aby wysyłać (RTS / CTS). Na przykład, jeśli dane dotrą do 

AP przeznaczonego dla węzła bezprzewodowego, AP wyśle ramkę RTS do węzła bezprzewodowego z 

żądaniem określonego czasu dostarczenia do niego danych. Węzeł bezprzewodowy odpowiedziałby 

ramką CTS mówiącą, że wstrzymywałby wszelką inną komunikację, dopóki AP nie zakończy wysyłania 

danych. Inne węzły bezprzewodowe usłyszą, że transakcja ma miejsce, i opóźnią ich transmisję również 

w tym okresie. W ten sposób dane są przekazywane między węzłami z minimalną możliwością 

spowodowania przez urządzenie kolizji na nośniku. Pozbywa się to również dobrze 



udokumentowanego problemu z siecią WLAN, zwanego ukrytym węzłem. W sieci z wieloma 

urządzeniami istnieje możliwość, że jeden węzeł bezprzewodowy może nie znać wszystkich 

pozostałych węzłów WLAN Dzięki RST / CTS każdy węzeł słyszy żądania transmisji danych do innych 

węzłów, a tym samym uczy się, jakie inne urządzenia działają w tym BSS. 

Uznanie danych 

Podczas przesyłania danych sygnałem radiowym z nieodłącznym ryzykiem zakłóceń 

prawdopodobieństwo zgubienia pakietu między radiem nadawczym a jednostką docelową jest 

znacznie większe niż w modelu sieci przewodowej. Aby mieć pewność, że transmisja danych nie 

zostanie utracona eter, potwierdzenie (ACK). Część potwierdzenia CSMA-CA oznacza, że gdy host 

docelowy odbierze pakiet, odsyła powiadomienie do jednostki wysyłającej. Jeśli nadawca nie otrzyma 

potwierdzenia, będzie wiedział, że ten pakiet nie został odebrany i wyśle go ponownie. Wszystko to 

odbywa się na warstwie MAC. Zauważając, że ACK nie zostało odebrane, jednostka wysyłająca jest w 

stanie złapać nośnik radiowy, zanim jakakolwiek inna jednostka będzie mogła, i ponownie wyśle pakiet. 

Pozwala to na odzyskanie po zakłóceniach bez uświadomienia użytkownikowi końcowego, że wystąpił 

błąd komunikacji. 

Konfigurowanie fragmentacji 

W środowisku podatnym na zakłócenia istnieje możliwość, że jeden lub więcej bitów w pakiecie ulegnie 

uszkodzeniu podczas transmisji. Bez względu na liczbę uszkodzonych bitów pakiet będzie musiał zostać 

wysłany ponownie. Podczas pracy w obszarze, w którym zakłócenia nie są możliwe, ale rzeczywistością, 

sensowne jest przesyłanie mniejszych pakietów niż te tradycyjnie spotykane w sieciach 

przewodowych. Pozwala to na szybszą retransmisję pakietu. Wadą takiego rozwiązania jest to, że w 

przypadku braku uszkodzonych pakietów koszt wysłania wielu krótkich pakietów jest większy niż koszt 

wysłania tej samej informacji w kilku dużych pakietach. Dzięki standardowi 802.11 ta funkcja jest 

konfigurowalna W ten sposób administrator  sieci może określić krótkie pakiety w niektórych 

obszarach i dłużej ,pakiety w bardziej otwartych, nie przeszkadzających obszarach. 

Korzystanie z opcji zarządzania energią 

Ponieważ głównym założeniem bezprzewodowych sieci LAN jest mobilność, najważniejsze jest 

posiadanie wystarczającej mocy baterii do zasilania kanału komunikacyjnego. IEEE rozpoznało to i 

obejmowało usługę zarządzania energią, która pozwala klientowi mobilnemu przejść w tryb uśpienia 

w celu oszczędzania energii bez utraty łączność z infrastrukturą bezprzewodową. Wykorzystując 20-

bajtową ramkę Power Save Poll (PS-Poll), urządzenie bezprzewodowe wysyła komunikat do swojego 

AP, informując, że przechodzi w tryb oszczędzania energii, a AP musi buforować wszystkie pakiety 

przeznaczone dla urządzenia, dopóki nie wróci online. Od czasu do czasu urządzenie bezprzewodowe 

budzi się i sprawdza, czy w AP czekają na niego jakieś pakiety. Jeśli nie, wysyłana jest inna ramka PS-

Poll, a urządzenie ponownie przechodzi w tryb uśpienia. Prawdziwą korzyścią jest to, że użytkownik 

mobilny może korzystać z sieci WLAN przez dłuższy czas bez znaczącego wpływu na żywotność baterii. 

Roaming Multicell 

Kolejną korzyścią dla bezprzewodowych sieci LAN jest możliwość przemieszczania się z 

bezprzewodowej komórki do komórki podczas poruszania się po biurze, kampusie lub domu bez 

potrzeby modyfikowania usług sieciowych. Wędrowanie między punktami dostępu w ESS jest bardzo 

ważną częścią standardu 802.11. 

Roaming opiera się na zdolności urządzenia bezprzewodowego do określenia jakości sygnału 

bezprzewodowego do dowolnego punktu dostępowego w zasięgu i podjęcia decyzji o przełączeniu 



komunikacji  na inny AP, jeśli ma silniejszy lub czystszy sygnał. Jest to oparte głównie na jednostce 

zwanej stosunkiem sygnału do szumu (S / N). Aby urządzenia bezprzewodowe mogły określić stosunek 

sygnału do szumu dla każdego punktu dostępowego w sieci, punkty dostępowe wysyłają informacje 

nawigacyjne o punkcie dostępowym, a także dane pomiarowe łącza. Urządzenie bezprzewodowe 

nasłuchuje tych sygnałów nawigacyjnych i określa, który AP ma najczystszy i najczystszy sygnał. Po 

dokonaniu tego ustalenia urządzenie bezprzewodowe wysyła informacje uwierzytelniające i próbuje 

ponownie połączyć się z nowym AP. Proces ponownej asocjacji informuje nowy AP, z którego AP 

właśnie przyszło urządzenie. Nowy AP odbiera wszystkie ramki danych, które mogą pozostać w starym 

AP i powiadamia stary AP, że nie musi już akceptować wiadomości dla tego urządzenia 

bezprzewodowego, co zwalnia zasoby starego AP dla innych klientów. Mimo że standard 802.11 

obejmuje pojęcia związane z komunikacją między punktem dostępowym a DS, nie definiuje dokładnie 

jak ta komunikacja powinna odbywać się, ponieważ tak jest wiele różnych sposobów realizacji tej 

komunikacji. Chociaż daje to sprzedawcy dużą elastyczność w projektowaniu AP / DS, mogą wystąpić 

sytuacje, w których AP różnych dostawców mogą nie być w stanie współpracować w systemie 

dystrybucyjnym z powodu różnic w sposobie, w jaki ci dostawcy implementowali interakcję AP / DS. 

Obecnie istnieje grupa robocza 802.11 (802.11f) opracowująca protokół punktu dostępu, który będzie 

bardzo pomocny w przyszłości, ponieważ firmy, które zainwestowały w produkty jednego dostawcy, 

mogą zintegrować punkty dostępowe i urządzenia innych dostawców w swoich ESS . 

Bezpieczeństwo w sieci WLAN 

Jednym z największych problemów administratorów sieci podczas wdrażania sieci WLAN jest 

bezpieczeństwo danych. W środowisku przewodowym brak dostępu do fizycznego przewodu może 

uniemożliwić wędrowanie do budynku i połączenie z siecią wewnętrzną. W scenariuszu z siecią WLAN 

punkt dostępowy nie może ustalić, czy osoba obsługująca urządzenie bezprzewodowe siedzi w 

budynku, spędza czas w holu lub czy siedzi w zaparkowanym samochodzie na zewnątrz biura. Uznając, 

że przekazywanie danych przez niewiarygodne łącze radiowe może prowadzić do możliwego 

szpiegowania, standard IEEE 802.11 zapewnia trzy sposoby zapewnienia większego bezpieczeństwa 

danych przesyłanych przez sieć WLAN. Przyjęcie dowolnego (lub wszystkich trzech) tych mechanizmów 

zmniejszy prawdopodobieństwo przypadkowego narażenia na bezpieczeństwo. Pierwsza metoda 

wykorzystuje identyfikator zestawu usług (SSID) 802.11. Ten identyfikator SSID można powiązać z 

jednym lub kilkoma punktami dostępowymi, aby utworzyć wiele segmentów sieci WLAN w ramach 

infrastruktury BSS. Segmenty te mogą być powiązane z piętrami budynku, jednostkami biznesowymi 

lub innymi zestawami definicji danych. Ponieważ identyfikator SSID jest prezentowany podczas 

procesu uwierzytelniania, działa jak surowe hasło. Ponieważ większość użytkowników końcowych 

konfiguruje swoje urządzenia bezprzewodowe, te identyfikatory SSID mogą być współużytkowane 

przez użytkowników, co ogranicza ich skuteczność. Inną wadą używania identyfikatorów SSID jako 

jedynej formy uwierzytelnienia jest to, że gdyby identyfikator SSID został zmieniony (z powodu 

zwolnienia pracownika lub innego zdarzenia), wszystkie urządzenia bezprzewodowe i punkty dostępu 

musiałyby odzwierciedlać tę zmianę. W średniej wielkości sieci WLAN obracanie identyfikatorów SSID 

nawet co dwa lata może okazać się zniechęcającym i czasochłonnym zadaniem. Jak wspomniano 

wcześniej w części dotyczącej usług stacji, punkt dostępowy może również uwierzytelnić urządzenie 

bezprzewodowe na podstawie listy adresów MAC. Lista ta może znajdować się lokalnie w punkcie 

dostępowym lub uwierzytelnienie można sprawdzić na bazie danych dozwolonych adresów MAC 

znajdujących się w sieci przewodowej Zazwyczaj zapewnia to dobry poziom bezpieczeństwa i najlepiej 

jest go stosować w małych sieciach WLAN. W przypadku większych sieci WLAN administrowanie listą 

dozwolonych adresów MAC będzie wymagać niektórych usług zaplecza w celu skrócenia czasu 

potrzebnego na dodanie lub odejmowanie od listy. Trzeci mechanizm 802.11, który oferuje ochronę 

danych przechodzących przez sieć WLAN, został również wspomniany wcześniej w sekcji dotyczącej 



usług stacji. Usługa prywatności korzysta ze schematu szyfrowania opartego na RC-4, aby 

hermetyzować ładunek ramek danych 802.11, o nazwie WEP (Wired Equivalent Privacy). WEP określa 

40-bitowy klucz szyfrowania, chociaż niektórzy dostawcy wdrożyli klucz 104-bitowy. Jak wspomniano 

wcześniej, WEP nie jest przeznaczony do kompleksowego szyfrowania. Klucze WEP na AP  a urządzenia 

bezprzewodowe można obracać, ale ponieważ standard 802.11 nie określa protokołu zarządzania 

kluczami, cały obrót klucza należy wykonać ręcznie. Podobnie jak SSID, obracanie klucza WEP 

wpłynęłoby na wszystkie punkty dostępowe i użytkowników bezprzewodowych i wymagałoby 

znacznego wysiłku od administratora sieci. Niektórzy projektanci sieci uważają, że sieci WLAN znajdują 

się w tym samym tłumie, co urządzenia usługi dostępu zdalnego (RAS), i twierdzą, że najlepszym 

zabezpieczeniem jest umieszczenie architektury sieci WLAN za zaporą ogniową lub urządzeniem 

wirtualnej sieci prywatnej (VPN). Pozwoliłoby to uwierzytelnić klienta bezprzewodowego do VPN lub 

zapory ogniowej za pomocą oprogramowania innych firm (na szczycie WEP). Zaletą tego rozwiązania 

jest to, że większość uwierzytelniania dotyczyłaby urządzenia innego niż WLAN i nie wymagałaby 

dodatkowej konserwacji AP. Zastosowania sieci 802.11 mogą obejmować zarówno domy, obszary 

publiczne, takie jak szkoły i biblioteki, jak i firmy i kampusy korporacyjne. Zdolność do wdrożenia taniej 

sieci bez konieczności posiadania przewodów wszędzie pozwala sieciom bezprzewodowym na 

pojawienie się w obszarach, w których przewodowy sieci byłyby zbyt kosztowne. Usługi 802.11 

umożliwiają urządzeniu bezprzewodowemu taką samą funkcjonalność, jak sieć przewodowa, a 

jednocześnie umożliwiają użytkownikowi wędrowanie po sieci WLAN. Następnie omówimy kolejny 

przełom technologii bezprzewodowej, odwołujący się do prawdziwie swobodnego ducha. Ta 

rozwijająca się technologia jest w stanie zapewnić osobistą sieć, która porusza się wraz z Tobą, 

gdziekolwiek jesteś. Załóżmy, że otrzymasz wiadomość tekstową na telefon komórkowy i osobisty 

telefon komórkowy i chcesz przenieść zawartość do swojego urządzenia PDA. Nie ma problemu - w 

przypadku standardu 802.15 jest to możliwe bez względu na to, gdzie jesteś. A jeśli jesteś w miejscu 

publicznym, a ktoś w pobliżu korzysta z tej samej technologii, nie musisz się martwić, ponieważ Twoje 

informacje są szyfrowane. 

Opracowywanie WPAN poprzez architekturę 802.15 

Bezprzewodowe sieci osobiste (WPAN) to sieci zajmujące przestrzeń otaczającą osobę lub urządzenie, 

zwykle o promieniu 10 m. Nazywa się to osobistą przestrzenią operacyjną (POS). Ten typ sieci przylega 

do systemu ad-hoc wymagającego mała konfiguracja. Urządzenia w sieci WPAN znajdują się nawzajem 

i komunikują się przy niewielkim wysiłku użytkownika końcowego. Sieci WPAN są generalnie pod 

czujnym okiem grupy roboczej IEEE 802.15 (technicznie sieci 802.15 są definiowane jako sieci 

bezprzewodowe bliskiego zasięgu). Rosnąca tendencja do coraz bardziej „inteligentnych” urządzeń w 

domu i rosnąca liczba telepracowników i małych użytkowników biur / biur domowych (SOHO) 

napędzają popyt na tę sekcję przemysłu bezprzewodowego. Kolejnym wymaganiem dla tego segmentu 

jest potrzeba uproszczonej konfiguracji takiej sieci. Wraz z rozwojem tego segmentu, końcowi 

użytkownicy nie są elitarnymi, wczesnymi odbiorcami technologii, ale przeciętnym konsumentem. 

Sukces tego segmentu wynika z jego zdolności do uproszczenia jego użytkowania przy jednoczesnym 

utrzymaniu niższych kosztów. Ponadto podejmowane są różne wysiłki w celu ujednolicenia 

standardów 802.11 i 802.15 w zakresie interoperacyjności i ograniczenia zakłóceń w przestrzeni 2,4 

GHz. 

Ponieważ jest to ten sam nielicencjonowany zakres, który jest wspólny dla wielu urządzeń 

bezprzewodowych, takich jak urządzenia do otwierania drzwi garażowych, nianie elektroniczne i 

telefony bezprzewodowe, urządzenia 802.15 muszą być w stanie współistnieć. Są one podzielone na 

dwie kategorie. Pierwszy to model współpracy, w którym oba standardy nie tylko będzie współistniał 



z łagodzonymi zakłóceniami, ale także będzie współpracował. Drugi to model niewspółpracujący, w 

którym zakłócenia są łagodzone, ale dwa standardy nie współpracują. 

Bluetooth 

Technologia Bluetooth została nazwana na cześć Harolda Blaatanda (Bluetoothe) II, który był królem 

Danii w latach 940–981 i był w tym okresie powszechnie uważany za „jednoczącą osobę” w Europie. 

Zjednoczenie Europy oraz zjednoczenie urządzeń PDA i urządzeń komputerowych to równoległość, 

którą twórcy tej technologii starali się stworzyć, wybierając nazwę Bluetooth. Bluetooth rozpoczął się 

w 1994 roku, kiedy Ericsson szukał niedrogich interfejsów radiowych między telefonami komórkowymi 

i akcesoriami, takimi jak PDA. W 1998 r. Ericsson, IBM, Intel, Nokia i Toshiba utworzyły Bluetooth 

Special Interest Group (SIG) i do 1999 r. Powiększyły swoją działalność do ponad 1000 członków, w tym 

Microsoft. Jednak technologia Bluetooth jest obecnie opóźniona, a prognozowany koszt 5 USD na 

urządzenie nadawczo-odbiorcze nie jest realizowany, co w połączeniu z rozszerzeniem i sukcesem 

standardu 802.11 może zagrozić przetrwaniu tej technologii. Bluetooth to przede wszystkim 

technologia wymiany kabla WPAN, która działa w zakresie 2,4 GHz za pomocą FHSS. Jednym z 

głównych sterowników sukcesu technologii Bluetooth jest propozycja taniego wdrożenia i wielkości 

radiotelefonów bezprzewodowych. Sieci Bluetooth składają się z piconetów, które są luźno zbudowane 

lub sieci ad-hoc. Pikonety składają się z jednego węzła głównego i siedmiu jednocześnie aktywnych 

niewolników lub prawie nieograniczonej liczby praktycznie dołączonych, ale nieaktywnych 

(rezerwowych) węzłów. Węzły nadrzędne komunikują się z urządzeniami podrzędnymi według wzorca 

przeskoku określonego przez 3-bitowy adres aktywnego członka (AMA). Zaparkowane węzły są 

adresowane za pomocą 8-bitowego adresu zaparkowanego członka (PMA). Maksymalnie dziesięć 

piconetów może być kolokowanych i łączonych w tak zwane scatternets. Węzłem może być zarówno 

master w jednym piconet, jak i slave w innym piconet w tym samym czasie lub slave w obu piconets w 

tym samym czasie. standardowy piconet Bluetooth ma 10 metrów względem lokalizacji urządzenia 

nadrzędnego. Sygnały Bluetooth przechodzą przez ściany, ludzi i meble, więc nie jest to technologia 

widoczności. Maksymalna przepustowość Bluetooth wynosi 740 Kb / s na piconet (rzeczywista 

przepływność) z surową przepływnością 1 Mb / s. Ponieważ Bluetooth dzieli zakres częstotliwości 2,4 

GHz z 802.11b, istnieje możliwość interferencji między tymi dwiema technologiami, jeśli sieć Bluetooth 

znajduje się w odległości dziesięciu metrów od sieci 802.11b. Bluetooth został zaprojektowany jako 

technologia uzupełniająca w stosunku do standardu 802.11, a grupa zadaniowa IEEE f (TGf) jest 

czarterowana, proponując standardy interoperacyjności między tymi dwiema technologiami. 

Bluetooth współpracuje również z FCC i FAA, aby zapewnić bezpieczną obsługę samolotów i statków. 

Rysunek 4.12 przedstawia szeroki widok przewidywanych zastosowań technologii Bluetooth jako 

technologii (więcej informacji na temat technologii Bluetooth można znaleźć na stronie 

www.bluetooth.com). 

HomeRF 

HomeRF jest podobny do Bluetooth, ponieważ działa w zakresie widma 2,4 GHz i zapewnia 

przepustowość do 1,6 Mb / s przy przepustowości użytkownika około 650 Kb / s. HomeRF ma również 

względny zasięg około 1,5 metra. Home RF wykorzystuje FHSS jako funkcję transmisji warstwy 

fizycznej. Może być również montowany w architekturze ad hoc lub sterowany przez centralny punkt 

połączenia, taki jak Bluetooth. Różnice między nimi polegają na tym, że HomeRF jest skierowany 

wyłącznie na rynek mieszkaniowy - włączenie standardowego protokołu dostępu bezprzewodowego 

(SWAP) do HomeRF daje mu możliwość znacznie wydajniejszej obsługi aplikacji multimedialnych. 

SWAP łączy korzystne cechy danych CSMA-CA 802.11 z charakterystyką QoS protokołu Digital 

Enhanced Cordless Telecommunications (DECT), aby zapewnić konwergentną technologię sieciową dla 

domu. SWAP 1.0 zapewnia obsługę czterech słuchawek DECT o wysokiej jakości opłat w ramach jednej 



sieci ad-hoc. SWAP 1.0 zapewnia również 40-bitowe szyfrowanie w warstwie MAC ze względów 

bezpieczeństwa. SWAP 2.0 rozszerzy możliwości przepustowości do 10 Mb / s i zapewni możliwości 

roamingu dla publicznego dostępu. Zapewnia również skalowalność w górę dla obsługi maksymalnie 

ośmiu słuchawek głosowych o jakości opłaty drogowej opartych na protokole DECT w tej samej sieci 

ad-hoc. Funkcje QOS zostały ulepszone przez dodanie do ośmiu priorytetowych strumieni 

obsługujących aplikacje multimedialne, takie jak wideo. SWAP 2.0 rozszerza funkcje bezpieczeństwa 

SWAP 1.0 do szyfrowania 128-bitowego. Więcej informacji na temat HomeRF znajduje się na stronie 

www.homerf.com. 

Radio LAN o wysokiej wydajności 

High Performance Radio LAN (HiperLAN) to europejski odpowiednik standardu 802.11. HiperLAN Type 

1 obsługuje przepustowość 20 Mb / s w zakresie 5 GHz. HiperLAN Type 2 (HiperLAN2) działa również 

w zakresie 5 GHz, ale oferuje przepustowość do 54 Mb / s. Oferuje także o wiele więcej funkcji QoS, a 

zatem obsługuje obecnie o wiele więcej aplikacji multimedialnych niż jego odpowiednik 802.11a. 

HiPerLAN2 to także technologia zorientowana na połączenie, która w połączeniu z QoS i 

przepustowością daje aplikacjom poza normalnymi sieciami korporacyjnymi. 

Mobilne technologie bezprzewodowe 

Najlepszym sposobem opisania mobilnego połączenia bezprzewodowego jest nazwanie go 

podstawową usługą telefonii komórkowej. Branża komunikacji telefonii komórkowej migruje dwiema 

ścieżkami; Stany Zjednoczone ogólnie postępują ścieżką Code Division Multiple Access (CDMA), zaś 

Europa podąża ścieżką Global System for Mobile Communications (GSM). Jednak rozwój komórkowy 

obu obszarów przeszedł od komunikacji analogowej do technologii cyfrowych, a oba kontynenty 

wcześnie skupiły się na technologii komunikacji głosowej znanej jako 1G i 2G (G oznacza pokolenia). 

Nowe technologie koncentrują się na przenoszeniu zarówno głosu, danych, jak i wideo na telefonach 

/ urządzeniach przenośnych. Nowsze technologie są kategorycznie nazywane kategoriami 2,5G i 3G. 

Liniowy opis ewolucji tych dwóch technologii przedstawiono w poniższych sekcjach . Obszar 

geograficzny jest podzielony na komórki; sąsiednie komórki zawsze działają na różnych 

częstotliwościach, aby uniknąć zakłóceń - nazywa się to ponownym wykorzystaniem częstotliwości. 

Dokładny kształt komórek faktycznie różni się dość mocno z powodu kilku czynników, w tym topografii 

terenu, przewidywanej liczby połączeń w danym obszarze, liczby obiektów sztucznych (takich jak 

budynki w centrum miasta) oraz wzorce ruchu użytkowników mobilnych. Maksymalizuje to liczbę 

użytkowników mobilnych. Antena o niższej mocy jest umieszczona w strategicznym miejscu, ale nie 

jest w środku komórki, jak mogłoby się wydawać. Zamiast tego nadajnik znajduje się we wspólnym 

punkcie między sąsiadującymi komórkami. Wieża następnie wykorzystuje anteny kierunkowe 

skierowane do wewnątrz każdej z sąsiednich komórek. Inne nadajniki są następnie umieszczane w 

innych miejscach w tym obszarze. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranego nadajnika 

częstotliwości w jednej komórce są również wykorzystywane w pobliskich komórkach. Kluczem do 

sukcesu jest upewnienie się, że komórki wykorzystujące tę samą częstotliwość nie mogą znajdować się 

bezpośrednio obok siebie, co spowodowałoby niepożądane skutki. że usługodawca jest w stanie stale 

wykorzystywać przydzielone im częstotliwości, o ile system jest starannie zaprojektowany. W ten 

sposób obsługiwanych jest więcej jednoczesnych rozmówców, co z kolei zwiększa przychody. Gdy 

telefon komórkowy porusza się przez komórki, na przykład w samochodzie, sprzęt do przełączania 

komórek śledzi względną siłę sygnału i wykonuje przekazywanie, gdy sygnał staje się silniejszy do 

sąsiedniego miejsca na komórce. Jeśli dana komórka stanie się zbyt zatłoczona, operatorzy mogą 

jeszcze bardziej podzielić komórki. Na przykład w bardzo obciążonej sieci operator może być zmuszony 

podzielić każdą z komórek na jeszcze mniejszy klaster komórek. Ze względu na nadajniki o niższej mocy 

sygnały nie promieniują tak daleko, jak wspomniane częstotliwości są ponownie wykorzystywane tak 
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długo, jak chcemy, pod warunkiem, że komórki są odpowiednio rozmieszczone. Opracowano 

technologię mobilną z różnymi protokołami powiązanymi z każdą generacją. Protokoły te zostaną 

wyjaśnione bardziej szczegółowo w kolejnych sekcjach po wprowadzeniu schematu migracji. 

Technologie pierwszej generacji 

Wprowadzenie technologii półprzewodnikowej i mniejszych mikroprocesorów sprawiło, że bardziej 

wyrafinowana mobilna technologia komórkowa stała się rzeczywistością na przełomie lat 70. i 80. XX 

wieku. Technologie pierwszej generacji (1G) zapoczątkowały szybki rozwój branży telefonii 

komórkowej. Najbardziej dominującymi systemami są Advanced Mobile System telefoniczny (AMPS), 

Total Access Communication System (TACS) i system Nordic Mobile Telephone (NMT). Jednak systemy 

analogowe nie zapewniały pożądanej jakości sygnału dla systemu głosowego. Systemy te stanowiły 

podstawę rozwoju branży w systemach cyfrowych charakteryzujących się 2G. 

Technologie drugiej generacji 

Potrzeba lepszej jakości transmisji i przepustowości przyczyniła się do rozwoju systemów drugiej 

generacji (2G) i spowodowała wdrożenie systemów cyfrowych w branży mobilnej. Firmy amerykańskie, 

takie jak Sprint PCS, przeważały głównie w kierunku systemów CDMA; większość reszty świata przyjęła 

systemy GSM. Dwuzakresowe telefony komórkowe zostały stworzone, aby umożliwić roaming między 

cyfrowymi obszarami zasięgu 2G za pośrednictwem analogowych obszarów 1G. Technologie CDMA i 

GSM 2G są obecnie niekompatybilne. Globalizacja gospodarki światowej i rynek możliwości mobilnych 

danych napędzają rozwój 2.5G i Technologie 3G. Oba zapewniają ścieżkę migracji w kierunku 

konwergencji dwóch standardów (GSM i CDMA) w kierunku globalnie interoperacyjnego systemu 

mobilnego. Zarówno 2.5G, jak i 3G zapewniają również ścieżkę migracji dla w pełni konwergentnego 

systemu mobilnego głosu / danych / wideo. 

Technologia 2.5G 

Wraz z początkiem konwergencji nastąpił rozwój nowych protokołów stworzonych w celu 

optymalizacji ograniczonej przepustowości systemów mobilnych. Protokół dostępu bezprzewodowego 

(WAP) był jedną z pierwszych specyfikacji protokołów stworzonych w celu sprostania tym wyzwaniom 

poprzez stworzenie bardziej wydajnych aplikacji dla mobilnych sieci bezprzewodowych środowisko 

Usługa GPRS (General Packet Radio Service) została stworzona w celu zapewnienia elementu z 

komutacją pakietów (dane klasyczne) do istniejącej architektury z komutowanym obwodem głosowym 

GSM. Ponadto GPRS stara się czterokrotnie zwiększyć względną przepustowość systemu GSM, 

wykorzystując stałe połączenie IP ze słuchawki do Internetu. Zwiększona szybkość transmisji danych 

dla ewolucji GSM (EDGE) została stworzona jako dalsze rozszerzenie prędkości transmisji danych GSM, 

ale nie ogranicza się do systemów GSM opartych na wielokrotnym dostępie do podziału czasu (TDMA). 

EDGE korzysta z tej samej struktury ramki TDMA, kanału logicznego i przepustowości nośnej 200 kHz, 

co dzisiejsze sieci GSM. Do tej pory akceptacja EDGE na rynku jest ograniczona, a jak w przypadku 

każdej technologii, niski wskaźnik akceptacji może mieć wpływ. Wielu dostawców usług mobilnych 

może migrować bezpośrednio z istniejących systemów GSM / GPRS bezpośrednio do systemów 3G. 

Technologie trzeciej generacji 

Obietnicą mobilnych technologii bezprzewodowych trzeciej generacji (3G) jest możliwość obsługi 

aplikacji takich jak wideo w pełnym ruchu, które wymagają znacznie większej przepustowości. Ta 

funkcja jest znana jako szerokopasmowa i ogólnie odnosi się do przepustowości przekraczającej 1 Mb 

/ s. Szerokopasmowy CDMA i cdma2000 to dwie wersje systemów zaprojektowanych w celu 

zaspokojenia tego zapotrzebowania; jednak wciąż nie są one globalnie kompatybilne. Utworzono 



globalną grupę płyt normalizacyjnych zwaną Projektem Partnerstwa Trzeciej Generacji (3GPP) w celu 

opracowania globalnie kompatybilnego standardu 3G, aby globalna interoperacyjność systemów 

mobilnych mogła być rzeczywistością. Standard opracowany przez tę grupę nosi nazwę Universal 

Mobile Telecommunications System (UMTS). Więcej informacji na temat 3G i UMTS można znaleźć na 

stronie www.umts.com. 

Bezprzewodowy protokół aplikacji 

Protokół Wireless Application Protocol (WAP) został dziś wdrożony przez wielu operatorów jako 

specyfikacja bezprzewodowego dostarczania treści. WAP to otwarta specyfikacja, która oferuje 

standardową metodę dostępu do treści i usług internetowych z urządzeń bezprzewodowych, takich jak 

telefony komórkowe i urządzenia PDA. Podobnie jak model referencyjny OSI, WAP jest niezastrzeżony. 

Oznacza to, że każdy posiadający urządzenie obsługujące WAP może korzystać z tej specyfikacji, aby 

uzyskać dostęp do treści i usług internetowych. WAP nie jest również zależny od sieci, co oznacza, że 

WAP działa zarówno z obecną architekturą sieci, jak i przyszłymi. WAP, jak jest dziś znany, opiera się 

na pracy kilku firm, które zebrały się w 1997 r. W celu badania dostarczania treści bezprzewodowych: 

Nokia, Ericsson, Phone.com i Motorola. W tym czasie wierzyli, że sukces bezprzewodowej sieci opierał 

się na takim standardzie. Dzisiaj forum WAP składa się z ogromnej liczby członków, w tym producentów 

telefonów i programistów. WAP wykorzystuje model dostępu do Internetu o bardzo podobnym 

charakterze do standardowego komputera stacjonarnego za pomocą przeglądarki Internet Explorer. 

W WAP przeglądarka jest wbudowana w oprogramowanie jednostki mobilnej. Kiedy urządzenie 

mobilne chce uzyskać dostęp do Internetu, najpierw musi uzyskać dostęp do bramy WAP. Ta brama, 

która jest właściwie oprogramowaniem, a nie urządzeniem fizycznym, optymalizuje zawartość dla 

aplikacji bezprzewodowych. W modelu stacjonarnym przeglądarka wysyła żądania z serwerów WWW; 

tak samo jest w sieci bezprzewodowej. Serwery WWW reagują na adresy URL, podobnie jak model 

komputerowy, ale różnica polega na formatowaniu treści. Ponieważ telefony z dostępem do Internetu 

mają ograniczoną przepustowość i moc przetwarzania, sensowne jest zmniejszenie aplikacji 

wymagających dużych zasobów do łatwiejszych w zarządzaniu. Osiąga się to za pomocą Wireless 

Markup Language (WML). Skrypt WML służy do analizy po stronie klienta. 

Globalny system komunikacji mobilnej 

Global System for Mobile Communications (GSM) to międzynarodowy standard transmisji głosu i 

danych przez telefon bezprzewodowy. Wykorzystując trzy oddzielne elementy sieci GSM, ten rodzaj 

komunikacji jest naprawdę przenośny. Użytkownik może umieścić w urządzeniu bezprzewodowym 

kartę identyfikacyjną zwaną modułem identyfikacji abonenta (SIM), a urządzenie przejmie osobiste 

konfiguracje i informacje o tym użytkownik. Obejmuje to numer telefonu, system domowy i informacje 

rozliczeniowe. Chociaż Stany Zjednoczone przeszły na tryb komunikacji bezprzewodowej PCS, w dużej 

części reszta świata korzysta z GSM. Architektura wykorzystywana przez GSM składa się z trzech 

głównych komponentów: stacji mobilnej, podsystemu stacji bazowej i podsystemu sieciowego. 

Komponenty te działają w tandemie, aby umożliwić użytkownikowi płynną podróż bez zakłóceń usługi, 

oferując jednocześnie elastyczność posiadania dowolnego urządzenia używane na stałe lub 

tymczasowo przez dowolnego użytkownika. Stacja mobilna składa się z dwóch elementów: urządzenia 

mobilnego i karty SIM. Jak wspomniano, karta SIM to mała karta wymienna, która zawiera dane 

identyfikacyjne i informacje o połączeniu, a urządzeniem mobilnym jest urządzenie bezprzewodowe 

GSM. Karta SIM jest składnikiem stacji mobilnej zapewnia to najwyższą mobilność. Osiąga się to, 

ponieważ można go podłączyć do dowolnego urządzenia kompatybilnego z GSM, a korzystając z 

zawartych w nim informacji identyfikacyjnych można nawiązywać i odbierać połączenia oraz korzystać 

z innych usług subskrybowanych. Oznacza to, że jeśli podróżujesz z jednego kraju na inną z kartą SIM i 

weź kartę SIM i umieść ją w wynajętym urządzeniu mobilnym, karta SIM zapewni inteligencję abonenta 



z powrotem do sieci za pośrednictwem mobilnego urządzenia kompatybilnego z GSM. Wszystkie 

usługi, które subskrybujesz, będą kontynuowane przez tę nową urządzenie na podstawie informacji 

zawartych na karcie SIM. Ze względów bezpieczeństwa i fakturowania zarówno karta SIM, jak i terminal 

mają unikatowe na skalę międzynarodową numery identyfikacyjne dla niezależności i identyfikacji w 

sieci. Identyfikator karty SIM nazywa się International Mobile Subscriber Identity (IMSI). Jednostka 

mobilna ma tak zwany International Mobile Equipment Identifier (IMEI). W ten sposób tożsamość 

użytkownika jest dopasowywana do karty SIM za pośrednictwem IMSI, a pozycja jednostki mobilnej 

jest dopasowywana do IMEI. Zapewnia to pewne bezpieczeństwo, ponieważ podejrzana skradziona 

karta SIM może zostać zidentyfikowana i oznaczona w bazie danych dla usług do zatrzymania i do 

uniknięcia opłat przez osoby nieupoważnione. Podsystem stacji bazowej, podobnie jak stacja mobilna, 

ma również dwa komponenty: bazową stację nadawczo-odbiorczą i kontroler stacji bazowej. Baza 

stacji nadawczo-odbiorczej zawiera niezbędne komponenty, które definiują komórkę i protokoły 

związane z komunikacją z jednostkami mobilnymi. Kontroler stacji bazowej jest częścią podsystemu 

stacji bazowej, która zarządza zasobami dla jednostek nadawczo-odbiorczych, a także komunikacją z 

ruchomym centrum przełączającym (MSC). Te dwa komponenty są zintegrowane w celu zapewnienia 

obsługi ze stacji mobilnej do MSC. Podsystem sieci jest w rzeczywistości komponentem sieciowym 

części komunikacji mobilnej sieci GSM. Działa jak typowe centrale przełączające klasy 5. Łączy usługi 

przełączania sieci bazowej z dodatkową funkcjonalnością i usługami wymaganymi przez klienta. 

Głównym składnikiem tego podsystemu jest MSC. MSC koordynuje dostęp do sieci POTS i działa 

podobnie do każdego innego węzła przełączającego w sieci POTS. Ma dodatkową możliwość obsługi 

uwierzytelniania i rejestracji użytkownika. Koordynuje przekazywanie połączeń z kontrolerem stacji 

bazowej, przekierowywanie połączeń, a także koordynację z innymi subskrybowanymi usługami. 

Wykorzystuje architekturę sieci Signaling System 7 (SS7), aby wykorzystać efektywne przełączanie. 

Istnieją inne elementy podsystemu sieciowego zwane rejestrami: rejestr lokalizacji gościa (VLR) i rejestr 

lokalizacji domowej (HLR). Każdy z tych rejestrów obsługuje routing połączeń i usługi mobilności, gdy 

klient mobilny jest w stanie lokalnym lub w roamingu. VLR to baza danych składająca się z urządzeń 

odwiedzających w obszarze działania danego systemu. HLR to baza zarejestrowanych użytkowników 

system sieci domowej 

Ogólna usługa radia pakietowego 

Usługa General Packet Radio Service (GPRS), zwana także GSM-IP, znajduje się na szczycie architektury 

sieci GSM oferującej prędkości od 56 do 170 Kb / s. GPRS opisuje transmisje pakietowe typu bursty, 

które pozwolą użytkownikom łączyć się z Internetem z urządzeń mobilnych. GPRS to faktura. Oferuje 

transport informacji przez sieć telefonii komórkowej. Mimo że użytkownicy zawsze stosują wiele 

metodologii komunikacji szerokopasmowej w użyciu, użytkownicy płacą tylko za korzystanie. Zapewnia 

to dużą elastyczność i wydajność. Ten rodzaj połączenia, w połączeniu z charakterem metod 

dostarczania z komutacją pakietów, naprawdę oferuje wydajne wykorzystanie zasobów sieciowych 

oraz prędkości, których szukają konsumenci. użytkownicy mogą brać udział w strumieniowaniu 

aplikacji wideo i wchodzić w interakcje z witrynami internetowymi oferującymi multimedia, korzystając 

z kompatybilnych urządzeń mobilnych. GPRS opiera się na komunikacji globalnego systemu mobilnego 

(GSM) i jako taki zwiększy istniejące usługi, takie jak komutacja łączy połączenia z telefonami 

bezprzewodowymi i SMS-y. 

Usługa krótkich wiadomości 

Usługa krótkich wiadomości (SMS) to usługa bezprzewodowa, która umożliwia użytkownikom 

wysyłanie i odbieranie krótkich (zwykle 160 znaków lub mniej) wiadomości na telefony kompatybilne 

z SMS. SMS, jak wspomniano wcześniej, jest zintegrowany ze standardem GSM. SMS-a używa się z 



komputera, przechodząc do strony SMS, wpisując wiadomość i numer odbiorcy i klikając Wyślij lub 

bezpośrednio z telefonu komórkowego. 

Optyczne technologie bezprzewodowe 

Trzecią technologią bezprzewodową, którą omówimy, jest technologia optyczna, która łączy 

technologię spektrum optycznego z transmisjami bezprzewodowymi. Optyczny system 

bezprzewodowy jest zasadniczo definiowany jako każdy system, który wykorzystuje modulowane 

światło do przesyłania informacji w otwartej przestrzeni lub powietrzu za pomocą wiązki dużej mocy 

w spektrum optycznym. Jest również określany jako optyka wolnej przestrzeni (FSO), fotonika na 

wolnym powietrzu lub szerokopasmowa podczerwień. Systemy FSO wykorzystują słabo zasilane lasery 

podczerwone oraz szereg soczewek i luster (znanych jako teleskop) do kierowania i skupiania różnych 

długości fali światła w kierunku odbiornika optycznego / teleskopu. FSO to technologia widoczności, a 

jedynym warunkiem wpływającym na jej działanie, oprócz przeszkody, jest mgła i, w mniejszym 

stopniu, deszcz. Jest to spowodowane wymaganiami dotyczącymi widoczności technologii. Mgła 

stanowi większy problem niż deszcz, ponieważ małe gęste cząsteczki wody znacznie bardziej odchylają 

fale świetlne niż deszcz. Technologia komunikuje się dwukierunkowo (czyli jest to pełny dupleks) i nie 

wymaga licencjonowania widma. Rysunek 4.15 przedstawia typową implementację FSO między 

budynkami w bliskiej odległości, która zwykle wynosi 1000 stóp, w zależności od warunków 

widoczności i wymagań dotyczących niezawodności. Niektórzy dostawcy FSO twierdzą, że szybkości 

transmisji danych wynoszą od 10 Mb / s do 155 Mb / s przy maksymalnej odległości 3,75 km, a także 

systemy w zakresie prędkości danych 1,25 Gb / s o maksymalnej odległości 350 metrów. Sektor 

optyczny szybko rośnie w zakresie możliwości , więc oczekuj, że te szybkości przesyłania danych i 

ograniczenia odległości będą nadal rosły. 

Podsumowanie 

Ta częś zawiera przegląd różnic i celów pojawiających się technologii w sektorze bezprzewodowym. 

Trzy podstawowe obszary dyskusji to stała technologia bezprzewodowa, mobilna technologia 

bezprzewodowa i optyczna technologia bezprzewodowa. Zaczęliśmy od dyskusji na temat stałych 

technologii bezprzewodowych, które obejmują wielokanałową wielopunktową usługę dystrybucji 

(MMDS), lokalną wielopunktową usługę dystrybucji (LMDS), technologie bezprzewodowej lokalnej 

pętli (WLL) oraz technologię mikrofalówki Point-to-Point. stała technologia bezprzewodowa polega na 

tym, że nadajnik i odbiornik znajdują się w stałej lokalizacji. Dostawcy usług uważają MMDS za 

technologię uzupełniającą w stosunku do istniejącej oferty cyfrowej linii abonenckiej (DSL) i modemu 

kablowego; LMDS jest podobny, ale zapewnia bardzo dużą przepustowość (obecnie jest ograniczony 

zasięgiem). Bezprzewodowa pętla lokalna odnosi się do stałej bezprzewodowej klasy technologii 

mającej na celu świadczenie usług ostatniej mili zwykle świadczonych przez lokalnego usługodawcę za 

pośrednictwem bezprzewodowego medium. Mikrofale Point-to-Point (PTP) to technologia 

zapewniająca zasięg, która może obejmować duże odległości. Niektóre przeszkody związane z tymi 

technologiami obejmują problemy z linią wzroku, pogodą i problemy z licencjonowaniem. W 1997 r. 

Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) ogłosił ratyfikację standardu 802.11 dla 

bezprzewodowych sieci lokalnych. Specyfikacja 802.11 obejmuje działanie kontroli dostępu do mediów 

(MAC) i warstw fizycznych; większość implementacji 802.11 wykorzystuje metodę DSSS, która 

obejmuje warstwę fizyczną. Wprowadzenie standardu nastąpiło wraz z 802.11, a następnie 802.11b, a 

następnie 802.11a, który zapewnia pięciokrotnie większą przepustowość niż 802.11b. Obecnie, wraz 

ze stale rosnącym popytem na usługi multimedialne, rozwija się 802.11e. Architekturę 802.11 można 

najlepiej opisać jako szereg połączonych ze sobą komórek i składa się z: urządzenia lub stacji 

bezprzewodowej, punktu dostępu (AP), medium bezprzewodowego, systemu dystrybucji (DS), 

podstawowego zestawu usług (BSS) ), zestaw usług rozszerzonych (ESS) oraz usługi stacji i dystrybucji. 



