
Tworzenie bezprzewodowych sieci społecznościowych 

 

I. Sieci społeczności bezprzewodowych 

W ostatnim czasie prędkość rozwoju technologii przekroczyła "rozmycie" i obecnie porusza się z 

prędkością, która nie jest zgodna z opisem. W szczególności technologia internetowa od kilku lat robi 

niesamowite postępy. Gdzie zaledwie kilka krótkich lat temu były modemy 56Kb, wielu szefów 

technologii teraz skarży się na to, jak powolne wydaje się ich połączenie T1 w porównaniu do 

połączenia 6 Mb DSL w domu. Nigdy wcześniej tak wielu nie miało wolnego i szybkiego dostępu do tak 

wielu informacji. Im więcej osób ma ochotę na milisekundowe czasy odpowiedzi i prędkość pobierania 

z megabitów, wydaje się, że pragną więcej. W większości miejsc usługa, o której drażnią wszyscy, to 

usługa DSL lub Digital Subscriber Line. Zapewnia wysoką przepustowość (zazwyczaj od 384 Kb / s do 6 

Mb / s) w porównaniu ze standardowymi miedzianymi liniami telefonicznymi, jeśli instalacja jest w 

odległości około trzech mil od firmy telekomunikacyjnej CO lub centrali (jest to techniczne ograniczenie 

technologii). DSL jest zwykle preferowany w stosunku do modemów kablowych, ponieważ połączenie 

DSL zapewnia gwarantowaną przepustowość (przynajmniej dla firmy telefonicznej), a zatem nie jest 

bezpośredni wpływ na nawyki drogowe wszystkich osób z Twojej okolicy. To nie jest tanie, wahające 

się od 50 do 300 dolarów miesięcznie, plus opłaty za ISP i sprzęt, ale to nie wydaje się zniechęcać 

popytu. Firmy telefoniczne, oczywiście, są całkowicie zakochane w tym stanie rzeczy. W rzeczywistości, 

intensywny popyt na dostęp do sieci o dużej przepustowości doprowadził do tak dużej liczby firm, że 

ogromne czasy realizacji instalacji DSL są obecnie regułą w wielu częściach kraju. W wielu obszarach, 

jeśli żyjesz poza postrzeganym "rynkiem" poza zasięgiem CO, czasy realizacji są czasami podawane od 

dwóch do trzech lat (żargon marketingowy "nigdy, ale my wezmę twoje pieniądze, jeśli chcesz" ). Co 

gorsza, w związku z powszechną konsolidacją rynku, niektórzy klienci, którzy byli zadowoleni ze swojej 

usługi DSL, są zagrożeni, gdy ich lokalny dostawca internetu przestaje działać. Jeden z obecnie 

krążących memów dla tego zjawiska uważa, że klient sieci DSL "Northpointed" uważa, że na cześć ISP 

NorthPoint.net, który zniknął z rynku w marcu, pozostawiając tysiące bez dostępu. Jakie są alternatywy 

dla osób, które chcą szybkiego dostępu do Internetu, ale nie chcą czekać, aż firmy spakują dla nich 

rozwiązanie? Firmy telekomunikacyjne są właścicielami miedzi, a firmy kablowe są właścicielami kabla 

koncentrycznego. Sieć bezprzewodowa zapewnia teraz łatwe, niedrogie, szerokopasmowe usługi 

sieciowe dla każdego, kto będzie chciał go skonfigurować. Zatwierdzony w 1997 r. Przez Komitet 

Standardów IEEE, specyfikacja 802.11 szczegółowo określiła ramy niezbędne dla standardowej metody 

bezprzewodowej komunikacji sieciowej. Wykorzystuje pasmo mikrofalowe 2,4 GHz przeznaczone do 

użycia przez FCC w USA o niskim zużyciu energii bez licencji. w roku 1985. 802.11 zapewnia prędkość 

sieci w wysokości jednego lub dwóch megabitów, wykorzystując jeden z dwóch niekompatybilnych 

schematów kodowania: widmo rozproszenia częstotliwości (FHSS) i widmo rozproszone o sekwencji 

bezpośredniej (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum). We wrześniu 1999 r. Komitet 802 rozszerzył 

specyfikację, decydując się na standaryzację DSSS. To rozszerzenie, 802.11b, pozwoliło na nowe, 

bardziej egzotyczne techniki kodowania. To zwiększyło przepustowość do znacznie szanowanego 5,5 

lub 11 Mb / s. Łamiąc kompatybilność ze schematami FHSS, rozszerzenia umożliwiły nowemu sprzętowi 

kontynuowanie współdziałania ze starszym sprzętem 802.11 DSSS. Technologia miała zapewnić 

"kampusowy" dostęp do usług sieciowych, oferując typowe zakresy użytkowe około 1500 stóp. Nie 

trzeba było długo czekać na niektórych ostrych typów hakerów (a także kilka typów CEO i FCC), aby 

zdać sobie sprawę, że używając sprzętu klienta 802.11b w połączeniu ze standardowym sprzętem 

radiowym ,efektywny zasięg może rozciągnąć się na ponad dwadzieścia mil i potencjalnie zapewnić 

tysiącom ludzi przepustowość osiągającą prędkości DSL, przy minimalnych kosztach sprzętu. Łączność, 

która poprzednio musiała przesuwać monopole na drutach, może teraz przenikać przez ściany ze 



znacznie lepszą wydajnością. A ponieważ 802.11b używa nielicencjonowanego spektrum radiowego, 

połączenia pełnoetatowe można skonfigurować bez płacenia ani grosza w czasie antenowym ani opłat 

licencyjnych. Podczas gdy firmy telekomunikacyjne i kablowe wykorzystują gotowy do użycia magiczny 

sprzęt, może to być zabawna fantazja, jak dobrze działa sprzęt 802.11b w realnym świecie? Jak 

skutecznie zastosować ją w celu zapewnienia dostępu do Internetu?  

1.1 Problem 

Oczywistą aplikacją dla 802.11b jest zapewnienie niesławnej usługi sieciowej "ostatniej mili". Termin 

ten odnosi się do odcinka, który znajduje się pomiędzy tymi, którzy mają dobry dostęp do Internetu 

(ISP, firmy telekomunikacyjne i kablowe) i tymi, którzy tego chcą (konsumenci). Tego rodzaju układ 

wymaga sprzętu 802.11b na obu końcach odcinka (na przykład w witrynie usługodawcy internetowego 

i w domu konsumenta). Niestety, charakter komunikacji radiowej na częstotliwościach mikrofalowych 

wymaga linii wzroku dla optymalnej wydajności. Oznacza to, że powinien istnieć niezakłócony widok 

między dwiema antenami, najlepiej z doliną między nimi. Jest to absolutnie kluczowe w przypadku 

zastosowań o dużej odległości i małej mocy. Fale radiowe wnikają w wiele popularnych materiałów, 

ale zasięg znacznie się zmniejsza, gdy przechodzimy przez cokolwiek innego niż powietrze. Chociaż 

zwiększanie mocy transmisji może pomóc przedostać się przez drzewa i inne przeszkody, dodanie 

wzmacniaczy nie zawsze jest opcją, ponieważ FCC nakłada surowe ograniczenia na moc. Mówiąc o 

wzmacniaczach, pokrewną przeszkodą techniczną w bezprzewodowej nirwanie jest sposób radzenia 

sobie z hałasem w zespole. Pasmo 2,4 GHz nie jest zarezerwowane do użytku wyłącznie przez sprzęt 

802.11b. Musi dzielić zespół z wieloma innymi urządzeniami, w tym bezprzewodowymi telefonami, 

bezprzewodowymi kamerami X-10, sprzętem Bluetooth, alarmami antywłamaniowymi, a nawet 

kuchenkami mikrofalowymi! Używanie wzmacniaczy w celu "przebicia się" przez przeszkody i ponad 

hałas w tle jest społecznym odpowiednikiem obracania telewizora do pełnej głośności, dzięki czemu 

można go usłyszeć na swoim podwórku (może również usłyszeć go nad dzwoniącym telefonem i 

szczekanie psa, a nawet głośna telewizja twojego sąsiada ...). Jeśli dane będą swobodnie przepływać w 

powietrzu, musi istnieć wysoki stopień koordynacji wśród tych, którzy je konfigurują. Ponieważ fale 

radiowe są zasobem publicznym, infrastruktura bezprzewodowa powinna być zbudowana w sposób, 

który przyniesie korzyści większości ludzi, przy najniższych kosztach. Jak może 802.11b skutecznie 

łączyć ludzi ze sobą? 

1.2 Sposoby prób rozwiązania przez dostawców usług internetowych 

Wizje pozbawionych licencji, monopolistycznych wstrząsów i sieci szerokopasmowych z pewnością 

tańczą obecnie w głowach niektórych biznesmenów. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że 

rozumowanie dźwiękowe: jeśli ludzie są uwarunkowani, aby wierzyć, że 6Mb DSL kosztuje 250 $ 

miesięcznie, to z pewnością będą skłonni zapłacić co najmniej tyle za połączenie bezprzewodowe o 

przepustowości 11 Mb, które kosztuje grosze, szczególnie jeśli jest sprytnie zapakowany jako 

uaktualnienie do znanej marki. Wydaje się, że pokusa wysokich zysków i niskich kosztów operacyjnych 

po raz kolejny pozwoliła marketingowi przejść na zdrowy rozsądek. Tak narodziło się zjawisko 

bezprzewodowego DSL. (Kto potrzebuje rzeczywistej technologii, skoro można sprzedać akronim?). W 

praktyce wiele WISP [2] odkrywa, że nie jest to tak proste jak wyrzucanie anten i grabienie gotówką. 

Na początek prawda DSL zapewnia pełnodupleksowy, komutowany wiersz. Większość linii DSL jest 

asymetryczna, co oznacza, że pozwalają na wyższą prędkość pobierania kosztem wolniejszej szybkości 

wysyłania. Ta różnica jest trudna do zauważenia, gdy przychodzi większość przychodzącego ruchu 

sieciowego (to znaczy, gdy użytkownicy przeglądają sieć), ale jest obecna. Nawet z ograniczeniem 

przesyłania z niską prędkością linia pełnego dupleksu może nadal pobierać i pobierać dane 

jednocześnie. Potencjalni dostawcy usług bezprzewodowych, którzy korzystają z technologii 802.11b, 

są ograniczone do półdupleksowych, współdzielonych połączeń. Oznacza to, że w celu zapewnienia 



takiej samej jakości usług, jak przewodowa linia DSL, potrzebowaliby oni czterech radiotelefonów dla 

każdego klienta: dwóch na każdym końcu, z których jeden byłby dostępny dla odbiorcy, a drugi dla 

dalszego łącza. Jeśli plan infrastruktury sieciowej ma zapewnić kilka (lub nawet kilkadziesiąt) stron 

dostępu bezprzewodowego w całym mieście, muszą być udostępniane wszystkim użytkownikom, co 

jeszcze bardziej obniża wydajność sieci, podobnie jak koszmar modemu kablowego. Pomocne mogą 

być dodatkowe witryny dostępu, ale dodanie sprzętu zwiększa również koszty sprzętu i eksploatacji. 

Dostawcy bezprzewodowego internetu. Nie, tego nie zrobiłem. Mówiąc o punktach dostępowych, 

gdzie dokładnie należy je umieścić? Naturalnie anteny powinny być zlokalizowane tam, gdzie może je 

zobaczyć największa oczekiwana baza klientów. Chyba że to jest trudniejsze niż się wydaje. Drzewa, 

budynki metalowe, ogrodzenia ogniw łańcucha i naturalne ukształtowanie terenu sprawiają, że antena 

jest ciekawym wyzwaniem dla hobbystów, ale koszmarem dla inżyniera sieci. Jak zobaczymy później, 

podstawowa strona anteny potrzebuje mocy i mocnego masztu do zamontowania sprzętu, a korzystnie 

ma również dostęp do przewodowej sieci szkieletowej. W przeciwnym razie do zapewnienia obsługi 

sieci dla wieży potrzebna jest jeszcze większa liczba urządzeń radiowych. Załóżmy, że marketing 

wystarczająco wyłudził potencjalnych klientów i twierdzi, że ma wystarczająco dużo witryn z wieżami, 

aby usługi sieciowe były co najmniej możliwe. Teraz wyobraź sobie, że potencjalny klient faktycznie 

dzwoni, prosząc o usługę. W jaki sposób WISP wie, czy usługa jest możliwa? W przypadku DSL jest to 

proste: wyszukaj numer telefonu klienta w centralnej bazie danych, dowiedz się, jak daleko są od CO i 

podaj szacunkowe dane. Niestety, żadna znana baza danych nie może ci powiedzieć, na pewno, co 

dany adres ma linii wzroku. Jak zobaczymy później, oprogramowanie topograficzne może wykonać 

pewne wstępne prace, aby wykluczyć przynajmniej określone niemożliwe możliwości. Niektóre pakiety 

topograficzne zawierają nawet dane dotyczące bałaganu na drzewach i ziemi. W tym momencie 

możemy nawet ulepszyć potencjalnego klienta do "być może". Ostatecznie jednak jedynym sposobem, 

aby dowiedzieć się, czy dany klient może dotrzeć do szkieletu WISP przez sieć bezprzewodową, jest 

wysłanie technologii z urządzeniem testowym i wypróbowanie jej. Więc teraz biedny WISP potrzebuje 

armii technicznie uzdolnionych ludzi z furgonetkami, na wezwanie nowych instalacji, które następnie 

muszą wykonywać połączenia na miejscu z osobami, które nie są jeszcze klientami. A jeśli mają 

szczęście, mogą nawet wykonać próbny test, w którym to momencie można wreszcie zainstalować 

sprzęt, podpisać umowy, a klient może uzyskać dostęp do Internetu w sposób przypominający prawie 

DSL. Oznacza to, że klient może być online, dopóki ptak nie usiądzie na antenie, albo nowy budynek 

znajdzie się na ścieżce łącza, albo liście wyjdą na wiosnę i zablokują większość sygnału (w którym 

momencie wyobrażam sobie klienta zostanie odesłany do drobnego druku na tej umowie). Myślę, że 

możesz zacząć dokładnie widzieć, gdzie w tym układzie znajduje się wynik końcowy. Z pewnością nie 

jest to niczyja wina, ale to rozwiązanie nie jest odpowiednie dla problemu, ponieważ jedynym 

podmiotem dysponującym wystarczającymi zasobami, aby poważnie podjąć próbę, byłaby firma 

telefoniczna. Jaką nadzieję ma nasza wizja "wszędzie w sieci bezprzewodowej" w świetle wszystkich 

wspomnianych wcześniej problemów? Być może masywnie równoległe podejście pomogłoby ... 

1.3 Jak dochodzi do współpracy 

Trudności związane z komercyjnym podejściem do bezprzewodowego dostępu do Internetu wynikają 

z jednego zjawiska społecznego: klient kupuje rozwiązanie i dlatego oczekuje rozsądnej usługi za swoje 

pieniądze. W komercyjnym przedsięwzięciu WISP jest ostatecznie odpowiedzialny za utrzymanie końca 

umowy lub w inny sposób zrekompensowanie klienta. Problem "ostatniej mili" ma bardzo odmienny 

pogląd, jeśli każdy członek sieci jest odpowiedzialny za utrzymywanie własnego sprzętu przez Internet. 