Wszystko to razem zapewnia jednolitą siatkę, dzięki czemu urządzenia bezprzewodowe mogą 

wędrować po sieci WLAN, szukając wszelkich celów i celów, takich jak urządzenie przewodowe. High 

Performance Radio LAN (HiperLAN) to europejski odpowiednik standardu 802.11. Bezprzewodowe 

sieci osobiste (WPAN) to sieci zajmujące przestrzeń otaczającą osobę lub urządzenie, zazwyczaj o 

promieniu 10 m. Nazywa się to osobistą przestrzenią operacyjną(POS) .Ten typ sieci przylega do 

systemu ad-hoc i wymaga niewielkiej konfiguracji. Trwają różne wysiłki w celu ujednolicenia 

standardów 802.11 i 802.15 w zakresie interoperacyjności i ograniczenia zakłóceń w przestrzeni 2,4 

GHz. Bluetooth to przede wszystkim technologia WPAN zastępująca kabel, która działa w zakresie 2,4 

GHz za pomocą FHSS. Jednym z głównych czynników sukcesu technologii Bluetooth jest propozycja 

taniego wdrożenia i wielkości radiotelefonów bezprzewodowych. HomeRF jest podobny do Bluetooth, 

ale jest skierowany wyłącznie na rynek mieszkaniowy. Druga kategoria technologii bezprzewodowej 

opisana w tym rozdziale to bezprzewodowa sieć komórkowa, która w zasadzie jest usługą telefonii 

komórkowej. W tej sekcji opisaliśmy ewolucję tej technologii od faz głosu analogowego (1G) do głosu 

cyfrowego (2G). Kontynuowaliśmy dyskusję na temat technologii nowej generacji, w tym głosu 

cyfrowego i ograniczonego  od fazy danych (2,5G) do fazy szerokopasmowej multimediów (3G), która 

obsługuje transmisję głosu, wideo i danych z wysoką prędkością w konwergentnym środowisku. 

Wreszcie optyczny system bezprzewodowy jest zasadniczo definiowany jako każdy system, który 

wykorzystuje modulowane światło do przesyłania informacji w otwartej przestrzeni lub powietrzu za 

pomocą wiązki dużej mocy w spektrum optycznym. Jest również określany jako optyka wolnej 

przestrzeni (FSO); ma rosnące możliwości na arenie podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej. Nie 

wymaga licencji. Mam nadzieję, że ten rozdział dostarczył ci wystarczającej wiedzy na temat nowych 

technologii bezprzewodowych, abyś mógł je rozróżnić. Informacje w tym rozdziale umożliwiają 

zrozumienie, która technologia jest najlepszym rozwiązaniem dla twojego projektu sieci. Oceń postępy 

w tych technologiach i zobacz, jak mogą one wpłynąć na twoją organizację 

Szybka ścieżka rozwiązań 

Stałe technologie bezprzewodowe 

* W stacjonarnej sieci bezprzewodowej zarówno nadajnik, jak i odbiornik znajdują się w ustalonych 

lokalizacjach, w przeciwieństwie do urządzeń mobilnych. Sieć korzysta z zasilania sieciowego (AC). 

Może być punkt-punkt lub punkt-wiele punktów i może wykorzystywać licencjonowane lub 

nielicencjonowane widma. 

* Stała łączność bezprzewodowa zwykle obejmuje technologię linii widzenia, co może być wadą. 

* Strefa Fresnela sygnału to strefa wokół ścieżki sygnału, która musi być wolna od powierzchni 

odbijających i przeszkodą, aby uniknąć absorpcji i zmniejszenia energii sygnału. Wielościeżkowe 

odbicie lub interferencja zachodzi, gdy sygnały radiowe odbijają się od powierzchni, takich jak woda 

lub budynki w strefie Fresnela, tworząc stan, w którym ten sam sygnał dociera w różnym czasie. 

* Stała łączność bezprzewodowa obejmuje technologie bezprzewodowej pętli lokalnej, wielokanałową 

usługę wielopunktowej dystrybucji (MMDS) i lokalną usługę wielopunktowej dystrybucji (LMDS), a 

także kuchenkę mikrofalową typu punkt-punkt. 

Rozwijanie sieci WLAN poprzez architekturę 802.11 

* Północnoamerykańskim standardem bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) jest 802.11, ustalonym 

przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE); HiperLAN to europejski standard WLAN. 

* Trzy opcje warstwy fizycznej dla 802.11 to pasmo podstawowe podczerwieni (IR) i dwie jednostki 

PHY częstotliwości radiowej (RF). Warstwa fizyczna RF składa się z widma rozproszonego z przeskokiem 



częstotliwości (FHSS) i widma rozproszonego z bezpośrednią sekwencją (DSSS) w paśmie 2,4 GHz 

zespół muzyczny. 

* Technologie WLAN nie są technologiami liniowymi. 

* Standard ewoluował dzięki różnym inicjatywom od 802.11b do 802.11a, który zapewnia nawet 

pięciokrotnie większą przepustowość niż 802.11b-teraz, towarzysząc stale rosnącemu popytowi na 

usługi multimedialne jest rozwój 802.11e. 

* 802.11b zapewnia surową szybkość transmisji 11 Mb / s w widmie transmisyjnym 2,4 GHz. 

* 802.11a zapewnia surową szybkość transmisji od 25 do 54 Mb / s w spektrum transmisji 5 GHz. 

* HiperLAN typu 1 zapewnia przepustowość do 20 Mb / s surowego spektrum transmisji 5 GHz. 

* HiperLAN typu 2 zapewnia do 54 Mb / s surowej prędkości danych i QOS w spektrum 5 GHz. 

* Standard IEEE 802.11 zapewnia trzy sposoby zapewnienia większego bezpieczeństwa danych 

przesyłanych przez sieć WLAN: użycie identyfikatora zestawu usług 802.11 (SSID); uwierzytelnianie 

przez punkt dostępowy (AP) na liście adresów MAC; korzystanie z szyfrowania WEP (Wired Equivalent 

Privacy). 

Opracowywanie WPAN poprzez architekturę 802.15 

* Bezprzewodowe sieci osobiste (WPAN) to sieci zajmujące przestrzeń otaczającą osobę lub 

urządzenie, zwykle o promieniu 10 m. Jest to określane jako osobista przestrzeń operacyjna (POS). Sieci 

WAN są związane ze standardem 802.15. 

* Sieci WPAN charakteryzują się krótkim zasięgiem transmisji. 

* Bluetooth to technologia WPAN działająca w paśmie 2,4 GHz z surową przepływnością 1 Mb / s na 

odległości 10 metrów. To nie jest technologia widoczności. Bluetooth może zakłócać istniejące 

technologie 802.11 w tym spektrum. 

* HomeRF jest podobny do Bluetooth, ale skierowany wyłącznie na rynek krajowy. HomeRF zapewnia 

szybkość transmisji danych do 10 Mb / s przy SWAP 2.0. 

Mobilne technologie bezprzewodowe 

* Bezprzewodowa technologia mobilna jest podstawową technologią telefonu komórkowego; nie jest 

to technologia widoczności. Stany Zjednoczone ogólnie postępują wzdłuż ścieżki CDMA (Code Division 

Multiple Access), a Europa podąża ścieżką globalnego systemu komunikacji mobilnej (GSM). 

* Nowe technologie są znane w kategoriach pokoleniowych: 1G odnosi się do analogowej transmisji 

głosu; 2G odnosi się do cyfrowej transmisji głosu; 2.5G odnosi się do cyfrowej transmisji głosu i danych 

o ograniczonej przepustowości; 3G odnosi się do cyfrowej transmisji multimediów przy prędkościach 

szerokopasmowych (głos, wideo i dane). 

* Wireless Application Protocol (WAP) został dziś wdrożony przez wielu operatorów jako specyfikacja 

dostarczania treści bezprzewodowych. WAP to nie zastrzeżona specyfikacja, która oferuje 

standardowy sposób dostępu do treści i usług internetowych z urządzeń bezprzewodowych takich jak 

telefony komórkowe i PDA. 

* Global System for Mobile Communications (GSM) to międzynarodowy standard transmisji głosu i 

danych przez telefon bezprzewodowy. Użytkownik może umieścić w urządzeniu kartę identyfikacyjną 



o nazwie Subscriber Identity Module (SIM), a urządzenie przejmie osobiste konfiguracje i informacje 

tego użytkownika (numer telefonu, system domowy i informacje rozliczeniowe). 

Optyczne technologie bezprzewodowe 

* Optyczny bezprzewodowy jest technologią liniową w podczerwieni (optycznej) części widma 

rozproszonego. Jest również określany jako optyka wolnej przestrzeni (FSO), fotonika na wolnym 

powietrzu lub szerokopasmowa podczerwień. 

* Optyczne prędkości transmisji danych i maksymalne odległości mają wpływ na warunki widoczności 

oraz warunki pogodowe, takie jak mgła i deszcz. 

* Optyczny bezprzewodowy ma bardzo wysokie prędkości transmisji danych na krótkich odległościach 

(1,25 Gb / s do 350 metrów). Transmisja w trybie pełnego dupleksu zapewnia dodatkowe możliwości 

przepustowości. Dostępna nieprzetworzona prędkość transmisji wynosi do 3,75 km przy prędkości 10 

Mb / s. 

* Nie ma żadnych problemów związanych z zakłóceniami lub licencjami w przypadku optycznego 

połączenia bezprzewodowego, a jego szybkość przesyłania danych i możliwości dotyczące odległości 

stale rosną wraz z postępem technologii. 



Projektowanie sieci bezprzewodowej 

Do tego momentu objaśniliśmy technologie związane z siecią bezprzewodową, a także niektóre z 

podstawowych komponentów używanych do obsługi sieci bezprzewodowej. Teraz nadszedł czas, aby 

zacząć stosować to, czego się nauczyłeś do projektowania sieci. Omówimy ramy niezbędne do 

zaprojektowania sieci bezprzewodowej. Omówimy również proces związany z realizacją projektu sieci. 

Początkowo będziemy oceniać proces projektowania za pomocą ogólnego przeglądu, który omówi 

wstępne badanie i projekt, a następnie rozważania dotyczące implementacji i dokumentacji. Celem 

jest przedstawienie pełnego obrazu, a następnie zagłębienie się w szczegóły każdego etapu w trakcie 

procesu. Jest wiele kroków - staranne planowanie projektu zgodnie z tymi krokami spowoduje mniej 

komplikacji podczas procesu wdrażania. Planowanie to jest nieocenione, ponieważ często 

infrastruktura sieci już istnieje, a zmiana lub ulepszenie istniejącej sieci zwykle wpływa na 

funkcjonalność w okresie migracji. Jak zapewne wiesz, nie ma nic gorszego niż stres związany z 

zatrzymaniem sieci w celu zintegrowania nowych usług - a zwłaszcza w przypadku wprowadzenia 

funkcji łączności bezprzewodowej możesz napotkać nieprzewidziane komplikacje z powodu braku 

informacji, niepełnego planowania lub wadliwego sprzętu lub oprogramowania. Celem jest 

przedstawienie rozważań projektowych, które pomogą uniknąć potencjalnych awarii sieci. W końcowej 

części omówiono niektóre zagadnienia związane z projektowaniem i aplikacjami specyficznymi dla sieci 

bezprzewodowej, takie jak budżetowanie sygnału, znaczenie wydajności systemu operacyjnego, 

stosunek sygnału do szumu oraz bezpieczeństwo. 

Badanie procesu projektowania 

Od lat niezliczeni inżynierowie ds. pProjektowania sieci i konsultacji starają się usprawnić proces 

projektowania i wdrażania. Miliony dolarów wydaje się na definiowanie i rozwijanie etapów procesu 

projektowania, aby efektywniej i wydajniej wykorzystać czas. Wiele firm, na przykład Accenture, jest 

zatrudnianych specjalnie w celu zapewnienia procesów. Dla odbiorcy sieci lub użytkownika końcowego 

koszt zaprojektowania produktu końcowego lub sieci może czasem przewyższać korzyści wynikające z 

jego zastosowania. W związku z tym niezwykle ważne jest, aby projektanci i realizatorzy sieci 

bezprzewodowych zwracali baczną uwagę na szczegóły związane z projektowaniem sieci 

bezprzewodowej, aby uniknąć kosztownych błędów i uniknąć niepotrzebnych procesów. W tej części 

zapoznasz się z sześcioma fazami, które obejmie solidna metodologia projektowania - 

przeprowadzenie wstępnego dochodzenia w sprawie niezbędnych zmian, przeprowadzenie analizy 

istniejącego środowiska sieciowego, stworzenie projektu, jego finalizacja, wdrożenie i zaprojektowanie 

i utworzenie niezbędnej dokumentacji, która będzie stanowić kluczowe narzędzie podczas 

rozwiązywania problemów. 

Przeprowadzenie dochodzenia wstępnego 

Podobnie jak chirurg przygotowujący się do przeprowadzenia ważnej operacji, inżynier projektu sieci 

musi podjąć wszelkie dostępne środki ostrożności, aby zapewnić żywotność sieci. Przechodząc do 

procesu projektowania, nie możemy przeoczyć istniejącej sieci. W wielu przypadkach proces 

projektowania będzie wymagał współpracy z istniejącą starszą siecią z istniejącymi wcześniej 

specyfikami lub warunkami. Co więcej, sieć najprawdopodobniej będzie tradycyjną siecią przewodową 

10 / 100BaseT. Z tych powodów pierwszy krok, czyli wstępne badanie istniejącego systemu, a także 

przyszłych potrzeb, ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia i długowieczności sieci. W tej fazie procesu 

projektowania podstawowym celem jest zdobycie jak największej wiedzy na temat sieci, aby zrozumieć 

i odkryć istniejący problem lub szansę. Jaki jest bodziec do zmian? Prawie nieuchronnie będzie to 

wymagało przejścia przez istniejącą stronę i zadawania pytań osobom w danym środowisku. Wywiady 

mogą obejmować personel wsparcia sieci lub kadrę kierowniczą wyższego szczebla. Gromadzenie 



informacji może jednak również przybrać formę poufnych kwestionariuszy przesłanych samym 

użytkownikom sieci. Na tym etapie procesu będziesz chciał zebrać plany planu piętra, zrozumieć 

przewidywane ruchy personelu i odnotować planowane wysiłki związane z przebudową konstrukcji. W 

gruncie rzeczy badasz wszystko, co pomoże ci zidentyfikować kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego, co zmusiło 

odbiorcę sieci do poszukiwania zmiany z bieżącej sieci i powiązanych procesów aplikacji. Na tym etapie 

pamiętaj, że w przypadku sieci bezprzewodowej mamy do czynienia z trójwymiarowymi wpływami 

projektowymi sieci, a nie tylko z efektami dwuwymiarowymi, które zwykle są związane z sieciami 

przewodowymi. Dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na środowisko, z którym mamy do czynienia. 

Przeprowadzanie analizy istniejącego środowiska 

Mimo że przeprowadziłeś wstępne dochodzenie, często nie można zrozumieć zawiłości sieci podczas 

pierwszej wizyty w witrynie. Analizując istniejące wymaganie, drugi etap procesu, jest krytyczną fazą 

dla zrozumienia wewnętrznego działania środowiska sieciowego. Główne zadania na tym etapie to 

zrozumienie i udokumentowanie wszystkich zależności sieciowych i systemowych istniejących w 

danym środowisku w celu sformułowania podejścia do problemu lub możliwości. Na tym etapie 

procesu zaczniesz zarysowywać planowaną strategię przeciwdziałania problemowi lub wykorzystać 

okazję i ocenić wykonalność swojego podejścia. Czy istnieją krytyczne współzależności między 

elementami sieci, systemami bezpieczeństwa i zarządzania lub rozliczeniami i rachunkowością 

systemy? Gdzie się znajdują i jak są logicznie połączone? Chociaż systemy bezprzewodowe zajmują się 

przede wszystkim warstwami fizycznymi i łączami danych (warstwy 1 i 2 modelu OSI), pamiętaj, że w 

przeciwieństwie do tradycyjnej sieci przewodowej dostęp do sieci bezprzewodowej odbywa się 

„bezprzewodowo” między komputerem klienckim a siecią bezprzewodową punkt dostępu (AP). Punkt 

wejścia dla segmentu sieci bezprzewodowej ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności całej 

sieci. W rezultacie będziesz chciał zapewnić użytkownikom dostęp do odpowiedniego miejsca w sieci. 

Tworzenie wstępnego projektu 

Po zbadaniu sieci i zidentyfikowaniu problemu , ustalono ogólne podejście w poprzedniej fazie, teraz 

konieczne jest stworzenie wstępnego projektu sieci i procesów sieciowych. Wszystkie zebrane 

dotychczas informacje okażą się niezbędne dla twojego projektu. Na tym etapie procesu faktycznie 

przenosisz swoje podejście na papier. Twój wstępny dokument projektowy powinien ponownie opisać 

problem lub szansę, zgłosić wszelkie nowe odkrycia odkryte w fazie analizy i zdefiniować  swoje 

podejście do sytuacji. Poza tym przydatne jest utworzenie mapy topologii sieci, która identyfikuje 

lokalizację proponowanego lub istniejącego sprzętu, a także grup użytkowników, które mają być 

obsługiwane z sieci. Dobra topologia sieci zapewni czytelnikowi dokładne zrozumienie wszystkich 

lokalizacji elementów fizycznych oraz ich rodzajów połączeń i prędkości linii, a także odniesień do 

pomieszczenia lub krajobrazu. Schemat przepływu danych (DFD) może również pomóc wyjaśnić nowe 

przepływy procesów i zmiany wprowadzone do istniejących procesów sieciowych lub systemowych. 

Na tym etapie nierzadko ujawnia się powiązane koszty Twojej propozycji. Mądrze byłoby jednak 

poinformować, że są to tylko szacunkowe koszty i mogą ulec zmianie. Po ukończeniu projektu możesz 

liczyć na wyjaśnienie swojego podejścia przed odpowiednimi decydentami, ponieważ na tym poziomie 

od Ciebie i Twojego klienta wymaga się zaangażowania w projekt. Należy zauważyć, że w środowisku 

sieci bezprzewodowej mobilność terminali lub komputerów PC powinna być uwzględniana w projekcie, 

a także w kosztach sieci. W przeciwieństwie do sieci przewodowej użytkownicy mogą wymagać 

dostępu do sieci z wielu lokalizacji lub ciągłej obecności w sieci między lokalizacjami, dlatego 

dodatkowy sprzęt lub oprogramowanie, w tym komputer, stacje dokujące, urządzenia peryferyjne lub 

aplikacje mogą być wymagane. 

Zakończenie szczegółowego projektu 



Po zakończeniu wstępnego projektu i otrzymaniu opinii klientów oraz akceptacji na kontynuację, Twoje 

rozwiązanie jest bliskie wdrożenia. Jednak ostatnia faza procesu projektowania, szczegółowa faza 

projektowania, musi zostać wykonana przed wdrożeniem projektu. W fazie projektu szczegółowego 

wszystkie zmiany, o których mowa we wstępnym przeglądzie projektu, są brane pod uwagę i 

odpowiednio uwzględniane w projekcie szczegółowym. Celem tej fazy jest zakończenie podejścia i 

przechwycenie całego oprogramowania pomocniczego i wymaganego sprzętu na końcowej liście 

materiałów (BOM). Na tym etapie musisz upewnić się, że wszelkie zmiany funkcjonalne wprowadzone 

we wstępnym przeglądzie projektu nie wpłyną na ogólne podejście do projektu. Czy żądana liczba 

dodatkowych użytkowników sieci przeciąża moją planowaną pojemność sieci? Czy elementy sieci 

obsługującej muszą zostać zaktualizowane, aby obsługiwały dodatkową liczbę użytkowników? Czy 

żądana funkcja lub funkcje są obsługiwane w istniejącym projekcie? Chociaż technologia sieci 

bezprzewodowych jest szybko wdrażana w wielu różnych środowiskach użytkowników, komercyjne 

gotowe oprogramowanie (COTS) jest tuż za wdrożeniem sieci bezprzewodowej i wciąż jest 

opracowywane do szerokiego zastosowania. W rezultacie możesz napotkać ograniczenia, szczególnie 

w środowisku konsumenckim, co do tego, co można łatwo obsłużyć z perspektywy aplikacji. 

Realizacja wdrożenia 

Do tego momentu mogło to wydawać się bitwą pod górę; jednak po otrzymaniu zgody na 

zatwierdzenie szczegółowego projektu i związanych z nim kosztów, jesteś teraz gotowy, aby rozpocząć 

kolejną fazę procesu projektowania - wdrożenie projektu. W tym momencie żywotność twojego 

projektu szybko staje się widoczna i wartość wszystkich twoich wstępnych planów jest realizowana. 

Jak zapewne już podejrzewasz, ta faza obejmuje instalację, konfigurację i testowanie całego sprzętu i 

oprogramowania pomocniczego, którego potrzebujesz w projekcie sieci. Chociaż może to być 

ekscytujący czas, w którym koncepcja wkracza w sferę rzeczywistości, ważne jest, aby zarządzać tym 

przejściem w sposób skuteczny i wydajny. Nie zakładaj, że implementacja jest zawsze obsługiwana 

przez inżyniera projektowania sieci. W rzeczywistości w wielu wdrożeniach na dużą skalę rzadko tak 

się dzieje. Kluczem na tym etapie procesu jest zminimalizowanie wpływu na istniejącą sieć i jej 

użytkowników, przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu efektywnych prac instalacyjnych wymaganych 

przez nowy projekt sieci. Jeśli jednak twój projekt wymaga działań wdrożeniowych na dużą skalę lub 

integracji z istniejącą siecią w czasie rzeczywistym lub krytycznym procesem systemowym, 

zdecydowanie polecam skorzystanie z wykwalifikowanych specjalistów przeszkolonych w zakresie 

wykonywania tej fazy projektu. W ten sposób zapewnisz przetrwanie sieci i zmniejszysz ryzyko utraty 

w przypadku awarii sieci lub systemu. Istnieje wiele dobrych książek napisanych specjalnie na temat 

zarządzania projektami i procesów wdrożeniowych, które przedstawiają kilka różnych podejść do tego 

kluczowego etapu i mogą okazać się przydatne w tym momencie. Co najmniej, z perspektywy sieci 

bezprzewodowej, będziesz chciał zbudować i przetestować infrastrukturę bezprzewodową jako 

niezależną i izolowaną sieć, jeśli to możliwe, przed zintegrowaniem tego segmentu z istniejącą siecią. 

Pomoże to w odizolowaniu problemów związanych z swój projekt i usunie nierozwiązane problemy, 

abyś mógł ukończyć ten etap procesu. Podobnie wszystkie węzły w sieci bezprzewodowej powinny 

zostać przetestowane niezależnie i dodane do sieci bezprzewodowej w sposób budulcowy, aby można 

było monitorować i utrzymywać charakterystykę usługi sieci bezprzewodowej. 

Przechwytywanie dokumentacji 

Chociaż ostatni etap tego procesu, przechwytywanie dokumentacji, został zarezerwowany na ostatnią 

wzmiankę, w żadnym wypadku nie jest to proces, który należy przeprowadzić wyłącznie na końcowych 

etapach całego procesu projektowania. Jest to raczej proces iteracyjny, który jest faktycznie inicjowany 

na początku procesu projektowania. Od fazy wstępnego dochodzenia do fazy implementacji inżynier 

projektu sieci uchwycił ważne szczegóły dotyczące istniejącej sieci i jej zachowania, a także 



wzmocniony widok nowego projektu sieci i anomalii związanych z jego wdrożeniem. W tej fazie 

procesu, przy przechwytywaniu dokumentacji, głównym celem jest zachowanie żywotności i 

funkcjonalności sieci poprzez zebranie wszystkich istotnych informacji o sieci i systemie do 

wykorzystania w przyszłości. Wiele informacji zebranych po drodze znajdzie się w instrukcji 

użytkownika, instrukcji instruktażowej i szkoleniowej lub w materiałach pomocniczych dotyczących 

rozwiązywania problemów. Chociaż poprzednia dokumentacja i produkty mogą wymagać pewnych 

modyfikacji, wiele można czerpać z historii procesu projektowania i wdrażania sieci. Ponadto 

przeglądanie poprzedniej dokumentacji lub staranne powielanie samego problemu może doprowadzić 

do wielu znaczących ustaleń. Z tych powodów kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu ma 

rygorystyczne przestrzeganie procedur dokumentacji podczas całego procesu projektowania i 

wdrażania. Poza mapami topologii sieci i diagramami procesów, zdecydowanie rozważ użycie 

gdziekolwiek to możliwe dzienników połączeń i planów kanałów. Dzienniki połączeń zapewniają prosty 

opis elementów sieci, wraz z powiązanymi typami kabli oraz portami wejściowymi i wyjściowymi na 

panelu krosowym lub złączu pudełko. Plany kanałów przedstawiają zajętość kanału częstotliwości 

radiowej (RF) między punktami dostępu bezprzewodowego. Dzienniki połączeń są również 

nieocenionym narzędziem do rozwiązywania problemów z siecią podczas ćwiczeń rozwiązywania 

problemów. We wszystkich przypadkach przechwycone informacje po drodze będą służyć 

wzmocnieniu wsparcia operacyjnego i zespołowi administracji systemu, a także służą jako dokładny 

przewodnik odniesienia dla przyszłych ulepszeń sieci. 

Określenie metodologii projektowania 

Istnieje wiele sposobów tworzenia projektu sieci, a każda metoda musi zostać zmodyfikowana dla typu 

tworzonej sieci. Na początku nakreśliliśmy niezbędne fazy solidnej metodologii projektowania 

(wstępne badanie, analiza, wstępny projekt, szczegółowy projekt, wdrożenie i dokumentacja). 

Niemniej jednak typy sieci mogą się różnić od usługodawcy do przedsiębiorstwa, bezpieczeństwa i tak 

dalej. 

W miarę jak sieci bezprzewodowe stają się coraz bardziej powszechne, tworzone będą nowe 

metodologie projektowania dostosowane do środowiska bezprzewodowego. Tu przedstawiamy 

przegląd metodologii zaangażowania, która zapewnia konsultantom Lucent ramy dla zastosowania ich 

wiedzy technicznej na różnych etapach cyklu życia sieci. Określane jako metodologia angażowania sieci 

(NEM), jest to narzędzie opracowane przez konsultantów Lucent ESS i zapewnia najlepsze praktyki, 

procedury i narzędzia z ich najbardziej udanych projektów. To, co zobaczysz, stanowi podstawę 

ostatecznego projektu sieci (inne etapy NEM obejmują rozwój biznesu, inicjowanie i definiowanie, 

planowanie, wykonanie i kontrolę, a na koniec zamknięcie. Ta sekcja zawiera informacje na temat 

wykonania i fazę kontroli, specjalnie dostosowaną do sieci dostawcy usług 

Faza wykonania i kontroli została podzielona na pięć etapów: plan, architekt, projekt, wdrożenie i 

działanie. Kolejne kilka sekcji zawiera ogólny opis tego, co składa się na etap planu, architekta i projektu 

NEM. 

Tworzenie planu sieci 

Każdy dobry projekt sieci zaczyna się od przemyślanego planu,plan sieci jest pierwszym krokiem w 

tworzeniu projektu sieci. Tu gromadzone są informacje o pożądanych usługach, liczbie użytkowników, 

rodzajach aplikacji itd. Ta faza jest burzą mózgów, podczas której powstają pierwsze pomysły. Faza 

planowania może być jednym z najdłuższych segmentów projektu sieci, ponieważ zależy to od kilku 

czynników, które mogą być bardzo czasochłonne. Jeśli jednak każdy etap planowania zostanie 

dokładnie zakończony, etapy architektury i projektowania przebiegają znacznie szybciej. 



Zbieranie wymagań 

Pierwszym i najważniejszym krokiem w tworzeniu planu sieci jest zebranie wymagań, które będą 

podstawą do sformułowania architektury i projektu. Jeśli wymaganie nie zostanie określone na 

początku projektu, cały projekt może stracić zamierzony cel sieci. Wymagania obejmują: 

* Wymagania biznesowe Kilka przykładów możliwych wymagań biznesowych to budżet, ramy czasowe 

ukończenia, wpływ awarii sieci i pożądane okno konserwacji, aby zminimalizować negatywne skutki 

awarii. 

* Kwestie prawne Niektóre rodzaje sieci bezprzewodowych (takie jak MMDS) wymagają licencji od FCC. 

Jeśli sieć bezprzewodowa będzie działać poza publicznymi pasmami RF, należy zidentyfikować kwestie 

regulacyjne. 

* Oferty usług Jest to podstawowe uzasadnienie projektu nowej sieci lub migracji istniejącej sieci. Są 

to po prostu usługi lub funkcje, które sieć zapewni użytkownikom końcowym. 

* Poziomy usług Zaangażowana informacja (CIR) jest przykładem umowy o gwarantowanym poziomie 

usług (SLA). Obejmuje to oczekiwania klienta co do tego, co gwarantuje dostawca usług. 

* Baza klientów Określa, kim są spodziewani użytkownicy końcowi oraz jakie są ich przewidywane 

aplikacje i wzorce ruchu. 

* Wymagania dotyczące operacji, zarządzania, udostępniania i administracji Określa, w jaki sposób 

nowa sieć wpłynie na osoby wykonujące te zadania i czy konieczne będzie ich szkolenie. 

* Wymagania techniczne Może to różnić się od preferowanego dostawcy sprzętu do wymagań 

dotyczących systemu zarządzania. 

* Informacje dodatkowe Wszelkie dodatkowe informacje, które mogą wpłynąć na wynik projektu. 

Po zebraniu wszystkich wymagań zaleca się , że spotkanie z klientem musi zostać ustalone, aby upewnić 

się, że nie brakuje kluczowych informacji. Jest to ważne, ponieważ nie tylko angażuje klienta, ale także 

pozwala klientowi i architektowi sieci ustalić i zrozumieć oczekiwania drugiego. Po uzyskaniu przez 

klienta wykupu na cele i wymagania sieci możesz przystąpić do bazowania istniejącej sieci. 

Podstawa istniejącej sieci 

Powodem, dla którego musisz oprzeć się o istniejącą sieć, jest zapewnienie dokładnego obrazu 

obecnego środowiska sieciowego. Informacje te zostaną wykorzystane później do określenia, w jaki 

sposób nowy projekt będzie uwzględniał / współdziałał z istniejącą siecią. Pamiętaj o uwzględnieniu 

następujących uwag: 

* Procesy biznesowe 

* Architektura sieci 

* Adresowanie IP 

* Sprzęt sieciowy 

* Wykorzystanie 

* Pasmo 

* Wzrost 



* Wydajność 

* Wzorce ruchu 

* Aplikacje 

* Identyfikacja strony / ankiety 

* Analiza kosztów 

Dzięki właściwej identyfikacji tych elementów uzyskasz dobre zrozumienie zarówno istniejącej sieci, 

jak i zrozumienie potencjalnych problemów lub ograniczeń projektowych. W przypadku wykorzystania 

- to znaczy nadmiernego wykorzystania - może nie być uważnie obserwowany, może przyczynić się do 

mniej niż zoptymalizowanej sieci, dlatego oceniając kondycję istniejącej sieci, możesz wyeliminować 

lub zrekompensować potencjalne ryzyko nowej sieci. Oprócz monitorowania warunków w sieci, 

dobrym pomysłem jest również przeprowadzenie ankiet na tym etapie, aby zidentyfikować 

ewentualne problemy, które nie zostaną zidentyfikowane ani w zbiorze wymagań, ani w 

monitorowaniu wyjściowym. 

Analiza praktyk konkurencyjnych 

Porównując plan biznesowy i technologiczny klienta z konkurencją w tej samej branży, możesz 

dowiedzieć się, co zadziałało, a co nie, i dlaczego. Po dokonaniu oceny i zrozumieniu praktyk 

branżowych możesz również określić, czego nie należy robić. Jest to potencjalna szansa dla architekta 

sieci, aby wpłynąć na funkcjonalność pod względem usług i wyboru technologii, która ułatwi pożądaną 

sieć. Głównym powodem zaangażowania architekta jest jego znajomość technologii - nie tylko jej 

działania, ale także ewolucji. 

Rozpoczęcie planowania operacji 

Systemy operacyjne wspierają codzienne działania infrastruktury telekomunikacyjnej. Celem tego 

kroku jest identyfikacja wszystkich elementów wymaganych dla systemu operacyjnego. W zależności 

od potrzeb klienta należy zidentyfikować jeden lub wszystkie z następujących procesów: 

* Przed Sprzedaż 

* Zarządzanie zamówieniami 

* Provisioning 

* Dane do faktury 

* Konserwacja 

* Naprawic 

* Obsługa klienta 

Jeśli Twój klient nie planuje oferować żadnych usług w nowym projekcie, ten krok można pominąć. Po 

zakończeniu etapu planowania operacji możesz przejść do analizy luk. 

Przeprowadzanie analizy luk 

Analiza luk będzie porównaniem istniejącej sieci z przyszłymi wymaganiami. Informacje uzyskane dzięki 

zebraniu wymagań i ustaleniu linii bazowej obecnej sieci dostarczają danych potrzebnych do 

opracowania analizy luk. Analiza luki jest metodą opracowania planu w celu ulepszenia istniejącej sieci 



i zintegrowania nowych wymagań. Udokumentowany wynik powinien obejmować następujące 

elementy: 

* Linia bazowa 

* Przyszłe wymagania 

* Analiza luki 

* Alternatywne opcje technologii 

* Plan akcji 

Gdy klient przejrzy dokument definicji wymagań i analizę luk i zaakceptuje je, ramy czasowe wymagane 

do ukończenia projektu stają się bardziej widoczny. W tym momencie klient powinien dobrze 

zrozumieć, co pociąga za sobą obecna sieć i co trzeba zrobić, aby przekształcić się w jej przyszłą sieć. 

Po zakończeniu tego kroku kolejnym zadaniem jest stworzenie planu technologicznego. 

Tworzenie planu technologicznego 

Ten krok obejmuje identyfikację technologii, która pozwoli na osiągnięcie celów biznesowych. Może 

istnieć kilka różnych planów technologicznych - plan podstawowy i dowolna liczba alternatyw. Plany 

alternatywne mogą przewidywać jeszcze nie odkryte ograniczenia, takie jak budżet. Będąc w stanie 

zapewnić alternatywy, klient ma pewne opcje; daje im możliwość wyboru kierunku ich sieci i 

określonych funkcji, które mają najwyższy priorytet. Często, dopóki nie zostanie opracowany plan na 

papierze, „duży obraz” (proces od pomysłów do działającej sieci) może być nieco trudny do 

zrealizowania w pełni. Plan technologiczny powinien określać, jakie rodzaje sprzętu, transportu, 

protokołów itp. Będą używane w sieci. Upewnij się, że plan ma zarówno krótkoterminowy charakter 

(zwykle do roku), jak i długoterminową perspektywę (zwykle od 3 do 5 lat). Stworzenie dobrego planu 

technologicznego wymaga znajomości istniejącej technologii, ścieżek migracji i przyszłych planów 

technologicznych. Istnieje kilka kroków, które można wykonać podczas tworzenia planu 

technologicznego. Niektóre z ważniejszych kroków obejmują: 

* Ocena biznesowa 

* Analiza przyszłych wymagań 

* Aktualna ocena sieci 

* Identyfikacja trendów technologicznych i opcji 

* Technologia mapowania do potrzeb klienta 

Plan technologiczny nie będzie zawierał szczegółowych informacji o tym, jak będzie działać nowa sieć 

- zidentyfikuje technologie, które umożliwią sieć. 

Tworzenie planu integracji 

Za każdym razem, gdy nowa usługa, aplikacja, komponent sieci lub sieć są dodawane do istniejącej 

sieci, należy utworzyć plan integracji. Plan integracji określi, jakie systemy zostaną zintegrowane, gdzie 

i jak. Plan powinien również zawierać szczegółowe informacje na temat tego, jaki poziom testów 

zostanie przeprowadzony przed integracją. Co najważniejsze, plan integracji musi zawierać kroki 

wymagane do ukończenia integracji. W tym miejscu wykorzystywane są informacje z analizy luk. Jak 

pamiętacie, analiza luk dostarcza informacji o tym, czego brakuje w sieci, a plan integracji dostarcza 

informacji o tym, jak luki zostaną usunięte. 



Rozpoczęcie planowania kolokacji 

Jeśli sieć będzie musiała zlokalizować część swojego sprzętu poza lokalem klienta, konieczne będzie 

zawarcie umów kolokacyjnych. W szczególności w przypadku sieci bezprzewodowych, jeśli planujesz 

łączyć budynki ze sobą i dzierżawić je, będziesz musiał rozmieścić sprzęt na dachach. W zależności od 

wymaganej kolokacji krok ten można pominąć lub może to być znaczna część fazy planu. 

Przeprowadzanie analizy ryzyka 

Ważne jest, aby zidentyfikować wszelkie ryzyka, na które klient może być narażony lub oferować swoim 

klientom perspektywicznym. Po zidentyfikowaniu ryzyka należy udokumentować je i przedstawić 

klientowi. Metodą zidentyfikowania ryzyka jest powiązanie ich z uzyskanym zwrotem (takim jak 

oszczędności kosztów, większe zadowolenie klienta, zwiększone przychody itp.) ). Prostym sposobem 

przedstawienia różnych ryzyk jest forma macierzowa, w której umieszczasz ryzyko na osi poziomej i 

wracasz na osi pionowej. Przypisz zerową wartość macierzy (lewy dolny róg) do niskiego ustawienia 

zarówno dla ryzyka, jak i zwrotu, i przypisz wartość maksymalną (prawy górny róg) do wysokiego 

ustawienia. Zapewnia to wizualną reprezentację potencjalnych ryzyk. Po utworzeniu macierzy każdą 

usługę można umieścić w macierzy na podstawie ich dopasowania. Przykładem może być dostarczenie 

usługi e-mail, która zostałaby umieszczona w lewym dolnym rogu matrycy (niskie ryzyko, niski zwrot). 

Jest to ważne, ponieważ umożliwiasz klientowi podejmowanie określonych decyzji na podstawie 

informacji branżowych i technologicznych. Na przykład, jeśli klient planuje zaoferować usługę i nie jest 

tego świadomy, że usługa jest obarczona wysokim ryzykiem przy niskim zwrocie, klient będzie musiał 

zrównoważyć lub wyeliminować ryzyko. Być może klient mógłby zaoferować pakiet usług łączący 

usługę wysokiego ryzyka, niskiego zwrotu z usługą niskiego ryzyka i wysokiego zwrotu. W końcu chodzi 

o to, aby Twój klient odniósł sukces. Po zaakceptowaniu analizy ryzyka przez klienta można utworzyć 

plan działania. 

Tworzenie planu działania 

Po zakończeniu wszystkich poprzednich etapów planowania należy utworzyć plan działania. Plan 

działania określa zalecane „kolejne kroki”. Zalecane kolejne kroki mogą określać, co należy zrobić, aby 

przygotować się do fazy architektury (takie jak jako plan projektu) lub jakie działania należy podjąć, aby 

wyjaśnić / naprawić wszelkie problemy napotkane na etapie planowania. Na przykład w sytuacji 

wskazanej wcześniej w części poświęconej analizie ryzyka plan działania może wymagać rozwiązania 

konkretnego ryzyka. Zasadniczo plan działania służy rozwiązaniu wszelkich otwartych problemów z 

etapów gromadzenia informacji. Ten krok ma zapewnić, że wszystkie wymagane informacje zostały 

uzyskane w celu zapewnienia najlepszego rozwiązania dla klienta. Po utworzeniu i zatwierdzeniu planu 

działania można przygotować wyniki planowania. 

Przygotowanie wyników planowania 

Ostatnim krokiem w fazie planu jest zebranie wszystkich informacji i dokumentacji utworzonych w 

ramach planu i umieszczenie ich w dokumencie, który może być dostarczony. Jest to pewien punkt 

kontrolny, jeśli chodzi o uświadomienie klientowi planów, które opracowałeś i co oczekiwać na 

pozostałą część projektu. Niektóre elementy do uwzględnienia w dokumencie to: 

* Dokument wymagań 

* Bieżąca analiza środowiska 

* Analiza praktyk branżowych 

* Plan operacyjny 



* Analiza luki 

* Plan technologiczny 

* Plan kolokacji 

* Ocena ryzyka 

* Plan działania 

Po ukończeniu i dostarczeniu klientowi dokumentu dostarczanego w ramach planowania można 

rozpocząć kolejny etap projektowania sieci. 

Rozwijanie architektury sieci 

Architektura sieci jest również określana jako projekt wysokiego poziomu. Jest to faza, w której 

wszystkie informacje dotyczące planowania są wykorzystywane do rozpoczęcia projektu 

koncepcyjnego nowej sieci. Nie zawiera szczegółowych szczegółów dotyczących projektu, ani nie 

zapewnia wystarczającej ilości informacji, aby rozpocząć wdrażanie. (Zostanie to wyjaśnione bardziej 

szczegółowo w poniższych sekcjach). Faza architektury odpowiada za połączenie wyników fazy 

planowania z oczekiwaniami i wymaganiami klienta dotyczącymi sieci 

Przegląd i walidacja fazy planowania 

Pierwszym krokiem w rozwoju architektury sieci jest przegląd i weryfikacja wyników fazy planowania. 

Po dokładnym przejściu wyników fazy planowania, zrozumieniu i wyrażeniu na nie zgody, kończysz ten 

krok i możesz przejść do tworzenia topologii wysokiego poziomu. Powodem, dla którego krok ten 

został tutaj uwzględniony, jest to ,że wiele razy zespoły zajmujące się dużymi projektami zostaną 

zebrane, ale zespół architektury może składać się z osób, które nie były w zespole planowania. Ten 

krok ma na celu zapoznanie wszystkich z tym, co zostało ukończone przed jego udziałem. 

Tworzenie topologii wysokiego poziomu 

Topologia wysokiego poziomu opisuje logiczną architekturę sieci. Architektura logiczna powinna 

opisywać funkcje wymagane do implementacji sieci oraz relacje między funkcjami. Architektura 

logiczna może być wykorzystana do opisania współpracy różnych komponentów sieci, takich jak jako 

sposób, w jaki sieć weryfikuje uwierzytelnianie użytkowników. Topologia wysokiego poziomu nie 

będzie obejmować takiej szczegółowości, jak na przykład określony sprzęt; raczej ilustruje pożądaną 

funkcjonalność sieci. Niektóre elementy, które należy uwzględnić w topologii wysokiego poziomu, to: 

* Logiczne diagramy sieciowe 

* Funkcjonalne diagramy sieciowe 

* Topologia częstotliwości radiowej 

* Przepływy połączeń / danych 

* Funkcjonalna łączność z zasobami 

* Topologia sieci bezprzewodowej 

Tworzenie architektury kolokacyjnej 

Po zakończeniu planu kolokacji należy utworzyć bardziej szczegółową architekturę, która powinna 

zawierać informacje, które będą wykorzystywane jako część pakietu wymagań, który podajesz 



dostawcom w celu składania ofert dotyczących lokalizacji. Informacje, które należy uwzględnić w 

wymaganiach, obejmują: 

* Wymagania dotyczące mocy w watach 

* Wymagania dotyczące natężenia 

* Wartości napięcia (zarówno AC, jak i DC) 

* BTU rozproszone przez sprzęt 

* Ilość sprzętu i szafy oraz wymiary 

* Waga urządzenia 

* Rysunki sprzętu (widok z przodu, z boku, z góry i z tyłu) 

* Wymagania środowiskowe 

Intencją tego typu architektury jest dostarczanie informacji i pomoc w wydaniu dostawcy informacji 

(RFI) lub zapytania ofertowego (RFP). W najlepszym interesie klienta jest uwzględnienie wystarczającej 

ilości informacji o wymaganiach sieciowych, aby wywołać odpowiednią odpowiedź od dostawcy, ale 

nie przekazywanie informacji, które potencjalnie mogłyby zostać wykorzystane do analizy konkurencji. 