Podobnie jak wiele pomysłów, których czas nadszedł, zjawisko sieci bezprzewodowych społeczności 

rozwija się teraz na całym świecie. Ludzie, którzy mają dość długich czasów oczekiwania i wysokich 

kosztów sprzętu i instalacji, łączą swoje zasoby, aby zapewnić bezprzewodowy dostęp do przyjaciół, 

rodziny, sąsiadów, szkół i 



odległe obszary, które inaczej nigdy nie ujrzą dostępu do sieci szerokopasmowej. Tak trudny, jak 

przykład koszmaru WISP sprawił, że ten pomysł brzmi, ludzie na całym świecie uczą się, że 

niekoniecznie muszą płacić składki na rzecz telekomunikacji, aby zdumiewać rzeczy. Oni odkrywają, że 

rzeczywiście możliwe jest zapewnienie połączeń o bardzo dużej przepustowości tym, którzy potrzebują 

go za grosze, a nie za setki dolarów miesięcznie. 

GAWD, globalna baza danych dostępu bezprzewodowego, wymienia 198 publicznych punktów 

dostępu bezprzewodowego w chwili pisania tego tekstu. Sprawdź na 

http://www.shmoo.com/gawd/, aby dodać własne lub wyszukać. 

 

Oczywiście, jeśli od ludzi oczekuje się uruchomienia bramki bezprzewodowej, potrzebują oni dostępu 

do wysoce technicznych informacji lub rozwiązania, które nie będzie trudniejsze niż podłączenie złącza 

i przełączenie przełącznika. Łączenie wspólnych doświadczeń może pomóc w szybszym znalezieniu 

prostego rozwiązania, ale tylko niewielki odsetek ludzi na tej planecie wie, że komunikacja mikrofalowa 

jest możliwa. Jeszcze mniej wie, jak skutecznie podłączyć sieć bezprzewodową do Internetu. Jak 

zobaczymy później, wszechobecność jest krytyczna, jeśli dostęp do szerokopasmowego dostępu 

bezprzewodowego będzie użyteczny (nawet dla elity techno-über). W interesie wszystkich leży 

współpraca, dzielenie się wiedzą i pomoc w zwiększaniu przepustowości tak wszechobecnej jak 

powietrze, którym oddychamy. Pragnienie zakończenia tego oddzielenia "tych, którzy wiedzą" od 

"tych, którzy chcą wiedzieć" pomaga odciągnąć ludzi od ekranów komputerów i wrócić do ich lokalnych 

dzielnice. W ubiegłym roku powstały dziesiątki niezależnych grup lokalnych o bardzo podobnej 

zasadzie: pozyskać możliwie jak najwięcej osób po najniższych możliwych kosztach. Witryny 

internetowe, listy mailingowe, spotkania społeczności, a nawet kanały IRC są konfigurowane w celu 

udostępniania informacji o rozszerzaniu dostępu do sieci bezprzewodowej tym, którzy jej potrzebują. 

Gdziekolwiek to możliwe, są genialnie proste i niedrogie (ale potężne) projekty bycie przygotowanym 

i rozdanym. Tysiące ludzi pracuje nad tym problemem nie dla osobistego motywu zysku, ale dla dobra 

planety. Warto tutaj podkreślić, że dostawcy tej technologii i Internetu nie są w żaden sposób 

zagrożeni; w rzeczywistości usługi internetowe będą jeszcze bardziej popularne, gdy spółdzielnie 

bezprzewodowe znajdą się w Internecie. Różnica polega na tym, że wielu użytkowników końcowych 

będzie miało dostęp bez potrzeby niszczenia drzew i wykopywania ulic, a wiele innych osób może 

stwierdzić, że dostęp do sieci w popularnych obszarach będzie zapewniony bezpłatnie, jako usługa 

społecznościowa lub na zasadzie zaufania opartego na współpracy. niż jako towar korporacyjny. 

II. Definiowanie zakresu projektu 

Co chcesz osiągnąć? Jako sysadmin, jest to pytanie, które zadaję za każdym razem, gdy użytkownik 

przychodzi do mnie z nową prośbą. Łatwo jest uzyskać szczegółowe informacje na temat 

implementacji, zapominając jednak dokładnie, co zamierzasz zrobić w pierwszej kolejności. W miarę, 

jak projekty stają się bardziej złożone, łatwo jest znaleźć się "obracając koła", nie docierając nigdzie. 

Najczęstsze pytania dotyczące sieci 802.11b są najprostsze: 

• Ile to kosztuje? 

• Jak daleko zajdzie? 

• Czy mogę go użyć do [wypełnienia pustego miejsca]? 

Oczywiście, te pytania mają teoretyczne odpowiedzi, ale wszystkie mają tę samą praktyczną 

odpowiedź: "To zależy!" Najłatwiej wyjaśnić, w jaki sposób ludzie stosowali urządzenia 



bezprzewodowe zgodnie z ich potrzebami i na przykład odpowiedzieć na te pytania. Ludzie używają 

sieci 802.11b w trzech ogólnych aplikacjach: łącza punkt-punkt, łącza typu punkt-wiele punktów oraz 

grupy robocze ad-hoc (lub peer-to-peer). Typowy punkt do punktu aplikacja będzie zapewniać 

przepustowość sieci tam, gdzie nie ma żadnych innych możliwości. Załóżmy na przykład, że w Twoim 

biurze masz linię DSL, ale nie możesz jej zainstalować w domu (ze względu na ograniczenia odległości 

w centrali). Jeśli masz niezakłócony widok swojego domu z biura możesz prawdopodobnie ustanowić 

połączenie typu punkt-punkt, aby połączyć te dwa elementy. Dzięki odpowiedniej antenie i wyraźnej 

linii wzroku możliwe są niezawodne połączenia punkt-punkt powyżej 20 mil (przy prędkości do 11 Mb 

/ s!). Popularnym sposobem korzystania z sieci bezprzewodowej w trybie punkt-wielopunkt jest 

skonfigurowanie punktu dostępu w domu, aby umożliwić kilku użytkownikom laptopa jednoczesne 

przeglądanie Internetu z dowolnego miejsca (kanapa w salonie jest typowym przykładem). Ilekroć kilka 

węzłów rozmawia z jednym centralnym punktem dostępu, jest to aplikacja punkt-wielopunkt. Ale 

pointto-multipoint nie musi kończyć się w domu. Załóżmy, że pracujesz dla szkoły, która ma szybkie 

połączenie z internetem w jednym budynku, ale inne budynki w twoim kampusie nie są połączone ze 

sobą. Zamiast wydawać tysiące zdobywców CAT5 lub światłowodów między budynkami, możesz 

wykorzystać punkt dostępowy w przewodowym budynku z pojedynczą anteną, którą mogą zobaczyć 

wszystkie pozostałe budynki. Umożliwiłoby to całemu kampusowi dzielenie przepustowości Internetu 

za ułamek kosztów okablowania, w ciągu kilku dni zamiast miesięcy. Ostatnia klasa sieci, ad-hoc (lub 

peer-to-peer), ma zastosowanie, gdy punkt dostępu nie jest dostępny. W trybie peer-to-peer, węzły z 

tymi samymi ustawieniami sieci mogą ze sobą rozmawiać, o ile znajdują się w zasięgu. Dużą zaletą tego 

trybu działania jest to, że nawet jeśli żaden z węzłów nie znajduje się w zasięgu centralnego punktu 

dostępowego, nadal mogą ze sobą rozmawiać. Jest to idealne rozwiązanie do szybkiego przesyłania 

plików między laptopem a przyjacielem, gdy na przykład jesteś poza zasięgiem punktu dostępu. 

Ponadto, jeśli jeden z węzłów w zasięgu stanie się bramą internetową, wówczas ruch może być 

przekazywany do i z Internetu, tak jak gdyby był to konwencjonalny punkt dostępu. W części 5 

zobaczymy metodę korzystania z tego trybu w celu świadczenia usług bramy bez potrzeby posiadania 

drogiego sprzętu punktu dostępowego. W części 7 opieramy się na tej prostej bramie, aby utworzyć 

bezprzewodowy strażnik dostępu do sieci z dynamiczną zaporą ogniową, portalem sieciowym, 

uwierzytelnianiem użytkowników i kształtowaniem ruchu w czasie rzeczywistym. Możesz używać tych 

trybów działania w połączeniu ze sobą (i innymi opcjami sieci przewodowej), aby rozszerzyć swoją sieć, 

gdy jej potrzebujesz. Jest bardzo powszechne, na przykład, używanie bezprzewodowego łącza 

dalekosiężnego w celu zapewnienia dostępu do zdalnej lokalizacji, a następnie skonfigurowanie w tym 

celu punktu dostępowego w celu zapewnienia lokalnego dostępu. 

2.1 Wymagania sprzętowe 

Całkowity koszt projektu zależy w dużej mierze od celów projektu i ilości pracy, jaką chcesz wykonać 

samodzielnie. Choć na pewno możesz wydawać dziesiątki tysięcy dolarów na sprzęt outdoorowy, klasy 

ISP, może się okazać, że możesz zaoszczędzić pieniądze (i uzyskać więcej satysfakcji) budując podobną 

funkcjonalność samodzielnie, przy tańszym dostępnym na rynku sprzęcie. Jeśli chcesz po prostu 

podłączyć laptopa do innej sieci 802.11b, potrzebujesz tylko karty klienta i oprogramowania 

sterownika (w tym momencie kompatybilne karty kosztują od 50 USD - 200 USD). Podobnie jak w 

przypadku większości urządzeń, cena zwykle rośnie wraz z dodatkowymi funkcjami, takimi jak złącze 

anteny zewnętrznej, wyższa moc wyjściowa, bardziej czułe radio oraz zwykłe dzwony i gwizdki. Po 

wybraniu karty dowiedz się, jakie są ustawienia sieciowe dla sieci chcesz się połączyć i wskoczyć. Jeśli 

potrzebujesz większego zasięgu, mała antena dookólna (zwykle 50- $ 100) może znacznie rozszerzyć 

zasięg roamingu laptopa. Jeśli chcesz zapewnić dostęp do sieci bezprzewodowej innym osobom, 

potrzebujesz punktu dostępowego (AP). Stało się to czymś w rodzaju wczytanego terminu i może 

odnosić się do wszystkiego, począwszy od niskiej klasy "skrzynki domowej" (około 200 USD) do 



wysokiej klasy, jakości komercyjnej, sprzętu do wielu urządzeń radiowych (1000 USD +). Są to zazwyczaj 

małe, samodzielne pudełka, które zawierają przynajmniej jedno radio i inne połączenie sieciowe (takie 

jak Ethernet lub modem telefoniczny). W dalszej części tej książki użyjemy terminu "punkt dostępu", 

aby odnieść się do dowolnego urządzenia zdolnego do zapewnienia dostępu do sieci klientom 

bezprzewodowym. Jak zobaczymy w części 5, może to nawet zapewnić konwencjonalny router PC 

wyposażony w kartę bezprzewodową. Podczas gdy radio i punkt dostępowy mogą tworzyć prostą sieć 

o krótkim zasięgu, będziesz najprawdopodobniej chciał rozszerzyć swój zasięg poza to, co jest możliwe 

po wyjęciu z pudełka. Najskuteczniejszym sposobem rozszerzenia zasięgu jest użycie anten 

zewnętrznych. Anteny są dostępne w szerokim asortymencie pakietów, od małych anten dookólnych 

do dużych, montowanych na masztach parabolicznych. Nie ma jednej "właściwej" anteny dla każdej 

aplikacji; musisz wybrać antenę, która pasuje do twoich potrzeb (jeśli próbujesz zasłonić tylko jeden 

budynek, możesz tego nie robić potrzebują nawet anten zewnętrznych). Spójrz na Rozdział 6, aby 

zapoznać się z konkretnymi opisami anten. 

2.1.1 Badanie terenu 

Najbardziej wydajna sieć bezprzewodowa składa się z pojedynczego klienta rozmawiającego z jednym 

punktem dostępowym w odległości kilku stóp z absolutnie wyraźną linią wzroku między nimi i bez 

żadnego innego hałasu na używanym kanale (z innych sieci lub z urządzeń, które mają 2,4 GHz widmo). 

Oczywiście, z możliwym wyjątkiem domowej bezprzewodowej sieci LAN, te idealne warunki po prostu 

nie są możliwe. Wszyscy użytkownicy będą musieli "udostępniać fale radiowe" i najprawdopodobniej 

nie będą mogli zobaczyć punktu dostępu z miejsca, w którym się znajdują. Na szczęście przekładnia 

802.11b jest bardzo odporna na mniej niż optymalne warunki z bliskiej odległości. Planując swoją sieć, 

pamiętaj o następujących kwestiach: 

• Obiekty pochłaniające sygnały mikrofalowe, takie jak drzewa, ziemia, cegła, ściany gipsowe i ludzie 

• Obiekty, które odbijają lub rozpraszają sygnały, takie jak metal, ogrodzenia, mylar, rury, ekrany i 

zbiorniki wodne 

• Źródła hałasu 2,4 GHz, takie jak kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, bezprzewodowy 

sprzęt automatyzujący X-10 i inne sieci 802.11b 

Im więcej możesz wyeliminować ze ścieżki pomiędzy punktami dostępowymi a klientami, tym będziesz 

szczęśliwszy. Nie będziesz w stanie pozbyć się wszystkich poprzednich przeszkód, ale powinieneś być 

w stanie zminimalizować ich wpływ poprzez pracę wokół nich. 

2.2 Hot Spoty 

Specyfikacja IEEE 802.11b podaje 11 możliwych nakładających się częstotliwości, na których może 

odbywać się komunikacja. Podobnie jak w przypadku różnych kanałów w telefonie bezprzewodowym, 

zmiana kanału może pomóc wyeliminować szum, który obniża wydajność sieci i może umożliwić nawet 

współistnienie wielu sieci w tej samej przestrzeni fizycznej bez wzajemnego zakłócania się. Zamiast 

próbować skonfigurować pojedynczy centralny punkt dostępowy za pomocą anteny dookólnej o 

dużym zysku, prawdopodobnie bardziej efektywne będzie skonfigurowanie kilku zachodzących na 

siebie komórek o niskim zasięgu. Jeśli używasz sprzętu punktu dostępowego, a wszystkie punkty 

dostępu są połączone z tym samym segmentem sieci fizycznej, użytkownicy mogą nawet swobodnie 

poruszać się między komórkami. Rysunek poniższy pokazuje przykład użycia wielu punktów 

dostępowych do pokrycia dużego obszaru. 

 



 

Jak wyszczególniono w specyfikacji, 802.11b dzieli dostępne widmo na 11 zachodzących na siebie 

kanałów, jak pokazano w Tabeli 

 

 

Kanały są widmem rozproszonym i faktycznie wykorzystują szerokość pasma sygnału 22 MHz, więc 

sąsiednie odbiorniki radiowe będą musiały być rozdzielone co najmniej pięcioma kanałami, aby 

zobaczyć zachodzenie na siebie. Na przykład kanały 1, 6 i 11 nie pokrywają się. Nie należy również 

wykonywać 2 i 7, 3 i 8, 4 i 9 ani 5 i 10. Chociaż najlepiej będzie korzystać z nienakładających się kanałów 

dla punktów dostępu, w zatłoczonym otoczeniu (takim jak apartamentowiec lub park biurowy) to staje 

się coraz mniejszą opcją. Masz większą szansę na nasycenie swojego obszaru użytecznymi sygnałami z 

wielu ogniw o niskiej mocy zamiast pojedynczej wieży z anteną o wysokim zysku. Ponieważ 

poszczególne komórki nie potrzebują ogromnego zasięgu, aby pokryć szeroki obszar, można użyć anten 

o niższej mocy (i niższych kosztach), dodatkowo ograniczając możliwość ingerencji w inny bieg w 

paśmie. Na przykład możesz użyć tylko trzech kanałów (np. 1, 6 i 11), aby pokryć nieskończenie duży 

obszar, bez żadnego nakładania się kanałów. Najgorszy możliwy przypadek dotyczyłby dwóch 

osobnych sieci zajętości próbujących zająć ten sam kanał, tuż obok siebie. Im dalej możesz uciec od 

tego koszmaru kolizji, tym lepiej. Realistycznie pojedynczy kanał może z łatwością obsługiwać 

pięćdziesiąt lub więcej równocześnie użytkowników a dość częste nakładanie się kanałów jest 



dopuszczalne. Radiotelefony wykorzystują powietrze tylko wtedy, gdy faktycznie mają coś do nadania, 

i retransmitują automatycznie po błędzie, więc duże zatory odczuwa się mniej więcej tak jak zwykłe 

opóźnienie sieci dla końcowego użytkownika. Sporadyczny charakter większości ruchu sieciowego 

pomaga dzielić się powietrzem i unikać kolizji, takich jak zagrywanie kart w tacę. Możesz mieć całkowitą 

kontrolę nad własnymi punktami dostępowymi, ale co z sąsiadami? Jak możesz określić, które kanały 

są używane w twoim obszarze lokalnym? 