Definiowanie usług wysokiego poziomu 

Usługi, które klient planuje zaoferować swoim klientom, zazwyczaj pomogą ustalić, jakie będą 

niezbędne wymagania sprzętowe. Usługi te powinny pasować do usług określonych w części dotyczącej 

ryzyka fazy planu. Po zidentyfikowaniu usług należy je udokumentować i porównać z matrycą ryzyka, 

aby określić, jakie usługi będą oferowane. Klient zazwyczaj już określił rodzaje usług, które są 

zainteresowane świadczeniem, ale jest to okazja do podwojenia -Sprawdź intencje klienta. Wszelkie 

usługi, które nie będą oferowane, muszą zostać usunięte z architektury. Po przedstawieniu 

udokumentowanych usług i uzyskaniu listy ofert usług klienta możesz przejść do tworzenia projektu 

fizycznego na wysokim poziomie. 

Tworzenie projektu fizycznego wysokiego poziomu 

Projekt fizyczny na wysokim poziomie jest najważniejszym krokiem w fazie architektury i jest zwykle 

najbardziej skomplikowany i czasochłonny. W tym kroku wiele pracy, myśli i inteligencji. Określa 

fizyczną lokalizację i rodzaje sprzętu potrzebnego w całej sieci do osiągnięcia zamierzonego działania. 

Nie identyfikuje określonych marek lub modeli urządzeń, ale raczej funkcjonalne komponenty, takie 

jak routery, przełączniki, punkty dostępu itp. W fizycznym projekcie wysokiego poziomu wykorzystuje 

się topologię RF, na przykład, ukończoną w kroku topologii wysokiego poziomu, oraz konwertuje to na 

lokalizacje urządzeń fizycznych. Ze względu na wiele niewiadomych związanych z inżynierią RF, może 

być konieczne kilka modyfikacji i przeprojektowań przed zakończeniem tego kroku. Po zaakceptowaniu 

projektu fizycznego wysokiego poziomu należy zdefiniować usługi operacyjne. 

Definiowanie usług operacyjnych 

Celem zdefiniowania usług operacyjnych jest identyfikacja funkcjonalności wymaganej w ramach 

każdej dyscypliny operacyjnej. Niektóre z bardziej powszechnych dyscyplin operacyjnych obejmują: 

* Przed Sprzedaż 

* Zarządzanie zamówieniami 



* Provisioning 

* Dane do faktury 

* Konserwacja 

* Naprawic 

* Obsługa klienta 

Po zdefiniowaniu, udokumentowaniu i zaakceptowaniu funkcjonalności dla każdej dyscypliny możesz 

rozpocząć tworzenie modelu operacji na wysokim poziomie. 

Tworzenie modelu operacyjnego wysokiego poziomu 

Jeśli sieci nie da się właściwie utrzymać po jej zbudowaniu, wówczas jej sukces, a nawet życie może być 

zagrożone. Celem stworzenia modelu operacyjnego wysokiego poziomu jest opisanie sposobu 

zarządzania siecią. Z pewnością należy wziąć pod uwagę, w jaki sposób nowy system zarządzania siecią 

będzie współpracował z istniejącym systemem zarządzania. Niektóre kroki, które należy wziąć pod 

uwagę przy tworzeniu linku trybu wysokiego poziomu: 

* Wykorzystanie zdolności technicznych w celu zoptymalizowania zarządzania informacją 

* Zapewnienie łatwej w zarządzaniu sieci, która jest wysokiej jakości i łatwa do rozwiązywania 

problemów 

* Określenie wszystkich oczekiwań i obowiązków 

Model operacyjny wysokiego poziomu zostanie później wykorzystany do stworzenia szczegółowego 

modelu operacyjnego. Po opracowaniu i zaakceptowaniu przez klienta wysokopoziomowego modelu 

operacyjnego można przystąpić do oceny produktów dla sieci. 

Ocena produktów 

W niektórych przypadkach etap oceny produktów może być bardzo długim procesem. W zależności od 

wymaganej funkcjonalności, poziomu dojrzałości technologii oraz dostępności / konkurencji dostawcy, 

może to potrwać kilka miesięcy. Podczas oceny produktów ważne jest, aby zidentyfikować potrzeby 

klienta i upewnić się, że spełniają wszystkie wymagania techniczne. W tym miejscu zostaną ocenione 

odpowiedzi RFI / RFP. Jeśli jednak projekt nie jest realizowany na dużą skalę, projektant może być 

odpowiedzialny za badanie produktów dostępnych na rynku. Po zidentyfikowaniu listy produktów 

należy przeprowadzić ocenę, aby ustalić, który dostawca najlepiej pasuje do klienta. Na proces 

decyzyjny wpływa kilka czynników, w tym: 

* Spełnienie wymagań 

* Koszt 

* Relacja z dostawcą 

* Stabilność dostawcy 

* Opcje pomocy technicznej 

* Współdziałanie z innymi urządzeniami 

* Dostępność produktu 



* Opóźnienie produkcji 

W wyniku tego kroku każdy produkt powinien zostać zidentyfikowany na poziomie modelu dla całej 

sieci. Gdy produkty zostaną zidentyfikowane, można stworzyć plan działania. 

Tworzenie planu działania 

Plan działania określi, co jest konieczne, aby przejść do fazy projektowania. Funkcja planu działania 

polega na wypełnieniu wszelkich luk między fazą architektoniczną a rzeczywistym projektem sieci. 

Niektóre elementy, dla których można podać plan działania, to: 

* Utwórz plan projektu dla fazy projektowania 

* Usuń wszelkie problemy lub problemy zidentyfikowane podczas fazy architektury 

* Ustal datę dostawy sprzętu i / lub obwodu 

Jest to kolejny punkt kontrolny, w którym architekt sieci / inżynier projektu zweryfikuje wraz z klientem 

postęp i kierunek rozwoju sieci. Po ukończeniu i zatwierdzeniu planu działania przez klienta można 

utworzyć elementy architektury sieci. 

Tworzenie architektury sieci 

Na tym etapie wszystkie dokumenty i informacje utworzone i zebrane podczas fazy architektury 

zostaną zebrane i umieszczone w pliku w jednej lokalizacji. Istnieje kilka różnych opcji lokalizacji 

dostawy, takich jak: 

* Dokument główny 

* CD-ROM 

* Strona internetowa 

Wszystkie wymienione metody mogą być użyte do stworzenia architektury dostarczanej. Jedną z 

rzeczy, które należy uwzględnić na tym etapie, są również elementy dostawy z fazy planu, co pozwala 

klientowi odwoływać się do dowolnego materiału na tym etapie. Ponadto w miarę opracowywania 

nowych dokumentów i rezultatów należy je dodawać. Po dostarczeniu architektury i przedstawieniu 

jej klientowi może rozpocząć się etap szczegółowego projektowania. 

Formalizacja fazy szczegółowego projektu 

Szczegółowa faza projektowania NEM jest ostatnim krokiem przed rozpoczęciem wdrażania w sieci. 

Faza ta opiera się na fazie architektury i wypełnia szczegóły każdego dokumentu wysokiego poziomu. 

Jest to najkrótsza i najłatwiejsza faza projektowania ( przy założeniu, że faza planu i architektury została 

ukończona dokładnie i z dokładnymi informacjami). Zasadniczo projekt detalu jest kompilacją całego 

procesu planowania. To jest absolutnie miejsce, w którym nagrody za wcześniejsze trudne prace są w 

pełni realizowane. 

Przegląd i walidacja architektury sieci 

Pierwszym krokiem etapu szczegółowego projektowania jest przegląd i sprawdzenie architektury sieci. 

Architektura sieci jest podstawą do zaprojektowania i musi być sprawdzona pod względem 

sanitarności, aby upewnić się, że architektura jest na dobrej drodze. Obejmuje to upewnienie się, że 

wszystkie funkcjonalność jest wliczona. Tak jak na początku fazy architektury, możesz sprawdzać 

poprawność pracy wykonanej przez inne osoby. Po sprawdzeniu architektury sieci rozpocznij 

szczegółowy projekt od utworzenia szczegółowej topologii. 



Tworzenie szczegółowej topologii 

Szczegółowa topologia opiera się na topologii wysokiego poziomu, dodając informacje specyficzne dla 

topologii sieci, takie jak: 

* Urządzenia i łączność urządzeń 

* Przepływy danych / głosu i poziomy usług 

* Natężenie ruchu 

* Inżynieria ruchu 

* Liczba subskrybentów 

* Adresowanie IP 

* Topologia routingu 

* Rodzaje technologii 

* Lokalizacja urządzeń 

* Typy łączy danych 

* Wymagania dotyczące przepustowości 

* Protokoły 

* Topologia sieci bezprzewodowej 

Szczegółowa topologia jest projektem funkcjonalnym, a nie fizycznym. Szczegółowa topologia jest 

miejscem, w którym marzenia klienta stają się rzeczywistością. W tym momencie klient powinien być 

w pełni świadomy tego, co chciałaby zaoferować sieć, a Twoim zadaniem jest, aby tak się stało. Oprócz 

udokumentowanych wyników, powinieneś mieć szczegółowe rysunki różnych topologii wymienionych 

wcześniej. Po zakończeniu szczegółowej topologii można utworzyć szczegółowy projekt kolokacji. 

Tworzenie szczegółowego projektu kolokacji usług 

Podobnie jak w przypadku szczegółowej topologii, szczegółowy projekt kolokacji usługi opiera się na 

architekturze kolokacji. W tym kroku zostaną przedstawione szczegóły niezbędne do zainstalowania 

sprzętu w obiektach kolokacyjnych. Dołącz do projektu następujące informacje: 

* Zgodność ze standardami budowy urządzeń sieciowych (NEBS) 

* Budynków 

* Okablowanie 

Po zakończeniu szczegółowego projektu kolokacji usługi i zaakceptowaniu go przez klienta można go 

przedstawić dostawcy kolokacji do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu projektu przez dostawcę można 

rozpocząć fazę wdrożenia usług kolokacji. 

Tworzenie szczegółowych usług 

Ten krok określi i udokumentuje określone usługi, które klient zaoferuje swoim klientom. Oferowane 

usługi są kontynuacją listy usług zidentyfikowanych w etapie projektowania usług wysokiego poziomu. 

Podczas tworzenia projektu pamiętaj, aby podać takie informacje, jak: oś czasu oferty. Informacje te 



najprawdopodobniej zainteresują dział marketingu klienta. Z łatwością można zrozumieć, że w 

środowisku usługodawcy klienci i wynikające z nich przychody uzasadniają sieć. Niektóre informacje 

dostarczane z każdą usługą obejmują: 

* Definicja usługi 

* Nazwa serwisu 

* Opis 

* Cechy i zalety 

* Umowy SLA 

* Zarządzanie usługami 

* Funkcjonalność 

* Parametry konfiguracyjne 

* Opcje dostępu 

* Wymagania sprzętowe innych firm 

* Świadczenie usług 

* Inżynieria sieciowa 

* Inżynieria klienta 

* Opcje serwisowe 

Nie tylko musisz podać informacje o tym, kiedy te usługi będą dostępne, ale powinieneś także podać, 

w jaki sposób będą oferowane i jak będą się one łączyć z siecią. Po utworzeniu szczegółowych usług 

można je poddać procesowi wdrażania. 

Tworzenie szczegółowego projektu fizycznego 

Szczegółowy projekt fizyczny opiera się na projekcie fizycznym wysokiego poziomu. Określa większość 

fizycznych szczegółów sieci, w tym: 

* Model wyposażenia 

* Szczegóły okablowania 

* Szczegóły stojaka 

* Wymagania środowiskowe 

* Fizyczna lokalizacja urządzeń 

* Szczegółowy projekt RF 

Szczegółowy projekt fizyczny opiera się na informacjach określonych w następujących dokumentach: 

* Wysoki poziom projektowania fizycznego 

* Szczegółowa topologia 

* Szczegółowa kolokacja usług 



* Ocena produktu 

* Szczegóły ankiety na stronie 

Szczegółowy projekt fizyczny jest kompilacją tych elementów, a także sfinalizowanymi szczegółami 

konfiguracji sprzętu, w tym adresowaniem IP, nazwami, danymi RF i konfiguracją fizyczną. Po 

zakończeniu tego kroku powinieneś mieć szczegółowy fizyczny rysunek sieci, a także opisy każde z 

urządzeń. 

Tworzenie szczegółowego projektu operacji 

Szczegółowy projekt operacji opiera się na projekcie operacji wysokiego poziomu. Celem tego kroku 

jest określenie szczegółowego projektu systemów wsparcia, które zostaną wdrożone w celu obsługi 

sieci. Niektóre wyniki tego kroku obejmują określenie produktów dostawcy, określenie wymagań 

technicznych i wsparcia oraz określenie kosztów. Główne etapy tej fazy obejmują: 

* Opracowanie projektu zarządzania systemami 

* Opracowanie projektu usług 

* Opracowanie funkcjonalnej architektury 

* Opracowanie operacji analizy i projektowania architektury fizycznej 

* Opracowanie architektury danych 

* Opracowanie architektury sieci OSS 

* Opracowanie projektu platformy komputerowej i obiektów fizycznych 

Szczegółowy projekt operacji jest kompletny, gdy jest udokumentowany i sprawdzony. Po zakończeniu 

można zaprojektować szczegółowy model działania. Ze względu na fakt, że sieć operacyjna może być 

bardzo mała (lub nieistniejąca) lub że może być całkowicie oddzielną siecią z własnym oddanym 

personelem, podsumowano szczegółowe szczegóły tego etapu w procesie projektowania. W dużych 

projektach sieciowych projekt operacji może być całkowicie oddzielnym projektem, składającym się z 

pełnego procesu NLM. 

Tworzenie szczegółowego projektu modelu operacyjnego 

Ten krok ma na celu opisanie modelu operacyjnego, który zoptymalizuje zarządzanie siecią. 

Szczegółowy projekt opiera się na modelu operacyjnym wysokiego poziomu. Podczas tworzenia 

szczegółowego projektu należy odpowiedzieć na jak najwięcej pytań: 

* Które organizacje będą wspierać jakie produkty i usługi i jak? 

* Kto jest odpowiedzialny za określone zadania? 

* Jak będzie obsadzona organizacja? 

* Jak współdziałają różne organizacje? 

* Jak długo pracownik pomocy technicznej będzie pracował z problemem przed jego eskalacją? 

* W jaki sposób nastąpi eskalacja? 

* Które procedury zostaną zautomatyzowane? 

* Jakie narzędzia są dostępne dla jakiej organizacji? 



* Jakie zmiany bezpieczeństwa są wymagane? 

W zależności od wielkości sieci sieć zarządzania może być zintegrowana z siecią główną lub może być 

własną siecią. Ponadto sieć zarządzania może działać na komputerze jednego administratora sieci (w 

przypadku bardzo małej sieci) lub może być uruchomiona w dużym Centrum Operacji Sieciowych (NOC) 

24 godziny na dobę lub w dowolnym innym miejscu. Ze względu na różnice w wielkości i wymaganiach 

dotyczących zarządzania siecią podano jedynie krótki opis tego, co należy zrobić. W większych sieciach 

często projekt zarządzania jest całkowicie odrębnym projektem zasługującym na uwagę NLM. 

Tworzenie planu treningowego 

W zależności od wielkości nowej sieci i istniejącego zestawu umiejętności personelu plan szkolenia 

może się znacznie różnić. Wywiad z istniejącym personelem, tworzenie matrycy umiejętności i 

porównywanie matrycy umiejętności z umiejętnościami potrzebnymi do obsługi sieci może pomóc w 

określeniu potrzeb szkoleniowych. Jeśli klient chce wykonać implementację samodzielnie, należy to 

wziąć pod uwagę podczas przeglądania macierzy. Po określeniu potrzeb szkoleniowych utwórz mapę 

drogową dla każdej osoby, mając na uwadze przyszłe technologie. Po utworzeniu map drogowych i 

zaakceptowaniu ich przez klienta krok ten jest zakończony. 

Opracowanie planu konserwacji 

Ten krok w fazie projektowania ma na celu zaplanowanie i określenie, w jaki sposób konserwacja i 

operacje będą miały miejsce po uruchomieniu sieci. Plan konserwacji powinien obejmować wszystkie 

elementy sieci, w tym operacje i zarządzanie. Ponadto plan musi uwzględniać zestaw umiejętności i 

potrzeby szkoleniowe. Po opracowaniu planu konserwacji i wyrażeniu przez niego zgody, można go 

opracować. 

Opracowanie planu wdrożenia 

Plan wdrożenia na wysokim poziomie powinien stanowić przegląd głównych kroków wymaganych do 

wdrożenia projektu. Powinien być kompleksowy i powinien uwypuklać wszystkie etapy projektu. 

Należy uwzględnić harmonogram, wpływ na istniejącą sieć i koszty. Plan wdrożenia i szczegółowe 

dokumenty projektowe będą stanowić podstawę do następnego etapu: wdrożenia projektu sieci. 

Tworzenie szczegółowych dokumentów projektowych 

Szczegółowe dokumenty projektowe powinny stanowić podsumowaną sekcję wszystkich dokumentów 

z całej fazy projektowania, a także elementy architektury i planu. Podobnie jak w przypadku 

dostarczanej architektury, zalecamy prezentowanie tych informacji w kilku formach, w tym (między 

innymi) na płycie CD-ROM, w jednym dokumencie projektowym lub w specjalnej witrynie sieci Web. 

Po zakończeniu tego etapu faza projektowania projektu jest zakończona. Następnym krokiem jest 

przejście do fazy wdrożenia i zainstalowanie nowej sieci. Szczegóły fazy wdrożenia są specyficzne dla 

każdego projektu. Po szczegółowym zbadaniu, w jaki sposób i dlaczego projekt sieci, przyjrzyjmy się 

niektórym zasadom projektowania specyficznym dla sieci bezprzewodowych. 

Zrozumienie atrybutów sieci bezprzewodowej z perspektywy projektowania 

W tradycyjnej transmisji mikrofalowej na krótkim dystansie (tj. transmisjach mikrofalowych w linii 

wzroku, działających w pasmach radiowych 18 GHz i 23 GHz), inżynierowie projektujący fale radiowe 

zwykle zajmują się aspektami sygnału, takimi jak marginesy zanikania, odbicia sygnału, sygnały 

wielościeżkowe, i tak dalej. Podobnie jak księgowy dążący do zrównoważenia finansowego arkusza 

kalkulacyjnego, inżynier projektu RF zwykle tworzy tabelę budżetu RF, wyrażoną w decybelach (dB), w 

celu ustanowienia projektu łączności bezprzewodowej. Aspekty takie jak moc nadawania i zysk anteny 



są rejestrowane w kolumnie aktywów (lub plus), a tłumienie wolnej przestrzeni, wyrównanie anteny i 

straty atmosferyczne są odnotowane w kolumnie zobowiązań (lub minus). Celem jest osiągnięcie 

dodatniej siły sygnału netto odpowiednie do obsługi ścieżek bezprzewodowych wymaganych w 

projekcie. Ponieważ nadal budujemy całościowy obraz procesu projektowania, ważne jest, aby wziąć 

pod uwagę te unikalne cechy sygnału technologii bezprzewodowej z kilku perspektyw projektowych. 

Będziemy badać obie strony spektrum, że tak powiem, badając cechy, które są unikalne i korzystne dla 

wdrożenia, a także te, które sprawiają, że to medium jest kłopotliwe i niewygodne w zarządzaniu. 

Równie ważna jest umiejętność wykorzystania tych atrybutów i zastosowania ich w celu spełnienia 

określonych potrzeb. W końcu właśnie z tego połączonego punktu widzenia zrozumienia 

charakterystyki sygnału RF, a także wykorzystania tych właściwości bezprzewodowych, podchodzimy 

do tego następnego rozdziału. Dla zachowania przejrzystości warto jednak powtórzyć, że cechy 

łączności bezprzewodowej opisane w poniższych sekcjach nie koncentrują się na tradycyjnych 

licencjonowanych technologiach mikrofalowych krótkodystansowych. Co więcej, naszym celem nie 

jest zagłębianie się w teorię częstotliwości radiowych lub w historyczne zastosowania mikrofalówki 

Point-to-Point w linii wzroku. Celem tego połączenia jest raczej zachęcenie do zbadania możliwości 

nielicencjonowanych technologii bezprzewodowych poprzez zbadanie ich cech z kilku perspektyw 

projektowych. 

Wsparcie aplikacji 

Zainteresowanie technologiami bezprzewodowych sieci LAN gwałtownie wzrosło w ciągu ostatnich 

kilku lat. Niezależnie od tego, czy wzrost popularności wynika z obietnicy mobilności czy nieodłącznej 

zdolności włączenia sieci z minimalnym włamaniem, zainteresowanie technologiami bezprzewodowej 

sieci LAN pozostaje wysokie. 

Jednak te aspekty same w sobie nie potwierdzają potrzeby zastosowania sieci bezprzewodowej - ani 

żadnej innej sieci do tego celu. Rozumiemy prawdziwą przyczynę przyjęcia sieci, bezprzewodowej lub 

innej, musimy spojrzeć na wewnętrzną wartość samej sieci. Jaki jest cel sieci? W jaki sposób sieć 

usprawni moje obecne procesy? Czy ogólna korzyść z sieci przewyższa wszystkie koszty operacyjne, 

administracyjne i związane z utrzymaniem (OAM) związane z jej wdrożeniem? Szukając tego 

skrzyżowania kosztów i korzyści, doszliśmy do wniosku, że to aplikacje i usługi obsługiwane przez sieć 

przynoszą wartość większości użytkowników końcowych. Z wyjątkiem osób naprawdę 

zainteresowanych nauczeniem się instalowania, konfigurowania lub obsługi sieci bezprzewodowych 

lub przewodowych, większość użytkowników znajduje wartość danej sieci w aplikacjach lub usługach 

na podstawie tego, co jest w sieci. Zatem w jaki sposób nielicencjonowane technologie 

bezprzewodowe ulepszają aplikacje użytkowników i jakie są niektóre z powiązanych zależności, które 

należy wziąć pod uwagę w celu obsługi tych aplikacji lub usług? Nie ulega wątpliwości, że jednym z 

kluczowych aspektów technologii bezprzewodowej jest nieodłączna zdolność umożliwiająca 

mobilność. Chociaż aplikacje bezprzewodowe są nadal w dużej mierze w fazie rozwoju, usługi, które 

uwzględniają zapotrzebowanie na zdalny dostęp, szybko się pojawiają. Od wycinania stron 

internetowych, gdzie destylowane informacje wymagane w imieniu wspólnej bazy użytkowników są 

wysyłane do indywidualnego użytku na żądanie, po dostęp do poczty e-mail i wyszukiwanie ze zdalnych 

lokalizacji w zasięgu sieci, bezprzewodowe usługi danych osobowych znajdują swoje miejsce w naszym 

mobilnym społeczeństwie . 

W tym momencie należy zdać sobie sprawę, że jedna zależność aplikacji bezprzewodowej znajduje się 

w obsługiwanym formacie lub urządzeniu. Szerzą się spekulacje na temat tego, jak będzie wyglądać 

ostateczny „gadżet”. Niektórzy uważają, że ostateczna forma będzie obejmować funkcje transmisji 

danych i głosu, wszystko w jednym urządzeniu przenośnym. Na rynku panuje ruch sugerujący, że 

korporacje i dostawcy usług korzystają z jednego urządzenia. Wystarczy spojrzeć na własne telefony 



komórkowe lub nowo wydane produkty, takie jak Kyocera QCP 6035, które integrują funkcjonalność 

PDA z komórkowym głosem, aby utrzymać ten trend. Z drugiej strony technologie takie jak Bluetooth 

wskazują być może model, w którym aplikacje i usługi są łatwiej obsługiwane przez podejście oparte 

na dwóch formach. Chociaż wciąż jest na wczesnym etapie opracowywania, z bezprzewodowym 

zestawem słuchawkowym z obsługą Bluetooth komunikującym się z obsługiwanym urządzeniem 

przenośnym lub zegarkiem na rękę, zarówno komunikacja głosowa, jak i transmisja danych mogą być 

obsługiwane bez uszczerbku dla prywatności sesji lub funkcji ergonomicznej. W związku z tym, z 

perspektywy aplikacji, wiedza o fizycznej platformie, która zostanie wykorzystana do uzyskania lub 

dostarczenia aplikacji lub usługi, jest ważnym czynnikiem do rozważenia przy projektowaniu. Zużycie 

energii i wydajność systemu operacyjnego to jeszcze dwa atrybuty, które należy wziąć pod uwagę przy 

planowaniu aplikacji i usług za pośrednictwem technologii bezprzewodowej sieci LAN. Wielu z nas 

zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest żywotność baterii, niezależnie od tego, czy jest ona 

umieszczona w telefonie komórkowym, laptopie, czy nawet na pilocie telewizora. Nie należy jednak 

wspominać, że te dwa czynniki odgrywają znaczącą rolę w projektowaniu aplikacji i usług dla sieci 

bezprzewodowych. W przeciwieństwie do zwykłych operacji na komputerze stacjonarnym, w których 

komputer i obsługiwane urządzenia peryferyjne mają łatwy dostęp do pobliskich gniazdek ściennych 

w celu zapewnienia swojego budżetu na energię, programiści, którzy chcą wykorzystać mobilne cechy 

bezprzewodowej sieci LAN, nie mają takiego samego luksusu. W rezultacie zużycie energii, 

rozpraszanie ciepła i wydajność systemu operacyjnego są cennymi towarami w urządzeniu mobilnym, 

które wymagają konserwacji, gdy tylko jest taka możliwość. Firmy takie jak Transmeta Corporation 

rozumieją te relacje i ich wartość dla branży mobilnej i dokładają wszelkich starań, aby wykorzystać 

wydajność systemu operacyjnego Linux w celu pracy poza tymi ograniczeniami. Niemniej jednak 

twórcy aplikacji i usług powinni wziąć pod uwagę te cechy w celu utrzymania lub zachowania sesji 

serwisowych. Oprócz tych bezpośrednich rozważań, twórca projektu może być ograniczony pod 

względem tego, jakie rodzaje usług, w tym obsługa systemów operacyjnych i wtyczek, są łatwo 

dostępne. Zależnie od wybranego transportu bezprzewodowego usługi synchroniczne lub 

izochroniczne mogą okazać się trudne do obsługi, dlatego należy zachować ostrożność podczas 

projektowania usługi lub aplikacji bezprzewodowej. 

Relacje z subskrybentami 

W przeciwieństwie do przewodowych topologii LAN, w których fizyczne połączenie z siecią jest 

potwierdzone jedynie przez śledzenie kabli do każdego odpowiedniego klienta, fizyczna łączność w 

sieci bezprzewodowej jest często wyrażana w decybelach (dB) lub decybelach miliwatach (dBm). 

Mówiąc najprościej, są to jednostki miary wskazujące siłę sygnału wyrażoną jako poziomy sygnału i 

poziomy szumów danego kanału radiowego, odpowiednio w stosunku do 1 wata lub 1 miliwata, 

odpowiednio. Stosunek ten jest znany jako sygnał do szumu ( Stosunek S / N) lub SNR. Z punktu 

widzenia projektowania sieci bezprzewodowej relacje abonenckie są tworzone nie tylko na podstawie 

uwierzytelnienia użytkownika i adresu IP, jak to jest typowe w sieci przewodowej, ale także na 

podstawie siły sygnału klienta i jego lokalizacji, bezpiecznego identyfikatora sieci oraz odpowiednią 

charakterystykę kanału bezprzewodowego. Przykładem jest sieć bezprzewodowa 

Plan kanałów zdefiniowany w specyfikacji 802.11b, pamiętaj, że punkt dostępowy Lucent Technologies 

AP1000 zapewnia użytkownikowi 11 kanałów użytecznych do przesyłania danych. Konieczne jest, aby 

inżynier projektujący sieć rozumiał obsługiwane relacje abonentów i odpowiednio opracował plan 

kanałów. Przyjrzyjmy się bliżej. 

Podobnie jak tradycyjne technologie krótkodystansowe w technologii mikrofalowej, technologia 

bezprzewodowa z bezpośrednim rozproszonym spektrum sekwencyjnym 802.11 (DSSS) wymaga 

różnorodności częstotliwości między różnymi radiami. Mówiąc wprost, grupy użytkowników w 



oddzielnych punktach dostępu w bezprzewodowej sieci LAN muszą być obsługiwane w osobnych i 

odrębnych kanałach w ramach tej topologii bezprzewodowej. Podobnie, odstępy między sąsiednimi 

kanałami i aktywna separacja kanałów odgrywają ważną rolę podczas planowania i wdrażania sieci 

bezprzewodowej. Aspekty te dotyczą ilości miejsca między sąsiadującymi lub aktywnymi kanałami 

wykorzystywanymi w sieci bezprzewodowej. Z perspektywy projektowej integralność i niezawodność 

sieci najlepiej jest zachować, gdy kanały przypisane do punktów dostępu w tej samej sieci 

bezprzewodowej są wybierane z przeciwległych krańców spektrum bezprzewodowego, gdy tylko jest 

to możliwe. Niezaplanowanie zgodnie z tymi atrybutami najprawdopodobniej doprowadzi do zakłóceń 

w kanale, stan RF, w którym kanały w widmie bezprzewodowym zakłócają się wzajemnie. To z kolei 

może spowodować, że Twoja usługa sesja do zablokowania lub może to spowodować poważną awarię 

sieci lub całkowite jej załamanie. Inne atrybuty zależne od relacji z subskrybentami dotyczą 

bezpieczeństwa sieci. 

Krajobraz fizyczny 

Nawet jeśli przestrzegane są odpowiednie odstępy między kanałami, zarządzanie kanałami 

dźwiękowymi i zasady projektowania RF, należy uwzględnić inne atrybuty bezprzewodowe związane z 

danym środowiskiem. Jak wspomniano na początku tej sekcji, anteny są skonstruowane z pewnymi 

charakterystykami wzmocnienia w celu przesyłania i odbierania informacji. Ten atrybut anteny służy 

do wykorzystania informacji bezprzewodowej do transmisji lub odbioru; dzięki zastosowaniu technik 

modulacji i demodulacji, przesyłany sygnał jest ostatecznie przekształcany w użyteczną informację. 

Jednak skłonność anten do nadawania i odbierania sygnału jest regulowana głównie przez przeszkody 

lub ich brak między anteną nadawczą a anteną odbiorczą. Nie popełnijcie błędu, chociaż technologie 

radiowego widma rozproszonego nie wymagają linii widzenia między nadajnikiem a odpowiednim 

odbiornikiem, siła sygnału jest nadal określana przez kąt, w którym odbierana jest informacja. Z 

perspektywy krajobrazu fizycznego możemy łatwo zobaczyć, jak fizyczne przeszkody mogą wpływać na 

jakość sygnału i ogólną przepustowość. Jako takie, rozmieszczenie anten, kąty odbioru, wzmocnienie 

anteny i odległość od radia powinny być starannie rozważone z perspektywy projektowej. Oczywiście 

z każdym rodzajem anteny wiąże się koszt związany z charakterystyką transportową wykorzystywanej 

sieci bezprzewodowej. Mówiąc ogólnie, radiotelefony bezprzewodowe i odpowiadające im anteny, 

które wymagają obsługi większej liczby interfejsów warstwy fizycznej, będą kosztować więcej, ze 

względu na dodatkową integrację mikroukładu w systemie. Może się jednak zdarzyć, że korzyść ze 

zwiększonego zasięgu może przewyższać dodatkowy koszt związany z włączeniem większej liczby 

radiotelefonów do projektu. Poza samym środowiskiem fizycznym należy pamiętać, że pojemność 

widmowa lub dostępne bity na sekundę (bps) dowolnej bezprzewodowej sieci LAN nie są 

nieograniczone. Połącz tę myśl o łącznej przepustowości transportu bezprzewodowego z gęstością 

użytkowników w danym obszarze, a powstanie atrybut gęstości przestrzennej. Ten konkretny atrybut, 

gęstość przestrzenna, niewątpliwie będzie kluczowym atrybutem bezprzewodowym, na którym należy 

się skupić i będzie rośnie znaczenie proporcjonalne do wzrostu aktywności w branży bezprzewodowej. 

Przyczyna tego jest bardzo wyraźna. Przemysł bezprzewodowy już doświadcza przeciążenia w zakresie 

częstotliwości 2,4 GHz. To spowodowało „ucieczkę do jakości” w mniej zatłoczonych miejscach 

Nielicencjonowane widmo 5 GHz. Chociaż ten zakres częstotliwości będzie w stanie obsłużyć większą 

pojemność kanału i całkowitą łączną szerokość pasma, projektanci powinni być świadomi, że wraz ze 

wzrostem zapotrzebowania, również zwiększą się przepustowości i rywalizacja o pasmo w tym widmie. 

Ze względu na spektralne i przestrzenne atrybuty bezprzewodowej sieci LAN zalecamy, aby nie więcej 

niż 30 użytkowników było skonfigurowanych do obsługi radia z interfejsem 10BaseT LAN. Jednak do 50 

użytkowników może być wygodnie obsługiwanych przez pojedyncze radio z połączeniem LAN 

100BaseT. 



Topologia sieci 

Chociaż mobilność jest jednym z kluczowych atrybutów związanych z technologiami 

bezprzewodowymi, drugim i często pomijanym atrybutem transportu bezprzewodowego jest łatwość 

dostępu. Poświęćmy chwilę na wyjaśnienie. Mobilność oznacza zdolność klienta w określonej sieci do 

utrzymania sesji użytkownika podczas roamingu między różnymi środowiskami lub różnymi sieciami. 

Aspekt roamingu w oczywisty sposób nadaje się do wielu usług i aplikacji, z których wiele jeszcze nie 

zostało opracowanych. Czy mobilność jest jedynym cennym atrybutem technologii bezprzewodowej? 

Weź pod uwagę, że badacze rynku przewidują, że funkcjonalne użytkowanie urządzeń w domu zmieni 

się diametralnie w ciągu najbliższych kilku lat. Wraz z pojawieniem się sieci World Wide Web wiele firm 

wykorzystuje możliwości ulepszania swoich produktów i funkcji produktów za pomocą Internetu. 

Powszechnie nazywane urządzeniami IP konsumenci już zaczynają dostrzegać przebłyski tego ruchu. 

Od kuchenek mikrofalowych IPenabled po lodówki internetowe, producenci i konsumenci są 

świadkami tego zmieniającego się paradygmatu. Ale jak połączyć się z moją lodówką? Czy producent 

spodziewa się, że za każdym urządzeniem znajdzie się gniazdo telefoniczne lub gniazdo danych? Gdy 

zagłębimy się w szczegóły infrastruktury okablowania sieci domowej, staje się oczywiste, że wartość 

technologii bezprzewodowej umożliwia nie tylko mobilność. Zapewnia również łatwy dostęp do 

urządzeń bez zakłócania fizycznej struktury domu. Niezależnie od tego, czy te atrybuty bezprzewodowe 

są przeznaczone do użytku domowego za pośrednictwem HomeRF, czy też są przeznaczone do 

wdrożenia w środowisku komercyjnym z wykorzystaniem 802.11b, mobilność i łatwość dostępu są 

ważnymi kwestiami z punktu widzenia projektowania i mają bezpośredni wpływ na topologię sieci 

bezprzewodowej. Z punktu widzenia sieci projektant sieci bezprzewodowej musi zmierzyć się z tym, 

jak powinna funkcjonować sama sieć bezprzewodowa. Jak stwierdzono wcześniej, bezprzewodowe 

sieci LAN zwykle działają w trybie ad-hoc lub trybie infrastruktury. W konfiguracji ad-hoc klienci w sieci 

komunikują się w trybie peer-to-peer, niekoniecznie wykorzystując punkt dostępu za pośrednictwem 

funkcji DCF (Distributed Coordination Function) zgodnie ze specyfikacją 802.11b. Alternatywnie 

użytkownicy mogą przypisywać do sieci relację klient / serwer za pośrednictwem pomocniczego 

punktu dostępowego za pośrednictwem funkcji koordynującej punkt (PCF) wyszczególnionej w 

specyfikacji 802.11b. Należy określić na wczesnym etapie procesu projektowania, w jaki sposób każdy 

klient powinien wchodzić w interakcje z siecią. Jednak poza bezpośrednim środowiskiem klienta mogą 

zostać nałożone dodatkowe wymagania dotyczące roamingu lub łączności z odmienną podsiecią w 

innej lokalizacji. Właśnie z tych powodów mobilność i dostęp bezprzewodowy muszą zostać 

uwzględnione z punktu widzenia projektowania na wczesnym etapie procesu projektowania i 

odwzorowane względem topologii sieci. Wreszcie dostęp bezprzewodowy należy również postrzegać 

bardziej całościowo z fizycznego punktu wejścia, w którym sieć bezprzewodowa integruje się z 

istniejącą infrastrukturą przewodową. W ramach planowanej topologii sieci po raz kolejny należy wziąć 

pod uwagę wpływ na ogólną pojemność sieci - a także fizyczne środki integracji z istniejącą siecią. 

Wprowadzenie klientów bezprzewodowych, w całości lub w części, w większości prawdopodobnie 

wpłynie na istniejącą infrastrukturę sieciową. 

Bezpieczeństwo sieci 

Często mówi się, że największe atuty danej osoby są często jej największymi słabościami. To samo 

można powiedzieć, badając atrybuty sieci bezprzewodowej. Zarówno mobilność, jak i łatwość dostępu 

są reklamowane jako jedne z najlepszych cech dostępnych podczas korzystania z bezprzewodowej sieci 

LAN. Niestety te same atrybuty powodują największe obawy podczas wdrażania sieci bezprzewodowej. 

Niewątpliwie w najlepszym interesie wszystkich użytkowników w dowolnej sieci przewodowej lub 

bezprzewodowej jest ochrona integralności sieci. W rezultacie administratorzy sieci korporacyjnych 

korzystający zarówno z sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej do ruchu korporacyjnego zwykle 



stosują środki bezpieczeństwa wysokiego poziomu, takie jak uwierzytelnianie hasła i bezpieczne 

identyfikatory logowania w celu zachowania integralności sieci. Środki bezpieczeństwa niższego 

poziomu, takie jak instalowanie korporacyjnych zapór sieciowych, są również powszechnie stosowane 

w celu zniechęcenia lub zapobiegania niepożądanemu dostępowi do obu sieci. W tym momencie (czyli 

w warstwie 3 lub warstwie sieciowej modelu OSI) praktyki bezpieczeństwa między siecią przewodową 

a siecią bezprzewodową zwykle przechodzą różnymi ścieżkami. 

W typowej sieci przewodowej, w której Warstwy 1 i 2 (warstwa fizyczna i łącza danych) są regulowane 

przez dostarczanie kabli i interfejsów sieciowych do znanych klientów w sieci, podczas gdy emisje z 

sieci bezprzewodowej są rozprowadzane swobodnie między liczbą użytkowników, w niektórych 

przypadki nieznane innym osobom w tym samym środowisku. Jednak ze względu na ogólną 

dostępność sygnałów dla użytkowników w zasięgu sieci bezprzewodowej dostawcy sieci 

bezprzewodowej przeciwdziałają braku fizycznej kontroli za pomocą dodatkowych środków 

bezpieczeństwa, a mianowicie szyfrowania. Na przykład w zestawie produktów Lucent, w którym 

wykorzystuje się standard 802.11b, szyfrowanie klucza 64-bitowego, opcjonalne schematy szyfrowania 

kluczem 128-bitowym oraz bezpieczny identyfikator sieci służą do zapobiegania nieautoryzowanemu 

dostępowi do sieci. Standardy HomeRF wykorzystują nieodłączne możliwości FHSS, standardowe 

szyfrowanie 128-bitowe oraz określony przez użytkownika bezpieczny identyfikator, aby zrównoważyć 

nieautoryzowane wtargnięcie do sieci. W obu przypadkach mechanizmy szyfrowania są wdrażane w 

ich sieci przewodowej. Wielu będzie argumentować za bezpieczeństwem jednej technologii 

bezprzewodowej w porównaniu z inną technologią bezprzewodową. Argumenty te dotyczą łatwości 

konwersji szybkości transmisji symboli i nieautoryzowanego wstawiania zaszyfrowanych pakietów. 

Jeszcze inni mogą argumentować o zaletach niezaszyfrowanych danych w sieciach przewodowych w 

porównaniu do zaszyfrowanych danych przesyłanych przez sieć bezprzewodową. Wiele amerykańskich 

agencji rządowych wymaga warunków zgodnych z TEMPEST, w których emisje przewodowe są 

regulowane w celu uniknięcia wtargnięcia. W obu przypadkach, z punktu widzenia projektowania sieci, 

istotne jest, aby projektant sieci bezprzewodowej podjął odpowiednie środki w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i stabilności sieci bezprzewodowej. Co najmniej upewnij się, że logiczne 

rozmieszczenie bezprzewodowych punktów dostępowych, jeśli to konieczne, jest odpowiednio 

umieszczone przed zaporą sieciową. Wreszcie, weź pod uwagę wartość przekazywanych informacji i 

odpowiednio je zabezpiecz. 

Podsumowanie 

Projektowanie sieci bezprzewodowej nie jest łatwym zadaniem. Podczas projektowania należy wziąć 

pod uwagę wiele atrybutów bezprzewodowych. Wstępne etapy projektowania. Ważne jest, aby 

zapytać użytkowników, aby zaspokoić ich potrzeby z perspektywy projektowej. Należy pamiętać, że w 

przypadku sieci bezprzewodowych atrybuty, takie jak mobilność i łatwość dostępu, mogą mieć wpływ 

na sieć pod względem kosztów i funkcji. Metodologia zastosowana w tym rozdziale zawiera elementy 

Metodologii angażowania sieci Lucenta (NEM). Metodologia projektowania jest podzielona na kilka 

części, z których jedną jest wykonanie i kontrola. Ta część została podzielona na kategorie, aby 

uwzględnić wiele najczęstszych rodzajów projektów; kategoria przedstawiona tutaj oparta jest na 

metodologii usługodawcy. Część wykonawcza i kontrolna została podzielona w tym rozdziale na 

planowanie, architekturę i projektowanie. Faza planowania składa się z kilku kroków odpowiedzialnych 

za zebranie wszystkich informacji i udokumentowanie wstępnych pomysłów dotyczących projektu. 

Plan składa się głównie z udokumentowania i przeprowadzenia badań dotyczących potrzeb klienta. Na 

zakończenie fazy planowania klientowi mogą zostać przedstawione dokumenty zawierające 

informacje, takie jak praktyki konkurencyjne, analiza luk i analiza ryzyka. Faza architektury odpowiada 

za pobieranie wyników fazy planowania i łączenie ich z celami biznesowymi lub celami klienta. 



Architektura jest projektem koncepcyjnym wysokiego poziomu. Pod koniec fazy architektury klient 

będzie posiadał dokumenty zawierające informacje, takie jak topologia wysokiego poziomu, fizyczny 

projekt wysokiego poziomu, model operacyjny wysokiego poziomu i architektura kolokacji. Faza 

projektowania obejmuje architekturę i sprawia, że staje się rzeczywistością. Określa szczegółowe 

szczegóły niezbędne do wdrożenia nowego projektu i ma na celu dostarczenie wszystkich informacji 

niezbędnych do utworzenia nowej sieci. Pod koniec fazy projektowania dokumenty projektowe 

dostarczone klientowi będą zawierać szczegółową topologię, szczegółowy projekt fizyczny, 

szczegółowy projekt operacyjny i plan konserwacji. 

Szybka ścieżka rozwiązań 

Badanie procesu projektowania 

* Proces projektowania składa się z sześciu głównych faz: wstępne badanie, analiza, wstępny projekt, 

szczegółowy projekt, wdrożenie i dokumentacja. 

* Na wczesnych etapach procesu projektowania celem jest określenie przyczyny lub impuls zmian. W 

rezultacie będziesz chciał zrozumieć istniejącą sieć, a także aplikacje i procesy obsługiwane przez sieć. 

* Ponieważ dostęp do sieci bezprzewodowej odbywa się „bezprzewodowo” między komputerem  

klienckim a bezprzewodowym punktem dostępowym, punkt wejścia dla segmentu sieci 

bezprzewodowej ma kluczowe znaczenie dla zachowania integralności całej sieci. 

* Mobilność komputera powinna być uwzględniona w projekcie, a także w kosztach sieci. W 

przeciwieństwie do sieci przewodowej użytkownicy mogą wymagać dostępu do sieci z wielu lokalizacji 

lub ciągłej obecności w sieci między lokalizacjami. 

Określenie metodologii projektowania 

* Lucent Worldwide Services opracował metodologię cyklu życia sieci, zwaną Metodologią 

angażowania sieci (NEM), dla swoich konsultantów do wykorzystania podczas pracy nad projektami 

sieciowymi. Metodologia projektowania zawiera najlepsze z najlepszych próbek, szablonów, procedur, 

narzędzia i praktyki z ich najbardziej udanych projektów. 

* NEM jest podzielony na kilka kategorii i etapów; kategoria przedstawiona w tym rozdziale oparta jest 

na kategorii wykonania i kontroli dla metodologii dostawcy usług. Kategoria wykonania i kontroli jest 

podzielona na planowanie, architekturę, projektowanie, wdrażanie i operacje. 

* Faza planowania składa się z kilku kroków, które są odpowiedzialne za zebranie wszystkich informacji 

i udokumentowanie wstępnych pomysłów dotyczących projektu. Plan składa się głównie z 

dokumentowania i prowadzenia badań dotyczących potrzeb klienta, który tworzy dokumenty 

przedstawiające praktyki konkurencyjne, analizę luk i ryzyko analiza. 

* Faza architektury odpowiada za pobieranie wyników fazy planowania i łączenie ich z celami 

biznesowymi lub celami klienta. Architektura jest projektem koncepcyjnym wysokiego poziomu. Pod 

koniec fazy architektury zostanie udokumentowana dla klienta topologia wysokiego poziomu, fizyczny 

projekt wysokiego poziomu, model operacyjny wysokiego poziomu i architektura kolokacji. 

* Faza projektowania bierze architekturę i czyni ją rzeczywistością. Określa szczegółowe szczegóły 

niezbędne do wdrożenia nowego projektu i ma na celu dostarczenie wszystkich informacji niezbędnych 

do utworzenia nowej sieci, w postaci szczegółowej topologii, szczegółowego projektu fizycznego, 

szczegółowego projektu operacyjnego i planu konserwacji. 

Zrozumienie atrybutów sieci bezprzewodowej z perspektywy projektowania 



* Ważne jest, aby wziąć pod uwagę charakterystykę sygnału unikalną dla technologii 

bezprzewodowych z kilku perspektyw projektowych. Na przykład zużycie energii i wydajność systemu 

operacyjnego to dwa atrybuty, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu aplikacji i usług za 

pośrednictwem technologii bezprzewodowej sieci LAN. 

* Gęstość przestrzenna jest kluczowym atrybutem sieci bezprzewodowej, na którym należy się skupić 

podczas planowania Twoja sieć z powodu przeciążenia sieci i rywalizacji o przepustowość. 



Projektowanie bezprzewodowej sieci korporacyjnej: studium przypadku szpitala 

Sieć korporacyjna, czasami nazywana siecią kampusową, to sieć obejmująca wiele budynków. Studium 

przypadku, które omówimy tutaj, śledzi proces planowania, projektowania i wdrażania sieci 

bezprzewodowej w szpitalu i powiązanych budynkach medycznych na kampus szpitalny. Dokonamy 

również przeglądu zalet i oszczędności związanych z wdrożeniem tego rodzaju sieci bezprzewodowych 

w porównaniu z liniami dzierżawionymi. Przejdziemy przez kroki, które musisz wykonać najpierw, 

zbierając wymagania sieciowe i analizując bieżącą sieć. W tym czasie przeprowadzisz ankietę na 

miejscu, aby określić infrastrukturę budynku i sprawdzić z pierwszej ręki, czy występują problemy z 

widocznością. Na podstawie analizy bieżącej sieci i ankiety na miejscu opracowuje się projekt 

wysokiego poziomu, a na podstawie wyników wybiera sprzęt bezprzewodowy i opracowuje projekt 

szczegółowy. Wdrożenie sieci przebiega zgodnie z projektem wysokiego poziomu. Sprzęt jest 

zainstalowany i skonfigurowany, należy wykonać testy akceptacyjne, aby sprawdzić, czy łącza 

bezprzewodowe działają poprawnie. Ponieważ te budynki mają charakter medyczny, należy zachować 

szczególną ostrożność podczas wdrażania komunikacji bezprzewodowej. W szczególności sprzęt 

medyczny może być wrażliwy na urządzenia i kanały bezprzewodowe. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na ograniczenie częstotliwości radiowych w obszarze pogotowia ratunkowego i wokół niego, 

aby uniknąć zakłóceń. Pisząc projekt, upewnij się, że rozmawiasz z systemami informatycznymi Dział 

(IS) w celu ustalenia wszelkich obaw, o których należy pamiętać podczas obsługi urządzeń 

bezprzewodowych w zakresie 2,4 GHz. 

Zastosowanie łączności bezprzewodowej w sieci korporacyjnej 

Obecnie standard IEEE 802.11b umożliwia sieci bezprzewodowe. Ten standard umożliwia wdrażanie 

częstotliwości około 2,4 GHz w Ameryce Północnej bez konieczności przechodzenia przez dokumenty 

związane z licencjonowaniem Urządzenia bezprzewodowej sieci lokalnej (LAN) wykorzystujące 

protokół 802.11b zapewniają funkcje bezprzewodowe z przepustowość do 11 Mb / s. Urządzeń 

bezprzewodowych można używać do dostarczania rozszerzeń mostków do istniejących przewodowych 

sieci Ethernet Ethernet. Inne urządzenia bezprzewodowe działają jako punkty dostępu (AP) i służą jako 

pomost między komputerami z kartami interfejsu sieci bezprzewodowej w sieci. Każdy komputer 

uzyskujący dostęp do tego samego punktu dostępowego dzieli szerokość pasma z wszystkimi innymi 

komputerami korzystającymi z tego samego punktu dostępowego. Jest to ta sama technologia 

stosowana w przewodowych sieciach Ethernet, w których wszystkie stacje dzielą tę samą 

przepustowość 10 Mb / s. Przełączane sieci Ethernet nie dzielą tej samej przepustowości. Urządzenia 

bezprzewodowe pomagają w ewolucji sieci kampusu, zapewniając użytkownikom elastyczność i 

mobilność w obrębie kampusu. Użytkownicy nie ograniczają się do lokalizacji ani liczby dostępnych 

portów danych w biurze lub sali konferencyjnej. Mogą teraz zabrać laptopa i połączyć się z siecią LAN 

praktycznie wszędzie, nawet na korytarzach, w zasięgu punktu dostępu. 

Przedstawiamy studium przypadku dla przedsiębiorstw 

Nasze studium przypadku pozwala nam współpracować z Jones Hospital & Associates. Menedżer ds. 

IS ze szpitala Jones Hospital zatrudnił nas jako konsultantów w celu zapewnienia bezprzewodowego 

rozwiązania LAN dla ich sieci szpitalnej. Szpital zatrudnia nieco ponad 800 pracowników, pracujących 

w kompleksie złożonym z siedmiu budynków na terenie miejskim. Wszystkie budynki są wystarczająco 

blisko siebie, aby pracownicy często przechodzili między budynkami. Pracownicy zarządzający chcą 

wdrożyć technologię bezprzewodową w swojej sieci korporacyjnej. Słyszeli, że ten typ sieci pozwoli im 

zaoszczędzić pieniądze w przeciwieństwie do obecnej sieci dzierżawionej. Wierzą, że dodatkowa 

mobilność znacznie zwiększy wydajność. Ponieważ pracownicy przenoszą się z budynku do budynku, 



wydaje się właściwym pomysłem, aby zapewnić im sprzęt komputerowy i dane, które będą z nimi 

wędrować. 

Ocena możliwości 

Jones Hospital & Associates składa się z grupy powiązanych lekarzy i specjalistów podstawowej opieki 

zdrowotnej. Szpital obsługuje sześć wynajętych satelitarnych budynków biurowych otaczających 

ośmiopiętrową wieżę szpitalną. Dział IS obsługuje wszystkie wymagania sieci LAN. W ramach 

przygotowań do tej inicjatywy dział IS zebrał wymagania z przedstawicielami każdego obszaru 

medycznego, w tym administracji, pediatrii, chirurgii, centrum raka, centrum serca, apteki, radiologii i 

oddziałów ratunkowych. Jako konsultanci zostaliśmy wezwani, aby pomóc działowi IS ocenić sytuację, 

zebrać wymagania i ustalić rozwiązanie bezprzewodowe. W tym momencie znajdujemy się w fazie 

planowania projektu bezprzewodowego. Pierwszym krokiem w fazie planowania jest zebranie 

technicznych wymagań sieci i bieżącej architektury sieci. Aby określić wymagania sieci i aktualną 

architekturę, będziemy musieli zadać następujące pytania: 

* Jakie problemy występują w bieżącej sieci? Poszukaj obszarów, w których technologia 

bezprzewodowa może pomóc zmniejszyć obciążenie SI, a także problemy wydziałowe. Ułatwiając 

aktualizację sieci, wyeliminowałeś niektóre problemy. 

* Jaka jest architektura obecnej sieci? Oceń bieżącą sieć, aby zobaczyć, jak zintegrować technologię 

bezprzewodową z bieżącą siecią. 

* Jakie są obszary ograniczające przepustowość twojej sieci? Oczywiście należy ograniczyć 

przepustowość w okolicach chirurgii. Czy istnieją inne obszary, w których technologia bezprzewodowa 

mogłaby zakłócać działanie innego sprzętu medycznego? 

* Czy są jakieś aplikacje, które są ograniczone przez bieżącą sieć? Czy jest wymagana dodatkowa 

funkcjonalność, której nie jest w stanie obecna sieć? Możesz zwiększyć produktywność, pokonując 

wszelkie obecne przeszkody. 

* Jaki jest plan lub układ piętra budynku? Te informacje pomogą ci zaplanować, gdzie można 

zainstalować sprzęt bezprzewodowy. 

* Czy jest jakieś urządzenie, które może być podatne na częstotliwości bezprzewodowe? Powinno to 

powiedzieć, czy transmisja sieciowa może zakłócać sprzęt medyczny. Jest to jeden z obszarów, w 

którym badania są bardzo ważne. 

* Czy istnieją jakieś miesięczne koszty, które można zastąpić łączem bezprzewodowym? Personel 

administracyjny szpitala chce porównać koszty sieci bezprzewodowej w porównaniu z obecnym 

systemem dzierżawionym. Zarząd szpitala jest bardzo świadomy kosztów. 

* Czy istnieją jakieś ograniczenia w umieszczaniu sprzętu bezprzewodowego i anten w pokojach 

komputerowych, szafach komunikacyjnych, ścianach, dachach, biurach lub salach konferencyjnych? 

Jeśli potrafisz zidentyfikować ograniczenia w tym czasie, możesz zaoszczędzić dużo czasu na etapie 

wdrażania. 

* Jakie są plany szpitalne dotyczące dodawania lub usuwania budynków biurowych? Jak dokładne są 

plany? Zmiany w strukturze fizycznej należy wcześnie identyfikować, aby zaoszczędzić czas i wysiłek. 

Te pytania są ważne w zrozumieniu obecnego środowiska, a także pomagają w projektowaniu 

ograniczeń lub ograniczeń. 

Ocena wymagań sieciowych 



Po spotkaniu z zespołem szpitala IS ustala się następujące kwestie :wymagania i ograniczenia. Ważne 

jest zdefiniowanie wszystkich wymagań i ograniczeń, aby upewnić się, że rozwiązanie bezprzewodowe 

spełnia oczekiwania klienta. W obecnej sieci fizycznej wszystkie budynki satelitarne wykorzystują 

wewnętrzne okablowanie skrętki nieekranowanej kategorii 5 (UTP). Dział administracji wyraził 

potrzebę dostępu do sieci LAN w salach konferencyjnych w budynku głównym. Ponieważ wszyscy 

pracownicy otrzymują laptopy, wszystkie oddziały będą wymagały dostępu do sieci z dowolnego 

miejsca w budynkach satelitarnych oraz w sali konferencyjnej w głównym budynku szpitala. Wszyscy 

użytkownicy chcą mieć możliwość korzystania z laptopów w dowolnym miejscu w dowolnym budynku, 

co poprawi wydajność, ponieważ personel medyczny często podróżuje między głównym szpitalem a 

budynkami satelitarnymi. Menedżer IS dostarczy plany pięter budynków, ale nie przewiduje fizycznych 

ograniczeń dotyczących umieszczania urządzeń bezprzewodowych w budynkach satelitarnych. 

Budynki satelitarne nie są własnością szpitala, są wynajęte. Budynki satelitarne łączą się z głównym 

szpitalem za pośrednictwem dzierżawionych łączy T-1. Te dzierżawione łącza stały się powtarzającym 

się kosztem, który kierownik IS chciałby zmniejszyć lub wyeliminować. Te łącza są bardzo 

wykorzystywane, a pracownicy IS otrzymywali skargi od różnych grup medycznych. Nie ma linii 

światłowodowych do budynków satelitarnych, a koszty do instalacja światłowodu nie mieści się w 

obecnym budżecie. Personel IS chce wdrożyć technologię bezprzewodową, aby zapewnić połączenia z 

głównego szpitala do budynków satelitarnych. Sieć bezprzewodowa musi zapewniać bezpieczeństwo i 

szyfrowanie,personel wymaga pewnego poziomu redundancji dla łączy witryny. Funkcjonariusze 

szpitala wspominają, że istnieją natychmiastowe plany zwiększenia populacji pracowników szpitala. 

Chcą jednak rozwiniętych rozwiązań, które można skalować w celu obsługi dodatkowych budynków w 

przyszłości. Wyrażają również obawy związane z wykorzystaniem częstotliwości radiowych w głównym 

budynku szpitala, dlatego chcą ograniczyć urządzenia bezprzewodowe do sal konferencyjnych i łączy 

do lokalizacji w budynku szpitala. 

Ocena fizycznego krajobrazu budynków satelitarnych 

Menedżer IS przedstawił plany pięter. Wszystkie budynki satelitarne zostały zaprojektowane na tym 

samym planie piętra. Zauważ, że w środkowej części planu piętra znajdują się pomieszczenia 

komunikacyjne i mechaniczne; pokoje te mogą generować hałas i wpływać na projekt bezprzewodowy. 

Pozostała część piętra to otwarta przestrzeń z biurami i salą konferencyjną. W każdym z budynków 

przeprowadzisz instruktaż, aby wizualnie ocenić otoczenie. 

 

 



 

Ocena zewnętrznego krajobrazu fizycznego 

Główny szpital ma osiem pięter i jest oddzielony od wszystkich innych budynków drogami 

zlokalizowanymi w strefie miejskiej. Na południe od głównego budynku szpitala znajduje się park z 

wysokimi drzewami. Każdy budynek satelitarny ma cztery kondygnacje. Ze szpitala do każdego 

budynku satelitarnego i pomiędzy budynkami satelitarnymi jest wyraźna linia wzroku oraz między 

budynkami satelitarnymi, z wyjątkiem budynku 301 do budynku 201. Musimy wziąć to pod uwagę, aby 

ustalić redundancję wymagania 

Ocena obecnej sieci 

Obecna sieć kampusu ma router umieszczony w komputerze w centrum głównego budynku szpitala z 

sześcioma interfejsami szeregowymi. Każdy interfejs szeregowy służy do łączenia się z każdym 

budynkiem satelitarnym za pomocą linii T-1. Ponieważ zewnętrzna infrastruktura nie jest własnością 

prywatną, linie T-1 są dzierżawione za pośrednictwem lokalnego przewoźnika giełdowego. Między 

budynkami nie ma infrastruktury światłowodowej. Każdy budynek ma przewodową infrastrukturę UTP 

kategorii 5 zakończoną panelami kratowymi. Każda kropla LAN jest zakończona przełącznikiem LAN. 

Kable światłowodowe łączą przełączniki LAN z routerem budynku. Podłogowe przełączniki LAN łączą 

się z routerem budynku, który ma linię T-1 do budynku głównego. Ta architektura nie zapewnia żadnej 

redundancji, a szpital chce przezwyciężyć ten problem w obecnej architekturze. 

Ocena krajobrazu sieci sal konferencyjnych w szpitalach 

Ocena sal konferencyjnych w budynku szpitala pokazuje cztery istniejące spadki sieci LAN w każdym 

pokoju. Ponieważ połączenie sieciowe już istnieje i istnieje łatwy dostęp do zrzutu, jedną z tych kropli 



można użyć do umieszczenia mostka punktu dostępu. Dodatkową korzyścią jest infrastruktura 

budynku, która umożliwia bezprzewodowy dostęp do sieci LAN z pobliskich biur. 

Projektowanie rozwiązania bezprzewodowego 

Po zdefiniowaniu wymagań i stworzeniu linii bazowej dla bieżącej sieci możemy przejść z fazy 

planowania do fazy projektowania. Dla wygody podzielimy ten projekt bezprzewodowy na trzy 

mniejsze projekty, dzieląc duży projekt na mniejsze, aby ułatwić dostarczenie rozwiązania dla każdego 

projektu na mniejszą skalę. Pierwszy projekt zapewnia bezprzewodowy dostęp do budynków 

satelitarnych. Drugi projekt po prostu dodaje łączność bezprzewodową LAN z salą konferencyjną w 

głównym budynku szpitala, co umożliwia pracownikom łączność bezprzewodową za pośrednictwem 

kart interfejsu bezprzewodowego w ich laptopach. Trzeci projekt dodaje połączenia bezprzewodowe z 

budynków satelitarnych do głównego szpitala i następnie dodaje zbędne łącza między każdą parą 

budynków satelitarnych. Przejrzyjmy wymagania projektowe: 

* Zapewnij bezprzewodowy dostęp do laptopów we wszystkich budynkach satelitarnych. 

* Zapewnij łączność bezprzewodową w salach konferencyjnych w głównym budynku szpitala 

* Zapewnij zastępstwo wynajętym T-1, które łączą budynki satelitarne z głównym budynkiem szpitala. 

* Zapewnij większą przepustowość budynkom satelitarnym. 

* Zapewnij redundancję budynkom satelitarnym. 

* Utrzymaj poziom bezpieczeństwa i szyfrowania dla łączy. 

Projekt 1: Zapewnienie dostępu do budynku satelitarnego 

Projektując sieć bezprzewodową w budynku przedsiębiorstwa, należy określić rozmieszczenie anten i 

punktów dostępu w celu uzyskania najlepszego zasięgu. W tym przykładzie pomieszczenie 

mechaniczne, windy i pomieszczenie komunikacyjne są źródłami zakłóceń częstotliwości, które należy 

wziąć pod uwagę. Pojedyncza antena dookólna może być w stanie pokryć powierzchnię biurową w 

budynku satelitarnym (ponad 100 stóp). Jednak biorąc pod uwagę elementy zakłócające, lepiej byłoby 

umieścić anteny dookólne (i punkty dostępu) w każdym korytarzu, jak pokazano na rysunku 6.5, aby 

uzyskać lepszy zasięg. Każdy punkt dostępu może również zapewnić redundancję. Jeśli jeden punkt 

dostępu ulegnie awarii, drugi zapewnia dostęp do wszystkich komputerów na podłodze 



 

Projektowanie i planowanie… 

Inne umiejscowienie mostka anteny i punktu dostępowego. Istnieje kilka metod umieszczania anten w 

celu uzyskania pełnego zasięgu na podłodze. Anteny kierunkowe mogą być umieszczone w każdym z 

czterech rogów podłogi, kierując się pod kątem 45 stopni w kierunku środka budynku. Aby sprawdzić 

umiejscowienie anteny, umieść mostek punktu dostępu w każdej lokalizacji i przetestuj jego zasięg za 

pomocą laptopa z bezprzewodowym łączem karty. Pomocne jest wykonanie tego testu za pomocą 

wózka rolkowego, aby można było przetaczać się po korytarzach, biurach i salach konferencyjnych w 

celu sprawdzenia zasięgu. 

Mosty bezprzewodowe punktu dostępowego zostaną umieszczone na półkach w pobliżu anteny .Porty 

Ethernet mostków punktu dostępu zostaną podłączone do przełączników LAN obsługujących podłogę. 

Przełącznik LAN musi być skonfigurowany tak, aby zezwalał na wiele adresów kontroli dostępu do 

mediów (MAC) na porcie danych. 

Projekt 2: Zapewnienie łączności bezprzewodowej 

Technologia do sal konferencyjnych. W przypadku projektu sali konferencyjnej zaplanuj instalację 

jednego bezprzewodowego mostu punktu dostępu. Użytkownicy wymagający łączności z 

bezprzewodową siecią LAN będą musieli zainstalować karty interfejsu sieci bezprzewodowej LAN w 

swoich laptopach. Punkt dostępu zostanie skonfigurowany jako mostek z portem Ethernet 

podłączonym do gniazda LAN. Antena zostanie zainstalowana w sali konferencyjnej. Rozwiązanie to 

spełnia wymagania dotyczące dostępu do sieci LAN ze szpitalnej sali konferencyjnej. Jak pokazano na 

rysunku 6.6, punkt dostępu jest umieszczony na półce w rogu sali konferencyjnej. Antena kierunkowa 

jest również umieszczona w rogu, zapewniając dostęp do sal konferencyjnych i pobliskich biur. 

Przełącznik LAN obsługujący upuszczenie pokoju konferencyjnego musi być skonfigurowany tak, aby 

zezwalał na więcej niż jeden adres MAC na porcie LAN. To samo rozwiązanie stosuje się do każdej sali 

konferencyjnej w każdym budynku satelitarnym. 



 

Projekt 3: Zapewnienie łączności między budynkami 

Istnieje wiele różnych sposobów zapewnienia bezprzewodowego rozwiązania dla sieci Jones Hospital. 

Pojedyncze łącze bezprzewodowe mogłoby zostać zaimplementowane między budynkiem szpitala a 

każdym budynkiem satelitarnym, ale to rozwiązanie nie zapewniłoby nadmiarowości. Można by 

również wdrożyć pełną siatkę, ale może to być rozwiązanie nadmiernej przepustowości. Przedstawione 

tutaj rozwiązanie to jedno podejście projektowe, które spełnia wymagania. Przyjrzyjmy się 

wymaganiom projektowym dla tej łączności: 

* Zapewnij zastępstwo wynajętym T-1, które łączą budynki satelitarne z głównym budynkiem szpitala. 

* Zapewnij większą przepustowość budynkom satelitarnym. 

* Zapewnij redundancję budynkom satelitarnym. 

* Utrzymaj poziom bezpieczeństwa i szyfrowania dla łączy. 

W zależności od wymagań istniejące linie dzierżawy będą musiały zostać zastąpione łączami 

bezprzewodowymi z głównego budynku szpitala do każdego budynku satelitarnego. Szyfrowanie 

danych zostanie włączone, aby zapewnić bezpieczeństwo łącza. Łącza bezprzewodowe zapewnią 

zwiększenie przepustowości z 1,5 Mb / s do 11 Mb / s. Aby zapewnić redundancję, moglibyśmy 

połączyć każdy budynek w pętli, ale zwiększyłoby to dodatkowe koszty rozwiązania. Cel nadmiarowości 

można osiągnąć, dodając łącza bezprzewodowe między budynkami pary; na przykład dodanie łącza 

bezprzewodowego między budynkami 100 i 101, budynkami 200 i 201 oraz budynkami 300 i 301. 

Ilustracja wysokiego poziomu proponowanego rozwiązania dla szpitala Jones pokazano tu 



 

Opisanie szczegółowego projektu łączy budynku 

Jak opisano wcześniej, chcemy stworzyć bezprzewodowe połączenia punkt-punkt między budynkami. 

Niektórzy dostawcy mają urządzenia bezprzewodowe zwane routerami zewnętrznymi, które mogą 

zapewnić rozwiązanie dla Jones Hospital. Stworzymy architekturę przy użyciu istniejących routerów w 

każdym budynku. Routery zewnętrzne z punktem dostępowym połączą się przez Ethernet z routerem 

szpitalnym. router zewnętrzny do tworzenia połączeń punkt-punkt do każdego budynku satelitarnego. 

Jak pokazano, budynek 100 użyje dwóch bezprzewodowych routerów zewnętrznych do połączenia z 

głównym routerem szpitalnym i budynku 101 w celu zapewnienia redundancji. Dane zostaną 

zaszyfrowane przy użyciu 64-bitowej Wired Equivalent Privacy (WEP) lub 128-bitowego RC4. 

 

To rozwiązanie zapewnia przepustowość 11 Mb / s między budynkami a głównym budynkiem szpitala, 

co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z przepustowością 1,5 Mb / s zapewnianą przez dzierżawione 

linie T-1. Ponadto szpitalny zespół IS zmniejszy koszty, eliminując miesięczne powtarzające się koszty 

dzierżawionych linii. Przyjrzyjmy się teraz, jak dodać redundantne łącza, aby zapewnić łączność 

zapasową w przypadku awarii łącza lub urządzenia. Jak pokazano na rysunku 6.9, główny router 

szpitalny łączy się przez Ethernet z zewnętrznymi routerami punktu dostępowego. Każdy budynek 

satelitarny ma dwa zewnętrzne routery z punktem dostępu do połączenia ze szpitalem i drugim 

budynkiem. Jeśli połączenie między budynkiem 100 a głównym szpitalem nie powiedzie się, router 

budynku 100 nadal będzie miał dostęp do szpitala poprzez łącze do budynku 101. Ta sama pętla 



zostałaby utworzona w celu połączenia budynków 200 i 201 z główną trasą szpitalną i dla budynków 

300 i 301. 

 

Te projekty zapewnią redundantną łączność dla wszystkich budynków satelitarnych. Jeśli występuje 

problem z dowolnym linkiem lub urządzeniem punktu dostępu, cały ruch prowadzi zbędną ścieżką do 

głównego routera szpitalnego, projekty zapewniają zwiększoną przepustowość do 11 Mbps. Ponadto 

użytkownicy z kartami bezprzewodowymi w swoich laptopach będą mogli spotkać się w sali 

konferencyjnej i uzyskać dostęp do sieci lokalnej. Ponieważ dzierżawione linie T-1 nie są wymagane, 

powtarzające się koszty są również eliminowane. Częścią planowania i projektowania będzie 

zarezerwowanie miejsca w szafie sieciowej i pokoju komputerowym na rozmieszczenie urządzeń 

punktu dostępowego. Będziemy musieli oszacować odległość kabli antenowych. Musimy także określić 

niezbędny sprzęt i uzyskać zgodę właściciela budynku na umieszczenie anten na dachu budynku. 

Wdrażanie i testowanie rozwiązania bezprzewodowego 

Po zakończeniu fazy projektowania i nabyciu całego sprzętu możemy rozpocząć fazę wdrożenia. W 

poniższych sekcjach opisano kroki, które należy wykonać podczas instalowania, konfigurowania i 

testowania urządzeń bezprzewodowych. 

Projekt 1: Wdrożenie dostępu do budynku satelitarnego LAN 

Zainstaluj urządzenia punktu dostępowego i anteny na piętrach budynku zgodnie z opisem w projekcie: 

1. Zamontuj anteny na korytarzach i podłącz kable do urządzeń punktu dostępu w pobliskich biurach. 

2. Podłącz punkty dostępu do podłogowego przełącznika LAN. 

3. Skonfiguruj częstotliwości punktu dostępu, utrzymując informacje o konfiguracji dostępne dla 

konfiguracji laptopa. 

4. Skonfiguruj punkt dostępu do mostkowania i włącz wiele 

Adresy MAC na przełączniku LAN. 

W tym momencie jesteśmy gotowi przetestować dostęp bezprzewodowy na całym planie piętra. 

Zaczynamy od sprawdzenia dostępu z każdego biura i sali konferencyjnej. Laptopy szpitalne mogą być 

wyposażone w bezprzewodowe karty PCMCIA International Card Memory Card i skonfigurowane do 

łączenia się z siecią LAN za pośrednictwem punktów dostępu. 



Projekt 2: Wdrożenie szpitalnej sali konferencyjnej 

Realizacja szpitalnej sali konferencyjnej obejmuje te same kroki zastosowane w Projekcie 1. W 

przypadku sal konferencyjnych zainstaluj punkt dostępowy i antenę w rogu pokoju zgodnie z opisem 

na schemacie. Umieść antenę kierunkową tak, aby energia anteny całkowicie pokrywała salę 

konferencyjną. Punkt dostępu jest skonfigurowany do mostkowanie (bez routingu). Podłącz port 

Ethernet punktu dostępu do sieci LAN. Skonfiguruj przełącznik budynku, który obsługuje zrzuconą sieć 

LAN, aby zezwolić na wiele adresów MAC na tym porcie. Poniższe kroki zawierają przegląd tej 

implementacji: 

1. Zamontuj punkt dostępowy i antenę kierunkową w sali konferencyjnej. 

2. Podłącz punkty dostępu do podłogowego przełącznika LAN. 

3. Skonfiguruj częstotliwości punktu dostępu, zachowując konfigurację informacje dostępne do 

konfiguracji laptopa. 

4. Skonfiguruj punkt dostępu do mostkowania i włącz wiele adresów MAC na przełączniku LAN. 

Za pomocą laptopa zweryfikuj dostęp do sieci LAN w sali konferencyjnej i pobliskich biurach. Upewnij 

się, że połączenie jest niezawodne. 

Projekt 3: Wdrożenie łączności między budynkami 

Implementacja połączeń bezprzewodowych między budynkami odbywa się równolegle z obecną 

łącznością T-1. W istniejących routerach nie są używane interfejsy szeregowe. W serwerowni głównego 

szpitala podłączasz główny router do sześciu routerów zewnętrznych z punktem dostępu, które 

znajdują się w serwerowni, a nie na zewnątrz. Zainstaluj anteny kierunkowe na dachu szpitala, każdą 

skierowaną w stronę odpowiedniego budynku satelitarnego. Zainstaluj i skonfiguruj podstawowe 

połączenia między każdym budynkiem satelitarnym a szpitalem przed zainstalowaniem nadmiarowych 

linii. Aby wdrożyć podstawowe łącza bezprzewodowe, wykonaj następujące kroki: 

1. Zainstaluj i skonfiguruj zewnętrzne routery punktu dostępowego. 

2. Zainstaluj anteny zewnętrzne i podłącz je do routerów zewnętrznych. 

3. Sprawdź, czy częstotliwości są skonfigurowane i przetestuj połączenie bezprzewodowe. 

4. Sprawdź, czy odebrane połączenie jest wystarczająco silne, aby być niezawodnym połączeniem 

W tym momencie podłączamy routery zewnętrzne do istniejących routerów wbudowanych. Wykonaj 

następujące kroki, aby wykonać te połączenia: 

1. Podłącz routery przez ich porty Ethernet. 

2. Włącz protokoły szyfrowania dla bezpieczeństwa danych. 

3. Skonfiguruj istniejące routery do przekazywania pakietów przez łącze bezprzewodowe. 

4. Ponieważ łącze bezprzewodowe zapewnia większą przepustowość, sprawdź, czy pakiety są 

przesyłane dalej przez łącze bezprzewodowe przez dzierżawione linie T-1. 

Po zainstalowaniu wszystkich sześciu łączy bezprzewodowych i przesyłaniu ruchu, zainstaluj i 

skonfiguruj nadmiarowe łącza, jak pokazano w krokach dotyczących podstawowych łączy 

bezprzewodowych wymienionych na początku tej sekcji. Następnym zadaniem jest przetestowanie i 

zweryfikowanie łączy: 



1. Przetestuj przełączanie awaryjne routingu łączy bezprzewodowych, dezaktywując interfejs łącza 

podstawowego lub router zewnętrzny. 

2. Sprawdź, czy budynek nadal ma dostęp do głównego routera szpitalnego. 

3. Ponownie włącz łącze główne lub router zewnętrzny. 

Podczas testowania wszystkich urządzeń bezprzewodowych i łączy IS Manager może składać zlecenia 

anulowania dzierżawionych łączy T-1. 

Konfigurowanie i wdrażanie… 

Sprawdź usługę bezprzewodową. Podczas instalowania anten bezprzewodowych skorzystaj z 

możliwości testowania urządzeń punktu dostępowego, aby upewnić się, że połączenie 

bezprzewodowe jest niezawodne. W przypadku problemów z połączeniem spróbuj przesunąć antenę 

w jednym lub drugim kierunku, aby rozwiązać problem. Sprawdź, czy zakłócenia nie są spowodowane 

drzewami lub odbiciem od pobliskich budynków. 

Przegląd celów szpitala 

Zorganizuj spotkanie kontrolne z oddziałem IS i zespołami szpitalnymi, aby zademonstrować 

funkcjonalność nowej sieci bezprzewodowej i określić sukcesy lub niepowodzenia projektu 

bezprzewodowego. Spotkanie to pomoże ci ustalić, czy musisz dalej rozbudowywać bezprzewodowe 

punkty dostępowe w budynkach satelitarnych. Podczas spotkania z Jones Hospital słyszymy, że opinie 

otrzymane od grup szpitalnych są dobre. Są zadowoleni z ich nowej możliwości dostępu do sieci LAN z 

budynków satelitarnych i sali konferencyjnej w głównym budynku szpitala. Personel medyczny jest 

bardzo zadowoleni z nowej mobilności. Menedżer IS jest bardzo zadowolony z oszczędności kosztów 

dzierżawionych łączy i zwiększonej przepustowości do budynków satelitarnych. Ponieważ instalacja 

urządzeń bezprzewodowych jest znacznie szybsza niż prośba o zainstalowanie okablowania 

światłowodowego, cieszą się bardzo, że projekt został ukończony w krótkim czasie. 

Zdobyta wiedza 

Na podstawie tego studium przypadku dowiedzieliśmy się, jak wdrażać technologie bezprzewodowe 

w celu rozszerzenia przewodowych sieci Ethernet LAN do pomieszczeń biurowych i sal 

konferencyjnych. Dowiedzieliśmy się również, jak korzystać z bezprzewodowych routerów 

zewnętrznych w celu zapewnienia połączeń kampusu z siecią szpitali dla przedsiębiorstw. Nauczyliśmy 

się śledzić proces planowania, projektowania, wdrażania i testowania sieci bezprzewodowej. Takie 

podejście ułatwia zarządzanie projektami bezprzewodowymi. Nauczyliśmy się uwzględniać zakłócenia 

przy projektowaniu umieszczenia anteny dla najlepszego pokrycia powierzchni podłogi i 

zdecydowaliśmy się na umieszczenie dwóch punktów dostępu w podłogach budynku satelitarnego z 

powodu zakłóceń w mechanice, windzie i pokoje komunikacyjne. Ponadto posiadanie dwóch punktów 

dostępu zwiększa zasięg i nadmiarowość sieci bezprzewodowej. Postanowiliśmy sparować budynki 

satelitarne, aby zapewnić redundancję dla łączy budynku. To rozwiązanie nie było tak kosztowne w 

porównaniu do utworzenia pełnej siatki łączy bezprzewodowych. Włączyliśmy szyfrowanie, aby 

zapewnić bezpieczeństwo danych łączom bezprzewodowym. Dowiedzieliśmy się również, że testy 

weryfikacyjne jest bardzo ważne. Po wdrożeniu sieci bezprzewodowej testowanie dostępu i routingu 

pomoże zweryfikować rozwiązanie. 

Podsumowanie 

W tej części dotyczącej studium przypadku przeanalizowaliśmy przykład sieci korporacyjnej 

obejmującej szpital. Bezprzewodowe urządzenia sieci lokalnej (LAN) w tym scenariuszu miały pomóc 



menedżerom usług informacyjnych (IS) zapewnić dodatkową funkcjonalność i usługi. Instalując punkty 

dostępu do bezprzewodowej sieci LAN, personel szpitala może uzyskać dostęp do sieci LAN w salach 

konferencyjnych i pobliskich biurach. Dzięki zainstalowaniu routerów zewnętrznych IEEE 802.11b 

szpital był w stanie obniżyć koszty dzierżawionej linii i zwiększyć przepustowość do 11 Mb / s. W tym 

studium przypadku poruszono również kwestie nadmiarowości i bezpieczeństwa. Kierując się 

projektem bezprzewodowym, planowaliśmy projekt, zbierając wymagania i bazując na bieżącej sieci 

przed zaprojektowaniem sieci bezprzewodowej. Po wdrożeniu sieci nastąpiły testy i weryfikacja. W 

przypadku szpitala Jones Hospital zebraliśmy wymagania dotyczące trzech projektów, które przełamały 

główne wyzwanie polegające na zapewnieniu rozwiązania bezprzewodowego: dostęp bezprzewodowy 

do laptopów w budynkach satelitarnych, dostęp bezprzewodowy w budynku szpitalnym i połączenia 

między budynkami. Wymagania można podsumować w następujący sposób: 

* Zapewnij bezprzewodowy dostęp do laptopów we wszystkich budynkach satelitarnych. 

* Zapewnij łączność bezprzewodową w głównej sali konferencyjnej budynek szpitala. 

* Zamień dzierżawione linie T-1 łączące budynki satelitarne do głównego budynku szpitala. 

* Zapewnij większą przepustowość budynkom satelitarnym. 

* Zapewnij redundancję budynkom satelitarnym. 

Zaprojektowaliśmy rozwiązanie dostępu bezprzewodowego dla budynków satelitarnych z 

wykorzystaniem dwóch punktów dostępu z antenami dookólnymi na piętro w każdym budynku 

satelitarnym. Projekt składał się z rozwiązania bezprzewodowego zawierającego punkt dostępu z 

anteną kierunkową w szpitalnej sali konferencyjnej. rozwiązanie zastępujące istniejące dzierżawione 

linie T-1 łączami bezprzewodowymi ze szpitala do budynków satelitarnych. Szyfrowanie danych 

zapewniało bezpieczeństwo łączy bezprzewodowych. Przedstawiliśmy procedury, które należy 

stosować przy wdrażaniu tych projektów. Omówiliśmy metody testowania w celu sprawdzenia, czy 

urządzenia i łącza dostępu bezprzewodowego działają i czy zasięg dostępu bezprzewodowego 

obejmuje wszystkie lokalizacje w budynku. Na zakończenie projektu odbyło się kolejne spotkanie w 

celu zebrania opinii klienta na temat projektu 

Szybka ścieżka rozwiązań 

Przedstawiamy studium przypadku dla przedsiębiorstw 

* Szpital wymaga bezprzewodowego dostępu do laptopów w budynkach satelitarnych. 

* Szpital wymaga bezprzewodowego dostępu do sali konferencyjnej. 

* Szpital wymaga połączeń bezprzewodowych między budynkami. 

Badanie wymagań sieci 

* Obszar w budynkach satelitarnych ma pokoje, które będą powodować zakłócenia w budynkach 

bezprzewodowych. 

* Obszar w sali konferencyjnej jest niewielki. 

* Z budynków głównego szpitala jest widoczna linia widzenia, co zapewnia bezprzewodowe 

rozwiązanie. 

* Odległość między budynkami umożliwia połączenia bezprzewodowe. 

Projektowanie rozwiązania bezprzewodowego 



* Użyj dwóch mostów punktu dostępu na piętrze w budynkach satelitarnych z antenami dookólnymi. 

* Dodaj mostek punktu dostępu w konferencji głównego budynku szpitala. 

* Używaj zewnętrznych routerów z punktem dostępowym i antenami kierunkowymi do łączności 

bezprzewodowej w budynku szpital-satelita. 

* Dodaj łącza bezprzewodowe między parami budynków w celu zapewnienia redundancji. 

* Dla bezpieczeństwa użyj szyfrowania. 

Wdrażanie i testowanie rozwiązania bezprzewodowego 

* Instaluj, konfiguruj i testuj punkty dostępu i anteny w budynkach satelitarnych. Sprawdź, czy laptopy 

mogą uzyskać dostęp do sieci LAN ze wszystkich miejsc na podłodze. 

* Zainstaluj, skonfiguruj i przetestuj punkt dostępu w szpitalnej sali konferencyjnej. 

* Zainstaluj, skonfiguruj i przetestuj routery zewnętrzne i łącza bezprzewodowe. Następnie zainstaluj 

nadmiarowe łącza bezprzewodowe. 

Zdobyta wiedza 

* Korzystanie z wielu urządzeń dostępowych na podłodze zapewni dodatkowy zasięg dostępu i 

nadmiarowość. 

* Użycie punktu dostępu z anteną kierunkową w sali konferencyjnej zapewni bezprzewodowy dostęp 

dla osób biorących udział w spotkaniach. 

* Korzystanie z szyfrowania zapewni bezpieczeństwo danych w sieci bezprzewodowej. 

* Korzystanie z zewnętrznych routerów IEEE 802.11b z bezprzewodowymi antenami kierunkowymi 

zapewnia zwiększoną przepustowość do 11 Mbps między budynkami. 



Projektowanie bezprzewodowej sieci przemysłowej: studium przypadku 

Eksperci w środowisku przemysłowym zdają sobie sprawę z rosnącego zapotrzebowania na 

technologię bezprzewodową. Pojawiające się bezprzewodowe urządzenia ręczne znacznie zwiększają 

mobilność w przypadku standardowych czynności przemysłowych, takich jak zarządzanie zapasami i 

zapasami. Zwiększona wydajność i oszczędność kosztów znacznie przewyższają koszty inwestycji w 

nową technologię bezprzewodową. Tu opiszemy, jak wdrożyć sieć bezprzewodową w środowisku 

przemysłowym. Chociaż istnieją różne rodzaje aplikacji przemysłowych, skupimy się na zastosowaniu 

technologii bezprzewodowej w środowisku sklepu detalicznego. Sklepy detaliczne wdrażają 

technologię bezprzewodową do wielu celów, w tym pomagając pracownikom w śledzeniu zapasów za 

pomocą systemu mobilnego oraz umożliwiając klientom samodzielne skanowanie zakupów i 

sprawdzanie ceny produktów. Chociaż łatwiej jest pomyśleć o zastosowaniu technologii 

bezprzewodowej w dużych supermarketach, mobilność zapewniana przez sieć bezprzewodową 

stanowi dużą zaletę dla mniejszych sklepów. Mniejsze sklepy nie są w stanie obsłużyć liczby 

pracowników ani towarów, które robią duże supermarkety, więc jeśli wdrożą technologię 

bezprzewodową, mogą znacznie usprawnić personel. Dodając urządzenia mobilne, właściciel sklepu 

może zapewnić klientom możliwość odpowiedzi na własne pytania dotyczące cen i zapasów. Klienci 

bardziej samodzielni nie wymagają tak dużej pomocy ze strony personelu. Podobnie pracownicy z 

samowystarczalnymi klientami nie wymagają takiej samej pomocy ze strony kierownictwa. Dzięki 

studium przypadku zaprezentowanemu w tym rozdziale dowiesz się, w jaki sposób firma 

konsultingowa może zastosować zasady projektowania opisane w poprzednich rozdziałach. Przepływ 

przez fazy odkrywania i planowania pokazuje typowe problemy i wydarzenia w świecie rzeczywistym. 