2.3 Obszary problemowe potencjalnego pokrycia 

Podczas gdy analizator widma (i inżynier, który go obsługuje) jest najlepszym narzędziem do badania, 

takie rzeczy nie są tanie. Na szczęście można uzyskać wiele użytecznych informacji za pomocą dobrej 

jakości radia klienckiego i oprogramowania. Zapoznaj się z narzędziami dostarczonymi z urządzeniem 

bezprzewodowym (szczególnie przydatne jest narzędzie Lucent's Site Monitor pokazane na rysunku, 

które jest dostarczane z kartami Orinoco). Powinieneś być w stanie uzyskać ogólną mapę wszystkich 

sieci i kanałów, z których korzystają. 

 

Inne (nie-802.11b) źródła emisji radiowej 2,4 GHz pojawiają się jako szum na mierniku siły sygnału. Jeśli 

na kanale, z którego chcesz skorzystać, będzie dużo hałasu, możesz spróbować go zminimalizować, 

przesuwając punkt dostępu, używając bardziej kierunkowej anteny lub wybierając inny kanał. Chociaż 

zawsze chcesz zmaksymalizować odebrany sygnał, można go użyć tylko wtedy, gdy poziom hałasu 

otoczenia jest niski. Relacja sygnału do szumu ma kluczowe znaczenie dla każdego rodzaju komunikacji. 

Jest często skracany jako stosunek sygnału do szumu. Wraz ze wzrostem tej liczby zwiększa się 

prawdopodobieństwo, że będziesz mieć niezawodną komunikację. (Aby uzyskać dobre przykłady 

niskiego współczynnika SNR, należy skonsultować się z lokalnym kanałem sieci Usenet.) Oczywiście 

żadna znana technologia nie może określić SNR rzeczywistych danych, które transmitujesz lub 

odbierasz. Na koniec musisz sam dowiedzieć się, jak wyciągnąć sygnał z szumu po opuszczeniu warstwy 

aplikacji w twojej sieci. Podsumowując: bądź dobrym sąsiadem i pomyśl o tym, co robisz, zanim 

włączysz własny sprzęt. Widmo radiowe jest zasobem publicznym i przy odrobinie współpracy może 

być używane przez wszystkich w celu uzyskania większego dostępu do zasobów sieciowych. 

2.4 Mapowanie topograficzne 101 

Po rozwinięciu urządzeń bezprzewodowych będziesz mógł spojrzeć na swoje otoczenie w inny sposób. 

Przewody klimatyzacyjne, rury, kuchenki mikrofalowe, linie energetyczne i inne źródła złośliwości 

zaczynają skakać na pierwszy plan podczas spaceru. Zanim skonfigurujesz kilka węzłów, 

najprawdopodobniej będziesz znał każde źródło szumu lub odbicia w obszarze, który próbujesz 

zasłonić. Ale co, jeśli chcesz przedłużyć zasięg, tak jak w przypadku kilkupunktowego łącza punkt-



punkt? Czy istnieje lepszy sposób na badanie otoczenia zewnętrznego niż chodzenie po nim całą trasę 

twojego linku? Może. Badania topograficzne zostały wykonane (i są ciągle aktualizowane) przez USGS 

w każdym regionie Stanów Zjednoczonych. Mapy Topo (skrót od topograficznych) są dostępne 

zarówno na papierze, jak i na płycie CD-ROM z różnych źródeł. Jeśli chcesz poznać układ terenu między 

dwoma punktami, toposy USGS są dobrym punktem wyjścia. Mapy papierowe topo są doskonałym 

źródłem informacji na temat otaczającego terenu w twojej okolicy. Za pomocą linijki można szybko 

zmierzyć przybliżoną odległość między dwoma punktami i określić, czy na ścieżce są jakieś oczywiste 

przeszkody. Mimo że są one doskonałym miejscem do rozpoczęcia długiego linku, mapy topograficzne 

nie są szczególnie istotne informacje: a mianowicie dane dotyczące drzew i budynków. Ziemia może 

wydawać się współpracować na papierze, ale jeśli pomiędzy dwoma punktami jest las lub kilka 

wysokich budynków, nie ma zbyt wiele nadziei na bezpośredni strzał. USGS zapewnia również DOQ 

(lub cyfrowe czworoboki ortofotomapy) rzeczywistej fotografii lotniczej. Niestety, swobodnie 

dostępne wersje DOQ są zwykle nieaktualne (często od 8 do 10 lat), a ostatnie DOQ są nie tylko drogie, 

ale często nawet nie są dostępne. Jeśli koniecznie musisz mieć najnowsze zdjęcia lotnicze z Twojej 

okolicy, USGS pozwoli ci pobrać je za 30 USD za zamówienie i 7,50 USD za 15 USD za plik. 

Najprawdopodobniej taniej i łatwiej będzie dokonać wstępnego oszacowania za pomocą map topo, a 

następnie po prostu wyjść i wypróbować link. Co ciekawe, MapQuest (http://www.mapquest.com/) 

niedawno zaczął udostępniać kolorowe zdjęcia lotnicze (oprócz zwykłych map ulic) z GlobeXplorer 

(http://www.globexplorer.com/). Chociaż niewiele wskazuje na to, jak aktualne są ich dane, może to 

być dobre miejsce, aby uzyskać szybki (i darmowy) przegląd antenowy okolicy. 

III. Układ sieci 

Pod wieloma względami sieć 802.11b jest bardzo podobna do sieci Ethernet. Zakładając, że chcesz 

połączyć swoich klientów bezprzewodowych z Internetem, będziesz chciał zapewnić wszystkie typowe 

usługi TCP / IP, takie jak usługa DNS (Domain Name Service) i protokół DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol), które sprawiają, że praca w sieci staje się tak zabawna . W pozostałej części 

sieci klienci bezprzewodowi wyglądają tak, jak każdy inny interfejs Ethernet i są traktowani tak samo, 

jak drukarka przewodowa na korytarzu. Możesz trasować, przepisywać, tunelować, składać, wrzeciona 

i / lub okalać pakiety z klientów bezprzewodowych, tak jak z innymi urządzeniami sieciowymi. 

Prawdopodobnie, bez względu na to, ilu klientów bezprzewodowych zamierzasz obsługiwać, 

ostatecznie będziesz musiał "uderzyć w przewód", aby uzyskać dostęp do innych sieci (takich jak 

Internet). W jaki sposób pakiety docierają z nieokiełznanej wolności fal radiowych do ustalonego, 

hiperłączonego labiryntu Internetu? W tym rozdziale opisano, co należy wiedzieć, aby to zrobić. 

3.1 Infrastruktura bezprzewodowa: Cathedral Versus Bazaar 

Podobnie jak w przypadku każdej sieci obsługującej różne fizyczne nośniki, muszą istnieć mosty 

sieciowe zdolne do wymiany danych między różnymi typami sieci. Bramka bezprzewodowa składa się 

z karty radiowej i karty sieciowej (zwykle Ethernet). W przypadku 802.11b, uczestnictwo w sieci 

bezprzewodowej musi działać w jednym z dwóch trybów: BSS lub IBSS. BSS oznacza Basic Service Set. 

W tym trybie pracy element sprzętowy nazywany punktem dostępowym (AP) zapewnia mostkowanie 

bezprzewodowej sieci Ethernet. Przed uzyskaniem dostępu do sieci przewodowej klienci 

bezprzewodowi muszą najpierw nawiązać połączenie z punktem dostępowym w zasięgu. Gdy punkt 

dostępowy uwierzytelnił klienta bezprzewodowego, umożliwia on przepływ pakietów pomiędzy 

klientem a podłączoną siecią przewodową, skutecznie działając jako prawdziwy most warstwy 2, jak 

pokazano na rysunku. Powiązany termin ESS (lub Extended Service Set) odnosi się do fizycznej podsieci 

zawierającej więcej niż jeden punkt dostępowy. W tego rodzaju aranżacji punkty dostępowe mogą 

komunikować się ze sobą, aby pozwolić uwierzytelnionym klientom na "wędrowanie" między nimi, 



przekazując informacje IP, gdy klienci poruszają się. Zauważ, że (od tego pisania) nie ma punktów 

dostępowych, które umożliwiają roaming pomiędzy sieciami rozdzielonymi przez router. 

 

IBSS oznacza Independent Basic Service Set i jest często określany jako tryb ad-hoc lub peer-to-peer. 

W tym trybie nie jest wymagany sprzętowy punkt dostępu. Każdy węzeł sieci, który znajduje się w 

zasięgu dowolnego innego, może rozpocząć komunikację, jeśli uzgodni kilka podstawowych 

parametrów. Jeśli jeden z tych rówieśników ma również połączenie przewodowe z inną siecią, może 

zapewnić dostęp do tej sieci. Rysunek przedstawia model sieci IBSS. 

 

Należy pamiętać, że radio 802.11b musi być skonfigurowane do pracy w jednym z tych trybów, ale nie 

może działać jednocześnie. Oba tryby obsługują szyfrowanie WEP z kluczem wspólnym. 

3.1.1 Sprzęt w punkcie dostępowym 

Punkty dostępu są powszechnie uważane za idealne dla zasięgu kampusu. Zapewniają pojedynczy 

punkt wejścia, który może zostać skonfigurowany przez organ centralny. Zwykle pozwalają na jeden 

lub dwa radiotelefony na AP, teoretycznie obsługując jednocześnie setki jednoczesnych użytkowników 



bezprzewodowych. Muszą być skonfigurowane za pomocą identyfikatora ESSID (Extended Service Set 

ID, znanego również jako nazwa sieci lub identyfikator obszaru usługi WLAN, w zależności od tego, z 

kim rozmawiasz); to prosty ciąg identyfikujący sieć bezprzewodową. Wielu używa programu klienta do 

konfiguracji i prostego hasła do ochrony swoich ustawień sieci. 

Większość punktów dostępowych zapewnia również ulepszone funkcje, takie jak: 

• Filtrowanie adresów MAC. Radio próbujące uzyskać dostęp do klienta musi mieć swój adres MAC 

podany na wewnętrznej tabeli przed zezwoleniem na powiązanie z AP. 

• Zamknięte sieci. Zwykle klient może podać identyfikator ESSID "DOWOLNY", aby skojarzyć go z 

dowolną dostępną siecią. W zamkniętej sieci klient musi wyraźnie określić ESSID lub nie może go 

powiązać z AP. 

• Anteny zewnętrzne. 

• Ciągłe monitorowanie jakości łącza. 

• Rozszerzone rejestrowanie, statystyki i raportowanie wydajności. 

Inne udoskonalone tryby obejmują dynamiczne zarządzanie kluczami WEP, publiczną wymianę kluczy 

szyfrowania, łączenie kanałów i inne zabawne zabawki. Niestety, te rozszerzone tryby są w pełni 

określone przez producenta (i model), nie są objęte żadną ustaloną normą, oraz nie współpracują z 

innymi urządzeniami producenta. Należy również zauważyć, że gdy klient powiązał się z AP, nie ma 

żadnych dalszych ograniczeń narzucanych przez AP na to, z jakich usług może korzystać klient. Punkty 

dostępowe są idealnym wyborem dla sieci prywatnych z wieloma klientami bezprzewodowymi, które 

istnieją w ograniczonej przestrzeni fizycznej, zwłaszcza w tej samej podsieci fizycznej (takiej jak firma 

lub college kampus). Zapewniają one wysoki stopień kontroli nad tym, kto może uzyskać dostęp do 

przewodu, ale nie są tanie (średni AP przy tym pisaniu kosztuje między 800 a 1000 USD). Inna klasa 

punktu dostępu jest czasami nazywana bramą domową. Jabłko AirPort, Orinoco RG-1000 i Linksys 

WAP11 są popularnymi przykładami niskonakładowych punktów dostępowych. Są one zazwyczaj 

znacznie tańsze niż ich komercyjne odpowiedniki, kosztujące od 200 do 500 USD. Wiele z nich ma 

wbudowane modemy, umożliwiające dostęp do połączenia bezprzewodowego (co może być bardzo 

przydatne, jeśli dostęp do sieci Ethernet nie jest dostępny, gdziekolwiek się znajdujesz). Większość 

nawet zapewnia translację adresów sieciowych (NAT), DHCP i usługi mostkowania dla klientów 

bezprzewodowych. Chociaż mogą nie obsługiwać tylu jednoczesnych klientów, co AP z wyższej półki, 

mogą zapewnić tani, prosty dostęp dla wielu aplikacji. Konfigurując niedrogi AP dla trybu mostkowego 

Ethernet, możesz mieć wysoki stopień kontroli nad tym, do jakich indywidualnych klientów można 

uzyskać dostęp sieci przewodowej. Pomimo wysokich kosztów, AP mają swoje miejsce w budowaniu 

sieci bezprzewodowych społeczności. Są szczególnie dobrze przystosowane do odległych lokalizacji 

przemiennika, ze względu na łatwość konfiguracji, niskie zużycie energii (w porównaniu do komputera 

stacjonarnego lub przenośnego) oraz brak ruchomych części. 

3.1.2 Sieci peer-to-peer 

Jeśli celem twojego projektu bezprzewodowego jest zapewnienie publicznego dostępu do usług 

sieciowych, funkcje zapewniające wysokiej klasy AP będą prawie na pewno przesadzone, szczególnie 

w świetle ich wysokich kosztów. Na szczęście w trybie IBSS sprzęt AP jest całkowicie opcjonalny. Radia 

działające w trybie IBSS mogą komunikować się ze sobą, jeśli mają takie same ustawienia ESSID i WEP. 

Jak wspomniano wcześniej, komputer z kartą 802.11b i innym połączeniem sieciowym (zazwyczaj 

Ethernet lub połączenie telefoniczne) może służyć jako brama między dwiema sieciami. Dodaj usługi 

DHCP i NAT, a efektywnie masz pełno bram internetowych. Ponieważ różne bezpłatne systemy 



operacyjne mogą świadczyć te usługi i będą działać dobrze na sprzęcie, którego wiele osób już 

przebywa w szafach (np. 486 laptopów i low-endowych systemach Pentium), ten tryb działania jest 

coraz popularniejszą alternatywą dla drogich AP. Jeśli masz już dostępny sprzęt hosta, niski koszt 

utworzenia bramki jest bardzo atrakcyjny (koszt przeciętnej karty radiowej klienta wynosi 120 USD, 

czyli około połowę mniej niż AP). Czego brakuje w bramie typu "zrób to sam"? Zamiast niezliczonych 

metod kontroli dostępu oferowanych przez rzeczywiste punkty dostępowe, jedyną dostępną, 

dostępną kontrolą dostępu jest WEP. Jak widzieliśmy wcześniej, klucz współdzielony niewiele robi sam 

dla bezpieczeństwa, i tak nie jest odpowiedni w ustawieniach sieci publicznej. Jak więc możemy 

zapewnić dostęp do sieci i nadal zniechęcać do nadużywania przez anonimowych klientów 

bezprzewodowych ?. 