Faza planowania zawiera szczegółowe informacje należy pamiętać o wdrażaniu podobnego rodzaju 

sieci bezprzewodowej. Sekcja dotycząca wdrażania tego rozdziału przeprowadzi Cię przez proces 

integracji istniejącej sieci przewodowej z proponowaną siecią bezprzewodową. 

Zastosowanie technologii bezprzewodowej w sieci przemysłowej 

W ciągu ostatnich dwóch lat firmy takie jak 3Com Corporation zaprojektowały bezprzewodowe 

komórkowe sieci danych pakietowych (CDPD) do zastosowań konsumenckich na popularnych 

osobistych asystentach cyfrowych (PDA). Ostatnio, łącząc bezprzewodową technologię 802.11b z ich 

IPAQ PDA, Compaq Computer Company z powodzeniem wdraża technologię bezprzewodową w 

środowisku przemysłowym. Dzięki prędkościom transmisji danych do 11 Mb / s, firmy znajdują 

przydatne aplikacje do wszystkiego - od rozwiązywania problemów z siecią dla firm Sieci LAN do 

kontroli zapasów bezpośrednio z tych urządzeń mobilnych. Chipset TM3200 firmy Transmeta zapewnia 

bardziej efektywną moc przetwarzania. Ponieważ moc ta jest zintegrowana z wydajnością systemu 

operacyjnego Linux w technologiach przenośnych, eksplozja nowych i ulepszonych aplikacji znajdzie 

drogę do tych potężnych urządzeń. Chociaż wielkość jest problemem w przypadku urządzeń 

mobilnych, firmy takie jak Symbol Technologies znajdują unikalne sposoby zmniejszania urządzeń 

bezprzewodowych, aby umożliwić klientom i pracownikom wykonywanie prostych funkcji detalicznych 

podczas wędrowania po sklepie. Oprócz tych bezpośrednich przykładów, kilka kluczowych korzyści jest 

nieodłącznie związanych z włączeniem technologii bezprzewodowej w procesy biznesowe. Strona 

detaliczna tej branży szybko rozgrzewa się do technologii bezprzewodowej. Ostatnio duże sieci 

działów, takie jak Sears, Roebuck and Co. i Wal-Mart, wdrożyły przenośne urządzenia dla pracowników, 

które umożliwiają pracownikowi szybkie sprawdzanie zapasów, wprowadzanie zmian cen, odbieranie 

towarów i utrzymywanie odpowiednich zapasów. Klienci odnoszą korzyści, gdy firmy takie jak te 

używają urządzeń przenośnych do wstępnego skanowania przedmiotów przed kasą. 

Przedstawiamy przemysłowe studium przypadku 



W tym studium przypadku Bob Tucker, właściciel dużego sklepu z artykułami sportowymi o nazwie Pro 

Sports, jest zainteresowany zastosowaniem technologii bezprzewodowej, aby zwiększyć wydajność 

swojej sieci i poprawić obsługę klienta. Jego obecne wyniki sprzedaży wyglądają solidnie, ale w jego 

otoczeniu rynkowym konkurenci mogą wkrótce wprowadzić się na ulicę. Przyszła konkurencja wpłynie 

na ceny, ale wyraźniej na usługi. Bob nadąża za trendami bezprzewodowymi na rynku detalicznym, w 

tym za stanowiskami kasowymi wykorzystywanymi w kilku supermarketach w jego okolicy. Wydaje mu 

się, że klienci chętnie korzystają z nowych technologii. Wie również, że musi zwiększyć wydajność 

pracowników i reakcję klientów. Po przeanalizowaniu obecnego wzrostu i przewidywaniu przyszłych 

trendów sprzedaży, Bob uważa, że musi albo zwiększyć zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin o 

trzech pracowników, albo wdrożyć technologię, która również zwiększy efektywność sprzedaży i 

reakcję klientów. Ten wybór sprawia, że włączenie technologii bezprzewodowej jest propozycją 

wartościową dla rozważyć przyszłe plany. Jednym z głównych powodów wdrożenia technologii 

bezprzewodowej jest poprawa obsługi klienta. 

Ocena możliwości 

Bob Tucker ocenia potrzeby Pro Sports i opracowuje listę korzyści, które chce dodać dla pracowników 

i klientów. Dla pracowników stara się zautomatyzować zapasy w sklepie. Obecnie pracownicy ręcznie 

śledzą zapasy w czasie wolnym od pracy. W regularnych godzinach pracownicy biura wpisują listy 

zapasów za pomocą komputerów w biurze firmy. Wyobraża sobie, że może zaoszczędzić pieniądze, gdy 

pracownicy przeprowadzają inwentaryzację za pomocą urządzeń przenośnych, co eliminuje 

konieczność ponownej próby w biurze, a pracownicy mogą dokonywać inwentaryzacji w normalnych 

godzinach pracy. Bob chce, aby jego pracownik wysyłkowy umieszczał przedmioty w ekwipunku, gdy 

są one rozładowywane w zatoce dokowania. Projektuje, że urządzenia podręczne umożliwią 

pracownikowi wysyłającemu / odbierającemu dodanie do ekwipunku w czasie rzeczywistym, gdy 

towary wysiadają z ciężarówki, co wyeliminuje dodatkowy wysiłek związany z dostarczeniem 

dokumentów do biura w celu ręcznego wprowadzenia. Ta automatyzacja umożliwi również innym 

pracownikom dokładne i szybkie sprawdzanie zapasów pod kątem właśnie dostarczonych 

przedmiotów. Kolejną zaletą dodania tej możliwości do obszaru wysyłki / odbioru jest to, że 

technologia bezprzewodowa umożliwi urzędnikowi wysyłającemu / odbierającemu dostęp do bieżącej 

sieci przewodowej. Komputer używany w dziale wysyłki / odbioru nie jest obecnie podłączony do 

komputerów biurowych. Jest to samodzielny komputer z oddzielnym pakietem oprogramowania, który 

nie jest powiązany z firmowym systemem księgowym. Urządzenia przenośne umożliwią pracownikom 

reagowanie na strony klientów. Urządzenia te ułatwią ocenę klientów potrzebujących pomocy i szybkie 

udzielenie na nie odpowiedzi. Gdy klient zażąda określonych informacji, pracownicy handlowi z tą 

konkretną wiedzą fachową mogą odpowiedzieć. Ponieważ zachęty dla pracowników oparte są na 

prowizjach i zadowoleniu klientów, urządzenia przenośne staną się pagerami sprzedawców. 

Jaką większą szansę na zarobienie prowizji może zaoferować pracownikowi Pro Sports, niż odpowiedź 

na stronę klienta? Bob uważa, że klienci skorzystają z technologii bezprzewodowej, umożliwiając im 

sprawdzanie zapasów i cen. Na przykład, gdy zmieniają się sezony sportowe, dział obuwia jest często 

jednym z najbardziej obciążonych działów. Dając klientom urządzenia podręczne i umożliwiając im 

skanowanie kodów kreskowych butów ekspozycyjnych, klienci mogą sprawdzić, czy inwentarz zawiera 

obuwie tego typu w ich rozmiarze. Chociaż zespół biurowy Boba ciężko pracuje, aby wydrukować metki 

z ceną przychodzących przedmiotów, występują błędy ludzkie, a czasem przedmioty pojawiają się bez 

metek. Urządzenie przenośne umożliwia klientowi zeskanowanie kodu kreskowego towaru w celu 

ustalenia ceny, jeśli metka nie jest dostępna. To urządzenie udostępni także mapę, która pomoże 

klientowi zlokalizować przedmioty w sklepie. Urządzenia przenośne mogą wyeliminować długie 



oczekiwania klientów. Klienci mogą skanować swoje przedmioty i przedstawiać urządzenie kasie w 

kasie. Kasjer pobiera informacje z urządzenia podręcznego. 

Ten krok jest szczególnie przydatny w weekendy i święta, kiedy sklep jest bardzo zajęty. Bob uważa, że 

ta funkcja może wyeliminować potrzebę zatrudnienia dodatkowej sezonowej pomocy. Po dokładnym 

rozważeniu Pro Sports kontaktuje się z firmą zajmującą się siecią bezprzewodową w celu opracowania 

projektu, aby sprawdzić, czy cele te można osiągnąć, wdrażając technologię bezprzewodową w sklepie. 

Wyniki wdrożenia bezprzewodowego w tym sklepie mogą otworzyć dodatkowe możliwości w całym 

łańcuchu. możliwość przyszłej sprzedaży i wsparcia wyjaśnia, że planowanie musi być dokładne, projekt 

musi być wydajny, a wybór sprzętu musi być opłacalny. 

Określenie zakresu studium przypadku 

Jest to pierwsza implementacja technologii bezprzewodowej w indywidualnie budowanej sieci Pro 

Sports, więc obecna intencja tej sieci jest ograniczona do jednego sklepu i nie obejmuje obecnie 

dostępu do sieci do innych sklepów. Jednak wyniki mogą doprowadzić do dodania sieci 

bezprzewodowych do innych sklepów w łańcuchu. Istniejąca sieć komputerowa jest już gotowa i działa 

dobrze. Nie ma potrzeby modyfikowania istniejącej sieci komputerowej poza integracją systemu 

bezprzewodowego z istniejącą siecią. Pro Sports mieści się w przestronnym dwupiętrowym budynku. 

Oba piętra zawierają towary zorganizowane w celu przyciągnięcia klientów i poprowadzenia ich przez 

sklep. Dołączony magazyn działa jako dok przyjmujący towary. Pracownicy używają magazynu do 

przepełnienia zapasów i czynności biurowych, takich jak ogólna księgowość firmy (zobowiązania, 

należności i listy płac). Dla wygody biura firmy znajdują się w magazynie. Istniejąca sieć przewodowa 

składa się z lokalnej sieci Ethernet (LAN), która łączy rejestry z systemem komputerowym w biurach 

firmy. Biura firmy składają się z kilku komputerów stacjonarnych, trzech serwerów sieciowych, 

przełącznika Ethernet i routera dla sieci rozległej sieć (WAN) i dostęp do Internetu. Technologia 

bezprzewodowa, która zostanie wdrożona, obejmuje ręczne urządzenia skanujące i kartę 

bezprzewodową dla istniejącego komputera. W tym studium przypadku nie zajmiemy się 

bezpieczeństwem danych. Za pomocą urządzeń przenośnych nie będą przesyłane żadne poufne dane. 

Urządzenia przenośne mogą przesuwać karty kredytowe w celu zapłaty, ale Bob Tucker stwierdził, że 

nie chce żadnych transakcji kartą kredytową przesyłanych przez sieć bezprzewodową, nie chcąc 

ryzykować możliwego przechwytywanie danych osobowych klientów. 

Przegląd bieżącej sytuacji 

Aby upewnić się, że Twój zespół rozumie sytuację, Bob podkreśla potrzebę dodania technologii 

bezprzewodowej do Pro Sport. Aby podsumować, musi związać komputer wysyłający / odbierający z 

istniejącą siecią i umożliwić natychmiastowe zaopatrzenie przez urzędnika wysyłającego / 

odbierającego za pośrednictwem korzystanie z urządzeń przenośnych. System musi zapewniać 

klientom większą autonomię, umożliwiając kontrole cen, kontrole zapasów, wirtualny koszyk, katalog 

sklepów internetowych i strony pomocy dla klientów. Te funkcje muszą zostać zaimplementowane na 

urządzeniach przenośnych. oszczędzaj czas i pieniądze, zwiększając mobilność i elastyczność 

pracowników. 

Projektowanie i wdrażanie sieci bezprzewodowej 

Podejście jest proste - musisz ustalić, jak się zająć potrzebą klienta i upewnij się, że są dobrze 

zdefiniowane; właściciel i jego zespół zarządzający muszą zweryfikować dla ciebie informacje o 

pracownikach i klientach. Po określeniu podejścia rozpoczniesz planowanie od zdefiniowania 

elementów sieci i ich rozmieszczenia oraz zebrania szczegółowych informacji na temat fizycznej 

przestrzeni i zamierzonego zastosowania. Po upływie czasu projektowania zespół zakupi elementy 



sprzętowe, a następnie wdroży projekt, instalując i konfigurując elementy sprzętowe oraz 

wprowadzając niezbędne zmiany w oprogramowaniu. Podczas implementacji będziesz musiał 

przetestować każdy aspekt systemu, w tym zasięg urządzeń przenośnych i możliwość sprawdzania 

kodów kreskowych w doku załadunkowym. Pod koniec fazy wdrażania powinieneś być w stanie 

zweryfikować, czy wyniki spełniają potrzeby Pro Sports. 

Tworzenie projektu wysokiego poziomu 

Twój zespół rozważa ustawienie trzech subdomen, aby ułatwić podział pracy i znaleźć miejsce, w 

którym należy umieścić punkty dostępu, a także ułatwić kategoryzowanie i śledzenie postępów 

podczas konfigurowania sieci. Te subdomeny obejmują pierwsze piętro, magazyn i drugie piętro. Dwie 

subdomeny są podzielone ze względu na fizyczne granice między piętrami; łatwiej jest zaplanować 

integrację elementów bezprzewodowych i istniejących elementów sieci według podłogi. Granica 

funkcjonalna magazynu w naturalny sposób stanowi oddzielną poddomenę. Magazyn nie musi 

adresować żadnych klientów; tylko kilku pracowników pracuje w magazynie lub w jego pobliżu. 

Ustalono, że urządzenia przenośne będą używane w każdej z poddomen. Pracownicy i klienci będą 

korzystać z urządzeń przenośnych na pierwszym i drugim piętrze. Tylko nieliczni pracownicy będą 

korzystać z urządzeń przenośnych w magazynie, którzy wykonują specjalistyczne zadania, takie jak 

wysyłka / odbiór lub księgowość. Zespół rozpoznaje dodatkową potrzebę komputera z obsługą 

łączności bezprzewodowej w obszarze wysyłki / odbioru w magazynie. W tym momencie właściciel 

chce zainwestować 100 urządzeń przenośnych. Uważa, że większość tych urządzeń powinna być 

dostępna dla klienta. Nie chce tylu, że wisi na ścianie, ale nie chce, aby klienci musieli czekać na użycie 

urządzenia podręcznego. W rezultacie Bob wybrał liczbę, która jego zdaniem będzie zrównoważona 

między tymi dwiema sytuacjami. 

Będziesz musiał ustalić z jego pomocą całkowitą liczbę pracowników, którzy będą korzystać z urządzeń 

przenośnych i podział siły roboczej na piętro. Jego odpowiedzi pomogą ustalić, gdzie punkty dostępu 

będą zlokalizowane w dalszej części projektu. 

Tworzenie szczegółowego projektu 

Twoja firma konsultingowa inwestuje trochę czasu w planowanie i projektowanie sieci 

bezprzewodowej dla Pro Sports, wykonując następujące zadania: 

* Uzyskaj fizyczną mapę, aby sporządzić mapę wszystkich aspektów budynku, w tym gniazdek 

elektrycznych, okablowania Ethernet i istniejących elementów sieci. Ponieważ nowa sieć 

bezprzewodowa będzie musiała łączyć się z istniejącą, znajomość szczegółów obecnej sieci pomoże w 

podejmowaniu decyzji. 

* Porozmawiaj z właścicielem o oczekiwanej gęstości użytkowników. Ilu klientów spodziewa się mieć 

jednocześnie na jednej z podłóg? Jak przypisuje czynności pracownikom? Jaka jest maksymalna liczba 

pracowników zaplanowanych do pracy na każdym piętrze? Odpowiedzi na te pytania pomagają 

określić liczbę punktów dostępu wymaganych do wydajnej transmisji, a także miejsce, w którym należy 

umieścić punkty dostępu. 

* Zidentyfikuj wszelkie ograniczenia, które mogą ograniczać projekt sieci bezprzewodowej. Gdy 

wcześniej zidentyfikujesz ograniczenia, masz więcej czasu na obejście problemów. Ograniczenia mogą 

być fizyczne, np. Brak dostępu do gniazdek elektrycznych. Konsument może również nakazać 

ograniczenia. 

* Przeprowadź przewodnik, aby zweryfikować informacje na mapie fizycznej. Pomoże to uwzględnić 

wszelkie odchylenia od mapy fizycznej do istniejącej struktury. Odchylenie może wystąpić, gdy 



ulepszenia sklepu nie zostaną dodane do istniejącej dokumentacji ,nie dostarczymy również 

dodatkowych informacji. Na przykład, jeśli nie było dostępu do gniazdka elektrycznego, ale w pobliżu 

znajdowała się oprawa oświetleniowa, można założyć, że połączenie elektryczne można ustanowić w 

pobliżu oprawy oświetleniowej. 

* Zidentyfikuj wszelkie potencjalne źródła interfejsu częstotliwości radiowej (RF). Wszelkie urządzenia 

elektryczne korzystające z zakresu 2,4 GHz mogą mieć wpływ na niezawodność sieci bezprzewodowej, 

takie jak kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe 2,4 GHz. 

* Określ rozmiar sklepu i promień transmisji RF. Zastosuj fakty dotyczące wielkości sklepu i oczekiwanej 

gęstości użytkowników, aby określić wymagany zasięg transmisji RF. Planując ten promień, upewnij 

się, że zarejestrowałeś wszelkie przepełnienie. 

* Zaplanuj lokalizacje punktów dostępu, aby skorzystać z transmisji pokrycia. Upewnij się, że jeden lub 

dwa radia zostały dodane do punktu dostępu w razie potrzeby do transmisji. Rozciągnij anteny radiowe 

w miarę potrzeb w celu uzyskania zasięgu. 

* Określ adresy IP. Możesz identyfikować elementy sieci (przewodowe i bezprzewodowe) według 

adresów IP. Adresy IP muszą być unikalne w sieci. Serwer protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) umożliwia ustawienie zakresu adresów IP i monitorować wykorzystanie adresów 

* Zdefiniuj proces integracji nowej infrastruktury bezprzewodowej z istniejącą siecią komputerową. 

Niektóre funkcje, takie jak adresowanie i śledzenie adresów IP, są dostępne w istniejącej sieci. Nowy 

system bezprzewodowy może polegać na tym samym serwerze DHCP, który kontroluje istniejący 

zasięg IP. 

Wszystkie te punkty muszą zostać uwzględnione w miarę postępów w fazach planowania i 

projektowania sieci. 

Uzyskiwanie mapy fizycznej 

Mapa fizyczna zawiera informacje o umiejscowieniu różnych obszarów sklepu, informacje o bieżącej 

sieci przewodowej i inne cechy fizyczne, takie jak dostęp do elektryczności. Dane te zapewniają 

szczegóły fizyczne używane podczas łączenia elementów bezprzewodowych z elementami 

przewodowymi. Na przykład, jeśli nie ma dostępu do prądu, nie można podłączyć elementu sieci. 

Dodatkowym wymaganiem fizycznym jest podłączenie punktów dostępu do kabla Ethernet istniejącej 

sieci. Dziesięcioletni budynek Pro Sports o stalowej ramie zapewnia przestronne wrażenie z wysokimi 

sufitami o wysokości 20 stóp. Sklep detaliczny o powierzchni 18 000 stóp kwadratowych składa się z 

pierwszego piętra o powierzchni 10 000 stóp kwadratowych, rozszerzenia magazynu o powierzchni 

4000 stóp kwadratowych z tyłu pierwszego piętro i druga historia o powierzchni 8000 stóp 

kwadratowych. Nośne pierwsze piętro zawiera cztery kolumny, które dzielą pomieszczenie. Drugie 

piętro nie zawiera żadnych kolumn. Sufity opadające dla każdej podłogi pozwalają na cztery stopy 

między piętrem drugiego piętra i sufit na pierwszym piętrze oraz dach i sufit na drugim piętrze. Sufity 

podwieszane mogą zapewnić wystarczającą ilość miejsca, aby pomieścić ciężar i wymagania 

przestrzenne punktów dostępu. Rysunek ilustruje rozmieszczenie działów na pierwszym piętrze Pro 

Sport. Pierwsze piętro zawiera różne działy odzieżowe, dział obuwniczy, dział baseballu / piłki nożnej, 

dział golfa, dział sezonowy i dział okularów przeciwsłonecznych. Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej 

aktywny ze wszystkich działów na pierwszym piętrze jest dział obuwia, który zawiera buty do tenisa, 

korki, buty i specjalne buty sportowe dla wszystkich w rodzinie .  Planiści wdrożyli ten projekt sklepu, 

aby wpłynąć na klientów, aby kupowali inne produkty podczas przechodzenia przez sklep. 



 

Właściciel umieścił dziesięć kas przy drzwiach zewnętrznych na pierwszym piętrze. W dni powszednie 

do siedmiu z dziesięciu jest dostępnych do kasy. W weekendy i święta wszystkie dziesięć kas 

rejestrujących jest otwarte dla firm. Z reguły Bob Tucker nie lubi, aby więcej niż dwie osoby czekały na 

linii kasy. Istnieje jeden rejestr w kasie zwrotnej, który umożliwia pracownikowi przetwarzanie żądań 

klientów dotyczących wymian i zwrotów oraz zwracanie towarów do zapasów. Jeden rejestr jest 

dostępny w dziale okularów przeciwsłonecznych. Wszystkie zakupy okularów przeciwsłonecznych 

muszą być dokonywane przy użyciu tego rejestru; jest to fizyczne wdrożenie bezpieczeństwa ze 

względu na stale rosnące ceny w dziale okularów przeciwsłonecznych i przenośność towarów. Pierwsze 

piętro rozciąga się 200 stóp na 200 stóp. Główne wejście do Pro Sports znajduje się po północnej 

stronie budynku. Wejście zawiera szklane szyby, które wpuszczają naturalne światło do sklepu. Schody 

ruchome, które umożliwiają klientom przejście do drugiej kondygnacji, dzielą sklep poziomo i pionowo. 

Dodatkowy schodów ruchomych na odwrotnej stronie pozwala klientom przejść do pierwszego piętra, 

aby sprawdzić w kasie. Pomiar 40.000 stóp kwadratowych nie obejmuje magazynu po południowej 

stronie pierwszego piętra; będzie adresowany jako osobna subdomena. Magazyn zawiera strefę 

wysyłkową / odbiorczą do przetwarzania przedmiotów wchodzących do sklepu i przedmiotów 

wysyłanych ze sklepu. Ciężarówki przewożą towary do doku załadunkowego. Pracownik wysyłający / 

odbierający sprawdza odbiór przedmiotów i przechowuje je w magazynie dopóki pracownik nie będzie 

mógł zaopatrzyć się w towar. Magazyn zawiera również biuro firmy, w którym administratorzy 

uruchamiają oprogramowanie księgowe sklepu i śledzą informacje o bazie danych pracowników. Jak 

pokazano na rysunku, magazyn zawiera także szafę komputerową, w której znajduje się większość 

istniejącego sprzętu sieciowego. 



\ 

 

Magazyn rozciąga się na 40 stóp równolegle do południowej strony pierwszego piętra. Doki 

załadunkowe rozciągają się poza magazyn dla towarów przewożonych ciężarówkami do sklepu. Wózki 

przyjeżdżają o różnych porach dnia, a pracownik wysyłający / odbierający zajmuje się każdą wysyłką. 

Ponieważ magazyn przechowuje towary, dopóki pracownik nie zdąży je zapakować, większość 

magazynu wydaje się być paletami ułożonymi w stosy z pudełkami. Drugie piętro zawiera największe 

przedmioty sprzedawane przez sklep. Pro Sports sprzedaje towary do uprawiania sportów wodnych i 

śnieżnych, biwakowania, wędkowania i polowania. Projekt sklepu zawiera wiele pokazów 

demonstracyjnych na drugim piętrze, od zmontowanych namiotów po wiszące kajaki. Pracownicy 

niosą duże zakupy na dole za pomocą windy towarowej w północno-wschodnim rogu pierwszego i 

drugiego piętra. Wiele z tych działów wymaga od sprzedawców, którzy mają bardzo dużą wiedzę na 

ten temat, aby byli stale dostępni dla klientów, aby odpowiadać na pytania. Drugie piętro o 

powierzchni 180 na 200 stóp kwadratowych jest otwarte, dzięki czemu klienci mogą obejrzeć ostatnie 

20 stóp pierwszego piętra. Plany na przyszłość obejmują umieszczenie placu zabaw dla dzieci w 

obszarze pierwszego piętra, który można oglądać z drugiego piętra. Ogrodzenie od podłogi do sufitu 

otacza ten widok. Gniazdka elektryczne znajdują się co 20 stóp po wschodniej i zachodniej ścianie. 

Opuszczane światła zwisają z sufitu co 20 stóp. Pojedynczy rejestr jest dostępny na południowej stronie 

drugiego piętra w dziale łowieckim. Rejestr ten służy do licencjonowania broni palnej, przetwarzania 

poświadczeń bezpieczeństwa i zakupu broni palnej. Rysunek  pokazuje obecną sieć przewodową dla 

pierwszego piętra i magazynu.  

 



 

Sieć ta zawiera farmę serwerów dla istniejącej sieci LAN. Farma serwerów znajduje się w szafie 

komputerowej. W szafie znajduje się również router. Jak wspomniano wcześniej, router zapewnia 

łączność z Internetem, a także innymi sklepami Pro Sports. Szafa na komputer to podstawowa szafa na 

okablowanie z serwerem DHCP do obsługi adresów IP komputerów PC i rejestrów. Inne serwery w 

farmie serwerów zaspokajają potrzeby bazy danych i przetwarzania istniejącej sieci. Przełącznik 

Ethernet, umieszczony pośrodku fałszywego sufitu na pierwszym piętrze, łączy kasy z przodu sklepu z 

farmą serwerów. 

Przełącznik Ethernet znajduje się w środku sufitu podwieszanego na pierwszym piętrze w jednym celu. 

Może dotrzeć do jedynego rejestru znalezionego na drugim piętrze. Przełącznik Ethernet rejestruje 

połączenia. Przełącznik Ethernet jest podłączony do bieżącej sieci przez Ethernet. Zdecydujesz, że 

punkt dostępu powinien być umieszczony w pobliżu przełącznika Ethernet, aby dostęp punkt można 

podłączyć do istniejącej sieci. 

Określanie gęstości użytkownika 

Następnie musisz porozmawiać z Bobem Tuckerem na temat gęstości użytkowników; to jest 

maksymalna liczba klientów i pracowników, którzy mogliby współistnieć na pierwszym piętrze, drugim 

piętrze i subdomenie magazynu w sklepie. Bob sprawdza aktualne dane o zatrudnieniu pracowników, 

przyjmuje średnie i stosuje niewielki wzrost (+ lub - 15%), aby odpowiedzieć na pytania dotyczące liczby 

osób na subdomenę. Gęstość użytkowników pomaga Twojemu zespołowi określić liczbę 

użytkowników, do których należy się zwrócić punkty dostępu. Bob wyjaśnia, że spodziewa się 

dostarczyć jedno urządzenie podręczne każdemu pracownikowi w sklepie. W godzinach sklepowych 

kierownictwo przypisuje pracownikom pokrycie pozycji statycznych w danym dziale lub pozycji 

dynamicznych w obrębie działów piętra, aby pracownicy mogli wędrować między działami w celu 

zapewnienia dodatkowego zasięgu. Te pozycje pracowników pokazano w tabeli  



Piętro  :   Dział  :  Numer 

Pierwsze piętro:  Buty  :  2 

Sezonowe    :  1 

Męska odzież outdoorowa  : 1 

Odzież damska    :  1 

Odzież dziecięca   :  1 

Okulary przeciwsłoneczne  :  1 

Wędrowanie po całej podłodze  :  3 

Magazyn:   Wysyłka :  1 

Biuro  :  1 

Drugie piętro:   Kemping :  1 

Polowanie    :  1 

Wędrowanie po całym piętrze  :  3 

Zarządzanie roamingiem: Kierownik sklepu:  1 

Kierownicy pięter   :  2 

W magazynie będą istnieć dwa urządzenia podręczne. Pracownik wysyłający / odbierający potrzebuje 

urządzenia ręcznego do sprawdzania zapasów w zapasach. Biuro potrzebuje przenośnego urządzenia 

do śledzenia czasu pracownika. Oprócz stanowisk pracowniczych, trzech menadżerów chodzi po 

piętrach, aby zapewnić wysoką jakość obsługi klienta. Ci menedżerowie nie są przydzieleni do 

pozostawania na konkretnym piętrze, ale wszyscy mogą znajdować się na pierwszym piętrze, drugim 

piętrze lub rozproszeni po piętrach. 

Identyfikacja ograniczeń 

Wszystkie ograniczenia muszą zostać zidentyfikowane, aby upewnić się, że plan może być tak 

niezawodny, jak to możliwe. Gdy zidentyfikujesz ograniczenia na wczesnym etapie planowania, masz 

więcej czasu na obejście swoich ustaleń; Ponadto ograniczenia zidentyfikowane podczas wdrażania 

wyraźnie zwiększają harmonogram i zakres projektu. Jedyne fizyczne ograniczenia to to, że właściciel 

Pro Sports nie chce, aby punkty dostępu były widoczne dla jego klientów. To kwestia estetyki, wyjaśnia 

Bob. Chce, aby klienci koncentrowali się na produktach, a nie sprzęcie sieciowym. Jedną z zalet 

technologii bezprzewodowej jest to, że sprzęt ma niski profil i jest łatwy do ukrycia. Znając to 

ograniczenie, proponujesz, aby dostęp był ukryty w fałszywym suficie, jeśli to w ogóle możliwe. 

Przeprowadzenie instruktażu 

Po zebraniu faktów budowlanych, takich jak stopy kwadratowe na podłogę, z mapy fizycznej, 

przeprowadzasz przejście, aby zidentyfikować materiały budowlane między sufitem a ścianami, które 

nie istnieją na mapie fizycznej, takie jak ulepszenia wykraczające poza pierwotny projekt. Pomagają 

również zlokalizować dodatkowe zasoby, takie jak dostępność prądu przemiennego za pomocą opraw 

oświetleniowych i innych elementów przewodowych. W tym przewodniku nie stwierdzono 

problemów, ponieważ stalowa konstrukcja ma drewniane deski podłogowe i sufity podwieszane. 



Identyfikacja źródeł interfejsu RF 

Twój zespół identyfikuje potencjalne źródła interfejsu RF. Sprawdza te źródła, ponieważ niektóre 

urządzenia elektryczne mogą zakłócać transmisje bezprzewodowe w postaci zakłóceń po stronie 

odbiornika. Poszukują bezprzewodowych telefonów 2,4 GHz i mikrofal. Pro Sports nie korzysta z 

telefonów bezprzewodowych, ale pomieszczenie do przechowywania w magazynie zawiera kuchenkę 

mikrofalową działającą z częstotliwością 2,4 GHz. Można zidentyfikować kuchenkę mikrofalową jako 

potencjalne ryzyko, ale wpływ zakłóceń nie będzie znany, dopóki sieć bezprzewodowa nie zostanie 

przetestowana podczas realizacja. 

Zaplanuj wzór RF dla sieci 

Po wykonaniu instrukcji Twój zespół planuje wzór RF dla sieci. Ty określasz rozmiar magazynu i promień 

transmisji anteny. Ponieważ urządzenia przenośne będą wędrować po trzech subdomenach, nakładasz 

się na wzorce RF, aby zapewnić dostęp do większej liczby radiotelefonów. Nakładanie się wzorów RF 

powoduje, że sygnał jest silniejszy, a przejścia między punktami dostępu są mniej zauważalne. 

Proponowany projekt obejmuje gęstą populację użytkowników urządzeń przenośnych w niewielkim 

obszarze, na którym jest niewiele płaszczyzn dla źródeł zakłóceń. Wzór RF został zaprojektowany tak, 

aby każde miejsce w sklepie było pokryte co najmniej trzema radiotelefonami, a niektóre obszary były 

pokryte pięcioma radiotelefonami. zasięg, który jest przezroczysty, gdy użytkownik wędruje po całym 

budynku. Należy zauważyć, że w przypadku anteny przedłużającej 802.11b o powierzchni 100 stóp na 

100 stóp odległość nie stanowi problemu, ale gęstość może stanowić problem, jeśli pracownicy i klienci 

korzystają jednocześnie ze 100 urządzeń przenośnych. Zakłada się, że jeśli 100 urządzeń przenośnych 

jest używanych jednocześnie, zostaną podzielone na piętra. Więc projektujesz pierwsze piętro dla 

gęstości 13 pracowników i 80 kupujących. Gęstość dla drugiego piętro może być ustawione na ośmiu 

pracowników i 50 kupujących. Liczysz gęstość dla magazynu jako pięciu pracowników i kierowników. 

Twój zespół przestrzega ogólnych zasad aplikacji. Obecne wytyczne dotyczące sprzętu zawierają nie 

więcej niż 30 użytkowników na radio. Gęstość stosuje się do liczby użytkowników, którymi jedno radio 

może obsłużyć. Od samego początku, z przewidywanymi gęstościami na podłogę, wydaje się, że w Pro 

Sports będą cztery punkty dostępu. 

Planowanie rozmieszczenia sprzętu 

Zanim będzie można określić umiejscowienie sprzętu, zespół sprawdza połączenia Ethernet, 

dostępność prądu i fizyczny dostęp. Punkty dostępu muszą połączyć się z istniejącą siecią za pomocą 

przewodu RJ-45. Punkt dostępu musi być dostępny dla punktu dostępu. Fizyczny dostęp może być 

problemem, jeśli nie można ukryć przewodów lub długość przewodu przekracza ograniczenia CAT5. 

Połączenia Ethernet są dostępne w środkowej części sufitu podwieszanego na drugim piętrze. Jest to 

lokalizacja istniejącego przełącznika przewodowego. Połączenia Ethernet są również dostępne, gdy są 

podłączone do szafy komputerowej w magazynie. Ilość potrzebnego drutu nie wydaje się być 

nadzwyczajna. 

Gniazdka elektryczne znajdują się po wschodniej i zachodniej stronie budynku na obu piętrach. Światła 

zwisają z sufitu podwieszanego na pierwszym piętrze i sufitu na drugim piętrze. Elektryk powinien 

zainstalować gniazdko elektryczne w odległości sześciu stóp od światła na środku sufitu 

podwieszanego. Budynek ma konstrukcję stalową i na drugim piętrze nie ma kolumn. Pomiar długości 

dochodzi do 20 stóp luzu w szafie komputerowej, 20 stóp od ściany do sufitu i 20 stóp do drugiego 

piętra. Przekątna do środka sufitu drugiego piętra wymaga 70 stóp. To sprawia, że w sumie 130 stóp 

kabla (ta ilość kabla jest rozsądna, ponieważ znajduje się poniżej ograniczenia długości kabla CAT5 

wynoszącego 100 metrów). 



Określanie miejsca umieszczenia punktów dostępu 

Urządzenia przenośne wyszukują i używają punktu dostępu o najsilniejszym sygnale, dlatego ważne 

jest, aby punkty dostępu były umieszczone w miejscu, w którym sygnał będzie optymalnie obejmował 

dany obszar. Ponieważ urządzenia przenośne będą wędrować po trzech subdomenach, nakładasz się 

na zakresy punktów dostępu, aby uzyskać silniejszy sygnał. Nakładanie się powoduje, że przejście 

między punktami dostępu jest niewidoczne dla konsumenta mobilnego lub pracownika noszącego 

urządzenie przenośne. Twój zespół decyduje o najlepszej lokalizacji dla punktów dostępu, biorąc pod 

uwagę, że lokalizacja musi znajdować się blisko przełącznika Ethernet na środku sufitu na pierwszym 

piętrze wskazuje w scentralizowanej lokalizacji, ponieważ wymiary sklepu są na tyle małe, że nie muszą 

się martwić o zasięg w budynku. Zainstalują sprzęt w dość bliskiej odległości w centrum budynku, aby 

było łatwiej i wygodniej do serwisowania sprzętu. Aby zająć gęstość 58 na drugim piętrze, jeden punkt 

dostępu zostanie umieszczony na środku sufitu. Punkt dostępu zawiera dwa radia. Aby rozciągnąć 

szerokość podłogi, anteny dla każdego radia są wysunięte sześć stóp na wschód i zachód od punktu 

dostępu, jak pokazano 

 

Schematy punktów dostępu pokazane na poniższych rysunkach przedstawiają punkt dostępu jako 

diament, radia jako owale, a małą wieżę antenową jako przedłużoną antenę radiową. Wzorce RF dla 

drugiej podłogi nakładają się, jak pokazano na rysunku powyżej To nakładanie zapewnia podwójne 

pokrycie na drugim piętrze. 

 

 



 

 

 

Aby uwzględnić gęstość 93 na pierwszym piętrze, stosuje się dwa punkty dostępu. Jeden punkt dostępu 

znajduje się trzy stopy na zachód od centrum sufitu podwieszanego na pierwszym piętrze. Ten punkt 

dostępu zawiera jedno radio. Drugi punkt dostępu znajduje się dziesięć stóp po przekątnej do 

północno-zachodniego (przedniego) rogu budynku. zawiera dwa radia. Aby mieć pewność, że 

połączenie zostanie wykonane równomiernie w całym sklepie, antena na jednym z radiotelefonów jest 

wysunięta w kierunku środka sklepu. Magazyn potrzebuje jednego punktu dostępu zlokalizowanego w 

pobliżu szafy komputerowej. Ten punkt dostępu zawiera jedno radio, jak pokazano na rysunku 7.7. Ten 

punkt dostępu zapewnia przelew do południowo-zachodniego rogu sklepu. Zwróć uwagę, w jaki 

sposób wzorce RF nakładają się na pierwsze piętro i magazyn. Nakładanie się zapewnia, że duża liczba 

użytkowników przenośnych będzie miała odpowiednie pokrycie. Wzór RF dla magazynu rozciąga się 

poza fizyczny budynek. Wzór ten pozwala na pokrycie w doku, dzięki czemu urzędnik wysyłający / 

odbierający może sprawdzić towary w zapasach. Daje to również urzędnikowi miejsce, aby mógł 

faktycznie wsiąść do ciężarówki, podczas gdy sprawdza towary. Punkty dostępu zapewniają duży zasięg 

przewidywanej gęstości  użytkownika. Pamiętaj, że liczby te reprezentują jedynie dwuwymiarową 

reprezentację wzoru - wzór RF w rzeczywistości obejmuje zakres trójwymiarowy. Pokrycie dla obu 

pięter jest dokładniej przedstawione na rysunku powyżej. Rysunek ten pokazuje wzór RF dla 

pierwszego piętra pokryty wzorem RF dla drugiego piętra. Wzór RF pokazuje, że prawie wszystkie 

obszary sklepu są pokryte co najmniej trzema RF wzory. W rzeczywistości większość obszarów w 

sklepie jest objęta pięcioma wzorcami RF. To dodatkowe pokrycie zapewnia zasięg szacowanej gęstości 

użytkowników. Ustalono w sumie cztery punkty dostępu i sześć radiotelefonów. Podsumowując, 

planujesz jeden punkt dostępu i dwa radia na drugim piętrze, jeden punkt dostępu i jedno radio w 

magazynie oraz dwa punkty dostępu i trzy radia na pierwszym piętrze .Ten plan pozwala na przyszłą 

rozbudowę dwóch radiotelefonów. 

Określanie optymalizacji kanału RF 

Ponieważ radiotelefony w punktach dostępu będą bardzo blisko siebie, bardzo ważne jest, aby 

wszystkie działały na różnych kanałach częstotliwości 802.11b. Specyfikacja 802.11b zapewnia 11 

różnych kanałów częstotliwości. Ważne jest również, aby wybrane kanały były możliwie jak najbardziej 

od siebie oddzielone. Innymi słowy, nie można ustawić jednego radia na kanał 1, a następnego na kanał 

2. Większość dostawców punktów dostępu zaleca trzykanałowe odstępy między kanałami; jednak w 



niektórych przypadkach możliwe jest przesunięcie tej granicy do dwukanałowego odstępu. 

Trzykanałowy odstęp pozwoli na trzy użyteczne kanały. Ponieważ podzieliłeś przestrzenie RF na trzy 

oddzielne subdomeny, nie będziesz mieć problemu z nakładaniem się kanałów. Na pierwszym piętrze 

znajdują się dwa punkty dostępu i trzy radia. Punkt dostępu z jednym radiem zostanie skonfigurowany 

do pracy na kanale 3. Drugi punkt dostępu będzie miał jedno radio na kanale 7, a drugie na kanale 11. 

Gdy Twój zespół określi operacyjne kanały częstotliwości dla pierwszej subdomeny, użyje ponownie 

tych samych ustawień dla pozostałych subdomen. Na drugim piętrze ustawią jedno radio na kanał 3, a 

drugie na kanał 7. W magazynie ustawią punkt dostępu na kanał 11. Jeśli Bob Tucker zdecyduje się na 

zwiększenie pojemności w przyszłości, wzór kanału RF najprawdopodobniej będzie wymagać 

modyfikacji. Konfigurowanie i modyfikowanie wzorców kanałów to prosta zmiana oprogramowania. 

W tej konfiguracji klient kupujący połączy się z radiem o najsilniejszym sygnale. Ponieważ podłoga 

między pierwszym piętrem a drugim piętrem, a także ściana między sklepem a magazynem, jest 

wykonana z betonu, radia działające na tym samym kanale nie będą stanowiły problemu (beton 

pochłonie większość RF energia z jednej subdomeny do drugiej, a silniejszy punkt dostępu zawsze 

będzie w subdomenie użytkownika). Gdyby wszystkie radia działały na tym samym kanale, 

najprawdopodobniej mogłaby wystąpić dowolna liczba niewyjaśnionych problemów RF. Zawsze 

dobrym pomysłem jest zapewnienie, aby radiotelefony punktów dostępowych, które nakładają się na 

wzorce RF, były ustawione na różne kanały 

Identyfikacja adresów IP 

Istniejąca sieć przewodowa ma serwer DHCP w serwerowni magazynu. Pro Sports używa obecnie 

typowych adresów IP klasy C w zakresie od 192.168.1.0 do 192.168.1.255. Z tych 256 adresów obecnie 

używają 20. Dzięki temu 236 jest dostępnych w tym samym zakresie. Planujesz używać tego samego 

zakresu adresów dla urządzeń kieszonkowych przez DHCP, rezerwując adresy od 192.168.1.100 do 

192.168.1.225 dla pełnych 100 urządzeń przenośnych. Ten schemat pozostawia 25 dodatkowych 

adresów IP dla przyszłego wzrostu. 

Wdrażanie sieci bezprzewodowej 

Projekt jest gotowy, a Twój zespół zaczyna go wdrażać. Rozpocznij od zidentyfikowania sprzętu 

wymaganego do instalacji. W takim przypadku należy zapewnić sprzęt dla punktów dostępu, urządzeń 

przenośnych i karty bezprzewodowej wymaganej w komputerze wysyłającym / odbierającym. Po 

wybraniu sprzętu rozpocznij instalację sieci bezprzewodowej. 

Wybór sprzętu 

Jak wspomniano, elementy sprzętu bezprzewodowego wymagane do połączenia aspektów 

bezprzewodowych sieci z istniejącą siecią obejmują punkty dostępu, urządzenia przenośne i 

bezprzewodową kartę PC. Przeglądasz elementy sprzętu stosowane w poprzednich zobowiązaniach 

wobec nowej technologii elementów sieci bezprzewodowej, również biorąc pod uwagę ceny i 

dostępność. Pierwszym wybranym elementem jest punkt dostępu. Ten element należy wybrać jako 

pierwszy, ponieważ inne komponenty bezprzewodowe muszą być z nim kompatybilne. Punkt dostępu 

działa jako koncentrator bezprzewodowy, odbierając i przesyłając informacje na częstotliwości 

radiowej 2,4 GHz. Wymagania dotyczące punktu dostępu obejmują zgodność ze standardem 802.11b 

i przepustowość do 11 Mb / s. Po zważeniu wielu dostępnych punktów dostępu, wybierasz punkt 

dostępu Agere Orinoco AP-1000, ponieważ można go rozbudowywać. AP-1000 zapewnia dwa miejsca 

na radio. Wiele gniazd radiowych umożliwia ładowanie punktów dostępu do bilansu, gdy są one 

intensywnie używane. Każde z radiotelefonów może działać na innym kanale częstotliwości. Ponadto, 

jeśli używane jest tylko jedno radio, sieć staje się skalowalna. Ten punkt dostępu jest łatwy do 

skonfigurowania za pomocą oprogramowania kompatybilnego z Windows i zapewnia zintegrowany 



interfejs Ethernet. AP-1000 może wykonywać wiele funkcji, pełniąc rolę routera, mostka lub DHCP 

serwer. Kompatybilne karty Agere Orinoco PC Memory Card International Association (PCMCIA) służą 

jako radia w punkcie dostępowym AP-1000. Oprócz sześciu radiotelefonów wybranych dla punktów 

dostępowych, kupujesz jeszcze sto urządzeń mobilnych. Antena Orinoco Range Extender jest 

kupowana dla każdego radia podłączonego do punktu dostępowego. Range Extender jest 

kompatybilny z AP-1000 i kartami Peripheral Component Interconnect (PCI) i jest wewnętrzną anteną 

dookólną 5 dBi. Te anteny mogą zwiększyć zasięg do 50 procent, w zależności od środowiska 

fizycznego. Producent zaleca, aby co najmniej jedna z dwóch kart PC była wyposażona w przedłużacz 

zasięgu, aby stworzyć odległość co najmniej jednego metra między antenami dwóch kart PC. 

Zdecydujesz, że wszystkie radiotelefony powinien mieć Range Extender. Orinoco zaleca także 

ustawienie każdej z dwóch kart PC na inny kanał częstotliwości oraz w celu zoptymalizowania 

pojemności i zminimalizowania zwrotnicy między kanałami, a także sugeruje jak najlepsze rozdzielenie 

dwóch kanałów. / odbieranie komputera wymaga karty Orinoco PCI / MCA (architektura 

mikrokanałowa) do połączenia z siecią bezprzewodową i istniejącymi sieciami. Karty te zostały 

zaprojektowane do współpracy z AP-1000. Karta mieści się w obudowie komputera i oferuje 

wystarczający zasięg i stabilność oraz przesyła dane na częstotliwości radiowej 2,4 GHz. Ponieważ na 

wysyłającym / odbierającym komputerze działają autonomiczne aplikacje, aplikacja musi być 

zintegrowana ze standardowymi komputerami sieciowymi używanymi w biurze. Oceniasz zmiany (i 

twoi konsultanci oprogramowania dołączają do procesu) i modernizujesz oprogramowanie sieciowe 

wraz z wysyłką / odbierającym podanie. Kontrola cen i kontrola zapasów wymagają środków do 

wydajnego skanowania. Przeglądasz wiele urządzeń przenośnych, które mają dostęp do sieci LAN 

802.11b z możliwością skanowania. Należy zauważyć, że są to dwie bardzo różne funkcje. 802.11b 

umożliwia dostęp do istniejącej sieci LAN i jest standardem bezprzewodowym Instytutu Inżynierów 

Elektryków i Elektroników (IEEE). Te urządzenia skanujące muszą łączyć się z istniejącymi urządzeniami 

peryferyjnymi, w tym rejestrami. Ponieważ pracownicy muszą nosić przy sobie urządzenie podręczne 

podczas zmiany, urządzenie musi być lekkie. Musi także mieć duży ekran podglądu, aby ułatwić obsługę 

przez klienta i pracownika. Bob Tucker poprosił również, aby koszt urządzeń przenośnych mieścił się w 

szacowanym przedziale kosztów. Urządzenia przenośne, które nie spełniały tych potrzeb, nie zostały 

uwzględnione. Model SPT1700 firmy Symbol Technologies spełnił wszystkie wymagania, w tym 

możliwość skanowania i 802.11b; jest lekki i łatwy w użyciu. Urządzenia implementują interfejs 

przeglądarki internetowej w celu uzyskania dostępu do sieci sklepów. 

Bob zapewnia fizyczny układ rozszerzenia i wygląda na to, że bezprzewodowa konstrukcja obejmie 

rozszerzenie bez problemu Tuż przed zainstalowaniem punktu dostępu w magazynie rozmawiasz z 

wykonawcą ogrzewania i klimatyzacji, który będzie pracował nad rozbudowa magazynu. Gdy Twój 

zespół przeprowadził przejście, upewniłeś się, że nie ma żadnych potencjalnych zakłóceń ani 

problemów fizycznych z układem wentylacyjnym. Jednak wykonawca wyjaśnia, że kanał wentylacyjny 

w pobliżu piasty będzie musiał zostać teraz podzielony, aby prawidłowo przepływał do przedłużenia. 

Zamiast instalować punkt dostępu teraz i przenosić go w ciągu kilku miesięcy, przesuwasz punkt 

dostępu do magazynu dziesięć stóp na zachód. Podczas wykrywania wzoru RF znaleziono inną 

kuchenkę mikrofalową. Po zainstalowaniu sieci kuchenka mikrofalowa działa na różnych poziomach 

mocy podczas korzystania z urządzeń przenośnych. Test dowodzi, że kuchenka mikrofalowa nie zakłóca 

komunikacji sieciowej. Ty i Twój zespół dokładnie testujecie urządzenia przenośne za pomocą 

bezprzewodowych punktów dostępowych, aby zapewnić łączność. Testujecie urządzenia w większej 

części sklepu, a także w obszarach o mniejszym natężeniu ruchu. Urządzenia sprawdzają się w działaniu 

i są responsywne. Dostęp jest również adresowany, a użytkownik odpowiednio ogranicza dostęp na 

podstawie adresów IP. 

Przegląd celów klienta 



Po dokładnym przetestowaniu bezprzewodowej części sieci i przetestowaniu interakcji między 

przewodowymi i bezprzewodowymi aspektami sieci, możesz zabrać właściciela sklepu na wycieczkę. 

Pokazujesz Bobowi Tuckerowi, w jaki sposób pracownik wysyłający / odbierający może wprowadzić 

zapasy na dok. Gdy to zrobisz, ciężarówka podjeżdża do doku. Podążasz za urzędnikiem do ciężarówki 

i patrzysz, jak urzędnik rejestruje towar. Na wysyłkę / odbiór, informacje o towarach są pobierane na 

komputer bezprzewodowy, który z kolei dodaje informacje do sklepu ,baza danych i systemu 

księgowego. Na pierwszym piętrze pokazujesz Bobowi, jak korzystać z przenośnych urządzeń 

pracowniczych do skanowania przedmiotów w celu ustalenia ceny i zapasów. Bierze podręczne 

urządzenie konsumenckie, idzie do działu obuwniczego i sprawdza cenę i zapasy kilku rodzajów 

obuwia. Zabiera oba podręczne urządzenia na drugie piętro i sprawdza ceny; z powodzeniem wzywa 

pracownika do działu łowiectwa; mapa sklepu również działa. Bierze słuchawkę pracownika i skanuje 

przedmioty w poszukiwaniu klienta. Gdy informacje te zostaną pomyślnie pobrane do rejestru, Bob 

jest zadowolony, że wszystkie jego cele zostały spełnione. 

Zdobyta wiedza 

Po zakończeniu pracy zespół zbiera się, aby wykonać sekcję zwłok instalacji. Na tym spotkaniu możesz 

wskazać najważniejsze wnioski dotyczące przyszłych prac. Najważniejszą lekcją jest odpowiednia ocena 

rozwoju oprogramowania. Oprogramowanie księgowe było oprogramowaniem prawnie 

zastrzeżonym. Wymagało to zmian od dostawcy oprogramowania, eksperta ds. Rachunkowości / 

technologii informatycznych i zespołu programistów. Było oczywiste, że powinieneś był włączyć zespół 

programistyczny znacznie wcześniej w proces projektowania. Rozbudowa magazynu nie była 

planowana na początku etapu planowania sieci bezprzewodowej. Właściciel nie otrzymał 

finansowania, dopóki sieć bezprzewodowa nie znalazła się na etapie wdrażania, ale nie wiedziałeś, że 

zmiany były nawet nieuchronne, więc możliwe zmiany kanałów został uwzględniony, kiedy oceniłeś 

wpływ na sufit. Na szczęście dowiedziałeś się o zmianach w czasie, aby przenieść punkt dostępu w 

magazynie przed rozpoczęciem prac nad kanałami wentylacyjnymi 

Podsumowanie 

Podsumowując, połączenie technologii bezprzewodowej z istniejącą siecią przewodową zapewnia 

właścicielom branży, menedżerom, pracownikom i klientom skalowalność, elastyczność i mobilność. 

W tym studium przypadku właściciel sklepu detalicznego o nazwie Pro Sports określa aktualizacje, 

które chce udostępnić swoim pracownikom i klientom. Jest w stanie związać swoją wysyłkę / odbiór 

komputera do istniejącej sieci i umożliwia natychmiastowe magazynowanie. System daje klientom 

możliwość sprawdzania cen, zapasów, magazynowania wirtualnego koszyka na zakupy i znajdowania 

przedmiotów za pomocą katalogu sklepów internetowych. Klientom zapewnia się taką samą mobilność 

dla pracowników. Sprawdzając ceny, zapasy i mapy sklepów, klienci mogą być bardziej samodzielni i 

bardziej wydajni. Właściciel z powodzeniem ocenił możliwości, jakie technologia bezprzewodowa 

może zapewnić jego sklepowi. Poświęcając czas na wypracowanie swoich celów, był w stanie 

przedstawić ci, konsultantowi, żywy obraz oczekiwanych rezultatów, co wyeliminowało to, co czasami 

jest najtrudniejsze w projekcie - skłonienie klienta do przedstawienia zestawu celów. Chociaż trudno 

jest uzyskać te informacje, jest to jedyny sposób, aby sprawdzić, czy zadanie zostało wykonane w 

zadowalający sposób. Twój zespół dość skutecznie przechodzi przez etapy planowania, uzyskując 

informacje podstawowe, w tym mapę fizyczną, rozmawiając z klientem o oczekiwanej gęstości 

użytkowników i rejestrując wszelkie ograniczenia. Przeprowadzają dokładne przejście przez budynek, 

aby przyjrzeć się materiałom budowlanym , dostęp w suficie i obecne elementy sieci. Potencjalne 

źródła interfejsów częstotliwości radiowych (RF) okazały się nieistotne. Zespół określa lokalizację 

punktów dostępowych i śledzi wzorce częstotliwości radiowych, aby zapewnić odpowiedni zasięg. 

Ustalono zakresy adresów IP. Po zakończeniu etapu planowania wdrażanie rozpoczyna się od wyboru 



sprzętu. Większość sprzętu jest produkowana przez tę samą firmę (w tym przypadku Orinoco), aby 

zapewnić kompatybilność. Po zakupie sprzętu jest on instalowany i konfigurowany, a Ty testujesz 

funkcjonalność komponentu i przeglądasz wszystkie nowe funkcje wraz z klientem. Powstała sieć 

okazała się spełniać wszystkie wymagania klienta. Ma dodatkową rozszerzalność. Gdy istnieje potrzeba 

wprowadzenia większej liczby urządzeń przenośnych dla klientów lub pracowników, właściciel może 

zakupić więcej urządzeń SPT1700 i kart PCI. Gdy numery seryjne nowego sprzętu zostaną 

skonfigurowane w oprogramowaniu punktu dostępu, urządzenia są gotowe do użycia. 

Szybka ścieżka rozwiązań 

Przedstawiamy przemysłowe studium przypadku 

* Technologia bezprzewodowa zaspokaja pojawiające się potrzeby mobilności w środowisku 

przemysłowym. Ostatnie połączenie technologii 802.11b z urządzeniami przenośnymi promuje 

powszechne zastosowania, od inwentaryzacji urządzeń mobilnych po administrację sieci, w celu 

zwiększenia wydajności pracowników i obsługi klienta. 

* W studium przypadku właściciel sklepu chce usprawnić swoją istniejącą sieć przewodową i zaspokoić 

potrzeby klientów. Urządzenia przenośne muszą być wdrożone w celu zapewnienia mobilności. 

* Usprawniając sieć, właściciel sklepu zapewnia pracownikom i klientom łatwy dostęp do danych 

sklepu, takich jak ceny i zapasy. 

Projektowanie i wdrażanie sieci bezprzewodowej 

* Konsultanci sieci podchodzą do projektu, dzieląc fizyczny sklep na trzy poddomeny: pierwsze piętro, 

magazyn i drugie piętro. 

* Konsultanci uzyskali fizyczną mapę i przejrzeli istniejącą sieć. 

* Właściciel sklepu podał szacunki maksymalnej liczby klientów i pracowników w każdej subdomenie. 

* Właściciel sklepu zapewnił również ograniczenie, że wszystkie elementy sieci muszą być ukryte ze 

względu na estetykę. 

* Przeprowadzono planowanie wzorców RF. Konsultanci zaplanowali rozmieszczenie elementów sieci. 

Adresy IP zostały ustanowione. 

Planowanie rozmieszczenia sprzętu 

* Wybrano następujący sprzęt: punkt dostępu Orinoco AP-1000, kartę PCI Orinoco, przedłużacz zasięgu 

Orinoco, kartę PCI / MCA Orinoco i urządzenie ręczne SPT1700. 

* Konsultanci skonfigurowali adresy IP, zainstalowali punkty dostępu i zainstalowali powiązane 

oprogramowanie, zainstalowali radia w punktach dostępu i urządzeniach przenośnych oraz 

zainstalowali kartę PCI / MCA w komputerze wysyłającym / odbierającym. Cały sprzęt i 

oprogramowanie przeszły testy w celu zapewnienia funkcjonalności. 

Zdobyta wiedza 

* Nauczyłeś się, jak firma konsultingowa może stosować zasady projektowania opisane w poprzednich 

rozdziałach. 

* Faza planowania zawiera szczegółowe informacje, o których należy pamiętać przy wdrażaniu 

podobnego rodzaju sieci bezprzewodowej. 



* Sekcja implementacji tego rozdziału przeprowadzi Cię przez proces integracji istniejącej sieci 

przewodowej z proponowaną siecią bezprzewodową. 

* Najważniejszą lekcją jest odpowiednia ocena oprogramowania rozwojowego. 



Projektowanie bezprzewodowej sieci kampusowej: studium przypadku 

Ta część poprowadzi cię przez szczegółowe kroki w projektowaniu bezprzewodowej sieci kampusowej. 

Kroki te są kluczowe dla powodzenia każdego projektu bezprzewodowego projektowania i wdrażania. 

W tym rozdziale opiszemy podstawowe cechy sieci kampusowej i to, czego używamy zdefiniować 

architekturę kampusu. Po przeczytaniu tej części powinieneś mieć wystarczającą ilość informacji, aby 

ustalić, czy projekt, nad którym pracujesz, pasuje do modelu kampusu. Odkryjemy również potencjalne 

pułapki w projektowaniu i wdrażaniu sieci bezprzewodowej oraz dostępne możliwości rozwiązania tych 

problemów. Ogólnie rzecz biorąc, nasze użycie terminu kampus odnosi się do uniwersytetu, szpitala 

lub firmy, która znajduje się na obszarze, w którym wszystkie budynki na tym obszarze należą do 

organizacji; studium przypadku szpitala koncentrowało się na szczególnych potrzebach placówki 

medycznej w zakresie unikania problemów z zakłóceniami. Typowym wymogiem sieci kampusowych 

jest zwiększona mobilność lub zdolność „zawsze połączonych” dla osób obecnych w tym kampusie. 

Zwróć też uwagę, że chociaż w podsekcjach używamy terminu „kampus”, zasady te dotyczą w różnym 

stopniu wszystkich projektów sieci bezprzewodowych. 

Zastosowanie technologii bezprzewodowej w sieci kampusowej 

Korzystanie z bezprzewodowej sieci kampusowej w tradycyjnej sieci przewodowej w tego rodzaju 

środowisku ma wiele zalet. Korzyści obejmują oszczędność kosztów: brak kosztów robocizny przy 

kopaniu rowów i ograniczony czas przeciągania kabla. Dzięki technologii bezprzewodowej możesz 

szybko wdrożyć nową architekturę. Z punktu widzenia konserwacji sieć bezprzewodowa umożliwia 

stworzenie bardziej dynamicznej i opłacalnej architektury w celu wsparcia szybkich zmian i 

elastycznego zarządzania wymaganego od kampusu. Technologie bezprzewodowe rozwijają się 

znacznie szybciej niż tradycyjne technologie przewodowe. Dzięki nowej technologii na wyciągnięcie 

ręki masz możliwość szybkiej aktualizacji architektury bezprzewodowej, aby sprostać rosnącym 

wymaganiom organizacji. 

Przedstawiamy studium przypadku Campus 

To studium przypadku fikcyjnego uniwersytetu pokazuje szczegółowy proces projektu. Zapozna się z 

procesem opracowywania wymagań, umożliwiając nabycie umiejętności niezbędnych do 

przeprowadzenia podobnego przedsięwzięcia, oraz przedstawia ustrukturyzowane podejście do 

wdrażania metodologii projektowania określonych wcześniej 

Ocena możliwości 

Faber University ostatnio odnotowuje malejący poziom rejestracji. Faber został zbudowany na 

początku XX wieku i jeszcze dziesięć lat temu był znany jako jeden z najlepszych ośrodków szkolnictwa 

wyższego na wschodnim wybrzeżu. Jednak w ciągu ostatnich dziesięciu lat rejestracja wydawała się 

wyrównać, a następnie powoli maleć. Kanclerz Faber Jennings zatrudnił agencję wyborczą, a także 

utworzył komitet działania złożony z wykładowców, studentów i administracji w celu ustalenia 

przyczyn spadku liczby studentów na uniwersytecie. Agencja wyborcza bada starszych absolwentów i 

informuje, że nowe potrzeby studentów nie są zaspokajane. Nowa generacja studentów, którą 

uniwersytet chce przyciągnąć, to technicznie elita znana jako wczesna akceptacja technologii. Bogata 

historia Fabera, a co za tym idzie stara architektura sieci i brak infrastruktury technicznej, są jego 

upadkiem w tym nowym, technologicznym środowisku. Komitet ds. Działań stwierdza, że różne 

wydziały na uniwersytecie nie mają zaawansowanych możliwości technologicznych. Komitet 

wewnętrzny wiąże również ten brak ze spadkiem postrzegania przez studenta jakości kształcenia 

zapewnianego organowi studenckiemu. Komitet wewnętrzny decyduje, że muszą przejść ogromne 

finansowanie w celu ulepszenia możliwości technologicznych Fabera, a także odtworzenia 



technologicznego wizerunku uniwersytetu. Ponieważ ten wizerunek jest główną atrakcją dla nowych 

rejestracji, decyzja o finansowaniu powinna zostać podjęta jak najszybciej. Po uzyskaniu finansowania 

uniwersytet musi opracować strategię alokacji nowo znalezionego bogactwa w celu wzmocnienia 

swojej technologii. Kanclerz Jennings tworzy komitet o nazwie Concerned Emergent Network 

Technology, znany jako CENT. Komitet CENT składa się z wybitnych członków wydziałów uniwersytetu: 

wydziału administracji, wydziału sportowego, wydziału inżynierii, wydziału nauk biologicznych, sztuk 

wyzwolonych Wydział i Związek Studentów. Komitet ten jest tworzony w celu opracowania listy 

wymagań funkcjonalnych dla każdej organizacji i uniwersytetu jako całości. Uczelnia zaoszczędzi 

drogich opłat za konsultacje, wykorzystując własny dział inżynierii - dział Inżynierii dopracuje 

wymagania do szczegółowe wymagania projektowe, tworzenie kolejnych planów wdrożeniowych i 

wdrażanie nowej architektury sieci w celu zaspokojenia potrzeb uniwersytetu. W poniższych sekcjach 

studium przypadku opisano gromadzenie tych wymagań sieciowych. Jak już wspomniano, zostaną 

sformułowane wymagania funkcjonalne przez elementy funkcjonalne uniwersytetu. Grupa robocza w 

dziale inżynierii opracuje zestaw ogólnych założeń i ogólnych ograniczeń i połączy je z wymaganiami 

funkcjonalnymi, aby opracować zestaw szczegółowych wymagań projektowych. Po opracowaniu, 

przejrzeniu i zatwierdzeniu wszystkich wymagań grupa robocza działu inżynierii (znana jako Zespół 

Tygrysa) opracuje plan wdrożenia. Plan wdrożenia będzie się składał z fizycznych i logicznych planów 

wdrażania. Po pomyślnym wdrożeniu nowej architektury zespół Tiger opracuje zestaw „wyciągniętych 

wniosków” na podstawie doświadczeń udokumentowane w trakcie całego procesu. Zdobyte 

doświadczenia zostaną włączone do metodologii projektowania stosowanej przez dział inżynierii. 

Określenie zakresu studium przypadku 

To studium przypadku dotyczy obszarów administracyjnych, sportowych i akademickich kampusu. 

Obecnie adresowane są tylko trzy obszary akademickie. Planowana sieć musi być łatwa do 

dostosowania w miarę wzrostu lub zmiany tych obszarów studiów. Na przykład wydział matematyki i 

informatyki może odejść od wydziału inżynierii i stać się własnym wydziałem. Struktura sieci musi być 

elastyczna, aby wspierać zmieniające się priorytety uniwersytetu. 

Projektowanie bezprzewodowej sieci kampusowej 

Jak przeczytałeś wcześniej, proces projektowania składa się z wielu etapów. To studium przypadku 

pokazuje grupy uniwersyteckie określające wymagania funkcjonalne jako pierwszy etap 

projektowania. Po zarejestrowaniu tych potrzeb i pragnień zespół projektowy określa ograniczenia i 

założenia. Następnie rozpoczynają szczegółowy projekt od planowania rozmieszczenia sprzętu dla 

każdego działu i grupy użytkowników. Po zakończeniu szczegółowego projektu zespół projektowy 

wdraża fizyczne i logiczne aspekty sieci bezprzewodowej. 

Podejście projektowe 

Podejście zespołu Tigera do przeglądu istniejącego projektu polega na współpracy z komitetem CENT 

w celu ustalenia, czego chcą od nowej architektury sieci. Ostateczne ustalenie z tego komitetu stanie 

się wymaganiami funkcjonalnymi. Zespół Tigera przesieje i ulepszy te wymagania przeprowadzając 

przewodnik, uzyskując mapę fizyczną, określając gęstość użytkowników, identyfikując ograniczenia, 

identyfikując źródła interfejsu częstotliwości radiowej (RF), a następnie tworząc szczegółowy plan 

projektu. Po utworzeniu i prześledzeniu projektu, aby upewnić się, że projekt spełniał wszystkie cele 

komitetu CENTS, zespół Tiger zostanie menedżerem programu i głównym projektantem dla zespołu 

wdrażającego. 

Określanie funkcjonalnych wymagań projektowych 



Komitet CENT dokonuje burzy mózgów i formułuje listy wymagań każdej nowej organizacji dotyczących 

tej nowej architektury. Wymagania funkcjonalne każdej organizacji muszą wspierać istniejące 

możliwości, a także nowe pożądane możliwości. Powszechną praktyką w określaniu wymaganych 

istniejących zdolności jest najpierw identyfikacja różnych grupy funkcjonalne w ramach każdej 

organizacji. Na przykład organizacje akademickie mają funkcjonalne grupy pracowników i studentów. 

Wydział sportowy może mieć grupy funkcyjne trenerów, zawodników i prasy. Departament 

administracyjny może wyznaczyć finansową grupę funkcjonalną, a także grupy studentów ds. 

Dokumentacji i zarządzania. Po zidentyfikowaniu podgrup w ramach organizacji bieżące wymagania 

można określić, przechodząc przez scenariusz „dzień w życiu” z każdą podgrupą. Krótko mówiąc, 

oznacza to, że przejrzysz codzienne wymagania dotyczące pracy, które spełnia podgrupa, aby określić, 

co ona robi i jakie wsparcie jest im potrzebne. Pożądane wymagania mogą zostać określone na 

podstawie indywidualnych wywiadów lub ankiet w ramach każdej z tych podgrup. Ankiety te muszą 

wyrażać chęć uniwersytetu do poprawy środowiska zarówno pod względem satysfakcji z pracy, jak i 

wydajności. Każda grupa przedstawia swoje wymagania funkcjonalne w oparciu o tę metodologię. 

Wymagania funkcjonalne są wymienione kategorycznie i liczbowo później, aby zilustrować formalny 

proces opracowywania i prezentacji tych wymagań w jasnym i uniwersalnym formacie. Zapewnia to 

również sposób na śledzenie wymaganych wymagań według projektu inżyniera. 

Śledzenie potrzeb administracyjnych 

Dział Administracji służy trzem bardzo różnym celom: księgowości, rejestracji i marketingu. W obszarze 

księgowym urzędnicy prowadzą codzienną ewidencję dochodów i wydatków oraz budżetowanie. W 

obszarze rekrutacji przechowywane są zapisy studentów. Obszar marketingu odpowiedzialny za 

rekrutację dostrzega wielką szansę w nowej architekturze sieci. Planuje stworzenie strony internetowej 

reklamującej nowe technologie w celu informowania i zachęcania nowych studentów. Podsumowując, 

dział administracji wymaga następujących możliwości: 

* Szybka dostępność sieci na każdym piętrze budynku administracyjnego, aby spełnić wysokie 

wymagania dotyczące szybkości przesyłania danych przez obecnych pracowników administracji 

* Szybka łączność między piętrami w celu obsługi bieżącej wymiany informacji między elementami 

funkcjonalnymi w administracji 

* Szybka łączność między piętrami a bazą danych i serwerami w celu obsługi bieżącego dostępu do 

tych zasobów 

* Szerokopasmowy dostęp do Internetu do rejestracji online, aby zapewnić pożądane i kuszące 

narzędzie marketingowe do promowania nowego wizerunku i możliwości pożądanych przez 

Uniwersytet Faber 

Śledzenie potrzeb sportowych 

Działalności wydziału sportowego związane z biznesem odbywają się w Field House. Obejmują one 

zakup sprzętu, statystyki śledzenia i ocenę potencjalnych rekrutów. Korzystając z nowej architektury 

sieci, główny trener planuje stworzyć intranetową stronę internetową, na której jego pracownicy będą 

mogli interaktywnie śledzić statystyki i plany gry. Podczas treningów i czasu gry trenerzy potrzebują 

umiejętności komunikowania się ze sobą oraz z drużynami sportowymi. Aby osiągnąć te cele, dział 

Athletic wymaga następujących umiejętności: 

* Łączność z Internetem na stadionie i boisku w celu śledzenia statystyk graczy na stronach 

internetowych działu sportowego i zapewnienia dostępu do informacji rekrutacyjnych dla trenerów. 



* Bezprzewodowa mobilna łączność na stadionie i boisku do łączności prasowej z Internetem do 

przechowywania artykułów online. Zapewni to pożądane możliwości dla prasy i, mam nadzieję, 

przyciągnie więcej relacji z wydarzeń sportowych Faber. 

* Bezprzewodowa mobilna transmisja danych na stadionie do transmisji danych między personelem w 

terenie a personelem trenerskim w kabinie rozpoznawczej. Ta funkcja zastąpi istniejące technologie 

przewodowe i zostanie wykorzystana do zaprezentowania postępu firmy Faber jako wiodącej instytucji 

technologicznej. 

* Personel administracyjny znajdujący się na stadionie wymaga dużej prędkości łączności z budynkiem 

administracji uniwersyteckiej w celu przekazywania danych finansowych. Wymóg ten dotyczy 

przekazywania informacji związanych z takimi pozycjami, jak sprzedaż biletów i wydatki wynikające z 

wydarzeń sportowych. 

Śledzenie potrzeb działu akademickiego 

Wydziały Inżynierii, Nauk Biologicznych i Sztuk Wyzwolonych mają bardzo podobne potrzeby. 

Instruktorzy potrzebują dostępu do każdej klasy i biura w swoim dziale. Dostęp do Internetu byłby 

bardzo szeroki, gdyby mieli szerokopasmowy dostęp do Internetu. Każdy dział musi być w stanie 

połączyć się z budynkiem administracyjnym w celu aktualizacji rekordów uczniów o stopnie. Te 

wydziały wymagają następujących możliwości: 

* Szybka łączność mobilna na wszystkich piętrach budynku departamentu w celu wirtualnego dostępu 

instruktorów do każdej klasy i biura. Jest to pożądana funkcja, która zapewni kadrze inżynieryjnej 

mobilność w każdym dziale w „zawsze połączonym” środowisku. 

* Szerokopasmowy dostęp do Internetu w celu współpracy edukacyjnej z innymi uniwersytetami i 

projektów badawczych. Wymóg ten wspiera dostęp do materiałów badawczych w całej społeczności 

akademickiej. 

* Oddzielna łączność administracyjna z budynkiem administracyjnym do celów ewidencji i rejestracji. 

Wymóg ten wspiera przesyłanie informacji dotyczących ewidencji studentów, takich jak oceny i 

ukończenie kursu. 

Ponadto dział inżynierii zapewni łączność z budynkami sztuk wyzwolonych i nauk biologicznych. Ta 

zdolność stawia dział inżynierii w centrum łączności akademickiej w firmie Faber. Działanie to nakłada 

odpowiedzialność za te połączenia z działem inżynierii i zapewnia środowisko pracy do nauczania 

technologii studentów inżynierii. 

Śledzenie potrzeb związków studentów 

Związek studentów chce zapewnić pracownikom możliwość pracy w sieci i studentów w budynku. 

Związek studentów wymaga osobnej , szybkiej łączności mobilnej na wszystkich piętrach dla biur 

personelu , dla obecnej zdolności, która będzie wspierać transfer danych między grupami 

funkcjonalnymi w ramach Związku Studentów. 

Śledzenie potrzeb studentów 

Studenci chcą być online i pozostać online podczas podróży , w akademiku, w Związku Studentów i na 

piętrach wydziałów akademickich. Studenci wymagają następujących potrzeb: 

* Szerokopasmowy dostęp do Internetu i dostęp studentów z akademików do badań i handlu 

elektronicznego 



* Oddzielna szybka łączność mobilna na wszystkich piętrach wszystkich wydziałów akademickich dla 

studentów 

* Szybka łączność mobilna na wszystkich piętrach akademików 

* Szybka łączność między akademikami a budynkiem Union 

Ograniczenia i założenia 

Wszystkie projekty architektury sieci zaczynają się od zestawu założeń. Ważne jest udokumentowanie 

tych założeń, aby inni zaangażowani w projekt mogli zobaczyć logikę zastosowaną podczas 

opracowywania projektu. Niektóre założenia mogą wydawać się wtedy oczywiste, ale mniej 

doświadczeni lub nowi inżynierowie przydzieleni do projektu mogą nie rozumieć wpływów jazdy lub 

technologii dostępnych w momencie opracowywania. Założenia mogą również zapewniać skróty w 

projekcie. Na przykład, jeśli istnieje założenie, że wiele organizacji funkcjonalnych chce tego samego 

wymagania, możesz zapewnić jednorodny projekt, który można zastosować do tych organizacji. Jeśli 

tego rodzaju założenie nie zostanie wykonane, należy przedstawić szczegółowy projekt dla każdej z 

tych funkcjonalnych organizacji. Założenia wyjaśniają również znaczenie powszechnie używanych 

terminów, aby wszystkie strony dobrze rozumiały, do czego te terminy się odnoszą. Przykładem tego 

może być termin szerokopasmowy lub bezprzewodowy. Dobrą procedurą, którą należy zastosować 

przy opracowywaniu założeń, jest najpierw wymienić wspólne terminy wymagające szczególnego 

zrozumienia i zdefiniować związane z nimi założenia. Następnie wymień założenia dotyczące zdrowego 

rozsądku, takie jak wymogi dotyczące prywatności dotyczące dokumentacji ucznia, jeśli nie zostały one 

konkretnie wymienione w ramach wymagań funkcjonalnych. Aby zapewnić sukces każdego projektu, 

zespół projektowy musi dołożyć należytej staranności przy określaniu wszelkich „showstopperów”, 

które mogą wystąpić podczas wdrażania. Są one wymienione jako ograniczenia i powinny być 

odpowiednio udokumentowane dla narzędzia rozliczeniowego w celu uzasadnienia wybranych 

technologii. Innymi słowy, ta lista ograniczeń zawiera historyczne odniesienie do tego, dlaczego 

wybrano określoną technologię. Ograniczenia dzielą się na dwie kategorie: funkcjonalną i fizyczną. 

Ograniczenia funkcjonalne obejmują elementy logiczne, takie jak ograniczona przestrzeń adresowania 

IP lub brak licencji na wykorzystanie widma. Ograniczenia fizyczne obejmują warunki i materiały 

budowlane, odległość między budynkami, przeszkody i źródła zakłóceń. Ograniczenia fizyczne można 

zidentyfikować podczas przejść, testów widma oraz inspekcji map terenu i budynków. Dobrym 

punktem wyjścia do określenia ograniczeń jest lista możliwych rozważanych technologii, a następnie 

lista wymagań eksploatacyjnych tych technologii. Powinieneś mieć listę wymagań przy sobie podczas 

inspekcji i zidentyfikować wszelkie konkretne showstoppery dla konkretnej technologii. Na przykład 

duże przeszkody między budynkami będą ograniczać stosowanie technologii widoczności do tworzenia 

połączeń między tymi budynkami. Sama odległość między budynkami może również ograniczać 

niektóre technologie. Zespół Tiger, którego zadaniem jest zbudowanie nowej infrastruktury 

komunikacyjnej, napotyka kilka przeszkód lub eliminatorów technologii podczas fazy odkrywania 

projektu. Będą musieli poczynić pewne założenia, aby przejść do pewnych obszarów szczegółowego 

projektu. Następny rozdział zawiera zarówno ogólne ograniczenia i ogólne założenia, które napotkano 

i sformułowano podczas fazy odkrywania. 

Identyfikacja założeń 

Zespół Tygrysa zaczyna dokumentować swoje założenia. Na górze tego założenia założeń znajduje się 

lista sposobów definiowania terminów używanych w ich projekcie. Definicje te przedstawione w tabeli 

pomagają skoncentrować wymagania określone przez komitet CENTS 

Terminologia: Założenie 



Wysoka prędkość: W odniesieniu do indywidualnej łączności sieci lokalnej (LAN), dotyczy to prędkości 

przekraczających 10 Mb / s. W odniesieniu do połączeń LAN-to-LAN lub od podłogi do podłogi dotyczy 

to prędkości co najmniej 100 Mb / s. 

Dostęp szerokopasmowy: odnosi się do prędkości dostępu co najmniej 1,5 Mb / s lub więcej. 

Zespół Tygrysa dokonuje dalszej oceny sytuacji, dokonując przeglądu fizycznych aspektów obszaru 

komunikacji, używając map fizycznych i map okablowania. Mapy przewodowe pomagają im ocenić 

bieżące możliwości fizyczne (moc i klimatyzacja). Oceniają użycie i bezpieczeństwo oraz definiują 

domeny i ekwipunek. W wyniku tej oceny dokumentują listę ogólnych założeń. Aby zapewnić 

satysfakcję komitetu z proponowanego projektu, następujące ogólne założenia są weryfikowane i 

zatwierdzane przez komitet CENTS, zanim zespół Tiger przejdzie przez fazę projektowania: 

* Bieżące użycie : Określenie bieżących wzorców użytkowania nie jest wymagane przy projektowaniu, 

ponieważ cała obecna pojemność sieci zostanie zaktualizowana przy użyciu obecnej technologii. 

* Struktura fizyczna : Wymagane zasilanie i chłodzenie jest dostępne w szafach okablowania każdego 

budynku ze względu na niedawną modernizację w tych obszarach 

* Ramy czasowe : Wszystkie wydziały uniwersytetu wymagają przeprowadzenia tego uaktualnienia 

podczas sesji letniej, aby ograniczyć zakłócenia. Przekłada się to na przyspieszony harmonogram 

wdrażania i kieruje projekt w kierunku technologii, które można szybko wdrożyć. 

* Bezpieczeństwo : Wyższe poziomy bezpieczeństwa są wymagane w sieciach personelu, administracji 

i handlu elektronicznego, a sieci te pozostaną oddzielone od sieci publicznych, takich jak sieci 

studentów i prasy. 

* IP : Sieć będzie korzystała z protokołu internetowego (IP). Przydział adresów IP będzie dynamiczny w 

zależności od lokalizacji urządzenia adresowalnego i procedury logowania / uwierzytelniania. Po 

szczegółowej analizie Zespół Tygrysa stwierdza, że w żadnym budynku akademickim nie byłoby 

obecnych więcej niż 250 studentów, dlatego zakłada się, że standardowa podsieć IP klasy C obsługuje 

256 adresów (254 użytecznych) na budynek jest wystarczający dla sieci studentów. 

* Sprzęt : Studentom będą wydawane i sprzedawany niezbędny sprzęt (laptopy i karty dostępu 

bezprzewodowego) poprzez rejestrację i Związek Studentów. Dział inżynierii postrzega ten wysiłek jako 

okazję do wystawienia studentów inżynierii na nowe technologie. 

* Stabilność : Wszelkie wybrane najnowocześniejsze technologie o wyższym ryzyku utraty danych będą 

stosowane tylko w sieciach niekrytycznych. 

* Domeny : Każda indywidualna kondygnacja budynku służy celowi funkcjonalnemu dla tej organizacji, 

dlatego każda indywidualna kondygnacja będzie traktowana jako osobna domena logiczna lub podsieć 

do celów adresowania IP. Dotyczy to tylko sieci administracyjnych i sieci personelu. Łączność 

studentów będzie traktowana jako pojedyncza domena lub podsieć dla każdego budynku. Innymi 

słowy, piętra z dostępem studentów będą mostkowane (nie trasowane) razem, tworząc jedną logiczną 

domenę sieciową dla tego budynku. 

* Typ sieci : Technologie bezprzewodowe będą wykorzystywane do zastosowań poziomych (sieci LAN 

na podłogach i połączenia między budynkami), a technologie przewodowe będą stosowane do 

zastosowań pionowych (połączenia między piętrami). 

Identyfikacja ograniczeń 



Zespół Tygrysa dokumentuje ogólne ograniczenia, z którymi się spotykają podczas analizy technologii 

i środowiska fizycznego Uniwersytetu Faber. Ograniczenia te są wymienione poniżej, sklasyfikowane 

pod względem okablowania, kosztów, zakłóceń, zakłóceń fizycznych i dostępu do Internetu. 

Ograniczenia te muszą zostać przejrzane i potwierdzone przez komitet CENTY przed zespołem Tiger 

może opracować szczegółowe projekty. 

* Problemy z okablowaniem : Istniejących systemów okablowania nie można używać z nowymi 

technologiami i wymaganiami dotyczącymi przepustowości, ponieważ istniejące kable są oparte na 

starych technologiach koncentrycznych sieci Ethernet. Wykopywanie nowych kabli między budynkami 

nie jest praktyczne ze względu na koszty i problemy prawne z ulicami miasta i lokalną firmą 

telefoniczną. Ze względu na historyczny charakter budynków Fabera (problemy zdrowotne związane z 

azbestem) Tiger Team poprowadzi wszystkie kable międzypłaszczyznowe przez istniejące szyby wind. 

Istniejące szafy kablowe znajdujące się obok szybów wind będą wykorzystywane do przechowywania 

sprzętu, takiego jak routery, przełączniki i punkty dostępu. 

* Problemy z kosztami : Licencjonowanie widma dla połączeń punkt-punkt jest wygórowane zarówno 

pod względem czasu, jak i kosztów. 

* Problemy z zakłóceniami : Zakłócenia w widmie 2,4 GHz są niedopuszczalne ze względu na dużą liczbę 

telefonów bezprzewodowych w okolicy. (802.11b i Bluetooth nie są akceptowalnymi technologiami w 

tym środowisku). Jednak widmo 5 GHz jest czyste w tym obszarze, co pozwala na wykorzystanie 

technologii 802.11a. 

* Dostęp do Internetu : W Faber są dwa punkty rozgraniczające, jeden znajduje się w Związku 

Studentów, a drugi w budynku administracji. Każdy punkt ma dostęp 45 Mb / s (DS3). Dostęp Student 

Union jest przeznaczony do handlu elektronicznego i dostępu studentów do Internetu. Dostęp 

administracyjny przeznaczony jest do współpracy edukacyjnej i rejestracji online. 

* Problemy z interferencją fizyczną : Ponieważ Faber jest starszym uniwersytetem, ma dużą ilość 

wysokich drzew a większość budynków składa się z trzech lub mniej pięter. Wysokość budynków 

stanowi problem z absorpcją, ponieważ wiele drzew znajduje się w strefie Fesnela dowolnego 

połączenie punkt-punkt na dachu z wymaganiami dotyczącymi linii widzenia. Ponadto sąsiednie Jezioro 

Faber może powodować problemy z wieloma ścieżkami dla dowolnych łączy technologii linii widzenia 

w jego pobliżu. 

Rysunek  pokazuje mapę kampusu Faber.  



 

Zespół Tiger użył tej mapy do określenia ograniczeń fizycznych. Informacje topograficzne, takie jak 

położenie drzew i jeziora, obsługują wspomniane ograniczenia. Mapy przedstawione w dalszej części 

tego studium przypadku nie pokazują tego poziomu szczegółów fizycznych; Zamiast tego zostały 

zaprojektowane, aby zapewnić większą przejrzystość w przedstawianiu proponowanej infrastruktury. 

Planowanie rozmieszczenia sprzętu: szczegółowe wymagania projektowe 

Zespół Tigera spotyka się z komitetem CENT i wyjaśnia wszelkie pytania dotyczące pierwotnych 

wymagań funkcjonalnych. Ponadto Zespół Tigera przedstawia i otrzymuje zatwierdzenie wszystkich 

założeń i ograniczeń zidentyfikowanych wcześniej przez komisję rewizyjną komitetu. Kanclerz Jennings 

przyznaje im uprawnienia do kontynuowania szczegółowego projektowania architektury i może teraz 

rozpocząć proces definiowania szczegółowych wymagań projektowych w celu wdrożenia 

zatwierdzonych wymagań funkcjonalnych. Zespół Tiger rozwiązuje kolejno wymagania funkcjonalne 

od podstaw w odniesieniu do fizycznych i logicznych elementów projektu. Zasadniczo najpierw 

projektują sieci bezprzewodowe w sieci LAN na poziomie budynku. Po zdefiniowaniu wszystkich z nich 

mogą określić względne wymagania dotyczące przepustowości między piętrami i odpowiednio 

zastosować odpowiednie technologie do tych połączeń. Po zdefiniowaniu poszczególnych sieci 

budynków zespół Tiger może określić względne wymagania dotyczące przepustowości i niezawodności 

dla połączeń między budynkami i stworzyć projekt z wykorzystaniem technologii, które spełniają te 

wymagania. Na każdym poziomie definiowana jest liczba wymaganych adresów IP i metod alokacji. 

Proces ten tworzy logiczną ewolucję projektu i zmniejsza liczbę przeróbek architektury. Szczegółowe 

wymagania projektowe opracowane w tej sekcji zawierają wytyczne dotyczące planu wdrożenia. 