3.2 Usługi podstawowe 

Sieć może być tak prosta jak połączenie PPP z usługodawcą internetowym, lub równie imponująca i 

barokowa, jak wielonarodowa korporacyjna MegaNet. Ale każdy węzeł w wielomilionowej sieci w 

Dolinie Krzemowej musi odpowiadać na te same podstawowe pytania, na które musi odpowiedzieć 

komputer dial-up: kim jestem, dokąd zmierzam i jak tu dotrzeć? Aby klienci bezprzewodowi mieli łatwy 

dostęp do sieci, muszą być zapewnione następujące podstawowe usługi. 

3.2.1 DHCP 

Dni statycznych adresów IP i parametrów sieciowych użytkownika są na szczęście daleko za nami. 

Dzięki protokołowi DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) możliwe jest (a nawet banalne) 

skonfigurowanie serwera odpowiadającego na żądania klienta dotyczące informacji o sieci. Zazwyczaj 

serwer DHCP dostarcza wszystkich informacji, które klient potrzebuje, aby rozpocząć routowanie 

pakietów w sieci, w tym własnego adresu IP klienta, domyślnej bramy internetowej i adresów IP 

lokalnych serwerów DNS. Konfiguracja klienta jest śmiesznie łatwa i jest skonfigurowana po wyjęciu z 

pudełka dla DHCP we wszystkich nowoczesnych systemach operacyjnych. Chociaż dokładne 

przeanalizowanie protokołu DHCP wykracza poza zakres tej książki, przydatny jest krótki przegląd. 

Typowa sesja DHCP rozpoczyna się po uruchomieniu klienta, nie wiedząc nic o sieci, do której jest 

podłączony, z wyjątkiem własnego adresu MAC sprzętu. Wysyła pakiet mówiąc: "Jestem tutaj, a to jest 

mój adres MAC. Jaki jest mój adres IP?" Serwer DHCP w tym samym segmencie sieci nasłuchuje tych 

żądań i odpowiada: "Witaj adres MAC, tutaj jest twój adres IP, a przy okazji, tutaj jest adres IP do 

kierowania wychodzących pakietów do, i niektóre serwery DNS są tam. Wróć za chwilę, a dam ci więcej 

informacji. " A klient, uzbrojony w odrobinę wiedzy, idzie w swoją wesołą stronę. Ten model pokazano 

na rysunku 

 

W środowisku bezprzewodowym DHCP jest absolutną koniecznością. Nie ma sensu błąkać się bez 

kabla, jeśli musisz ręcznie ustawić parametry sieci dla dowolnej sieci, w której się znajdujesz. O wiele 



wygodniej jest pozwolić komputerom na samodzielną pracę (i pozwolić ci wrócić do ważniejszych 

rzeczy, takich jak IRC lub "Quake III Arena"). Ponieważ DHCP umożliwia węzłowi wykrycie informacji o 

jego sieci, można uzyskać "online" bez wcześniejszej wiedzy o układzie danej sieci. Ta usługa 

demonstruje warunek, który administratorzy sieci znają od lat: użytkownicy po prostu chcą się połączyć 

z Internetem, nie wiedząc (ani nawet nie troszcząc się o sieć bazową). Z ich punktu widzenia powinno 

po prostu działać. DHCP umożliwia taką magię. Z punktu widzenia administratora sieci magia nie jest 

nawet trudna do zrealizowania. Dopóki w segmencie sieci działa dokładnie jeden serwer DHCP, wszyscy 

klienci mogą pobierać dane z puli dostępnych adresów IP. Serwer DHCP zarządza pulą na jej serwerze 

własne, odzyskujące adresy, które nie są już używane i przenoszące je do nowych klientów. W wielu 

przypadkach istniejący serwer DHCP sieci przewodowej obsługuje użytkowników bezprzewodowych 

bez problemów. Widzi żądanie DHCP węzła bezprzewodowego, tak jak każde inne i odpowiada 

odpowiednio. Jeśli twoja sieć przewodowa nie dostarcza jeszcze DHCP, lub jeśli twoja brama 

bezprzewodowa nie jest w stanie mostkować L2, nie martw się. 

3.2.2 DNS 

Mój sposób, w jaki różniłby się świat online, gdybyśmy rozmawiali o wysyłaniu poczty na adres 

rob@202-201.239.36 lub byli podekscytowani faktem, że właśnie przeszedł czas 64.28.67.150. DNS to 

dynamiczny katalog telefoniczny Internetu, mapujący przyjazne dla ludzi nazwy (np. Oreillynet.com lub 

slashdot.org) na przyjazne komputerowo numery (jak na przykład kwadraty z kropkami powyżej). 

Internet bez DNS jest o tyle zabawny i wygodny, jak odnoszenie się do ludzi przez ich numery 

ubezpieczenia społecznego. Podobnie jak w przypadku DHCP, istniejące serwery DNS w sieci powinny 

być bardziej niż wystarczające do świadczenia usług rozpoznawania nazw dla klientów 

bezprzewodowych. Jednak w zależności od konkretnej aplikacji bezprzewodowej możesz być 

kreatywny dzięki zapewnieniu dodatkowych usług DNS. Buforujący serwer DNS może być odpowiedni, 

aby zmniejszyć obciążenie podstawowych serwerów DNS (szczególnie jeśli masz dużą liczbę klientów 

bezprzewodowych). Możliwe jest nawet uruchomienie oddzielnego systemu DNS dla hostów 

bezprzewodowych, aby węzły bezprzewodowe mogły z łatwością udostępniać usługi sobie nawzajem. 

3.2.3 NAT 

Aby jakikolwiek komputer był dostępny przez Internet, musi być możliwe przekierowanie do niego 

ruchu. Władza centralna, IANA (Internet Assigned Numbers Authority, http://www.iana.org/), 

przechowuje klucze do Internetu. Ten międzynarodowy organ kontroluje, w jaki sposób adresy IP są 

rozproszone w różnych częściach świata, starając się utrzymać każdą część Internetu (teoretycznie) od 

każdego innego i zapobiegając przypadkowemu ponownemu wykorzystaniu adresów IP w różnych 

częściach świata . Niestety, ze względu na nieoczekiwanie ogromną popularność sieci, to, co uważano 

za dużą przestrzeń adresową w czasie projektowania, okazało się żałośnie niewystarczające w 

rzeczywistym świecie. Ponieważ tysiące nowych użytkowników pojawia się online po raz pierwszy 

każdego dnia, ogólna zgoda jest taka, że po prostu nie ma wystarczającej liczby adresów IP, którymi 

można by się poruszać. Większość dostawców usług internetowych jest coraz bardziej sparaliżowana, 

jeśli chodzi o brak przestrzeni domowej, i nie chcą wydawać więcej niż jednego na klienta (i, w wielu 

przypadkach, już tego nie zrobią, dzięki cudom DHCP). Teraz widzimy nieunikniony problem: załóżmy, 

że masz jeden adres IP przydzielony ci przez dostawcę usług internetowych, ale chcesz umożliwić 

dostęp do Internetu wielu urządzeniom, w tym węzłom bezprzewodowym. Na pewno nie chcesz płacić 

wygórowanych opłat za więcej przestrzeni adresowej, tylko po to, aby Twój siostrzeniec mógł połączyć 

się z internetem, gdy raz w miesiącu przynosi bezprzewodowy laptop. Tutaj NAT może ci pomóc. 

Prawdziwie mieszane błogosławieństwo, NAT (określane w niektórych kręgach jako "maskarada") 

zapewnia dwukierunkową usługę przesyłania między Internetem a inną siecią komputerów. Komputer 

dostarczający translacji NAT ma zwykle dwa interfejsy sieciowe. Jeden interfejs jest podłączony do 



Internetu (gdzie używa rzeczywistego adresu IP), a drugi jest podłączony do sieci wewnętrznej. 

Maszyny w sieci wewnętrznej używają dowolnie przypisanych, zarezerwowanych adresów IP IANA i 

kierują cały ruch wychodzący przez skrzynkę NAT. Gdy skrzynka NAT otrzymuje pakiet związany z 

Internetem, odnotowuje, skąd pochodzi pakiet. Następnie przepisuje pakiet za pomocą swojego 

"prawdziwego" adresu IP i wysyła zmodyfikowany pakiet do dostawcy Internetu (skąd przechodzi przez 

resztę Internetu, miejmy nadzieję, że dociera do żądanego miejsca docelowego). Gdy odpowiedź (jeśli 

w ogóle) powróci, pole NAT wyszuka, kto złożył oryginalne żądanie, przepisuje pakiet przychodzący i 

zwraca go do pierwotnego nadawcy. Jeśli chodzi o resztę sieci, widoczna jest tylko maszyna NAT. Jeśli 

chodzi o klientów wewnętrznych, są oni bezpośrednio podłączeni do Internetu. Rysunek pokazuje 

model konfiguracji NAT. 

 

IANA zarezerwowała następujące zestawy adresów IP do użytku prywatnego: 

10.0.0.0 - 10.255.255.255 

172.16.0.0 - 172.31.255.255 

192.168.0.0 - 192.168.255.255 

Są to adresy, które gwarantują, że nigdy nie będą używane w Internecie. Dopóki twoje wewnętrzne 

maszyny używają adresów IP w jednym z tych trzech zakresów, twój ruch nie będzie kolidował z 

żadnym innym hostem w sieci. Jako dodatkowy bonus, ponieważ zarezerwowany ruch IP nie jest nawet 

routowane przez Internet, skutecznie otrzymujesz bezpłatną zaporę ogniową dla wszystkich hostów 

NAT'd. NAT jest przydatny, ale nie jest pozbawiony wad. Na przykład niektóre usługi mogą nie działać 

poprawnie z niektórymi implementacjami NAT. Przede wszystkim aktywne sesje FTP nie działają w 

niektórych skrzynkach NAT. Inną poważną wadą NAT jest to, że skutecznie sprawia, że Internet jest 

medium tylko do odczytu, podobnie jak telewizja. Jeśli możesz mieć tylko ruch wychodzący (do 

serwerów sieciowych, dla przykład), a ruch z Internetu nie może dotrzeć bezpośrednio do Twojego 

komputera, wtedy nie masz możliwości serwowania danych i ponownego wnoszenia do sieci! Nie 



uniemożliwia to korzystania z usług dwukierunkowych, takich jak IRC i poczta e-mail, ale uniemożliwia 

korzystanie z łatwych do uruchomienia usług gdzie użytkownicy Internetu łączą się bezpośrednio z tobą 

(na przykład uruchomienie własnego serwera zza NAT nie jest banalne). Pomimo tych niedogodności 

NAT jest nieocenionym narzędziem umożliwiającym dostęp do zasobów internetowych wielu ludziom. 

W części 5 zbudujemy bramę Linuksa, która wykona dla Ciebie NAT i obsłuży prawie każdą popularną 

formę ruchu internetowego, którą chcesz rzucić (włączając w to aktywny FTP). Oczywiście, jeśli masz 

tyle szczęścia, że masz mnóstwo przestrzeni na żywo IP, możesz się nią pochwalić i przydzielić na żywo 

adresy IP swoim klientom bezprzewodowym! Naturalnie, większość ludzi (a nawet ich laptopy) jest 

nieprzygotowana na nieokiełznany przypływ adrenaliny przy użyciu adresu IP na żywo bez firewalla. 

Ale jeśli masz tyle prawdziwych adresów IP, które musisz wyrzucić, musisz być przyzwyczajony do 

dużego życia. Tylko nie martw się, gdy zauważysz, że Twoi klienci spontanicznie restartują lub nagle 

serwują 0-dAy W @ r3z. To wszystko jest częścią pięknego doświadczenia online. 

3.3 Zagadnienia bezpieczeństwa 

Chociaż różnice między uwięzionymi a nie uwiązanymi są niewielkie, są znaczące. Na przykład wszyscy 

słyszeli o archetypowym "snifferze pakietów z czarnymi kapeluszami", chichoczącym socjopacie 

siedzącym w twoim fizycznym segmencie sieci Ethernet, który ukrywał pakiety dla własnych 

nikczemnych celów. Może to być niezadowolony pracownik, konsultant o złym nastawieniu, a nawet 

(w jednym legendarnym przypadku) konkurent z laptopem, czas na rękach i dużo nerwów. Chociaż 

sieci przełączane, rozsądne środowisko pracy i sumienny personel recepcji może przejść długą drogę, 

aby zminimalizować narażenie na fizyczny podsłuch, stawka jest podnoszona za pomocą sieci 

bezprzewodowej. Nagle nie trzeba już fizycznej obecności, aby rejestrować dane: po co zawracać sobie 

głowę przemytem sprzętu na miejscu, skoro możesz złamać z własnego domu lub biura dwie przecznice 

dalej z anteną o wysokim zysku? Jak głosi historia, jeden z głównych producentów sprzętu 

komputerowego znalazł kiedyś nowego "pracownika" siedzącego w poprzednio niezamieszkanym 

sześcianie. Najwyraźniej był tam przez trzy tygodnie, podłączony do sieci firmowej i szczęśliwie logował 

dane, zanim HR się dowiedział, kim jest. Wizje palenia papierosów, jasnoskórych krakersów w 

ciemnych pokojach na bok, jest kwestia, którą wielu administratorów przeoczyć przy projektowaniu 

sieci: cały powód istnienia sieci polega na łączeniu ludzi ze sobą! Usługi, które są trudne do 

wykorzystania przez użytkowników, będą po prostu nieużywane. Możesz bardzo dobrze mieć 

najbardziej kryptograficzną metodę na świecie, aby uwierzytelnić użytkownika w systemie. Możesz 

nawet mieć najnowsze dane biometryczne identyfikacja, pełna zdolność do wykrywania i odpylania 

oraz niezależne, zweryfikowane i podpisane cyfrowo zabezpieczenie zawartości dla każdego 

pojedynczego pakietu. Ale jeśli przeciętny użytkownik nie może po prostu sprawdzić jej e-maila, to 

wszystko na nic. Jeśli droga do piekła jest wyłożona dobrymi intencjami, celny punkt kontrolny musi z 

pewnością być prowadzony przez Overzealous Security Consultanta. Dwa główne problemy związane 

z klientami bezprzewodowymi to: 

• Kto może uzyskiwać dostęp do usług sieciowych? 

• Do jakich usług mają dostęp upoważnieni użytkownicy? 

Jak się okazuje, przy odrobinie planowania problemy te można rozwiązać (lub starannie pominąć) w 

większości przypadków w świecie rzeczywistym. W tej sekcji przyjrzymy się sposobom zaprojektowania 

sieci, która zapewni, że Twoje dane będą docierać tam, gdzie należy, tak szybko i skutecznie, jak to 

możliwe. Rzućmy okiem na narzędzia, które mamy dostępne, aby określić, kto ma dostęp do czego. 

3.3.1 WEP 



Specyfikacja 802.11b określa formę szyfrowania zwaną depeszami przewodnionymi lub WEP. 

Szyfrowanie pakietów w warstwie MAC powoduje, że tylko klienci znający "tajny klucz" mogą kojarzyć 

się z punktem dostępu lub grupą peer-to-peer. Każdy bez klucza może widzieć ruch sieciowy, ale każdy 

pakiet jest zaszyfrowany. Specyfikacja wykorzystuje 40-bitowy algorytm RC4 PRNG [2] o 

współdzielonym kluczu z RSA Data Security. Większość kart 802.11b (Agere Orinoco, Cisco Aironet i 

Linksys WPC11, aby wymienić tylko kilka) obsługuje ten standard szyfrowania. 