Zapewnienie szczegółowych wymagań administracyjnych 

Dział administracyjny wymaga wysokiej dostępności sieci na każdym piętrze budynku 

administracyjnego. W odpowiedzi na to wymaganie funkcjonalne zostanie zastosowana technologia 

bezprzewodowa 802.11a w celu zapewnienia łączności LAN na każdym piętrze budynku 

administracyjnego. Zapewni to mobilne środowisko komunikacji dla personelu administracyjnego na 

poszczególnych piętrach. Metoda ta nie wpływa na ruch pracownicy między biurami na tym piętrze ze 

względu na ustawienia sieciowe danej osoby. Bezprzewodowe sieci LAN połączą się ze szkieletem 

budynku za pośrednictwem Fast Ethernet (100 Base T) z routerami znajdującymi się w centralnych 



szafach okablowania na tym piętrze. Rozmiar i funkcjonalność każdej grupy w budynku 

administracyjnym gwarantuje użycie oddzielnej podsieci IP dla każdej grupy. Routery zapewnią 

niezbędną obsługę między różnymi grupami wyznaczonymi przez podłogę, na której się znajdują. Fast 

Ethernet zapewnia dodatkową przepustowość wymaganą do łączenia różnych pięter i robi to w 

opłacalny sposób. Wybrano technologię przewodową, aby zmniejszyć złożoność alokacji kanałów 

między domenami bezprzewodowych sieci LAN na poszczególnych piętrach. Ponieważ dział 

administracyjny wymaga również szybkiej łączności między piętrami, Fast Ethernet zostanie 

udostępniony jako technologia transportu między piętrami. To określa fizyczną technologię, która 

będzie używana dla tej łączności. Dostęp między piętrami będzie połączony łańcuchowo lub 

przeskoczony z podłogi na podłogę. To określa logiczną topologię stosowaną do łączenia podłóg. 

Poprzez połączenie łańcuchowe dostępu Tiger Team kolejno połączy routery na każdym piętrze, co 

oznacza, że pakiet danych, który musi dostać się z podsieci trzeciego piętra do podsieci pierwszego 

piętra, faktycznie przechodzi przez router na trzecim piętrze piętro, przez router na drugim piętrze, a 

na końcu do routera na pierwszym piętrze. Dział administracyjny wymaga dodatkowo szybkiej 

łączności między piętrami, bazą danych i serwerami. Dostęp z każdego piętra do routera w bazie 

danych i na serwerze będzie miał dedykowaną linię Fast Ethernet z każdego piętra. Ponieważ 

wymagania dotyczące przepustowości dla tych serwerów są wyższe z powodu dużych transferów 

plików, dedykowane połączenia przewodowe są zapewniane z poszczególnych routerów do routera 

obsługującego bazę danych i serwery. Dostęp z bazy danych i serwerów do routera będzie możliwy za 

pośrednictwem Gigabit Ethernet. Połączenie linii Fast Ethernet 100 Mb / s na każdym piętrze tworzy 

wymóg zapewnienia połączenia między routerem a serwerami, który obsługiwałby łączną 

przepustowość tych połączeń. Gigabit Ethernet zapewni niezbędną przepustowość wymaganą do 

obsługi tego wymagania. Wreszcie, administracja wymaga dostępu szerokopasmowego do Internetu 

w celu rejestracji online. Sieci administracyjne będą miały dostęp do Internetu za pośrednictwem 

połączenia DS3 (45 Mb / s) zapewnionego w punkcie rozgraniczającym parter w budynku. Wymóg ten 

zapewnia łączność z istniejącym Połączenie administracyjne. Dostęp administracyjny do Internetu 

będzie zapewniony pod ochroną odpowiedniej zapory ogniowej znajdującej się między punktem 

dostępu do Internetu a administracyjnymi sieciami LAN. Szczegółowy projekt sieci budynków 

administracyjnych przedstawiono na rysunku. 



 

Zapewnienie szczegółowych wymagań działu sportowego 

Departament Athletic wymaga łączności z Internetem na stadionie i hali sportowej. Dostęp do stadionu 

przez Internet będzie zapewniony poprzez łącze 802.11a do budynku administracyjnego. Wymóg 

określa fizyczne połączenie między stadionem a budynkiem administracyjnym. Zespół Tiger wybiera 

technologię 802.11a ze względu na bliskość dwóch budynków, wymagania dotyczące przepustowości 

i przeszkody zapewniane przez drzewa między dwiema budowlami. Dostęp do domu w terenie będzie 

również zapewniony przez łącze 802.11a do budynku administracyjnego, wybranego z tych samych 

powodów. Anteny Yagi zostaną wykorzystane do skupienia sygnałów 802.11a w celu uzyskania 

maksymalnej wydajności. Departament Athletic wymaga bezprzewodowej łączności mobilnej na 

stadionie i boisku do łączności prasowej z Internetem w celu przechowywania artykułów online. 

Bezprzewodowa transmisja publiczna zostanie zapewniona w prasie stadionowej i stołach prasowych 

w terenie za pośrednictwem 802.11a. Zapewnia to dynamiczny dostęp dla członków prasy, 

umożliwiając komunikację internetową między członkami prasy i ich pracodawcami. Internet za 

pośrednictwem kont publicznych zarządzanych przez pracowników działu sportowego. Członkowie 

prasy otrzymają kartę bezprzewodową wraz z przepustkami prasowymi i otrzymają niezbędne 

informacje na temat łączności w celu uzyskania dostępu do sieci. Personel hotelowej skrzynki prasowej 

odbierze karty bezprzewodowe po wyjazd jednostki. Członkowie prasy będą mieli dostęp do strony 

internetowej Faber University Athletics w celu uzyskania przydatnych statystyk i informacji, a także 

informacji w Internecie. Będą mogli przesyłać swoje artykuły lub raporty online za pośrednictwem kont 

e-mail gości. Łączność z publicznej sieci bezprzewodowej do stadionu i szkieletów hali będzie odbywać 

się za pośrednictwem Fast Ethernet, z ciągłą łącznością z Internetem poprzez łącze do budynku 

administracyjnego. Fast Ethernet zapewnia wymaganą przepustowość w opłacalny sposób, 

jednocześnie zmniejszając złożoność przydziału kanałów dla sieci bezprzewodowych w pobliżu 

stadionu i hali. Dział Athletic wymaga również bezprzewodowej mobilnej transmisji danych na 

stadionie w celu przesyłania danych między personelem na boisku a personelem trenerskim w kabinie 

harcerskiej. Obie drużyny zapewnią bezprzewodową łączność mobilną za pośrednictwem 802.11a. 



Zastąpi to istniejące technologie przewodowe zestawów słuchawkowych autokarów i zapewni interfejs 

danych mobilnych między autokarami na boisku a autokarami w loży. Trenerzy w polu będą mogli 

wysyłać cyfrowe zdjęcia formacji drużyny przeciwnej z instrukcjami dla trenerów na boisku. Faber 

zaprezentuje tę zdolność do podniesienia krajowego postrzegania pozycji technologicznej Fabera. 

Anteny dookólne zostaną wykorzystane do skupienia stref zasięgu na boisku stadionu. Każdy zespół 

otrzyma oddzielną domenę. Będzie to chronić prywatność komunikacji każdego zespołu. Zespoły 

wizytujące otrzymają instrukcje dotyczące konfiguracji funkcji bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie 

i przydziymi. Oba zespoły muszą mieć równe możliwości, aby spełnić zasady CAA. Odwiedzający 

trenerzy otrzymają laptopy z wymaganymi kartami bezprzewodowymi, aby umożliwić obsługę przez 

personel hotelowy na stadionie. Laptopy pracowników trenerów Faber zostaną wstępnie 

skonfigurowane przez pracowników działu inżynierii. Pracownicy Faber będą mogli korzystać z tej 

możliwości zarówno podczas gry, jak i podczas sesji treningowych, aby ocenić wydajność zespołu. 

Personel administracyjny działu sportowego, znajdujący się na stadionie, wymaga szybkiej łączności z 

budynkiem administracji uniwersytetu w celu przesyłania danych finansowych. Szybka łączność jest 

zapewniana między stadionem a budynkiem administracyjnym za pośrednictwem łącza 802.11a. 

Wymóg ten jest spełniony dzięki wcześniej opisanemu projektowi łącza. 

Zapewnienie szczegółowych wymagań Działu Akademickiego 

Każdy wydział akademicki wymaga szybkiej łączności mobilnej na wszystkich piętrach każdego 

budynku, aby uzyskać wirtualny dostęp do instruktorów w każdej klasie i biurze. Bezprzewodowa sieć 

LAN wykorzystująca technologię 802.11a zostanie zainstalowana na każdym piętrze każdego budynku 

akademickiego. Nauczyciele Sieć pracowników jest utrzymywana jako oddzielna sieć od sieci 

studentów, aby pomóc w zachowaniu prywatności danych, takich jak oceny uczniów i treść testów 

związanych z kursem. 

Każde piętro każdego budynku zostanie połączone razem, tworząc jedną logiczną sieć personelu za 

pośrednictwem przełączników Fast Ethernet. Łącząc piętra razem, pracownicy będą mogli przenosić 

się z podłogi na podłogę bez konieczności resetowania sesji TCP i żądania nowego adresu IP. 

Przełączniki Fast Ethernet mają tę funkcję wbudowaną, a dział IT wprowadzi niezbędne zmiany do nich. 

Każdy dział wymaga szerokopasmowego dostępu do Internetu w celu współpracy edukacyjnej z innymi 

uniwersytetami i projektów badawczych. Dostęp do Internetu zapewnia bezpośredni link do budynku 

administracyjnego z wykorzystaniem technologii 802.11a. Technologia 802.11a jest wybierana ze 

względu na bliskość dwóch budynków, wymagania dotyczące przepustowości oraz przeszkody 

zapewniane przez drzewa między dwiema strukturami . Każdy dział wymaga również osobnej, szybkiej 

łączności mobilnej na wszystkich piętrach dla studentów. Studencka bezprzewodowa sieć LAN 

wykorzystująca technologię 802.11a zostanie zainstalowana na każdym piętrze każdego budynku, z 

którego będą korzystać zarówno studenci, jak i pracownicy. Powody wyboru 802.11a dla sieci 

studentów są takie same jak dla sieci pracowników. Personel otrzymuje dostęp do sieci studentów jako 

dodatkową uprzejmość i aby zapewnić, że jeśli istnieją laboratoria lub inne rodzaje kursów związanych 

z siecią, instruktor może połączyć się z sieć studentów, aby zachować spójność z konfiguracją 

studentów. Zasady administracyjne, które zapewnią studentom dostęp do sieci Uniwersytetu Faber, 

zostaną również zapewnione pracownikom, aby mogli oni uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowych 

w obszarach przeznaczonych do użytku przez studentów, takich jak Związek Studentów. Każde piętro 

każdego budynku zostanie połączone razem, tworząc jedną logiczną sieć studentów za pomocą 

przełączników Fast Ethernet. Uzasadnienie tego projektu jest takie samo, jak w przypadku sieci 

personelu. Każdy dział wymaga osobnej łączności administracyjnej z budynkiem administracyjnym do 

celów ewidencji i rejestracji. Dostęp do sieci administracyjnej zapewnia bezpośredni link do budynku 

administracyjnego za pośrednictwem 802.11a. Ponadto dział inżynierii zapewni łącze optyczne do 



budynku Sztuk Wyzwolonych i budynku Nauk Biologicznych do celów łączności. Dział inżynierii 

wykorzystuje tę okazję, aby zapewnić dostęp między budynkami akademickimi, aby odsłonić swoich 

pracowników i studentów na nowe technologie. Wybrano rozwiązanie optyczne, ponieważ między 

budynkiem inżynieryjnym a budynkiem Liberal Arts lub budynkiem inżynieryjnym i budynkiem nauk 

biologicznych nie ma żadnych przeszkód ani przedmiotów odbijających. Łącze optyczne nie wymaga 

licencji i może zapewniać skalowalne poziomy szybkiego dostępu między dwa budynki 

Zapewnienie szczegółowych wymagań Departamentu Związku Studentów 

Związek studencki wymaga osobnej szybkiej łączności mobilnej na wszystkich piętrach dla biur 

personelu. Bezprzewodowa sieć LAN dla pracowników zostanie zainstalowana na każdym piętrze 

budynku Związku Studentów, co jest całkowicie wyłączne dla personelu Związku Studentów. Zostanie 

zastosowany standard 802.11a. To wymaganie jest podobne do wymagań nauczycieli akademickich i 

będzie korzystało z tego samego podstawowego projektu co sieci akademickie. Każde piętro budynku 

Związku Studentów zostanie połączone razem, tworząc jedną logiczną sieć personelu za 

pośrednictwem przełączników Fast Ethernet. Podobnie jak w innych połączonych sieciach w kampusie, 

ten projekt zapewnia mobilność pracownikom Związku Studentów, nie wymagając od nich ponownego 

ustanowienia sesji IP na różnych piętrach Związku Studentów. Związek studentów wymaga dostępu 

szerokopasmowego do Internetu w celu handlu elektronicznego oraz dostępu studentów z 

akademików. Sieci związków studentów będą miały dostęp do Internetu za pośrednictwem połączenia 

DS3 (45 Mb / s) zapewnionego w punkcie rozgraniczającym parter w budynku. po prostu definiuje 

łączność z istniejącym punktem dostępowym dostawcy usług internetowych w Student Union. 

Studencki dostęp do Internetu zostanie zapewniony pod ochroną odpowiedniej zapory ogniowej 

zlokalizowanej między punktem dostępu do Internetu a administracyjnymi sieciami LAN. Wymóg ten 

podkreśla oczywiste bezpieczeństwo ograniczenie punktu dostępu do Internetu. Uczeń wymaga 

również oddzielnej szybkiej łączności mobilnej na wszystkich piętrach dla studentów i zostanie 

zapewniony poprzez wdrożenie sieci 802.11a na wszystkich piętrach. 

Zapewnienie szczegółowych wymagań studenta 

Dostęp studentów z akademików do Internetu i innych sieci uniwersyteckich jest zapewniony przez 

łącze 802.11a między akademikami i Student Union. Tiger Team wybiera technologię 802.11a ze 

względu na bliskość akademików do Student Union, ponieważ a także przeszkodę zapewnianą przez 

drzewa między dwiema budowlami. Poszczególne sale studenckie zostaną połączone za 

pośrednictwem bezprzewodowych sieci domen 802.11a w akademikach. Punkty dostępu w 

akademikach połączą się za pomocą przełączników szkieletowych Fast Ethernet jako jednej sieci 

mostkowej, która będzie obsługiwać roaming w akademikach bez konieczności przywracania sesji IP 

przez studenta. sieć mostkowa w akademiku zostanie skierowana do Związku Studentów w celu 

zapewnienia dostępu do Internetu. Adresowanie IP dla dostępu studentów będzie adresowane 

dynamicznie za pomocą protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) oraz logowania / 

uwierzytelniania za pośrednictwem serwerów Radius i DHCP. Ta metoda dostępu pozostanie spójna 

we wszystkich sieciach studentów, dzięki czemu metoda dostępu ucznia będzie znormalizowana i łatwa 

wdrożyć i zrozumieć. Studenci wymagają również szybkiej łączności mobilnej na wszystkich piętrach 

akademików. Mobilna łączność studentów będzie zapewniona na wszystkich piętrach akademików za 

pomocą sieci 802.11a na wszystkich piętrach. Dla studentów wymagających szybkiej łączności między 

akademikami a budynkiem Student Union, łączność zostanie zapewniona poprzez szybkie łącze 

802.11a. 

Wdrożenie bezprzewodowej sieci kampusowej 



Zespół Tiger finalizuje szczegółowe wymagania projektowe i przedkłada je komitetowi CENT do 

zatwierdzenia, a także chce się upewnić, że żadne zmiany zakresu (dodanie lub odjęcie wymagań 

dotyczących możliwości) nie nastąpią po wdrożeniu. Zmiany zakresu są jedną z najbardziej szkodliwych 

przeszkód w ukończeniu projektów na czas i w ramach budżetu. W przypadku zmian zakresu zespół 

Tigera musi ponownie uruchomić wcześniej zdefiniowane procesy projektowe, aby zapewnić 

odpowiednią integrację wymagań i zmniejszyć ryzyko nowych wymagań przeciążanie lub wpływanie 

na wcześniej zaprojektowane łącza i sieci LAN. Po sfinalizowaniu szczegółowych wymagań zespół Tiger 

musi rozpocząć opracowywanie planu wdrożenia. Plany wdrożenia obejmują identyfikację 

wymaganych zasobów i zestawów umiejętności, a także przewidywany plan projektu z 

harmonogramami i datami wykonania zadań (śledzenie zadań). Ponieważ uniknięto problemów 

związanych z licencjonowaniem, zezwoleniami na pierwszeństwo przejazdu i wykopy pod ulicami 

miast, wdrożenie fazy aktualizacji technologii Faber University składa się głównie z wdrażania i 

dostrajania sprzętu RF i optycznego. Ten projekt naprawdę dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza 

kategoria to warstwa fizyczna, która odnosi się głównie do rozmieszczenia punktów dostępu RF (AP) i 

optycznego odbiornika / nadajników. Druga kategoria to warstwa logiczna i obejmuje zarządzanie 

adresami IP, bezpieczeństwo sieci oraz Administracja użytkownika. Podobnie jak w przypadku każdej 

implementacji, podstawowe zarządzanie projektem ma kluczowe znaczenie dla powodzenia i 

szybkiego wdrożenia projektu. 

Wdrażanie fizycznego wdrożenia 

W przypadku ogólnego fizycznego wdrożenia wdrożenie powinno rozpocząć się od trzech głównych 

punktów centralnych sieci - w tym przypadku budynków administracyjnych, inżynieryjnych i unii 

studentów. Fizyczne wdrożenie składa się z dwóch głównych zestawów umiejętności. Pierwszy to 

dostęp wewnętrzny i zasadniczo polega na budowie bezprzewodowych sieci LAN (WLAN) w obrębie 

każdego budynku uniwersyteckiego. Ten zestaw umiejętności obejmuje dostrajanie i umiejscowienie 

punktu dostępu, a także zarządzanie częstotliwościami w różnych domenach lub obszarach zasięgu w 

celu zmniejszenia zakłóceń. Drugi zestaw umiejętności obejmuje instalację zewnętrzną różnych 

budynków w budynku linki określone w projekcie. Ta grupa wymaga zarówno wiedzy 802.11a, jak i 

wiedzy optycznej. Podobnie jak w przypadku grupy WLAN, ta grupa będzie również musiała zarządzać 

używanymi częstotliwościami. Łącza odległości powinny zostać ustanowione przed rozpoczęciem grup 

WLAN, aby można było określić i uniknąć wykorzystania częstotliwości przez te sieci WLAN. Sygnał 

802.11a jest wzmacniany dla łączy, aby szansa na interferencję z innymi domenami korzystającymi z 

tej samej częstotliwości w bliskość jest zwiększona. Łącza optyczne są technologiami liniowymi, dlatego 

ten zespół musi zająć się problemami związanymi z przeszkodami w linii wzroku. Pierwotne łącza do i 

od Administracji, Inżynierii i Związku Studentów powinny być najpierw wdrożone, więc że zespoły 

WLAN mogą rozpocząć wdrażanie w tych budynkach jak najszybciej 

Wdrażanie wdrożenia logicznego 

Logiczne wdrożenie obejmuje konfigurację routerów i przełączników w celu obsługi poszczególnych 

sieci WLAN utworzonych w całym kampusie. Wymaga to utworzenia podsieci i / lub wirtualnych sieci 

LAN (VLANS), które obsługują wymagania dotyczące rozdzielenia sieci pracowników i studentów. 

Serwery DHCP i zapory ogniowe są również częścią zadań tego zespołu. Zespół ten opracuje i 

rozpowszechni metodologię rozpowszechniania niezbędnego oprogramowania i informacji o koncie, 

aby użytkownicy końcowi mieli dostęp do tej sieci bezprzewodowej. Użytkownicy końcowi to 

pracownicy, studenci i prasa. Instrukcje dostępności muszą być proste i łatwe do wykonania, aby 

zminimalizować wymaganą pomoc techniczną. Zespół musi ustalić i wdrożyć zasady dotyczące 

korzystania z Internetu. 



Zdobyta wiedza 

Zespół Tigera kończy aktualizację technologii tuż przed letnią sesją rekrutacyjną na uniwersytecie. 

Teraz nadszedł czas, aby różne grupy zajmujące się odkryciem, projektowaniem i wdrożeniem wróciły 

do siebie, aby omówić postrzegane sukcesy i niepowodzenia tego procesu. Jest to zgodne z 

konwencjonalną mądrością, która mówi: „definicja szaleństwa robi to samo w kółko i spodziewając się 

różnych wyników. ”Zespół Tygrysa dokumentuje swoje odkrycia, aby w przyszłych metodologiach i 

praktykach inżynierskich sukcesy mogły być powtarzane, a błędów można uniknąć. Proces ten 

obejmuje ocenę wszystkiego, od kwestii technicznych po zarządzanie projektami i administrację. 

Czasami prosta logistyka może opóźniać projekty częściej niż trudne problemy techniczne. Dzieje się 

tak często, gdy inżynierowie skupieni na kwestiach technicznych zakładają bez weryfikacji, że elementy 

administracyjne będą na miejscu. W przypadku Fabera w zespole wdrożeniowym zabrakło punktów 

dostępowych tuż przed świętami czwartego lipca. Dostawca bezprzewodowy był nieosiągalny przez 

cztery dni, więc zespół Tiger musiał w tym czasie zmienić zadania, aby dotrzymać harmonogramu. 

Kolejna wyciągnięta lekcja dotyczyła odkrycia, że osy budowały gniazda pod zwisami na sprzęcie 

optycznym, blokując w ten sposób połączenie. Proces wyciągania wniosków jest najważniejszy dla 

udoskonalenia procedur inżynieryjnych organizacji i jej zdolności do przystosowania się do zmian. 

Podsumowanie 

To studium przypadku zapewniło podstawową wiedzę na temat szczegółowych kroków potrzebnych 

do zaprojektowania, zaprojektowania i wdrożenia bezprzewodowej sieci kampusowej, a także etapów 

wysokiego poziomu, które mają zastosowanie do wszystkich projektów projektowania 

bezprzewodowego. Nakreślono ścieżkę od fazy odkrywania do fazy projektowania, a wreszcie do fazy 

wdrożenia, przy użyciu bezprzewodowego modelu kampusu do zilustrowania głównych punktów. Faza 

odkrywania obejmuje inspekcje fizyczne, badania technologii, ankiety wśród użytkowników i sesje 

burzy mózgów w celu zbudowania prace przygotowawcze, na których działa faza projektowania. 

Wymagania funkcjonalne, ograniczenia i założenia zostały zidentyfikowane, udokumentowane i 

zatwierdzone przed rozpoczęciem fazy projektowania. Po zakończeniu fazy odkrywania grupa robocza 

działu inżynierii zaprezentowana w studium przypadku (Zespół Tygrysa) dopasowała najlepsze 

technologie do pożądanych możliwości organizacji. Były one zobowiązane do wyeliminowania 

technologii, które nie spełniały wymagań Fabera lub były niemożliwe w ramach zdefiniowane 

ograniczenia. Po sfinalizowaniu szczegółowych wymagań zespół Tiger dokonał ponownej oceny i 

przedstawił proponowany szczegółowy projekt nadzorującemu komitetowi uniwersyteckiemu (CENT). 

Pomogło to zapewnić ich poparcie dla projektu i zmniejszyło ryzyko zmiany zakresu na etapie 

wdrażania. Po otrzymaniu zgody zespołu Tiger na fazę projektowania, przeszli do fazy wdrażania. Plany 

projektu zostały opracowane z wykorzystaniem harmonogramów śledzenia zadań. Zidentyfikowano 

wymagania dotyczące zasobów, zarówno fizyczne, jak i ludzkie, i wdrożono środki administracyjne w 

celu ich spełnienia. Po opracowaniu i zatwierdzeniu ostatecznego planu prace rozpoczęły się, a zespół 

Tiger został kierownikiem programu, upewniając się, że poszczególne zadania projektu pozostały na 

czas, oraz zidentyfikował i naprawił wszelkie problemy, które miały wpływ na współzależne zadania. 

Metodologia, którą wykonujesz we własnych projektach, może być równie ważna dla powodzenia 

projektu, jak sama technologia, ponieważ jest to metodologia, która pozwala wybrać technologię, 

która najlepiej odpowiada wymaganiom Twojej organizacji. Ten proces jest wysoce zależną współpracą 

poszczególne kroki. 

Szybka ścieżka rozwiązań 

Przedstawiamy studium przypadku Campus 



* Uniwersytet Faber wymaga aktualizacji swoich możliwości technologicznych i wizerunku. Ma 

fundusze na wdrożenie. 

* Faber składa się z bardzo starych budynków, które nie sprzyjają technologii linii przewodowych. 

Budynki znajdują się w bliskiej odległości, ale ograniczenia obejmują fakt, że linia widzenia jest w 

większości zasłonięta przez drzewa. Ponadto, wykopy i zakopanie kabli nie jest opcją do budowania 

połączeń. 

* Studenci wymagają mobilnego i internetowego dostępu do budynków akademickich, Związku 

Studentów i akademików. 

* Nauczyciele wymagają osobnego dostępu do budynków akademickich. 

* Mieszkańcy i odwiedzający personel trenerski oraz prasa wymagają bezprzewodowego dostępu do 

obiektów sportowych. 

* Personel administracyjny potrzebuje mobilnego dostępu na odpowiednich piętrach. 

Projektowanie bezprzewodowej sieci kampusowej 

* 802.11a jest używane we wszystkich aplikacjach bezprzewodowej sieci LAN. 

* Bezprzewodowy jest używany poziomo na podłogach, a przewodowy Fast Ethernet służy do 

pionowego łączenia podłóg. 

* Dwa mosty punktu dostępu wykorzystujące standard 802.11a są umieszczone na piętrze w 

budynkach akademickich z antenami dookólnymi. Jeden punkt dostępu jest przeznaczony dla 

studentów, a jeden punkt dostępu jest przeznaczony dla wykładowców. 

* 802.11a służy do zapewnienia mobilnego dostępu i komunikacji dla personelu trenującego na 

stadionie oraz mobilnego dostępu do prasy w obiektach sportowych. 

* Wolne miejsca Optyczne połączenia są używane między budynkami akademickimi jako element 

nauczania. 

* DHCP służy do dynamicznego przydzielania adresów IP. 

* Uwierzytelnianie / logowanie służy do identyfikacji użytkownika. 

Wdrożenie bezprzewodowej sieci kampusowej 

* Zidentyfikowano wymagania dotyczące zasobów. 

* Tworzone są harmonogramy śledzenia zadań. 

* Zadania wdrożeniowe są podzielone na fizyczne i logiczne 

harmonogramy wdrażania. 

* Zadania zostały przełożone w celu dostosowania do harmonogramu i budżetu. 

* Pełzanie zakresu jest łagodzone dzięki procesom uprzedniej autoryzacji. 

Zdobyta wiedza 

* Metodologia projektowania ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. 

* Zespół projektowy musi stale modyfikować metodologię i być  na bieżąco z technologią. 



* Zespół projektowy musi chronić projekt przed zmianą zakresu i opóźnienia. 

* Kwestie administracyjne są równie ważne jak technologiczne problemy. 



Projektowanie bezprzewodowej sieci domowej: studium przypadku dla domowego biura 

Jedną z najbardziej ekscytujących aplikacji dla technologii bezprzewodowych jest bezprzewodowa sieć 

domowa. Sieci domowe umożliwiają łączenie komputerów PC i innych urządzeń w celu udostępniania 

urządzeń peryferyjnych i plików, grania online i wspólnego dostępu do Internetu. Gdy nowe urządzenia 

gotowe do Internetu zaleją rynek, a wraz z rozszerzonym dostępem szerokopasmowym dostępna 

będzie cała nowa oferta usług domowych, biznesowych i rozrywkowych, sieć domowa stanie się 

koniecznością dla wielu gospodarstw domowych. Dzięki bezprzewodowej sieci domowej będziesz 

wolny od konieczności instalowania połączeń przewodowych tam, gdzie potrzebne są stałe urządzenia 

gotowe do Internetu. Będziesz mógł także kontrolować te urządzenia podczas poruszania się po domu 

i wokół niego. Związane z biznesem zalety sieci są powszechnie znane, ale większość użytkowników 

domowych komputerów PC nie zauważyła jeszcze korzyści, jakie może zapewnić sieć domowa. Gracze 

online od dawna używają komputerów domowych w sieci do grania w gry dla wielu graczy. 

Użytkownicy małego biura domowego oraz niektóre rodziny z wieloma komputerami używają sieci 

domowych do udostępniania urządzeń peryferyjnych, plików i Internetu. Jednak w większości 

możliwości sieci domowej, zwłaszcza bezprzewodowej sieci domowej, nie zostały jeszcze 

wykorzystane. W tym studium przypadku opisano możliwości połączenia bezprzewodowego sieci 

domowej, zarówno dziś, jak i w najbliższej przyszłości. Wyjaśnia potencjalne korzyści i opcje dostępne 

dla typu sieci domowej, która zaspokoi Twoje potrzeby i budżet. 

Zalety sieci domowej 

Już teraz popularność internetowych serwisów muzycznych zaczęła demonstrować potencjał i pułapki 

elektronicznej dystrybucji rozrywki. W miarę rozszerzania się dostępu szerokopasmowego zaczęliśmy 

również pojawiać się w serwisach internetowych na żądanie usług wideo na żądanie. Dekodery są 

obecnie dostępne do korzystania z usług internetowych z telewizji analogowej. Sieciowe odtwarzacze 

MP3 są dostępne dla domowych systemów muzycznych. Ponadto rynek zostanie wkrótce zalany 

szeroką gamą produktów telefonicznych (stacjonarnych i mobilnych), które obsługują zarówno usługi 

głosowe, jak i internetowe. Dzięki dostępnym dziś technologiom i usługom możesz kontrolować i 

dystrybuować usługi rozrywkowe w całym domu. W dziedzinie automatyki domowej producenci 

urządzeń budują lub rozważają urządzenia sieciowe niemal każdego rodzaju. Sieć domowa i usługi 

internetowe są przewidziane dla praktycznie każdego rodzaju urządzeń kuchennych, a także systemów 

ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia. Usługi obejmują zarówno zdalne sterowanie i konserwację 

kuchenki, pralki, pieca lub dzbanka do kawy, jak i ulepszone usługi, takie jak automatyczne listy 

zakupów generowane z lodówki lub domowe systemy bezpieczeństwa, które będą ostrzegać zdalnie, 

gdy zostaną aktywowane. Producenci urządzeń przewidują kuchnię XXI wieku, w której wiele 

dzisiejszych rutynowych zadań domowych można zautomatyzować lub zdalnie kontrolować, w domu 

lub poza nim, z mobilnych urządzeń bezprzewodowych. Dla użytkowników domowych, usługi 

szerokopasmowe mogą teraz oferować pełną integrację z sieciami korporacyjnymi. Użytkownicy 

dużych firm mogą działać z domu z takim samym bezpieczeństwem i dostępem do zasobów sieciowych, 

jak w pracy. Użytkownicy małych firm mogą lepiej hostować własne witryny sieci Web i zobaczą 

zupełnie nowy zestaw usług dla małych firm. Firmy telekomunikacyjne i kablowe integrują rozszerzone 

usługi domowe w swoich portfelach łączy szerokopasmowych. Wiele złożonych usług będzie wymagało 

więcej niż szerokopasmowego dostępu do Internetu, zwłaszcza gdy wymagana jest integracja głosu i 

danych lub gdy wymagany jest dostęp poza domem. Zdalny, mobilny i zintegrowany dostęp, czy to do 

usług zewnętrznych, gdy jesteś w domu, czy do urządzeń domowych, gdy jesteś daleko, będzie 

kolejnym wielkim osiągnięciem branży Internetu szerokopasmowego. 

UWAGA : W miarę rozwoju logiki usług w naszych sieciach telekomunikacyjnych zaczną pojawiać się 

usługi, takie jak ulepszone systemy bezpieczeństwa w domu i automatyczne zakupy. 



Ulepszone systemy bezpieczeństwa pozwolą ci monitorować dom, bez względu na to, czy jesteś w nim, 

czy poza nim. Dzięki kamerom zamontowanym w domu i wokół niego, twój system bezpieczeństwa w 

domu może przesyłać wideo mobilne bezprzewodowe do tego, co dzieje się w domu. urządzenie. Po 

powiadomieniu, że zabrzmiał alarm, będziesz mógł zaalarmować swoją służbę bezpieczeństwa lub 

powiadomić ich o fałszywym alarmie. Dzięki połączeniom z podsystemami oświetlenia i rozrywki w 

sieci możesz sprawić, że światła zaczną migać, aby ostrzec sąsiadów przed włamaniem. lub kontroluj 

światła i urządzenia rozrywkowe tak, jakbyś był w domu, aby temu zapobiec. Producenci urządzeń i 

sklep spożywczy przewidują dzień w najbliższej przyszłości, w którym będziesz korzystać ze skanerów 

w lodówce, szafkach, a może nawet w koszu na śmieci, aby uzyskać listę artykułów spożywczych. 

Korzystając z ekranu wideo lodówki, możesz w razie potrzeby edytować listę zakupów i wysłać ją do 

supermarketu w celu dostawy do domu. Alternatywnie możesz użyć ekranu do przeglądania Internetu 

w poszukiwaniu przepisów lub przechowywania ich do późniejszego pobrania. 

Zalety bezprzewodowej sieci domowej 

Chociaż sieci domowe można tworzyć za pomocą technologii przewodowych, technologie 

bezprzewodowe oferują znacznie większą wygodę i mobilność niż opcje przewodowe. Sieci 

bezprzewodowe są wygodniejsze, ponieważ nie wymagają instalacji nowych przewodów ani nowych 

punktów dostępu do sieci tam, gdzie pożądane są usługi szerokopasmowe. Choć pojawiają się nowe 

technologie zapewniające szerokopasmowy dostęp do danych w istniejących okablowaniach 

domowych (telefonicznych, a nawet liniach elektroenergetycznych), wygody łączności 

bezprzewodowej nie można dopasować. Nawet jeśli każde gniazdko elektryczne i telefoniczne w domu 

może stać się potencjalnym portem szerokopasmowym, sieć bezprzewodowa nadal zapewnia wygodę 

lokalizowania urządzeń obsługujących Internet w miejscach, gdzie nie ma fizycznych gniazdek. Jeszcze 

korzystniejsze sieci bezprzewodowe umożliwiają korzystanie z urządzeń gotowych do połączenia z 

Internetem. Niezależnie od tego, czy chcesz przenieść laptopa na kanapę w salonie, na łóżko, czy na 

pokład z tyłu domu, sieć bezprzewodowa pozwalają się poruszać bez konieczności „podłączania” do 

nowego połączenia. Co więcej, możesz pozostać w kontakcie, gdy jesteś w ruchu, co staje się 

szczególnie przydatne, gdy używasz urządzeń takich jak osobisty asystent cyfrowy (PDA) lub telefon 

komórkowy. Dzięki bezprzewodowej sieci domowej możesz mieć kontrolę nad oświetleniem, muzyką 

lub innymi usługami podczas poruszania się po domu, wszystko z podręcznego centrum sterowania. 

Przedstawiamy studium przypadku dotyczące bezprzewodowej sieci domowej 

Poniższe studium przypadku ilustruje projekt prostej sieci domowej przeznaczonej dla użytkownika 

domowego biura. Użytkownik jest zainteresowany wyłącznie szybkimi usługami transmisji danych i 

musi zbudować sieć z dostępną obecnie technologią. Nie ma bezpośrednich planów rozszerzenia sieci 

poza jej obecne potrzeby domowego biura. W tej sekcji opisano obecną sytuację użytkownika, opis jej 

problemu, proponowane rozwiązanie oraz sposób, w jaki wdraża to rozwiązanie. Opisuje również 

lekcje, których nauczyła się podczas tego procesu. 

Ocena możliwości 

Zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi większego leżenia w łóżku, Jane otrzymała zgodę od 

swojego pracodawcy na pracę z domu podczas i bezpośrednio po  ciąży. Aby jednak skutecznie 

wykonywać swoją pracę, rutynowo musi pobierać duże pliki z korporacyjnej sieci lokalnej (LAN), 

modyfikować je i zwracać w inne miejsce w sieci LAN. Od czasu do czasu lubi też drukować coś dla 

wygody lub prowadzić dokumentację i potrzebuje wygodnego dostępu do telefonu. Jane otrzymała 

instrukcje od personelu informatycznego swojej firmy dotyczące sposobu połączenia z korporacyjną 

siecią LAN. Jane ma obecnie dostęp szerokopasmowy do swojego domu. Jednak jedynym dostępem 

jest komputer w pokoju rodzinnym w wykończonej piwnicy domu. Rodzina Jane korzysta z tego 



komputera w celu uzyskania dostępu do Internetu, grania online i jako zasobu do projektów szkolnych. 

Komputer jest podłączony do kolorowej drukarki. Jane chce stworzyć biuro domowe w nieużywanej 

sypialni na piętrze. W późniejszych etapach ciąży chce wygodnej pracy w wygodniejszych miejscach, 

takich jak kanapa lub łóżko. 

Ma już telefon bezprzewodowy i planuje kupić laptopa i być może drugą drukarkę. Jednak szybki 

telefon do jej dostawcy Internetu szerokopasmowego spowodował, że podważyła finansową 

wykonalność nowego okablowania do dostępu szerokopasmowego w innych lokalizacjach domu. 

Zakłopotany swoim problemem, Jane rozmawia z niektórymi ze swoich współpracowników, a jeden z 

nich wspomina o łączności bezprzewodowej. Jane analizuje dostępne produkty do bezprzewodowej 

sieci LAN i stwierdza, że wiele z nich jest w ramach jej budżetu. 

Określenie zakresu studium przypadku 

Zakres rozwiązania Jane będzie ograniczony faktem, że już ma w domu zainstalowany dostęp 

szerokopasmowy. Ma także instrukcje dotyczące łączenia się z korporacyjną siecią LAN. Jednak nie 

sprawdziła, czy bezprzewodowa sieć domowa wpłynie na te instrukcje. Wyzwanie Jane polega na tym, 

że potrzebuje niezawodnego, szybkiego dostępu do korporacyjnej sieci LAN z nowego domowego biura 

i innych dogodnych lokalizacji w domu. Chce jak najmniej ingerować w korzystanie z komputera w 

pokoju rodzinnym i potrzebuje laptopa, aby był niedostępny z komputera rodzinnego. Chciałaby mieć 

możliwość drukowania w domowym biurze. Jednak jej rozwiązanie musi mieścić się w ograniczonym 

budżecie. Wreszcie cały sprzęt, którego używa do rozwiązania, musi być natychmiast dostępny. 

Projektowanie bezprzewodowej sieci domowej 

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób Jane określa potrzebę, planuje, projektuje i wdraża 

bezprzewodową sieć domową. W ramach tych procesów Jane dowiaduje się więcej o mocnych i 

słabych stronach sieci bezprzewodowych oraz o kosztach i zaletach rozwiązań różnych dostawców. 

Procesy, które śledzi to: 

* Określenie wymagań 

* Analiza istniejącego środowiska 

* Tworzenie wstępnego projektu 

* Opracowanie szczegółowego projektu 

* Implementacja sieci 

Stosując tę metodologię projektowania, Jane decyduje się na przeprowadzenie dochodzenia, tak jakby 

projektowała sieć dla firmy, wprowadzając odpowiednie zmiany w zależności od sytuacji. Jane 

rozpoczyna dochodzenie od wykonania następujących zadań: 

* Określenie wymagań funkcjonalnych jej kierownika i rodziny 

* Rozmowa z pracownikami IT jej firmy 

* Rysowanie mapy fizycznej jej domu 

Określanie wymagań funkcjonalnych 

Rzeczywistymi użytkownikami domowej sieci Jane będą Jane, jej mąż i ich dzieci. Ponieważ kierownik 

Jane będzie kontrolował jej pracę, czuje też, że jej menedżer musi udzielić porady na temat tego, czego 



się spodziewa. Jane współpracuje ze swoim menedżerem i rodziną, aby określić ich oczekiwania 

dotyczące sieci domowej. 

Określanie potrzeb zarządzania 

W pracy Jane odkrywa, że jej kierownik martwi się przede wszystkim bezpieczeństwem plików, z 

których będzie korzystała. Czy połączenie z bezprzewodową siecią LAN będzie zagrożone? Czy sieć 

domowa może być zabezpieczona przed dziećmi? Na podstawie tej rozmowy Jane decyduje, że 

połączenie między jej laptopem a korporacyjną siecią LAN musi być bezpieczne z komputera 

rodzinnego i przed  hakerami internetowymi. Innym problemem jest ograniczanie ryzyka - w zasadzie 

co się stanie, jeśli laptop Jane spadnie? Jaką procedurę tworzenia kopii zapasowej przewiduje Jane? 

Jane jest przekonany, że codziennie kopiuje swoje prace do sieci firmowej. Ta praktyka powinna 

ograniczyć straty do jednego dnia. 

Określanie potrzeb rodziny 

Choć intrygują go możliwości sieci bezprzewodowej, mąż Jane obawia się przede wszystkim wpływu 

na budżet rodziny i przyszłej wartości nowego sprzętu. Chociaż sieć domowa przyniesie korzyści 

pracodawcy Jane, pracodawca nie sfinansuje żadnej z jego potrzeb związanych z siecią domową. 

Ponieważ sieci domowe, a w szczególności technologia bezprzewodowa, są uważane za „nową 

technologię”, uzasadnia, że koszty będą teraz znacznie wyższe niż w przyszłości. Jane i jej mąż tak się 

boją, że koszty będą fenomenalne, że ogranicza swoje pragnienia do podstawowych potrzeb. Ponieważ 

Jane planuje kupić nowy laptop i kolejną drukarkę, chcą obniżyć koszt sieci do kilkuset dolarów. 

Rozważają samodzielne podłączenie przewodów do jej domowego biura, jeśli byłaby to tańsza 

alternatywa. Jej mąż nawet żartobliwie sugeruje przeniesienie drukarki do biura Jane  w ciągu dnia i 

powrót do pokoju rodzinnego na zajęcia szkolne w nocy. Jane uważa, że przenoszenie drukarki nie jest 

praktyczne, przenosząc drukarkę na stałe do domowego biura. Dzieci debatują nad tym pomysłem, 

ponieważ często potrzebują drukarki do drukowania dokumentów i księgowania raportów dla szkół. 

Dzieci są również zaniepokojone tym, jak sieć wpłynie na przepustowość ich gier online. 

Rozmowa z działem IT 

Jane dzwoni do Diane, inżyniera sieci w dziale IT firmy. Diane mówi jej, że aby zabezpieczyć swój laptop 

z rodzinnego komputera, musi kupić bezprzewodowy punkt dostępowy (AP) zamiast podłączać 

komputer i laptop do sieci. Bez tego punktu dostępu rodzinny komputer musiałby działać jako serwer 

dla laptopa , ponieważ przewodowe połączenie szerokopasmowe znajduje się w pobliżu tego 

komputera. Jednak dzięki bezprzewodowemu punktowi dostępu Jane może ustawić komputer jako 

serwer, a nawet kupić punkt dostępu, który pełniłby tę funkcję. Potrzebuje również punktu dostępu, 

jeśli chce połączyć się bezprzewodowo z innymi urządzeniami, takimi jak drukarka lub inny komputer. 

Oczywiście, robiąc to, Jane musi pamiętać, że każde urządzenie wymaga bezprzewodowej karty 

sieciowej. Diane uważa zagrożenia bezpieczeństwa związane z bezprzewodową siecią LAN za 

dopuszczalne, o ile przeglądarka Jane używa standardowej technologii szyfrowania. Ponieważ zasięg 

domowych bezprzewodowych sieci LAN na rynku wynosi obecnie około 100 metrów, radzi, aby Jane 

nie ujawniał poza biurem, że używa bezprzewodowej sieci LAN do celów biznesowych. Diane zaleca 

również, aby Jane kupił zaporę domową, aby chronić ją przed hakerami internetowymi za 

pośrednictwem połączenia szerokopasmowego. zapewnia jednak Jane, że sieć bezprzewodowa nie 

spowoduje poważnych problemów z konfiguracją podczas łączenia się z korporacyjną siecią LAN. Jane 

odkrywa również, że jeden z jej współpracowników ma w domu sieć bezprzewodową, więc opowiada 

mu o swoich doświadczeniach. Jest w dużej mierze zadowolony ze swojej sieci domowej. Jego brat 

połączył go dla niego, więc nie może wiele powiedzieć o projektowaniu sieci ani zaletach różnych 

rozwiązań dostawców. Jednak jednym z jego problemów jest to, że sieć wydaje się powodować 



trzaskanie i trzaski w jego telefonie bezprzewodowym. Zauważył, że hałas jest poważniejszy podczas 

przesyłania danych. 

Tworzenie ankiety strony domowej 

Przygotowując się do przeprowadzenia ankiety w witrynie, Jane decyduje, że musi wziąć pod uwagę 

następujące czynniki: 

* Czy dowolne miejsca, w których chce korzystać z laptopa, będą znajdować się w odległości większej 

niż 100 metrów (ponad 300 stóp) od punktu dostępu. 

* Czy potencjalne źródła zakłóceń spowodują jakiekolwiek problemy z siecią. Uwaga współpracownika 

Jane zwrócona na ten problem uświadomiła jej, że musi dowiedzieć się więcej na temat problemów z 

zakłóceniami. Jej telefon bezprzewodowy będzie ważny dla jej pracy. Ponieważ punkt dostępu musi 

znajdować się w pobliżu połączenia szerokopasmowego, Jane postanawia zmierzyć swój dom i 

stworzyć schemat pokazujący wszystkie odpowiednie odległości. Postanawia także odnotować 

wszelkie źródła zakłóceń. Po krótkim dochodzeniu odkrywa, że wiele telefonów bezprzewodowych 

faktycznie doświadcza zakłóceń z obecnej generacji bezprzewodowych sieci LAN. Co więcej, odkryła, 

że wyciek częstotliwości radiowej (RF) z kuchenek mikrofalowych może również powodować utratę 

szybkości transmisji danych w bezprzewodowych sieciach LAN. 

Ocena wymagań funkcjonalnych 

Na podstawie wstępnego dochodzenia Jane przedstawia następującą listę rozważań projektowych: 

* Ona musi kupić bezprzewodowy punkt dostępowy. 

* Musi kupić karty sieci bezprzewodowej dla wszystkich urządzeń, które mogą chcieć połączyć 

bezprzewodowo. 

* Powinna kupić zaporę domową w celu ochrony przed hakerami internetowymi.  

* Lokalizacja wszystkich urządzeń bezprzewodowych musi znajdować się w odległości 100 metrów 

punktu dostępu do łączności. 

* Musi rozważyć źródła zakłóceń i ich lokalizację. 

* Drukarka w pokoju rodzinnym jest znacznie używana. 

* Sieć bezprzewodowa nie spowoduje żadnych problemów z konfiguracją dostępu do jej korporacyjnej 

sieci LAN. 

Jane uzupełnia również mapę witryny swojego domu, wskazując przybliżoną lokalizację 

bezprzewodowego punktu akcentującego, wszystkie istotne wymiary jej domu oraz rodzaje i 

lokalizacje wszelkich źródeł zakłóceń. 

Analiza istniejącego środowiska 

Kolejnym krokiem w metodologii projektowania Jane jest analiza jej istniejącego środowiska. Jej 

analiza obejmuje następujące procesy: 

* Identyfikacja aktualnych opcji i ograniczeń technologicznych 

* Badanie kosztów 

* Ważenie kosztów i korzyści 



Jane decyduje, że jej obecne aplikacje składają się głównie z rozrywki i treści szkolnych. Ona i jej mąż 

od czasu do czasu używają rodzinnego komputera i drukarki do pracy. Oboje dzieci używają komputera 

i drukarki do pracy domowej. Obserwując korzystanie z komputera, Jane odkrył, że dzieci korzystają z 

drukarki bardziej, niż myślała, więc przeniesienie drukarki z pokoju rodzinnego prawdopodobnie nie 

jest realną opcją. Obaj korzystają również z Internetu do różnych działań, w tym gier online, więc Jane 

jest zaniepokojony tym, jak może to wpłynąć na jej przepustowość podczas pracy. Istniejąca sieć Jane 

jest prosta. Ma szerokopasmowy dostęp do Internetu dostępny tylko w pokoju rodzinnym. Usługa 

szerokopasmowa jest dostarczana do domu z modemu kablowego. Z modemu kablowego usługa jest 

podłączona do rodzinnego komputera za pomocą kabla Ethernet kategorii 5. Drukarka jest 

urządzeniem peryferyjnym komputera za pośrednictwem portu szeregowego komputera. 

Identyfikacja aktualnych opcji technologii i ograniczeń 

Chociaż Jane przeprowadził już wstępne dochodzenie w sprawie technologii, dzięki temu dochodzeniu 

uświadomiła sobie, że musi wiedzieć więcej. Używając kluczowych słów, takich jak bezprzewodowa 

sieć lokalna i sieć domowa podczas wyszukiwania w Internecie, Jane jest w stanie dowiedzieć się wiele 

na temat zalet i wad bezprzewodowych sieci domowych. Odkrywa również, że może rozważyć użycie 

istniejących przewodów telefonicznych w domu do okablowania swojej sieci. Chociaż nie ma gniazdka 

telefonicznego w swoim domowym biurze, postanawia dodać istniejące gniazda telefoniczne w całym 

domu do swojej mapy witryny. Jane dowiaduje się, że ma kilka opcji konfiguracji sieci bezprzewodowej. 

Niektóre punkty dostępu bezprzewodowego można skonfigurować jako routery lub serwery DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol), podczas gdy inne po prostu łączą ruch internetowy z modemu 

do jednego urządzenia. Dowiaduje się również, że zapora domowa może działać jako serwer lub router, 

czyniąc wszystkie inne urządzenia (w tym punkt dostępu bezprzewodowego) klientami zapory. 

Wreszcie znajduje co najmniej jedno rozwiązanie dostawcy, które służy zarówno jako zapora ogniowa, 

jak i bezprzewodowy punkt dostępu. Jane uczy się także więcej na temat problemów z zakłóceniami. 

Odkrywa, że obecna generacja sieci domowych działa zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.11b, dlatego 

wszystkie obecne urządzenia będą cierpieć z powodu zakłóceń powodowanych przez niektóre telefony 

bezprzewodowe. Odkrywa jednak, że zakłócenia są ograniczone do telefonów działających w paśmie 

2,4 GHz. Telefony korzystające z pasma 900 MHz nie będą miały takich samych zakłóceń. Oprócz 

zakłóceń powodowanych przez kuchenki mikrofalowe i telefony 2,4 GHz, Jane dowiaduje się, że szklane 

przedmioty, zwłaszcza okna i lustra, mogą czasami odbijać sygnał bezprzewodowy, powodując pewne 

drobne problemy z zakłóceniami (z wielu odbić). Odkrywa również, że gęsty materiał, taki jak beton i 

metale, może blokować sygnał. W obszarze bezpieczeństwa Jane potwierdza ocenę ryzyka Diane. 

Chociaż sygnał bezprzewodowy może zostać przechwycony w dowolnym miejscu w promieniu 100 

metrów od bezprzewodowego punktu dostępowego, szyfrowanie w jej przeglądarce zapewnia takie 

samo bezpieczeństwo, jak przechodzenie przez Internet. 

Badanie kosztów 

Badając opcje technologiczne, Jane zwraca uwagę na koszty różnych komponentów. Teraz robi 

dokładniejszy koszt poprzez udokumentowanie kosztów zakupu i instalacji dowolnych komponentów, 

które według niej mogą być wykorzystane w jej projekcie. Czynniki kosztowe, które Jane rozważa dla 

trzech różnych typów sieci, to: 

* Całkowicie przewodowe rozwiązanie Jane wykorzystuje koszty instalacji podane przez swojego 

dostawcę usług szerokopasmowych do rozszerzenia dostępu przewodowego, które są stosunkowo 

wysokie. Bada także koszt, że zamiast tego jej mąż poprowadzi drut. Chociaż koszty tego są niskie, 

wymagany wysiłek jest bardzo wysoki. 



* Całkowicie bezprzewodowe rozwiązanie W całkowicie bezprzewodowym rozwiązaniu Jane będzie 

potrzebować nie tylko bezprzewodowego punktu dostępowego i bezprzewodowych kart sieciowych 

dla każdego urządzenia, ale będzie też musiała kupić dwie nowe drukarki, ponieważ jej obecna 

drukarka nie obsługuje karty bezprzewodowej. koszt drukarek i kart sieciowych zgodnych z siecią 

sprawia, że to rozwiązanie jest jeszcze droższe niż płacenie za instalację przewodową. 

* Hybrydowe rozwiązanie przewodowe / bezprzewodowe To rozwiązanie wydaje się oferować 

najbardziej opłacalne podejście. Utrzymując bieżące połączenie przewodowe z komputerem 

rodzinnym, Jane może spełnić swoje podstawowe wymagania, kupując tylko dwa nowe komponenty: 

Punkt dostępu bezprzewodowego i bezprzewodowa karta sieciowa do laptopa. Jeśli jednak chce 

bezprzewodowo podłączyć swoją drukarkę do domu, koszt będzie stosunkowo wysoki. 

Ważenie kosztów i korzyści 

Biorąc pod uwagę dochodzenie w sprawie kosztów, Jane jest teraz przygotowany do zważenia kosztów 

i korzyści różnych projektów dla swojej sieci i przeglądu ich z jedynym innym decydentem: jej mężem. 

Chociaż rozwiązanie przewodowe byłoby tanie, gdyby samodzielnie wykonali okablowanie, 

zdecydowali, że prawdopodobnie ich wiedza specjalistyczna polega na instalacji okablowania w 

niepozorny sposób. Rozwiązanie przewodowe zapewniłoby Jane mniejszą wygodę i brak mobilności. 

Całkowicie bezprzewodowe rozwiązanie, choć oferuje maksymalną mobilność i wygodę, znacznie 

wykracza poza ich budżet na projekt, głównie ze względu na koszt drukarek bezprzewodowych. 

Rozwiązanie to znacznie wykracza poza potrzeby sieciowe rodziny. Naprawdę nie ma żadnego powodu 

aby rodzina komputerów i drukarek była bezprzewodowa. Dobrze spełniają swoje funkcje tam, gdzie 

się znajdują. Zgadzają się, że najlepszym wyborem jest prawdopodobnie hybrydowa sieć przewodowa 

/ bezprzewodowa. Sieć bezprzewodową można kupić niedrogo i oferuje wygodę i mobilność, które 

Jane uważa za najważniejsze ze swoich wymagań. Dodanie drukarki bezprzewodowej w domowym 

biurze prawdopodobnie będzie poza ich budżetem, ale Jane decyduje, że wygodne drukowanie jest 

mniej ważnym wymogiem. Uznaje, że nadal będzie miała dostęp do drukarki w pokoju rodzinnym lub 

że może kupić standardową drukarkę do domowego biura i podłączyć ją do laptopa, kiedy będzie jej 

potrzebować. 

Ocena istniejącego środowiska 

Jane przedstawia następującą listę dodatkowych uwag i wnioski: 

* Określiła swoje bieżące aplikacje i projekt sieci. 

* Dowiedziała się, że ma kilka opcji, których urządzenia może używać jako swojego serwera. 

* Odkryła, że zakłócenia mogą być również powodowane przez okna, lustra oraz gęste przedmioty 

metalowe lub betonowe. 

* Odkryła, że interferencja sieci bezprzewodowej z telefonami bezprzewodowymi jest ograniczona do 

tych działających w paśmie 2,4 GHz. Nie ma problemu z telefonami działającymi w paśmie 900 MHz. 

* Poprzez analizę kosztów i korzyści zdecydowała, że najbardziej wykonalnym projektem jest 

prawdopodobnie hybrydowe rozwiązanie przewodowe / bezprzewodowe. 

* Nadal nie jest pewna, jak dokładnie rozwiąże swój problem z drukowaniem. 

Jane aktualizuje również mapę witryny, aby zidentyfikować jej istniejącą sieć, lokalizację w sieci, w 

której są używane określone aplikacje, oraz dodatkowe źródła potencjalnych zakłóceń 



Opracowanie wstępnego projektu 

W tej sekcji Jane planuje swój wstępny projekt i wybiera rozwiązania dla dostawców. Jane zaczyna 

projektować swoją sieć, rysując ją na swojej mapie witryny. Na razie zakłada, że kupi połączoną zaporę 

ogniową i bezprzewodowy punkt dostępu. Jej początkowy projekt sieci pokazano na rysunku 9.3. Mimo 

że jej sieć jest bardzo prosta, Jane szybko zdaje sobie sprawę z korzyści z jej wyciągnięcia. Po pierwsze, 

widzi, że jej bezprzewodowy punkt dostępowy / zapora ogniowa musi służyć jako serwer DHCP, 

ponieważ wiele komputerów łączy się z nim jako klienci. Po drugie, bezprzewodowy punkt dostępowy 

/ firewall musi mieć również port Ethernet dla swojego rodzinnego komputera. 

 

Przeglądając mapę witryny, Jane stwierdza, że jedynym poważnym źródłem zakłóceń (kuchenka 

mikrofalowa) jest wystarczająco daleko od jej punktu dostępu i miejsc, w których będzie korzystać z 

laptopa, że nie będzie to poważny problem. Jednak połączenie telefoniczne w pobliżu rodzinnego 

komputera powoduje, że przypomniała sobie, że w przeszłości jej połączenie szerokopasmowe uległo 

awarii na kilka dni. Gdyby to się powtórzyło, jedynym sposobem, w jaki mogłaby w ogóle pracować, 

byłoby połączenie się z firmową siecią LAN za pomocą modemu 56 K. Postanawia, że powinna rozważyć 

wsparcie dostępu telefonicznego jako dodatkowy wymóg tworzenia kopii zapasowych dla swojej sieci. 

Wybór rozwiązań dla dostawców 

Na koniec Jane rozważa swoje opcje w przypadku różnych rozwiązań dostawców. W oparciu o 

poprzednie badanie i analizę, jej wymagania dotyczące bezprzewodowego punktu dostępowego są 

następujące: 

* Wsparcie dla DHCP 



* Obsługa sieci bezprzewodowej i Ethernet 

* Ochrona firewall 

* Obsługa modemu v90 

W oparciu o recenzje, ceny i funkcje produktu Jane zawęża opcje do następujących dwóch rozwiązań: 

1. Bezprzewodowy punkt dostępowy i zapora domowa Linksys. Ten produkt obsługuje DHCP, zapewnia 

ochronę zapory i posiada wiele portów Ethernet. Jednak nie zapewnia portu modemu. 

2. Bezprzewodowy punkt dostępowy Agere Systems Orinoco RG1000 Ten produkt obsługuje DHCP i 

zapewnia port modemu. Nie zapewnia ochrony zapory dla komputera przewodowego i nie ma żadnych 

portów Ethernet. Jane może jednak kupić oddzielną zaporę domową od Linksys, która zapewni 

zarówno funkcję zapory, jak i port Ethernet. 

Chociaż pierwsze rozwiązanie będzie nieco tańsze i będzie umieszczone w jednym pomieszczeniu, Jane 

decyduje, że jest wystarczająco zaniepokojona utratą połączenia szerokopasmowego, że obsługa 

modemu analogowego jest warta zapłaty nieco więcej. Dlatego wybiera drugie rozwiązanie. RG1000 

wymaga, aby bezprzewodowa karta sieciowa dla jej laptopa obsługiwała szyfrowanie 64-bitowe. 

Obawia się również, że dzięki nowej technologii powinna korzystać z usług tego samego dostawcy, co 

w przypadku punktu dostępu. Dlatego decyduje się również na zakup swojej bezprzewodowej karty 

sieciowej od Agere Systems. 

Opracowanie szczegółowego projektu 

Jane kupuje swoje produkty i dokonuje ostatecznych rozważań. Aaktualizuje mapę witryny, aby 

pokazać końcowe komponenty, i rozważa opcje konfiguracji. Przy konfiguracji należy przede wszystkim 

zastanowić się, które urządzenia powinny implementować DHCP. Ponieważ zapora będzie mieć wielu 

klientów, postanawia, że powinna wdrożyć DHCP. Z drugiej strony punkt dostępu może służyć jako 

pomost między laptopem a zaporą. Postanawia wyłączyć DHCP na nim 

Wdrożenie bezprzewodowej sieci domowej 

W tej sekcji opisano na wysokim poziomie, w jaki sposób Jane buduje swoją sieć domową. Jane 

podchodzi do implementacji poprzez: 

* Montaż elementów sieci 

* Określanie konfiguracji łącza szerokopasmowego 

* Instalowanie sprzętu 

* Instalacja i konfiguracja oprogramowania 

* Testowanie sieci 

Składanie elementów sieci 

Po zaplanowaniu i zaprojektowaniu swojej sieci Jane kupuje następujące elementy: 

* Brama bezprzewodowa One Agere Systems Orinoco RG1000 

* Jedna domowa zapora ogniowa Linksys BEFSR41, 4 porty, 10/100 Mb / s 

* One Agere Systems Orinoco Silver PCMCIA Bezprzewodowa karta sieciowa do swojego laptopa 



* Jeden laptop Dell z otwartym gniazdem PCMCIA z zainstalowanym systemem Windows 2000 i 

otwartym portem równoległym 

* Dwa krótkie kable Ethernet kategorii 5 

Pozostałe elementy sieci Jane, którą już posiada, to: 

Jeden w pełni wyposażony komputer Gateway z kartą sieci Ethernet i zainstalowanym system Windows  

* Jedna kolorowa drukarka Hewlett-Packard z portem równoległym i kablem 

Jane montuje wszystkie elementy w swoim piwnicznym pokoju rodzinnym, ponieważ można tam 

wykonać całą instalację i konfigurację sieci. 

Określanie konfiguracji łącza szerokopasmowego 

Jane zaczyna od przeczytania instrukcji dla wszystkich elementów jej sieci. Odkrywa, że przed 

zainstalowaniem swojej sieci musi wiedzieć, czy jej istniejący komputer otrzymuje statyczny adres IP 

(Internet Protocol), czy też jej dostawca Internetu szerokopasmowego dostarcza jej dynamiczny adres 

z serwera DHCP. W każdym przypadku Jane będzie musiał ustawić jej zaporę sieciową do tego samego 

ustawienia. Aby określić jej ustawienia Internetu szerokopasmowego, Jane wykonuje następującą 

procedurę: 

1. Z menu Start systemu Windows wybiera Ustawienia | Panele sterowania. 

2. W oknie Panelu sterowania wybiera ikonę Sieć. 

3. W oknie Właściwości sieci (karta Konfiguracja) wybiera TCP / IP, a następnie przycisk Właściwości. 

4. W oknie Właściwości TCP / IP,  Jane widzi, że jej adres IP jest dynamicznie przypisywany do jej 

komputera . Dzięki temu wie, jak skonfigurować swoją zaporę ogniową w ten sam sposób. 

5. Jane zamyka okno Właściwości TCP / IP i wszystkie inne okna bez wprowadzania żadnych zmian. 

Gdyby wybrana była inna opcja (Określ adres IP), Jane musiałby zanotować swój adres IP i maskę 

podsieci z karty Adres IP okna Właściwości TCP / IP. Potrzebowałaby także konfiguracji Gateway i WINS 

z okna Właściwości TCP / IP. Jednak większość dostawców usług szerokopasmowych konfiguruje usługi 

przy użyciu serwera DHCP,  jak zrobiła Jane. 

Instalowanie sprzętu 

Jane decyduje się zainstalować sprzęt, z wyjątkiem oprogramowania w przypadku bezprzewodowej 

karty sieciowej instaluje cały sprzęt sieciowy przed instalacją lub konfiguracją oprogramowania. Używa 

następującej procedury: 

1. Jane włącza laptop i wkłada bezprzewodową kartę sieciową do gniazda PCMCIA. Windows 

rozpoznaje sprzęt i proponuje jej skonfigurowanie. Odmawia i zamiast tego używa oprogramowania 

towarzyszącego jej karcie sieciowej. (W chwili pisania tej książki sterownik dostarczany z Windows 98, 

Windows 2000 i Windows Millennium nie jest poprawną wersją dla bezprzewodowej karty sieciowej 

Agere Systems. Należy pamiętać, że należy ręcznie zainstalować sterownik dostarczony przez Agere za 

srebrną kartę Orinoco). 

2. Wyłącza i odłącza zasilanie elektryczne od wszystkich innych elementów sieci oprócz modemu 

kablowego. Niektórzy dostawcy usług kablowych i DSL zalecają, aby nie odłączać źródła zasilania od 

urządzeń sieciowych, ponieważ mogą być uziemione przed burzami elektrycznymi przez linię zasilania. 



3. Odłącza rodzinny komputer od modemu kablowego (przy modemie kablowym), pozostawiając kabel 

Ethernet podłączony do komputera. 

4. Używając jednego z nowych kabli kategorii 5, podłącza modem kablowy do portu In Ethernet w 

domowej zaporze ogniowej 

5. Za pomocą drugiego nowego kabla kategorii 5 łączy port Out Ethernet w zaporze z portem In w 

punkcie dostępu bezprzewodowego. 

6. Łączy kabel Ethernet z komputera rodzinnego z innym portem wyjściowym zapory domowej. 

7. Łączy (lub ponownie łączy) wszystkie elementy sieci przewodowej z energią elektryczną. 

Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania 

Jane zaczyna teraz instalować oprogramowanie i konfigurować swoją sieć. Aby zainstalować i 

skonfigurować oprogramowanie zapory i bezprzewodowego punktu dostępu, musi korzystać z 

komputera, który jest do nich bezpośrednio podłączony. Dlatego korzysta z rodzinnego komputera do 

skonfigurowania zapory i laptopa do skonfigurowania bezprzewodowego punktu dostępu. Jane 

postępuje zgodnie z procedurami. 

Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania dla zapory domowej 

Instrukcje Linksys wskazują, że ich oprogramowanie jest skonfigurowane bezpośrednio do zapory 

poprzez interfejs sieciowy. Postępując zgodnie z instrukcjami, Jane wykonuje następujące kroki 

(pamiętaj, że jej instalacja i konfiguracja zależą od jej sytuacji): 

1. Włącza zarówno zaporę domową, jak i rodzinny komputer. 

2. Otwiera przeglądarkę internetową i wprowadza domyślny adres IP w przeglądarce 

http://192.168.1.1. 

3. Wprowadza domyślnego użytkownika i hasło (bez użytkownika i administratora). 

4. Po zalogowaniu się do zapory wyświetla stronę konfiguracji 

5. Jane postępuje zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez Linksys, aby skonfigurować funkcje 

swojej zapory ogniowej. Akceptuje ustawienia domyślne większości funkcji, takich jak użycie translacji 

adresów sieciowych (NAT). Zazwyczaj wartości domyślne są najbardziej pożądaną konfiguracją. 

Najważniejsze funkcje konfiguracyjne, które należy wziąć pod uwagę, to sposób, w jaki zapora 

komunikuje się z dostawcą Internetu szerokopasmowego i jak jej urządzenia sieciowe komunikują się 

ze swoją zaporą ogniową. Ponieważ wcześniej sprawdzała informacje o konfiguracji na swoim 

komputerze, Jane wie, że jej dostawca Internetu szerokopasmowego dostarcza dynamiczny (DHCP) 

adres, a nie statyczny adres IP. Dlatego musi poinstruować zaporę ogniową, aby automatycznie 

uzyskiwała adres IP. Jane wie również, że chce skonfigurować zaporę ogniową jako serwer DHCP dla 

reszty swojej sieci. Dlatego chce włączyć DHCP w zaporze ogniowej. Są to zazwyczaj ustawienia 

domyślne tych dwóch funkcji, ponieważ większość użytkowników będzie chciała tej konfiguracji. Jane 

ukończyła stronę konfiguracji oprogramowania konfiguracyjnego Linksys. Pamiętaj, że wybrała opcję 

Uzyskaj adres IP automatycznie. Zostawiła również ustawienia adresu IP LAN i maski podsieci na 

wartości domyślne dostarczone przez oprogramowanie. Te dwa adresy są dostarczane domyślnie, 

ponieważ Jane „włączony” DHCP na wcześniejszej stronie. Określają sposób, w jaki zapora komunikuje 

się z klientami DHCPi. 

Instalowanie i konfigurowanie oprogramowania dla bezprzewodowego punktu dostępowego 



Podobnie jak w przypadku zapory ogniowej Linksys, instrukcje Agere Orinoco wskazują ,że ich 

oprogramowanie musi być zainstalowane na komputerze, aby je skonfigurować. W takim przypadku 

Jane instaluje oprogramowanie do bezprzewodowego punktu dostępowego na laptopie, ponieważ ma 

połączenie (bezprzewodowe) z punktem dostępowym. 

UWAGA : Ponieważ Jane zakupiła bezprzewodową kartę sieciową od tego samego dostawcy, co 

bezprzewodowy punkt dostępowy, jej laptop skonfigurowano do komunikacji z punktem dostępowym 

podczas instalacji karty sieciowej. 

Gdyby użyła innego dostawcy, musiałaby ustawić maskę podsieci we właściwościach TCP / IP laptopa 

na prawidłową maskę podsieci dla punktu dostępu bezprzewodowego. Jane postępuje zgodnie z tą 

procedurą, aby skonfigurować bezprzewodowy punkt dostępowy: 

1. Włącza zarówno bezprzewodowy punkt dostępowy, jak i laptop. 

2. Gdy na komputerze pojawi się jej pulpit z systemem Windows, Jane wkłada płytę CD Orinoco i 

instaluje oprogramowanie. 

3. Wybiera instalację niestandardową, ponieważ nie chce włączać DHCP w swoim bezprzewodowym 

punkcie dostępowym. Nie ma powodu, aby konfigurować DHCP, ponieważ ma tylko jedno urządzenie 

bezprzewodowe. 

Gdyby tworzyła złożoną sieć, Jane mógłby chcieć stworzyć podsystem bezprzewodowy 

(najprawdopodobniej ze względów bezpieczeństwa). W takim przypadku włączy DHCP. Kluczowym 

oknem w instalacji niestandardowej jest Topologia sieci. Trzy zakładki tego okna określają sposób, w 

jaki bezprzewodowy punkt dostępowy komunikuje się z zaporą i laptopem w następujący sposób: 

* Na karcie Serwer DHCP Jane pozostawia te pola niezaznaczone, ponieważ nie chce, aby punkt 

dostępu działał jak serwer 

* Na karcie Klient DHCP identyfikuje punkt dostępu jako klient DHCP zapory sieciowej podłączonej do 

jego portu Ethernet (wykonuje to tę samą funkcję, co wybieranie opcji Uzyskaj adres automatycznie w 

systemie Windows i oprogramowaniu Linksys) 

* Na karcie Trasowanie identyfikuje punkt dostępu jako most. Zauważ, że nie włącza NAT, ponieważ 

został już włączony. 

Testowanie sieci 

Po zakończeniu instalacji i konfiguracji Jane testuje wszystko, aby upewnić się, że ma wszystkie funkcje, 

których oczekiwała. Sprawdza, czy zarówno jej rodzinny komputer, jak i laptop mają dostęp do 

Internetu. Po skonfigurowaniu dostępu do korporacyjnej sieci LAN sprawdza, czy działa. Wygląda na 

to, że dostęp do swojego laptopa nie ma wpływu na to, gdzie jest w domu, z wyjątkiem tego, że uważa, 

że może być wolniej, gdy jest w kuchni z włączoną kuchenką mikrofalową. W tym momencie Jane zdaje 

sobie sprawę, że nie jest w stanie uzyskać dostępu do swojego rodzinnego komputera z laptopa. 

Dlatego też nie może skontaktować się z drukarką rodzinną. Gdy nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego, 

dzwoni do swojej informatyki Diane. Diane wyjaśnia, że w przypadku sesji peer-to-peer w swojej sieci 

LAN będzie musiała skonfigurować protokół NetBEUI w systemie Windows (który tworzy Otoczenie 

sieciowe). Jednak Diane wyjaśnia również, że naraziłoby to swój laptop na rodzinny komputer. Mogła 

zabezpieczyć laptopa hasłem, ale nadal stanowiłoby to niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa 

informacji firmy. Dlatego Jane decyduje się po prostu kupić drukarkę do domowego biura i podłączyć 

ją do laptopa, kiedy jej potrzebuje. 



Projektowanie domowej sieci bezprzewodowej do transmisji danych, głosu i nie tylko 

Kolejny kolega i przyjaciel Jane, Dennis, jest bardzo podekscytowany wygodą i mobilnością oferowaną 

przez sieć bezprzewodową Jane. Dennis jest entuzjastą audio i wideo i jest zainteresowany 

wykorzystaniem sieci domowej do stworzenia serwera audio / wideo na swoim domowym 

komputerze. Zaczyna czytać o sieciach domowych w ogóle, a zwłaszcza o bezprzewodowych sieciach 

domowych. Dowiaduje się, że z łatwością mógłby zbudować swój serwer audio / wideo z istniejącą 

domową siecią LAN opartą na IEEE 802.11b, przystosowanym do sieci odtwarzaczem MP3 do 

domowego systemu dźwiękowego oraz przystosowanym do pracy w sieci dekoderem podłączonym do 

jego istniejącego telewizora. Jednak Dennis odkrywa również, że może istnieć dobry powód, aby 

poczekać chwilę. 

Aktualny stan domowego rynku bezprzewodowego 

Po pierwsze, Dennis dowiaduje się, że obecnie istnieją trzy standardy bezprzewodowe konkurujące o 

przestrzeń domowej sieci bezprzewodowej: IEEE 802.11b, Bluetooth i HomeRF. Niestety technologie 

są w większości niekompatybilne i nadal nie jest jasne, która z nich ostatecznie pojawi się jako wybrana 

technologia (lub technologie). Jednak możliwości każdego z nich zaczynają sugerować pewne trendy. 

Produkty oparte na standardzie IEEE 802.11b są dostępne od pewnego czasu, szczególnie do 

zastosowań biznesowych. Głównymi wadami produktów 802.11b są ich interferencja z telefonami 2,4 

GHz i fakt, że obsługują one tylko dane (brak integracji natywnego głosu). Nowe produkty oparte na 

standardzie IEEE 802.11a pojawią się w najbliższej przyszłości. Te produkty będą obsługiwać jeszcze 

większą przepustowość i nie będą zakłócać działania telefonów bezprzewodowych. Główni gracze w 

branży, tacy jak Intel i Microsoft, zmierzają obecnie w kierunku przyjęcia standardów 802.11a. Jednak 

brak zintegrowanego sygnału głosowego w tych standardach poważnie ogranicza ich zastosowania. 

Bluetooth to kolejny standard, który prawdopodobnie znajdzie miejsce na rynku sieci domowej. 

Bluetooth zapewnia integrację głosu i danych. Jednak obecnie działa na urządzeniach klasy 2 i dlatego 

będzie ograniczony do przepustowości poniżej 1 Mb / s. Urządzenia Bluetooth najprawdopodobniej 

będą ograniczone do usług głosowych i dowodzenia i kontroli. Jednak jego siłą jest łączenie przestrzeni 

sieci domowej i publicznej. Urządzenia Bluetooth są prawdopodobnie rozwiązaniem do kontroli 

urządzeń domowych w pracy lub w przestrzeni publicznej, takiej jak lotnisko lub placówka handlowa z 

bezprzewodową siecią publiczną. Prawdopodobnie najbardziej ekscytujące dzisiejsze domowe 

technologie bezprzewodowe oparte są na standardzie HomeRF 2.0. HomeRF 2.0 zapewnia 

przepustowość do 10 Mb / s dla danych. Ale jeszcze lepiej, zapewnia w pełni zintegrowany sygnał 

głosowy 2,4 GHz z maksymalnie 8 kanałami głosowymi 2,4 GHz wysokiej jakości oraz wszystkimi 

funkcjami połączeń niestandardowej usługi lokalnej sygnalizacji lokalnej (CLASS), takimi jak połączenie 

oczekujące i identyfikator dzwoniącego. Standard HomeRF wykorzystuje również technologia 

przeskoku częstotliwości, która pozwala uniknąć zakłóceń z istniejącymi urządzeniami 2,4 GHz. 

Zapewni to również większe bezpieczeństwo osobom przechwytującym sygnał RF. Kluczowe zalety 

standardu HomeRF 2.0 polegają na tym, że integruje on kanały głosowe i kanały danych w ramach tego 

samego protokołu transportu bezprzewodowego, skutecznie obsługuje strumienie multimediów i 

obsługuje synchroniczny ruch głosowy w trybie pełnego dupleksu. Ponieważ sygnały głosu i danych są 

zintegrowane, produkty korzystające ze standardu HomeRF powinny znaleźć aplikacje do 

rozpoznawania głosu i automatyzacji łatwiejsze do opracowania i obsługi. Produkty oparte na 

standardzie HomeRF 2.0 prawdopodobnie pojawią się w drugiej połowie 2001 roku. Siemens ściśle 

współpracuje z Proxim (producentem chipsetu HomeRF 2.0), aby natywnie zintegrować specyfikację 

HomeRF 2.0 i cyfrowego ulepszonego telefonu bezprzewodowego (DECT). Oczekuje się, że Siemens 

wykorzysta te zintegrowane funkcje do obsługi nowych i innowacyjnych produktów 



Projektowanie i planowanie… 

Chociaż sieć bezprzewodowa oferuje największą wygodę i mobilność dla produktów sieci domowej, z 

pewnością nie jest to jedyne rozwiązanie do budowy sieci domowej. Produkty korzystające ze 

standardów Home Phoneline Networking Alliance (HPNA) są obecnie dostępne na rynku, które 

umożliwiają korzystanie z istniejących linii telefonicznych kategorii 3 w domu w celu jednoczesnego 

dostarczania istniejącego sygnału głosowego i transmisji danych o prędkości do 10 Mb / s. Podobnie 

pojawiają się technologie linii elektroenergetycznych, które będą przenosić jeszcze większe pasma 

danych na linie elektroenergetyczne (jednocześnie z energią elektryczną). Najprawdopodobniej 

wszystkie te technologie zostaną ostatecznie wykorzystane w sieci domowej. Urządzenia stacjonarne 

z łatwym dostępem do wtyczki elektrycznej mogą korzystać z technologii linii zasilającej, natomiast 

urządzenia mobilne lub te, które często przenosisz, mogą korzystać z sieci bezprzewodowej. Metodę 

dostępu, której chcesz użyć dla dowolnego urządzenia, prawdopodobnie określą punkty dostępu do 

sieci dostępne w lokalizacjach, w których spodziewasz się, że urządzenie będzie rezydować. Kluczowym 

pytaniem w tym wszystkim jest to, gdzie będzie znajdować się koncentrator sieciowy. 

Najprawdopodobniej będziesz chciał mieć kontrolę nad wieloma swoimi urządzeniami z jednego 

urządzenia mobilnego, takiego jak telefon komórkowy lub PDA. Jednak ze względów bezpieczeństwa 

będziesz również chciał mieć podsystemy sieciowe (wymagające serwerów DHCP) dla ogólnych 

kategorii urządzeń (na przykład ogrzewanie i chłodzenie, oświetlenie, urządzenia kuchenne i 

urządzenia rozrywkowe). 

Na arenie dowodzenia i kontroli pojawiają się dwaj główni gracze: Universal Plug and Play (UPnP) firmy 

Microsoft oraz Genie firmy Sun Microsystems. Nic dziwnego, że podejście Microsoftu to „PCcentric”, 

co oznacza, że komputer PC będzie służył jako centralny hub i całkiem prawdopodobne jako serwery 

dla różnych podsystemów. Z drugiej strony podejście firmy Sun koncentruje się na urządzeniach, co 

oznacza, że szeroki zakres urządzeń może pełnić te funkcje. Które rozwiązanie wygra bitwę, a które 

urządzenie będzie centralnym hubem, dopiero się okaże, ale rozwiązanie powinno z pewnością stać 

się widoczne za kilka lat. roponowane rozwiązanie na przyszłość. 

Kolega Jane, Dennis, początkowo planował wykorzystać bezprzewodową sieć domową tylko do 

budowy serwera audio / wideo. Jednak po tym, jak dowiedział się więcej o rynku sieci domowych i jego 

przyszłości, zdecydował, że wolałby wybrać rozwiązanie, które będzie można rozszerzyć, aby zaspokoić 

jego przyszłe potrzeby związane z siecią domową. Dlatego postanawia zastosować metodologię 

projektowania Jane do własnej sytuacji, mając na uwadze przyszłość. Chociaż technologia nie jest 

jeszcze dostępna dla wielu możliwości automatyki domowej, Dennis decyduje się na uwzględnienie ich 

we wstępnym projekcie, aby lepiej zdecydować, które produkty ostatecznie kupi. Dennis wykonuje to 

samo badanie, analizę i proces projektowania, co Jane. 

Zdobyta wiedza 

Zarówno Jane, jak i Dennis nauczyli się wielu lekcji podczas planowania, projektowania i budowania 

sieci domowych. Po pierwsze, Jane nauczył się, że bez względu na to, jak bardzo bada technologię i 

planuje swoją sieć, zawsze jest coś nowego do nauczenia się i zawsze będą błędy. Mimo że prostą sieć 

domową można zbudować bez większych trudności, zawsze należy rozważyć inną technologię. Jane 

dowiedział się, że procesy przedstawione w jej metodologii nie są tak schludne i czyste, jak mogą się 

wydawać. Podobnie jak w przypadku każdej technologii, istnieją wady (takie jak zakłócenia i 

niezgodności technologii), które należy wziąć pod uwagę i należy dokonać złożonego wyboru. Zarówno 

Jane, jak i Dennis dowiedzieli się, że istnieje obecnie duże ryzyko przy zakupie dowolnej domowej 

technologii bezprzewodowej, biorąc pod uwagę, że może ona stać się przestarzała w miarę pojawiania 

się nowych technologii, usług i aplikacji. Kluczem jest jak największe określenie twojego 



bezpośredniego i potrzeby długoterminowe, koszty, jakie jesteś gotów ponieść na różne korzyści, oraz 

rozwiązania, które najskuteczniej rozwiążą te problemy. Jednak podobnie jak w przypadku innych 

powstających technologii, istnieje szansa, że dostępne obecnie produkty będą miały bardzo 

ograniczoną pojemność, aby zaspokoić potrzeby przyszłych usług i aplikacji. 

Podsumowanie 

Wraz z innymi technologiami sieci domowej, bezprzewodowa sieć domowa jest eksplozją aktywności. 

Domowe aplikacje sieciowe są przewidziane dla prawie każdego urządzenia elektronicznego w domu. 

Zaletą łączności bezprzewodowej jest to, że zapewnia ona mobilność i jest dostępna w miejscach, w 

których nie ma gniazdka przewodowego. Wady obejmują niektóre niewielkie problemy z zakłóceniami 

oraz szybko ewoluujące i konkurencyjna grupa norm. Budowa prostej sieci domowej jest stosunkowo 

łatwym i niedrogim zadaniem, które można wykonać za pomocą dostępnej dziś technologii. Jednak jak 

w każdej sieci należy dokończyć dokładny proces badania, analizy i projektowania przed zakupem 

jakichkolwiek rozwiązań sieci bezprzewodowej. Przygotowanie do bardziej złożonych przyszłych 

domowych sieci bezprzewodowych może być trudniejszym zadaniem i wymagać dokładniejszego 

zbadania nowych technologii. 

Szybka ścieżka rozwiązań 

Przedstawiamy studium przypadku dotyczące bezprzewodowej sieci domowej 

* Nowe technologie i usługi obejmują usługi muzyczne online, wideo na żądanie oraz urządzenia 

rozrywkowe gotowe do Internetu. Firmy łączą również w sieć urządzenia kuchenne, urządzenia 

grzewcze i chłodzące, oświetlenie i funkcje bezpieczeństwa. 

* To studium przypadku bada możliwości użytkownika w projektowaniu i wdrażaniu sieci domowej z 

szybkim dostępem do firmowej sieci LAN i drukarki. Użytkownik w studium przypadku ma istniejący 

komputer z dostępem szerokopasmowym, który jest przeznaczony wyłącznie do użytku rodzinnego, 

oraz znajduje się z dala od domowego biura. 

Projektowanie bezprzewodowej sieci domowej 

* Wymagania funkcjonalne obejmują bezpieczeństwo plików przekazywanych do lokalnej sieci LAN 

firmy, budżet rodzinny oraz dostępność biura domowego. 

* Użytkownik identyfikuje swoje opcje, bada koszty i waży wyniki. 

* We wstępnym projekcie użytkownik sprawdza zakłócenia, wybiera serwer DHCP i sprawdza punkty 

dostępu w ramach swojego budżetu. 

Wdrożenie bezprzewodowej sieci domowej 

* W szczegółowym projekcie użytkownik montuje komponenty sieciowe, określa konfigurację łącza 

szerokopasmowego, instaluje sprzęt, instaluje i konfiguruje oprogramowanie oraz testuje wynikowe 

sieci. 

Projektowanie wytrzymałego domu bezprzewodowego 

Sieć danych, głosu i nie tylko 

* Użytkownik w pokrewnym studium przypadku jest podekscytowany wygodą i mobilnością 

bezprzewodowej sieci domowej. Chce stworzyć serwer audio / wideo na swoim domowym 

komputerze. 



* Obecnie istnieją trzy standardy sieci bezprzewodowej konkurujące o przestrzeń bezprzewodowej 

sieci domowej: IEEE 802.11b, Bluetooth i HomeRF. Technologie są w większości niekompatybilne i 

nadal nie jest jasne, która z nich ostatecznie pojawi się jako technologia (lub technologie) z wyboru. 

* Główną wadą produktów 802.11b jest ich interferencja z telefonami 2,4 GHz oraz fakt, że obsługują 

one tylko dane (bez integracji z rodzimym głosem). W niedalekiej przyszłości pojawią się nowe 

produkty oparte na standardzie IEEE 802.11a, które będą obsługiwać jeszcze większą przepustowość i 

nie będą zakłócać działania telefonów bezprzewodowych. 

* Ponieważ sygnały głosowe i danych są zintegrowane, produkty korzystające ze standardu HomeRF 

powinny znaleźć aplikacje do rozpoznawania głosu i automatyzacji łatwiejsze w rozwoju i obsłudze. 

Zdobyta wiedza 

* Budowa prostej sieci domowej jest stosunkowo łatwym i niedrogim zadaniem, które można wykonać 

za pomocą dostępnej dziś technologii. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej sieci, przed zakupem 

jakichkolwiek rozwiązań sieci bezprzewodowej należy przeprowadzić dokładny proces badania, analizy 

i projektowania. 

* Zaletą łączności bezprzewodowej jest to, że zapewnia ona mobilność i jest dostępna w miejscach, w 

których nie ma gniazdka przewodowego. 

* Wady łączności bezprzewodowej obejmują niewielkie problemy z zakłóceniami oraz szybko 

zmieniającą się i konkurencyjną grupę standardów 