Generator liczb pseudolosowych. Mogło być gorzej, ale entropia wymaga czasu. 

Chociaż szyfrowanie sprzętowe brzmi jak dobry pomysł, implementacja w 802.11b jest daleka od 

ideału. Przede wszystkim szyfrowanie odbywa się w warstwie łącza, a nie w warstwie aplikacji. Oznacza 

to, że twoja komunikacja jest chroniona do bramy, ale nie dalej. Gdy uderzy w drut, twoje pakiety 

zostaną wysłane w przejrzysty sposób. Co gorsza, każdy inny uprawniony klient bezprzewodowy, który 

ma klucz, może bezkarnie czytać twoje pakiety, ponieważ klucz jest wspólny dla wszystkich klientów. 

Możesz spróbować sam; po prostu uruchom tcpdump na swoim laptopie i oglądaj pakiety sąsiada po 

prostu latające, nawet przy włączonej WEP. Niektórzy producenci (np. Agere i Cisco) wprowadzili 

własne, własne rozszerzenia do WEP, w tym klucze 128-bitowe i dynamiczne zarządzanie kluczami. 

Niestety, ponieważ nie są one zdefiniowane przez standard 802.11b, nie ma gwarancji, że karty różnych 

producentów, które używają tych rozszerzeń, będą współpracować (i, ogólnie rzecz biorąc, nie). Aby 

rzucić więcej paliwa na spalony kopiec opon WEP, zespół kryptologów z University of California w 

Berkeley zidentyfikował słabe punkty w sposobie wdrażania WEP, skutecznie unieważniając siłę 

szyfrowania. Biorąc pod uwagę wszystkie te problemy, dlaczego WEP jest wciąż wspierany przez 

producentów? I cóż to jest za budowanie publicznych sieci dostępowych? WEP nie został 

zaprojektowany jako ostateczne narzędzie zabezpieczające "zabójca" (nie można też twierdzić, że jest 

tak naprawdę). Jego akronim sprawia, że intencja jest jasna: prywatność ekwiwalentności 

przewodowej. Innymi słowy, celem za WEP było zapewnienie żadnej lepszej ochrony, niż miałoby to 

miejsce, gdy fizycznie podłączasz się do sieci Ethernet. (Należy pamiętać, że w przewodowym 

ustawieniu Ethernet nie ma żadnego szyfrowania zapewnionego przez protokół - na to ma służyć 

ochrona warstwy aplikacji, patrz dyskusja na temat tunelowania w dalszej części tego rozdziału.) To, 

co zapewnia WEP, jest łatwe, ogólnie skuteczny, interoperacyjny środek odstraszający 

nieautoryzowany dostęp. O ile jest to technicznie wykonalne, aby zdeterminowany intruz uzyskał 

dostęp, jest on nie tylko większy niż większość użytkowników, ale zazwyczaj nie jest wart czasu i 

wysiłku, szczególnie jeśli już rozdajesz publiczny dostęp do sieci! Jak zobaczymy w części 7, jeden 

obszar, w którym WEP jest szczególnie użyteczny, znajduje się na każdym końcu długiego łącza typu 

"od punktu do punktu". W tej aplikacji niechciani klienci mogą potencjalnie obniżyć wydajność sieci dla 

dużej grupy ludzi, a WEP może nie tylko zniechęcić potencjalnych złodziejów do łączenia, ale także 

zachęcić ich do skonfigurowania większej liczby publicznych bram dostępu. 

3.3.2 Routing i zapora ogniowa 

Podstawowym kryterium bezpieczeństwa dostępu do sieci bezprzewodowej jest miejsce, w którym 

można go dopasować do istniejącej sieci. Niezależnie od metody bramy (AP lub DIY) musisz wziąć pod 

uwagę usługi, do których chcesz mieć dostęp. Ponieważ głównym celem tej książki jest opisanie metod 

zapewniania publicznego dostępu do usług sieciowych (w tym dostępu do Internetu), zdecydowanie 

zalecam skonfigurowanie twoich bezprzewodowych bram w tym samym miejscu, w którym miałbyś 

dowolny publiczny zasób: w strefie DMZ twojej sieci lub poza nią. twoja zapora ogniowa w ogóle. W 

ten sposób, nawet przy całkowitym rozpadzie środków bezpieczeństwa, najgorsze, że skończy się 

społeczny dewiant, to dostęp do Internetu, a nie nieograniczony dostęp do twojego prywatnej 

wewnętrznej sieci. Ta konfiguracja, jak pokazano na poniższym rysunku, praktycznie nie stanowi 

zachęty dla nikogo, kto próbowałby złamać twoją bramkę, ponieważ jedyną rzeczą, jaką można 



uzyskać, byłby większy dostęp do Internetu. Ataki pochodzące z interfejsu bezprzewodowego mogą z 

łatwością rejestrować adresy MAC i siłę sygnału. W trybie IBSS jest to jeszcze większy środek 

odstraszający. Jako, że potencjalny napastnik musi przekazać, aby przeprowadzić atak, przekazuje nie 

tylko unikalny identyfikator (ich adres MAC), ale także ich fizyczną lokalizację! 

 

Zakładając, że cała łączność bezprzewodowa ma miejsce poza twoją prywatną siecią, co się dzieje, 

kiedy ty lub twoi znajomi chcecie się połączyć z sieci bezprzewodowej z powrotem do sieci 

wewnętrznej? Czy inni użytkownicy sieci bezprzewodowych nie będą w stanie monitorować ruchu i 

pobierać haseł i innych poufnych informacji? 

3.3.3 Szyfrowane tunele 

Szyfrowanie warstwy aplikacji jest krytyczną technologią, gdy mamy do czynienia z niezaufanymi 

sieciami (na przykład takimi jak łącza sieci bezprzewodowej). Korzystając z tunelu szyfrującego, możesz 

zabezpieczyć komunikację od podsłuchiwaczy aż do drugiego końca tunelu. Jeśli używasz tunelu z 

laptopa na inny serwer, niedoszłe czarne czapki słuchające twojej rozmowy będą miały nie do 

pokonania zadanie złamania silnej kryptografii. Dopóki ktoś nie znajdzie taniego sposobu na 

zbudowanie komputera kwantowego (i być może zimnej komórki fuzyjnej do jej zasilania), działanie to 

jest ogólnie uważane za stratę czasu. Na rysunku serwer WWW zapewniający 128-bitowe połączenia 

SSL zapewnia dużą ochronę, aż do bezprzewodowego laptopa. SSL zapewnia szyfrowanie warstwy 

aplikacji. 



 

Protokół SSL doskonale nadaje się do zabezpieczania ruchu w sieci, ale co z innymi usługami 

sieciowymi? Weźmy ten typowy scenariusz: jesteś w pracy lub w domu, wesoło odpinając laptopa. 

Chcesz odzyskać swoją pocztę z serwera pocztowego za pomocą klienta POP (Netscape Mail, Eudora, 

fetchmail itp.). Jeśli połączysz się bezpośrednio z komputerem, twój klient pocztowy wyśle twój login i 

hasło "w oczywisty sposób". Oznacza to, że ktoś niegodziwy, znajdujący się gdzieś pomiędzy tobą a 

twoim serwerem pocztowym (albo gdziekolwiek w twojej sieci bezprzewodowej, albo nawet "na 

drucie", jeśli jesteś oddzielony przez inną sieć) może słuchać i może pobrać kopię twoich informacji po 

drodze. Loginu tego można użyć nie tylko w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do poczty e-

mail, ale w wielu przypadkach także w celu przyznania konta powłoki na serwerze pocztowym! Aby 

temu zapobiec, możesz użyć funkcji tunelowania SSH. Tunel SSH działa w następujący sposób: zamiast 

bezpośrednio łączyć się z serwerem poczty, najpierw nawiązujemy połączenie SSH z siecią wewnętrzną, 

w której znajduje się serwer poczty (w tym przypadku z bramą bezprzewodową). Twoje 

oprogramowanie klienckie SSH ustawia mechanizm przekazywania portów, dzięki czemu ruch 

trafiający do portu POP twojego laptopa magicznie zostanie przesłany dalej przez zaszyfrowany tunel i 

kończy się na porcie POP serwera pocztowego. Następnie kierujesz klienta poczty e-mail do lokalnego 

portu POP i myśli, że rozmawia ze zdalnym końcem (tylko tym razem cała sesja jest szyfrowana). 

Poniższy rysunek przedstawia model tunelu SSH w sieci bezprzewodowej. 



 

Z tunelem w miejscu każdy, kto próbuje monitorować rozmowę między laptopem a serwerem 

pocztowym, otrzymuje coś przypominającego szum linii. Dobrym pomysłem jest nabycie nawyku 

tunelowania wszystkiego, co chcesz zachować w tajemnicy, nawet w sieciach przewodowych. 

Tunelowanie SSH nie musi również zatrzymywać się w połączeniach POP. Dowolny port TCP (na 

przykład SMTP) można łatwo skonfigurować do tunelowania na inną maszynę z uruchomionym SSH, 

prawie wszędzie w Internecie. Zobaczymy, jak to zrobić w części 7. 

3.4 Podsumowanie 

Aby zachować maksymalną kompatybilność z dostępnym sprzętem klienckim 802.11b, a mimo to nadal 

zapewniać odpowiedzialny dostęp do Internetu, możemy zastosować kombinację niedrogiego sprzętu 

i bezpłatnego oprogramowania, aby osiągnąć akceptowalną równowagę między dostępem i 

bezpieczeństwem. W kolejnych rozdziałach dowiemy się, jak skonfigurować podstawowy 

bezprzewodowy dostęp do istniejącej sieci przewodowej. Następnie stworzymy praktyczną metodę 

dostarczania usług bezprzewodowych do twojego lokalnego społeczność, przy minimalnych kosztach, 

jednocześnie promując udział społeczności i indywidualną odpowiedzialność. 

IV. Używanie punktów dostępu 

Jak omówiliśmy w części 3, punkt dostępu to element sprzętu, który łączy klientów bezprzewodowych 

z siecią przewodową (i zwykle z Internetem). Podobnie jak w przypadku każdego elementu 

mostkującego, ma co najmniej dwa połączenia sieciowe i tasuje ruch między nimi. Interfejs 

bezprzewodowy to zwykle wbudowane radio lub osadzona karta bezprzewodowa PCMCIA. Drugim 

interfejsem sieciowym może być Ethernet, modem telefoniczny lub nawet inny adapter 

bezprzewodowy. Sprzęt punktu dostępu kontroluje dostęp do iz obu sieci. Po stronie bezprzewodowej 

większość dostawców wdrożyła metody kontroli dostępu 802.11b (takie jak klucze szyfrowania WEP, 

"zamknięte" sieciowe identyfikatory ESSID i filtrowanie adresów MAC). Niektórzy dodali własne 

rozszerzenia, aby zapewnić dodatkowe zabezpieczenia, takie jak szyfrowanie za pomocą klucza 

publicznego. Wiele punktów dostępu umożliwia również kontrolę nad tym, co sieć przewodowa może 

wysyłać do klientów bezprzewodowych, poprzez proste reguły zapory ogniowej. Niestety, jak to zwykle 

bywa z prawnie zastrzeżonymi rozszerzeniami, te usługi mogą być używane tylko wtedy, gdy wszyscy 



twoi klienci sieciowi używają sprzętu od tego samego dostawcy. Oprócz zapewnienia kontroli dostępu 

punkt dostępowy utrzymuje także własne połączenia sieciowe. Obejmuje to funkcje takie jak 

wybieranie numeru telefonu i łączenie się z usługodawcą internetowym na żądanie lub korzystanie z 

DHCP w interfejsie sieci Ethernet w celu uzyskania dzierżawy sieci. Większość punktów dostępu może 

zapewniać usługi NAT i DHCP klientom bezprzewodowym, w ten sposób obsługując wielu 

użytkowników bezprzewodowych, a jednocześnie wymagając tylko jednego adresu IP z przewodu. 

Niektóre obsługują bezpośrednie mostkowanie, pozwalając sieciom przewodowym i 

bezprzewodowym na wymianę danych tak, jakby były połączone fizycznie. Jeśli punkt dostępowy ma 

wiele urządzeń radiowych, może je łączyć z przewodem, co pozwala na bardzo elastyczną, rozszerzalną 

sieć. Kolejną ważną usługą świadczoną przez AP jest możliwość "przekazywania" klientów, gdy wędrują 

pomiędzy punktami dostępowymi. Dzięki temu użytkownicy mogą poruszać się po kampusie uczelni, 

nie tracąc przy tym połączenia sieciowego. Obecna technologia AP zezwala jedynie na roaming między 

punktami dostępowymi w tej samej podsieci fizycznej (tj. AP, które nie są oddzielone routerem). 

Niestety, protokół roamingowy pozostawiono niezatwierdzony w specyfikacji 802.11, więc każdy 

producent wdrożył własną metodę. Oznacza to, że przekazywanie danych pomiędzy punktami dostępu 

różnych producentów nie jest obecnie możliwe. W ubiegłym roku na rynku konsumenckim pojawiło 

się co najmniej 20 różnych rozwiązań sprzętowych z punktu dostępowego. Modele o niskim koszcie 

(przeznaczone do użytku w domu lub małym biurze), takie jak Linksys WAP11 i D-Link DWL-1000AP, są 

obecnie sprzedawane za około 200 USD. Wyższe AP, takie jak Orinoco AP-1000 i Cisco Aironet 350, 

kosztują ponad 1000 USD. Zazwyczaj droższy sprzęt zawiera więcej funkcji, większy zasięg i ogólnie 

bardziej stabilne operacje. Podczas gdy każdy punkt dostępu będzie wymagał zgodności ze standardem 

802.11b (lub Wi-Fi), nie wszystkie są identyczne. Funkcje wyróżniające różne modele obejmują:  

Wi-Fi jest nazwą "przyjazną dla marketingu" wybraną przez WECA (Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance) w odniesieniu do sprzętu zgodnego ze standardem 802.11b. Zobacz http://www.weca.net/, 

jeśli jesteś tak pochłonięty. 

• Bezpośrednie łączenie z siecią przewodową 

• Usługa NAT / DHCP 

• Wiele radiotelefonów (w celu obsługi większej liczby użytkowników lub użycia jako repeater) 

• Zewnętrzne złącza antenowe 

• Większa moc wyjściowa radia (większość działa przy 30mW, a niektóre działają z prędkością 100mW 

lub więcej) Ogólnie rzecz biorąc, poszukaj AP w swoim przedziale cenowym, który działa w twoim 

zamierzonym zastosowaniu, z możliwie największym zasięgiem. Pojedyncze AP radiowe mogą 

obsługiwać wielu użytkowników jednocześnie, a jak zobaczymy w części 6, dodanie AP do twojej sieci 

jest prawdopodobnie lepsze niż dodanie do twojego istniejącego AP wyższych anten lub wzmacniaczy. 

4.1 Ostrzeżenia dotyczące punktów dostępu 

Jedną z cech, która jest bardzo potrzebna (wśród użytkowników starających się pokonać dystans) jest 

możliwość połączenia się w powietrzu z innym punktem dostępu. Podobno Intel 2011 może 

wykonywać pomosty AP-to-AP (podobnie jak Linksys WAP11 po aktualizacji oprogramowania). Jednak 

raporty z tego pola wydają się wskazywać na chwiejne działanie w najlepszym razie, od tego pisania. 

Zwykle AP nie rozmawiają ze sobą w powietrzu; są zaprojektowane do rozmowy z kartami klienta. Tak 

więc w przypadku łącza punkt-punkt najwyższy punkt trzeba użyć routera PC klienta, aby porozmawiać 

z punktem dostępowym lub użyć dwóch routerów w trybie IBSS (bez AP). Do czasu wydania tej książki 

producenci powinni mieć lepszą wersję oprogramowania (mamy nadzieję). Powinieneś także poważnie 



zastanowić się, w jaki sposób dopasować APs do istniejącej sieci przewodowej. Nawet z szyfrowaniem 

WEP i innymi metodami kontroli dostępu, zabezpieczenia AP są dalekie od doskonałości. Ponieważ 

punkt dostępu jest z definicji w zasięgu wszystkich użytkowników bezprzewodowych, każdy 

użytkownik powiązany z punktem dostępowym może zobaczyć ruch każdego innego użytkownika. O 

ile szyfrowanie warstwy aplikacji nie jest chronione w inny sposób, wszystkie wiadomości e-mail, ruch 

internetowy i inne dane są łatwo czytelne dla każdego, kto korzysta z narzędzi do analizy protokołów, 

takich jak tcpdump lub ethereal. Jak widzieliśmy w części 3, poleganie wyłącznie na WEP, aby 

powstrzymać ludzi od twojej sieci, może nie być wystarczającą ochroną przed określonym czarnym 

kapeluszem. Pod względem ustanowienia sieci społecznościowej punkty dostępu zapewniają jedną 

absolutnie krytyczną usługę: są łatwym, standardowym i niedrogim narzędziem do łączenia urządzeń 

bezprzewodowych z siecią przewodową. Gdy ruch bezprzewodowy trafi na przewód, może zostać 

przekierowany i manipulowane tak jak każdy inny ruch sieciowy, ale najpierw musi się tam dostać. 

Bezprzewodowe punkty dostępowe, które są obecnie na rynku konsumenckim, zostały 

zaprojektowane w celu połączenia małej grupy zaufanych ludzi z siecią przewodową i zablokowania 

wszystkich innych. Metody kontroli dostępu wdrożone w punktach dostępowych odzwierciedlają tę 

filozofię, a jeśli w ten sposób zamierzasz używać sprzętu, powinno to działać bardzo dobrze. Załóżmy 

na przykład, że chcesz współdzielić dostęp do sieci bezprzewodowej z sąsiadem, ale nie z resztą bloku. 

Możesz zdecydować się na wspólny prywatny klucz WEP i prywatny ESSID i zachować je w tajemnicy 

między wami. Ponieważ zapewne ufasz sąsiadowi, to rozwiązanie może zadziałać dla was obojga. 

Możesz nawet utworzyć listę wszystkich radiotelefonów, które zamierzasz używać w sieci i limitować 

punkt dostępu, aby zezwolić im na powiązanie. Wymagałoby to większego nakładu pracy 

administracyjnej, ponieważ jeden z was musiałby wprowadzać zmiany w AP za każdym razem, gdy 

chciałoby się dodać kolejne urządzenie, ale dodatkowo ograniczałoby to, kto mógł uzyskać dostęp do 

sieci bezprzewodowej. Chociaż wspólny tajny klucz WEP i statyczna tabela adresów sprzętowych MAC 

mogą być praktyczne w domu lub małym biurze, te metody kontroli dostępu nie mają sensu w 

publicznym ustawieniu dostępu. Jeśli zamierzasz oferować usługi sieciowe w swojej okolicy, dostęp ten 

"wszystko albo nic" metoda kontroli jest bezużyteczna. Jak zobaczymy w części 7, może być bardziej 

praktyczne, aby pozwolić każdemu kojarzyć się z punktem dostępu i korzystać z innych metod 

identyfikacji użytkowników i przyznawania dalszego dostępu. Usługi te mają miejsce poza samym 

punktem dostępu, a mianowicie na routerze że AP jest bezpośrednio podłączony. Takie rozwiązanie 

wymaga nieco więcej sprzętu i wysiłku, aby zacząć, ale może wspierać setki ludzi w dowolnej liczbie 

współpracujących bezprzewodowych węzłów z niewielkim obciążeniem administracyjnym. Zanim 

zaczniemy mieć ochotę, musimy zrozumieć, jak skonfigurować punkt dostępu. Rzućmy okiem na to, 

jak skonfigurować bardzo popularny punkt dostępowy, Apple AirPort 

4.2 Stacja bazowa Apple AirPort 

Mac AirPort jest niezwykle popularnym punktem dostępowym. Wygląda jak zręczny, retro-

futurystyczny podkład z "War of the Worlds" i jest bardzo przenośny i wytrzymały. Chociaż jest 

przeznaczony do użytku z platformą Mac, działa bardzo dobrze jako punkt dostępu ogólnego 

przeznaczenia (i nie potrzebujesz nawet Maca, aby go skonfigurować, zobacz następną sekcję). Kiedy 

to piszę, AirPort sprzedaje detal za około 299 USD. Co to przynosi? 

• Bezpośrednie mostkowanie Ethernet 

• DHCP / NAT 

• Port modemu telefonicznego 56K 

• Zdefiniowany przez użytkownika ESSID 



• Obsługa roamingu 

• Filtrowanie adresów MAC 

• Szyfrowanie WEP 

Czego nie dostałeś? Ma tylko jedno radio (właściwie osadzoną kartę srebrną Orinoco) i brak 

zewnętrznego złącza anteny. Ale to nie stanowi większego problemu, ponieważ sama wewnętrzna 

srebrna karta ma zewnętrzne złącze. Widzieć 

http://homepage.mac.com/hotapplepi/airport/or 

http://www.wwc.edu/~frohro/Airport/Airport.html, aby dowiedzieć się, jak dodać własną antenę. 

Po wyjęciu z pudełka, AirPort spróbuje uzyskać dzierżawę DHCP od sieci Ethernet i rozpocząć obsługę 

NAT i DHCP w sieci bezprzewodowej bez hasła. Tak, po prostu podłączając nową zabawkę do sieci LAN, 

wyeliminowałeś całą ciężką pracę związaną z konfiguracją firewalla. Każdy, kto znajduje się w zasięgu 

głosu, ma teraz nieograniczony bezprzewodowy dostęp do sieci, do której został podłączony! Chociaż 

może to być przydatne jako domyślna konfiguracja (powiedzmy, na konferencji lub innej publicznej 

sieci dostępowej), prawdopodobnie nie jest to, czego potrzebujesz. Aby zmienić ustawienia domyślne, 

potrzebujesz oprogramowania konfiguracyjnego. 

4.2.1 Oprogramowanie do zarządzania punktem dostępu 

Jeśli masz pod ręką komputer Mac, masz szczęście. Narzędzie administracyjne AirPort dostarczane z 

urządzeniem AirPort jest doskonałe (choć tylko w systemie Mac OS 9 lub nowszym). Apple zrobił 

wszystko, aby cały system AirPort był łatwy w konfiguracji, nawet dla początkujących. Jeśli nie masz 

komputera Mac, masz kilka opcji. Okazuje się, że wnętrzności AirPort są praktycznie identyczne z 

Orinoco RG-1000 (wcześniej, Lucent Residential Gateway). Oznacza to, że narzędzie konfiguracyjne RG 

dla systemu Linux (zwane cliproxy) działa również z AirPort. Możesz pobrać kopię narzędzia cliproxy 

Lucenta na http://www.wavelan.com/. Jon Sevy wykonał rozległą pracę z AirPort i wydał klienta Java 

o otwartym kodzie źródłowym, który konfiguruje AirPort i RG-1000. Możesz otrzymać kopię z 

http://edge.mcs.drexel.edu/GICL/people/sevy/airport/. On również zebrał ogromną ilość informacji 

na temat wewnętrznych działań AirPort i ma wiele zasobów online na tej stronie. Ponieważ jego 

użyteczność jest open source i wieloplatformowa (i działa bardzo dobrze), wykorzystamy ją w 

poniższych przykładach. Aby użyć aplikacji Java Configurator, potrzebujesz kopii środowiska Java 

Runtime Environment. Pobierz go z http://java.sun.com/, jeśli jeszcze go nie masz. Możesz uruchomić 

narzędzie, uruchamiając następujące w systemie Linux: 

$ java -jar AirportBaseStationConfig.jar i 

Lub możesz uruchomić narzędzie, klikając dwukrotnie ikonę AirportBaseStationConfig w systemie 

Windows. Rysunek pokazuje przykład konfiguratora. 



 

AirPort można skonfigurować przez port Ethernet lub bezprzewodowo. Kiedy otworzy się okno 

aplikacji, możesz kliknąć przycisk Odkryj urządzenia, aby automatycznie zlokalizować wszystkie punkty 

dostępowe w twojej sieci. Po znalezieniu adresu IP punktu AP, który chcesz skonfigurować, wpisz go w 

polu Adres urządzenia i wpisz hasło w polu Nazwa społeczności. Jeśli nie masz pewności co do adresu 

IP lub hasła, AirPort jest dostarczany z domyślnym hasłem publicznym i adresem IP 10.0.1.1 na 

interfejsie bezprzewodowym (wybiera przewodowy adres IP przez DHCP, użyj funkcji Discover Devices, 

aby znaleźć jeśli konfigurujesz go przez Ethernet). Po wprowadzeniu poprawnych informacji kliknij 

przycisk Pobierz ustawienia. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zmienić, jest nazwa społeczności na 

pierwszym panelu. Inaczej, każdy może ponownie skonfigurować swój AirPort, korzystając z 

publicznych ustawień domyślnych! Gdy już tam jesteś, możesz ustawić nazwę AirPort (która pojawia 

się w skanach sieciowych), a także lokalizację i informacje kontaktowe, jeśli chcesz. Te pola są 

całkowicie opcjonalne i nie mają wpływu na operacje. Powinieneś także wybrać nazwę sieci na karcie 

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN. Jest to tak zwany ESSID, który identyfikuje twoją sieć wśród 

klientów w zasięgu. Jeśli prowadzisz sieć "zamkniętą", musi ona być znana z wyprzedzeniem przez 

dowolnego hosta próbującego się połączyć, zgodnie z opisem w następnej sekcji. 

4.2.2 Dostęp do lokalnej sieci LAN 

Jak wspomniano wcześniej, domyślna konfiguracja AirPort domyślnie umożliwia dostęp do sieci LAN. 

Jeśli używasz DSL lub modemu kablowego lub jeśli instalujesz AirPort w istniejącej sieci Ethernet, to 

właśnie tego chcesz użyć. W Java Configurator spójrz na zakładkę Network Connection i zaznacz 

przycisk Connect to network via Ethernet port. Stąd możesz skonfigurować adres IP AirPort przez 

DHCP, wprowadzając informacje o adresie IP ręcznie lub używając PPPoE. Prawdopodobnie będziesz 

chciał korzystać z DHCP, chyba że Twój dostawca usług internetowych wymaga ręcznego adresu IP lub 

PPPoE. 

4.2.3 Konfigurowanie połączenia telefonicznego 

W zakładce Network Connection znajduje się również przycisk opcji "Połącz z siecią przez modem". 

Użyj tej opcji, jeśli Twoje jedyne połączenie sieciowe jest przez połączenie telefoniczne. Tak, jest bardzo 

powolny, ale przynajmniej jesteś bezprzewodowy. Pamiętaj, że opcje wybierania i Ethernet są 

wyłączne i nie można używać w tym samym czasie. Po zaznaczeniu opcji Połącz z siecią przez modem 

na panelu pojawi się monit o podanie numeru telefonu, ciągu inicjującego modemu i innych pól 



związanych z połączeniem telefonicznym. Upewnij się, że opcja Automatyczne wybieranie jest 

zaznaczona, więc wybiera numer telefonu po rozpoczęciu korzystania z AirPort. Kliknij przycisk Nazwa 

użytkownika / Hasło / Skrypt logowania, aby wprowadzić dane logowania. Na tym ekranie możesz także 

zdefiniować niestandardowy skrypt logowania, jeśli potrzebujesz. Domyślny skrypt działa dobrze dla 

mnie z kilkoma różnymi dostawcami usług internetowych. Po skonfigurowaniu AirPort do łączenia się 

z Internetem dial-up telefonuje i łączy się z każdym wykryciem ruchu internetowego na porcie 

bezprzewodowym. Po prostu zacznij używać karty bezprzewodowej jak zwykle i po początkowym 

opóźnieniu (podczas wybierania numeru telefonu) jesteś online. 

4.2.4 NAT i DHCP 

Domyślnie AirPort działa zarówno jako serwer NAT, jak i serwer DHCP dla klientów bezprzewodowych. 

Usługa DHCP jest kontrolowana przez zakładkę Funkcje DHCP. Aby włączyć DHCP, zaznacz pole 

Dostarcz adres DHCP do hostów bezprzewodowych. Możesz określić zakres adresów IP; domyślnie 

AirPort przekazuje dzierżawę między 10.0.1.2 a 10.0.1.50. Tutaj możesz ustawić czas dzierżawy. Czas 

dzierżawy określa czas życia (w sekundach) wydanego adresu IP. Po upływie tego czasu klient 

ponownie łączy się z serwerem DHCP i żąda kolejnej dzierżawy. Wartość domyślna 0 (lub 

nieograniczona) jest prawdopodobnie odpowiednia dla większości instalacji, ale możesz ją ustawić 

krótszą, jeśli masz dużą liczbę klientów próbujących połączyć się z urządzeniem AirPort. Jeśli właśnie 

do nas dołączasz, NAT i DHCP oznaczają odpowiednio Network Address Translation i Dynamic Host 

Configuration Protocol. Jeśli nie masz innego serwera DHCP w swojej sieci, AirPort może również 

świadczyć usługi dla twoich przewodowych hostów. Zaznacz opcję Rozłóż adresy na porcie Ethernet, 

jeśli chcesz tę funkcję. Jeśli masz więcej niż jeden AirPort w tej samej sieci przewodowej, upewnij się, 

że włączasz DHCP tylko na jednym z nich, a także, jeśli jeszcze nie masz serwera DHCP. NAT jest bardzo 

przydatny, jeśli nie masz zbyt wielu adresów IP (a obecnie niewiele osób to robi). Daje również klientom 

sieci bezprzewodowej pewną ochronę przed siecią przewodową, ponieważ działa jako skuteczna 

jednokierunkowa zapora ogniowa. W Konfiguratorze translacja NAT jest ustawiana w zakładce Funkcje 

Bridging. Aby włączyć translację NAT, kliknij przycisk Przekaż translację adresów sieciowych (NAT). 

Możesz podać własny adres prywatny i maskę sieci lub pozostawić wartość domyślną (10.0.1.1 / 

255.255.255.0). 

4.2.5 Mostkowanie 

Dużą wadą uruchamiania NAT na twoich bezprzewodowych hostach jest to, że stają się one mniej 

dostępne dla twoich przewodowych hostów. Podczas gdy użytkownicy sieci bezprzewodowej mogą 

nawiązywać połączenia z dowolną maszyną na kablu, łączenie się przez NAT jest trudne (AirPort 

zapewnia podstawową obsługę to przez zezwolenie na statyczne mapowania portów, ale nie jest to 

wygodne). Na przykład, jeśli korzystasz z klienta Windows w sieci bezprzewodowej, Otoczenie sieciowe 

wyświetli tylko inne klienty bezprzewodowe, a nie żadne urządzenia w sieci, ponieważ NAT skutecznie 

ukrywa ruch transmisji (na którym opiera się protokół Windows SMB). Jeśli masz już serwer DHCP w 

sieci przewodowej i używasz prywatnych adresów, funkcje NAT i DHCP systemu AirPort są zbędne i 

mogą po prostu przeszkadzać. Zamiast powielać wysiłek i utrudnić życie, można wyłączyć NAT i DHCP 

i włączyć mostkowanie na linii. Wyłącz DHCP pod funkcjami DHCP (jak widzieliśmy wcześniej) i sprawdź 

Akt jako przezroczysty most (bez NAT) pod zakładką Funkcje mostkowania. Gdy AirPort działa w tym 

trybie, cały ruch skierowany do klientów bezprzewodowych, który ma miejsce na drucie, jest 

transmitowany przez sieć bezprzewodową i odwrotnie. Obejmuje to ruch transmisyjny (taki jak żądania 

DHCP i ruch anonsowania SMB). Oprócz uwierzytelniania bezprzewodowego, sprawia to, że Twój 

AirPort wydaje się zupełnie niewidoczny dla reszty Twojej sieci. Po włączeniu mostkowania może 

okazać się, że trudno będzie przywrócić urządzenie do trybu NAT. Jeśli wydaje się, że nie odpowiada 

programowi Java Configurator (lub narzędziu administrowania Mac AirPort) w trybie pomostowym, 



można go przywrócić na kilka sposobów. Jeśli masz komputer Mac, możesz wykonać reset ręczny. 

Naciśnij przycisk na dolnej części AirPort za pomocą spinacza do papieru na około dwie sekundy. 

Zielone światło środkowe na górze zmieni kolor na bursztynowy. Połącz port Ethernet swojego AirPorta 

z komputerem Mac i uruchom narzędzie administracyjne. Oprogramowanie powinno umożliwić 

przywrócenie AirPort do ustawień domyślnych. Masz pięć minut, aby to zrobić, zanim bursztynowe 

światło zmieni kolor na zielony i powróci do trybu zmostkowanego. Jeśli używasz Linuksa, możesz łatwo 

przywrócić AirPort do trybu online za pomocą narzędzia cliproxy Lucenta, bez konieczności twardego 

resetowania. Uruchom następujące polecenia z komputera z systemem Linux (albo na kablu, albo 

powiązanym przez sieć bezprzewodową): 

 

Oczywiście, zamień hasło na publiczny i swój adres IP dla poprzedniej próbki. W tym momencie AirPort 

powinien zostać zrestartowany z włączoną obsługą NAT i DHCP, a mostowanie wyłączone. Jeśli 

korzystasz z systemu Windows i musisz zresetować urządzenie AirPort w trybie mostowym, sugeruję 

nawiązanie przyjaźni z użytkownikiem Maca lub Linuksa. Być może uda Ci się przywrócić normalne 

funkcjonowanie, wykonując twardy reset (przytrzymując przycisk resetowania za pomocą spinacza 

biurowego przez 30 sekund podczas włączania urządzenia), ale nigdy nie byłem w stanie wykonać tej 

pracy. Poprzednie dwie metody - używanie komputera Mac twardy reset lub narzędzie linuksowe 

cliproxy - w przeszłości dobrze się sprawdzały. W tym celu trzymam kopię cliproxy. 

4.2.6 WEP, filtrowanie MAC i sieci zamknięte 

Jeśli naprawdę chcesz zablokować swoją sieć w punkcie dostępowym, masz do dyspozycji następujące 

narzędzia: szyfrowanie WEP, filtrowanie adresu MAC (numer seryjny karty radiowej) i uruchomienie 

zamkniętej sieci. Te trzy usługi są całkowicie oddzielne, więc nie musisz na przykład uruchamiać 

filtrowania adresów MAC i zamkniętej sieci. Łączenie wszystkich tych funkcji może nie spowodować, 

że twoja sieć będzie całkowicie bezpieczna od zdeterminowanego złoczyńcy, ale zniechęci ona 



ogromną większość potencjalnych porywaczy sieci. Aby ustawić klucze WEP, kliknij zakładkę 

Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN i wprowadź klucze w polach opatrzony. Zaznacz także Użyj 

szyfrowania i odznacz Zezwalaj niezaszyfrowanym danym na wymaganie WEP w sieci. Przekaż kopię 

tego klucza każdemu z klientów bezprzewodowych. Po włączeniu filtrowania MAC AirPort przechowuje 

wewnętrzną tabelę adresów MAC, które mogą korzystać z AirPort. Kliknij kartę Kontrola dostępu i 

wprowadź tyle adresów MAC, ile chcesz. Tylko radia korzystające z jednego z wymienionych tutaj 

adresów MAC będą mogły kojarzyć się z AirPort. Adres MAC karty radiowej powinien zostać 

wydrukowany na odwrocie (adres MAC składa się z sześciu liczb szesnastkowych z formularza 12: 34: 

56: ab: cd: ef). Zamknięta sieć powoduje, że AirPort odmawia połączenia od radiotelefonów, które nie 

ustawiają jawnie ESSID, tj. Klientów z pustym ESSID lub jednym ustawionym na KAŻDĄ. Aby zamknąć 

sieć, zaznacz pole Zamknięta sieć w obszarze Ustawienia bezprzewodowej sieci LAN. Pamiętaj, że bez 

szyfrowania cały ruch jest wysyłany w przejrzysty sposób, więc każdy w zasięgu może potencjalnie 

odczytać i ponownie wykorzystać poufne informacje (takie jak ESSID i poprawny adres MAC adresy). 

Nawet przy WEP każdy inny uprawniony użytkownik może zobaczyć ten ruch. Jeśli chcesz ograniczyć 

dostęp do użytkownika później, musisz zmienić klucz WEP na każdym kliencie bezprzewodowym. Ale 

w przypadku małych grup zaufanych użytkowników stosowanie tych metod kontroli dostępu powinno 

zniechęcić wszystkich, oprócz najbardziej zdeterminowanego czarnego kapelusza, bez zbytniego 

wysiłku. 

4.2.7 Roaming 

Bezprzewodowy roaming może być bardzo przydatny, jeśli twoja sieć jest zorganizowana w sposób 

umożliwiający jej obsługę. Aby roaming był możliwy, wszystkie twoje AP muszą pochodzić od tego 

samego producenta, znajdować się w tej samej fizycznej podsieci przewodowej (tj. W tej samej sieci 

IP, bez pośrednich routerów) i mieć tę samą nazwę sieci (ESSID) . W AirPort, roaming jest 

automatycznie włączony, jeśli wszystkie z nich są prawdziwe. Upewnij się, że wszystkie twoje AirPort 

mają dokładnie taką samą nazwę sieci w Ustawieniach bezprzewodowej sieci LAN. Jeśli z jakiegoś 

powodu chcesz wyłączyć roaming, podaj każdemu AirPort inny ESSID. 

4.2.8 Odstępy międzykanałowe 

W specyfikacji 802.11b (w Stanach Zjednoczonych) widmo 2,4 GHz jest podzielone na 11 nakładających 

się kanałów. Idealnie, gdy dodajesz punkty dostępu do swojej sieci, chcesz pozwolić, aby obszary 

zasięgu (lub komórki) pokrywały się nieznacznie, więc nie ma żadnych luk w zasięgu. W miarę 

możliwości należy zachować odstęp co najmniej 25 MHz (lub 5 kanałów) w sąsiednich komórkach, jak 

pokazano na rysunku. W przeciwnym razie ruch w pobliżu AP może przeszkadzać, obniżając wydajność 

 

 

Na przykład możesz użyć kanałów 1, 6 i 11 w naprzemiennym wzorze, aby zapewnić pełne pokrycie bez 

nakładania się częstotliwości. Oczywiście wszyscy inni używający 802.11b próbują zrobić to samo i 

prawdopodobnie będą używać jednego z tych kanałów. Zwłaszcza w zatłoczony obszar, idealny odstęp 



25 MHz może być niemożliwy. Jeśli to konieczne, możesz być w stanie wydostać się z odstępów tak 

blisko jak dwa lub trzy kanały, ale nigdy nie próbuj uruchamiać dwóch sąsiednich sieci na tym samym 

kanale (na początku wszystko może wyglądać dobrze, ale rozpadnie się jak sieć wzrost obciążenia). Aby 

dowiedzieć się, z jakich kanałów korzystają Twoi sąsiedzi, spójrz na miernik siły sygnału i inne narzędzia, 

do których przyszła twoja karta bezprzewodowa (na przykład karta Orinoco jest dostarczana z 

doskonałym narzędziem Site Map). Możesz również sprawdzić NetStumbler, doskonałe narzędzie do 

wykrywania sieci dla MS Windows. Możesz pobrać go online za darmo na 

http://www.netstumbler.com/. 

 

V. Sieci peer-to-peer (Ad-Hoc) 

W tradycyjnych sieciach przewodowych osoby odpowiedzialne za istnienie sieci mogą sprawować 

wysoki stopień kontroli nad tym, co dzieje się na ich przewodach. Poprzez graniczne zapory ogniowe, 

serwery proxy, filtry pakietów i sprytne trasowanie, ostateczna zawartość sieci dostępna dla 

pojedynczego węzła można manipulować w niemal nieskończonym stopniu. Zasady są bardzo różne, 

gdy przewody są odbierane. Każdy, kto ma kartę 802.11b, może skutecznie wygenerować dowolny 

pakiet i wysłać go każdemu, kto znajduje się w zasięgu. Dopóki węzły mogą uzgodnić wspólną metodę 

komunikacji, można stworzyć dowolną liczbę sieci typu peer-to-peer w celu wymiany danych, w 

sposób, który utrudnia pojedynczemu podmiotowi nakładanie jakiegokolwiek ograniczenia na 

przepływ. tych danych. Tryb IBSS jest jednym z najbardziej uwalniających aspektów protokołu 802.11b. 

Skutecznie czyni drogim sprzętem punktu dostępu całkowicie opcjonalne, opierając się zamiast tego 

na każdym węźle sieci, aby utrzymać własną komunikację. Zamiast scentralizowanego modelu, w 

którym wszyscy klienci muszą znajdować się w zasięgu punktu dostępu, aby uczestniczyć, IBSS 

umożliwia każdemu węzłowi rozmowę z dowolnym innym węzłem w zasięgu słuchu. Jeśli jeden z tych 

węzłów stanie się bramą do Internet, może nie tylko zapewniać usługi podobne do punktów dostępu, 

ale także wykonywać różne czynności, które może wykonać każda szanująca się brama: pakiety tras, 

przepustowość przepustowości, działanie jako zapora sieciowa itp. Podczas gdy IBSS odnosi się do 

określonego trybu W operacjach 802.11b napotkasz także kilka innych podobnych (ale obciążonych) 

terminów w podróżach: ad-hoc i peer-to-peer. Kilku dostawców wdrożyło swój własny tryb działania 

"bez AP", który, niekiedy dostarczając pewnych interesujących funkcji, nie jest zgodny ze standardem 

IEEE i będzie działać tylko z ich własnym sprzętem. Te zastrzeżone tryby są określane w literaturze 

przedmiotu jako tryb ad-hoc lub peer-to-peer. Karty, które zgłaszają zgodność ze standardem 802.11b, 

mogą obsługiwać te dodatkowe zastrzeżone tryby, ale muszą również obsługiwać prawdziwą 

komunikację IBSS. Aby jeszcze bardziej zmniejszyć zamieszanie, pakiet narzędzi bezprzewodowych 

Linuksa wywołuje tryb ad-hoc w trybie innym niż AP i pozwala wybrać, którego używa (IBSS lub prawnie 

zastrzeżony) przez wywołanie systemowe. W trosce o maksymalną kompatybilność zajmiemy się tylko 

rzeczywistym trybem IBSS tekstu, a my będziemy używać zamiennie terminów IBSS, ad-hoc i peer-to-

peer (chyba, że zaznaczono inaczej). 

5.1 Budowanie bramy bezprzewodowej z systemem Linux 

Na komputerze z systemem Linux karta bezprzewodowa wydaje się być innym urządzeniem Ethernet. 

Sterownik bezprzewodowy w jądrze udostępnia urządzenie sieciowe (np. Eth0), które może 

wykonywać wszystkie czynności, które może wykonywać każde inne urządzenie sieciowe. Reszta 

systemu jest całkowicie nieświadoma, że komunikacja odbywa się za pośrednictwem radia. Jeśli 

kiedykolwiek zbudowałeś firewall z Linuksem, wiele z tej sekcji powinno ci się wydawać znajome. Jeśli 

nie zbudowałeś firewalla z Linuksem, bardzo polecam zbudowanie go ze staromodnego Ethernetu, aby 

zapoznać się z procesem. 

http://www.netstumbler.com/


5.1.1 Sprzęt 

Większość kart 802.11b dostępnych obecnie na rynku to urządzenia PCMCIA. Z punktu widzenia 

projektowania i produkcji jest to doskonały pomysł, ponieważ upraszcza linię produkcyjną i pomaga 

obniżyć koszty. W chwili pisania tego tekstu karty bezprzewodowe kosztowały od 75 do 200 USD, przy 

średniej wynoszącej około 120 USD. Nie dajcie się zwieść ich małym rozmiarom; te małe karty są w 

stanie wysłać sygnał o długości kilku mil z odpowiednimi antenami. Oczywiście, aby skonfigurować 

urządzenie jako bramkę bezprzewodową, potrzebujesz komputera z co najmniej jednym gniazdem 

PCMCIA. Mimo że najbardziej popularnymi komputerami obsługującymi PCMCIA są laptopy, komputer 

stacjonarny lub stojak do montażu w stojaku z kartą konwertera PCMCIA działa dobrze. Wielu 

sprzedawców (na przykład Cisco i Agere) sprzedaje PCMCIA do konwerterów PCI lub ISA specjalnie w 

celu dopasowania kart bezprzewodowych do komputerów stacjonarnych.  Dopóki chipset w 

konwerterze PCMCIA jest obsługiwany w ramach Linux, a sama karta bezprzewodowa ma sterowniki 

dla systemu Linux, twoja karta bezprzewodowa powinna działać dobrze. Nie jest to absolutnie 

konieczne Jeśli masz wątpliwości, czy Twój sprzęt jest obsługiwany pod Linuksem, zapoznaj się z 

aktualnym HOWTO sprzętu na stronie http://www.linuxdoc.org/HOWTO/Hardware-HOWTO/. 

Warto również zauważyć, że na rynku krąży kilka starszych kart przeskoków częstotliwości 802.11. Są 

dostarczane zarówno w pakietach PCMCIA, jak i ISA / PCI i niestety nie są zgodne z 802.11b. Jeśli chcesz 

mieć możliwość obsługi klientów 802.11b i prędkości transmisji danych większych niż 2 Mb / s, te karty 

nie pomogą. Zawsze szukaj "b" przed zakupem (jest powód, dla którego facet na wystawie 

komputerowej prowadzi transakcję killer na 20 dolarów "adapterach bezprzewodowych"). Oprócz 

gniazda PCMCIA dla karty sieci bezprzewodowej potrzebny jest interfejs, który łączy się z inną siecią. 

W laptopie zwykle jest to karta sieciowa w drugim gnieździe PCMCIA lub ewentualnie wbudowany 

modem do połączenia z kontem telefonicznym. W komputerze stacjonarnym lub do montażu na 

stojaku można używać dowolnego urządzenia sieciowego, chociaż obecnie najpowszechniejszą jest 

karta Ethernet (druga tylko dla połączenia telefonicznego). Jeśli chodzi o sprzęt komputerowy, możesz 

rozważyć użycie starszego laptopa jako bramy. Zasysa mniej energii niż komputer stacjonarny, ma 

wbudowane podtrzymanie bateryjne i zazwyczaj daje dwa gniazda PCMCIA do pracy. Laptop 486 DX4 

/ 100 może z łatwością obsługiwać kilka osób jako bramę maskującą, o ile ma wystarczającą ilość 

pamięci RAM (od 16 do 32 MB), i nie robi nic poza routingiem pakietów i zapewnieniem DHCP. 

Zaprojektujemy naszą bramę do pracy "bez głowy", więc nawet działający panel LCD nie będzie 

wymagał (zakładając, że twój laptop ma zewnętrzne złącze wideo do jego początkowej konfiguracji). 

Często można odebrać starsze używane laptopy w sklepach z zapasami lub sklepach z nadwyżkami 

komputerów za mniej niż 200 USD (po prostu być na pewno wypróbujesz zanim kupisz; musi 

wystartować!). Wymagane miejsce na dysku twardym to kwestia osobistych preferencji i tego, ile 

brama ma wykonywać poza zapewnianiem dostępu. Podczas gdy kompletna dystrybucja Linuksa może 

wypełnić więcej niż 2 GB, możesz z łatwością wcisnąć w pełni funkcjonalną bramkę do 20 MB lub mniej. 

W podrozdziale 5.1.10 na końcu tego rozdziału zobaczymy kilka przykładów dystrybucji bramek, które 

całkowicie pasują do pojedynczej dyskietki (nie jest wymagany żaden twardy dysk!). Oczywiście, jeśli 

masz już w swojej sieci komputer oferujący usługi zapory ogniowej, stosunkowo łatwo jest 

zainstalować w nim kartę sieci bezprzewodowej i mieć ją jako bramkę. Jeśli masz już firewall z 

Linuksem, możesz pominąć sekcję dystrybucji Linuksa. Dla przykładu założę, że instalujemy kartę 

Orinoco Silver w laptopie z małym dyskiem twardym i łączem Ethernet z Internetem. 

5.1.2 Dystrybucja Linuksa 

Wybór dystrybucji (podobnie jak wybór systemu operacyjnego) powinien być prostym procesem: 

określić cele i wymagania projektu, ocenić, co oferuje każdy z konkurujących wyborów, i dokonać 

wyboru. Niestety, ostateczny wybór "które" wydaje się być w coraz większym stopniu napędzany przez 



maszyny marketingowe i namiętne traktaty na Usenet zamiast prostych szczegółów konstrukcyjnych. 

Zamiast rozstrzygać konkretną dystrybucję Linuksa (i przypadkowo ujawniając moją skłonność do 

Slacka), oto niektóre komponenty, które są absolutnie niezbędne dla bramki bezprzewodowej, a 

najlepiej powinny być dostarczane przez twoją dystrybucję. Są to obowiązkowe składniki: 

• Jądro Linux 2.2 lub 2.4 

• Narzędzia zapory (ipchains lub iptables) 

• PCMCIA-CS 

• Pakiet narzędzi bezprzewodowych 

• serwer DHCP 

• Twój ulubiony edytor tekstu 

Te komponenty są opcjonalne: 

• GCC, do kompilacji sterowników i narzędzi 

• PPP, do dostępu do połączenia modemowego ISP 

• SSH, do zdalnej administracji 

Oto rzeczy, których nie potrzebujesz (i prawdopodobnie po prostu staną na drodze): 

• X Windows, w tym Gnome, KDE lub jakikolwiek inny menedżer okien 

• Usługi sieciowe, których nie zamierzasz udostępniać w samej bramie (NFS, Samba, usługi drukowania 

itp.) 

Instalacja systemu Linux jest bardzo prosta dzięki najnowocześniejszym dystrybucjom. Zazwyczaj samo 

ładowanie z dysku CD uruchamia proces. Zakładam, że masz zainstalowany system i działa w twojej 

sieci przez resztę tej sekcji. Jeśli potrzebujesz pomocy w przejściu do pierwszego logowania, pojawi się 

mnóstwo referencji na temat instalacji Linuksa online. 

5.1.3 Konfiguracja jądra 

Po zainstalowaniu oprogramowania systemowego musisz skonfigurować jądro, aby zapewnić 

sterowniki i usługi firewall. Parametry, które należy ustawić, zależą od tego, które jądro jest 

uruchomione. Kernel 2.2 istnieje już od dłuższego czasu i sprawdził się stabilnie w niezliczonych 

środowiskach produkcyjnych. Jądro 2.4 zostało wypuszczone z wersji przedwstępnej w styczniu 2001 

r. I od tego czasu wynosi 2.4.5. O wiele bardziej bogaty w funkcje i funkcjonalność, jest to również 

znacznie większy i bardziej złożony program. Dla nowej instalacji na komputerze z odpowiednią 

pamięcią RAM (co najmniej 16 MB dla prostej bramy), jądro 2.4 jest prawdopodobnie najlepszym 

wyborem, ponieważ coraz więcej programistów aktywnie rozwija sterowniki dla tej platformy. Jeśli 

przestrzeń jest ciasna lub masz istniejącą maszynę z systemem 2.2, którą chcesz zmienić w bramę, 2.2 

działa dobrze w większości przypadków. Przyjrzyjmy się konkretnym parametrom jądra, które należy 

ustawić dla każdego jądra. W obu przypadkach, pierwszy cd do / usr / src / linux i uruchom make 

menuconfig. W przypadku tych przykładów założymy, że używasz wersji 2.2.19 lub 2.4.5. Jeśli chcesz, 

możesz skompilować dowolną lub wszystkie te opcje jako moduły ładowalne. 

 

5.1.3.1 Linux 2.2.19 



Oprócz sterowników specyficznych dla sprzętu (sterowniki SCSI lub IDE, standardowe systemy plików 

itp.), Upewnij się, że następujące parametry zostały wkompilowane w jądro: 

W obszarze Obsługa modułu ładowalnego: 

• Włącz ładowalną obsługę modułów 

W obszarze Opcje sieci: 

• Gniazdo pakietowe 

• Zapory sieciowe 

• Filtrowanie gniazd 

• IP: firewalling 

• IP: maskowanie 

• IP: Maskarada ICMP (jeśli chcesz używać narzędzi takich jak ping i traceroute) 

W obszarze Obsługa urządzeń sieciowych: 

• Bezprzewodowa sieć LAN (non-hamradio) 

Zwróć uwagę, że musisz włączyć tylko kategorię bezprzewodowej sieci LAN, a nie żadnego konkretnego 

sterownika. Umożliwia to bezprzewodowe rozszerzenia jądra i zapewnia interfejs monitorowania / 

proc / net / wireless. Nie martw się o sterowniki sieciowe PCMCIA; będą one dostarczane przez pakiet 

PCMCIA-CS. 

5.1.3.2 Linux 2.4.5 

Sprawdź, czy w jądrze są wbudowane następujące elementy: 

W obszarze Obsługa modułu ładowalnego: 

• Włącz ładowalną obsługę modułów 

W obszarze Ustawienia ogólne: 

• Obsługa urządzeń podłączanych na gorąco 

Umożliwia to kategorię wsparcia dla PCMCIA / CardBus. W tej sekcji włącz następujące: 

• Obsługa PCMCIA / CardBus. 

• Obsługa CardBus (tylko jeśli masz kartę sieciową CardBus, tj. Większość kart 100baseT). 

• Obsługa twojego chipsetu mostu PCMCIA. Większość z nich to i82365, chociaż generalnie nie szkodzi 

kompilacji w obu. 

W obszarze Opcje sieci: 

• Gniazdo pakietowe 

• Filtrowanie gniazd 

• Sieć TCP / IP 

• Filtrowanie pakietów sieciowych 



Umożliwia to IP: Netfilter Configurationcategory. W tej sekcji włącz następujące: 

• Śledzenie połączenia 

• Obsługa protokołu FTP 

• Obsługa tabel IP 

• Filtrowanie pakietów 

• Pełny NAT 

• Obsługa celu MASQUERADE 

W obszarze Obsługa urządzeń sieciowych znajdują się dwie podkategorie będące przedmiotem 

zainteresowania. W bezprzewodowej sieci LAN (non-hamradio): 

• Bezprzewodowa sieć LAN (non-hamradio) 

• Obsługa Hermes (karta Orinoco / WavelanIEEE / PrismII / Symbol 802.11b) 

Obsługa kart Orinoco i innych kart Prism II była zapewniona przez PCMCIA-CS (jako wvlan_cs), ale teraz 

została przeniesiona do samego jądra (jako orinoco_cs). Włącz obsługę Hermes, jeśli zamierzasz 

używać jednej z tych kart. Dlaczego ten konkretny sterownik znajduje się tutaj, a nie w ramach obsługi 

urządzeń sieciowych PCMCIA, jest czymś zagadkowym. Mówiąc o obsłudze urządzeń sieciowych 

PCMCIA, należy włączyć następujące opcje: 

• Obsługa urządzeń sieciowych PCMCIA 

• Bezprzewodowa sieć LAN PCMCIA 

• Dowolne sterowniki sieci PCMCIA dla twojego sprzętu 

Poza wyżej wymienionymi wymaganymi komponentami, są również sterowniki potrzebne do danego 

sprzętu. Jeśli po raz pierwszy budujesz nowe jądro, pamiętaj, aby na początku było proste. 

Olśniewający asortyment opcji jądra może być mylący, a próba robienia zbyt wielu rzeczy naraz może 

prowadzić do konfliktów, które trudno jest określić. Wystarczy dodać minimalną funkcjonalność, której 

potrzebujesz, aby uruchomić komputer w sieci i obawiać się późniejszego dodania funkcjonalności. 

5.1.4 PCMCIA-CS 

Usługi PCMCIA i karty zapewniają obsługę systemu operacyjnego dla wszystkich rodzajów kart 

kredytowych, w tym kart sieciowych i bezprzewodowych. Pakiet PCMCIA-CS składa się z dwóch części: 

samych sterowników i narzędzi zarządzających ładowaniem i rozładowywaniem sterowników. 

Narzędzia wykrywają, kiedy karty są wkładane i wyjmowane, i mogą podawać informacje o stanie 

wykrytych elementów. 

5.1.4.1 Oprogramowanie 

Jeśli Twoja dystrybucja zawiera najnowsze wydanie PCMCIA-CS, możesz pominąć tę sekcję. Możesz 

powiedzieć, którą wersję zainstalowałeś, uruchamiając / sbin / cardmgr -V. Z powodzeniem używam 

wersji 3.1.22 i 3.1.26. Ostatnia (i zalecana) wersja tego wydania to 3.1.26. Jeśli potrzebujesz uaktualnić 

swoją PCMCIA-CS, postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji w pakiecie (jest dostarczana z aktualną 

wersją PCMCIA-HOWTO). Podczas budowania ze źródła, pakiet spodziewa się, że twoje drzewo 

źródłowe jądra będzie przydatne, więc najpierw zbuduj jądro, a potem PCMCIA-CS. 



5.1.4.2 Konfiguracja 

Ustawianie parametrów radiowych jest bardzo proste. Wszystkie parametry bezprzewodowe są 

ustawione w /etc/pcmcia/wireless.opts. Oto przykład wireless.opts: 

# 

# wireless.opts 

# 

case "$ADDRESS" in 

*,*,*,*) 

INFO="Default configuration" 

ESSID="NoCat" 

MODE="Ad-Hoc" 

RATE="auto" 

;; 

esac 

Być może myślisz: "Mój Boże, jest pełen gwiazd ..." Ale jeśli kiedykolwiek pracowałeś z network.opts, 

składnia jest dokładnie taka sama. Jeśli nie, te gwiazdki pozwalają na ogromną elastyczność. Skrypt 

przekazuje ciąg w $ ADDRESS, który podaje szczegóły dotyczące karty, która została włożona, dzięki 

czemu możesz mieć różne wpisy dla różnych kart. Składnia dopasowania adresu to: 

scheme, 

socket, 

instance, 

MAC address) 

Schemat pozwala na ustawienie dowolnej liczby dowolnych profili. Najczęstsze zastosowanie 

schematów dotyczy laptopa klienta, który może mieć inne ustawienia sieciowe dla bezprzewodowej 

sieci biurowej niż dla sieci domowej. Możesz wyświetlić bieżący schemat, wydając polecenie schematu 

cardctl jako root, i możesz go zmienić za pomocą polecenia, takiego jak home cardctl scheme home 

lub cardctl scheme office. Zarówno wireless.opts, jak i network.opts są zgodne ze schematem, co 

pozwala szybko zmienić ustawienia sieciowe i bezprzewodowe za pomocą jednego polecenia. Drugi 

parametr, socket, to numer gniazda, do którego została włożona karta PCMCIA. Zwykle zaczynają się 

od 0 i przechodzą do liczby dostępnych slotów PCMCIA. Aby dowiedzieć się, która jest która, włóż kartę 

do jednego gniazda i wydaj polecenie cardctl. Trzeci parametr, instancja, jest używany do egzotycznych 

kart sieciowych, które mają więcej niż jeden interfejs. Nie natknąłem się na jedno z nich, ale jeśli masz 

kartę sieciową, która ma więcej niż jedno urządzenie sieciowe, użyj tego do ustawienia różnych 

parametrów dla każdego urządzenia, zaczynając od 0. Znajduję ostatni parametr, adres MAC, bardzo 

przydatne, ponieważ możesz dopasować ustawienie do a 

konkretny adres MAC. Można nawet dołączyć symbole wieloznaczne, aby dopasować częściowy adres 

MAC, na przykład: 



*, *, *, 00: 02: 2D: *) 

Byłoby to zgodne z każdą ostatnią kartą Lucenta umieszczoną w dowolnym gnieździe, w dowolnym 

schemacie. Należy pamiętać, że plik wireless.opts jest wywoływany tylko w celu ustawienia 

parametrów radiowych. Ustawienia sieciowe (takie jak adres IP, brama domyślna i czy korzystać z 

DHCP) są ustawiane w network.opts. Na przykład dla naszej bramy bezprzewodowej, musimy 

skonfigurować kartę Ethernet i kartę Orinoco Silver. Dołącz powyższy kod do swojego wireless.opts. 

Utwórz wpisy w swojej sieci.opcje takie jak te: 

*, 0, *, *) 

INFO = "Sieć przewodowa" 

DHCP = "y" 

;; 

*, 1, *, *) 

INFO = "Bezprzewodowy" 

IPADDR = "10.0.0.1" 

NETMASK = "255.255.255.0" 

NETWORK = "10.0.0.0" 

BROADCAST = "10.0.0.255" 

;; 

Pamiętaj, aby umieścić je powyżej dowolnej sekcji rozpoczynającej się od *, *, *, *), ponieważ 

spowoduje to przejęcie określonych ustawień. Te ustawienia zakładają, że sieć przewodowa otrzyma 

swój adres IP za pośrednictwem DHCP. Możesz ustawić DHCP = "n" (lub po prostu usunąć linię) i 

dołączyć informacje o adresie IP (jak w drugim przykładzie), jeśli twój ISP używa statycznych adresów 

IP. W przykładach założono, że karta Ethernet znajduje się w gnieździe 0, a radio jest w gnieździe 1. 

Można również dopasować na adresie MAC twoich kart, jeśli chcesz elastycznie podłączyć każdą kartę 

do dowolnego gniazda, chociaż zazwyczaj raz twoja brama jest uruchomiona. będziesz chciał 

zapomnieć, że jest włączony. Zobacz PCMCIA HOWTO, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 

wszystkich trudnych rzeczy, które możesz zrobić za pomocą $ ADDRESS. 

5.1.5 Narzędzia bezprzewodowe 

Doskonały pakiet narzędzi bezprzewodowych utrzymuje Jean Tourrilhes. Możesz uzyskać jego kopię 

online pod adresem http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html. Opisuje 

pakiet w następujący sposób: 

Rozszerzenie sieci bezprzewodowej to ogólny interfejs API, który pozwala kierowcy ujawnić 

konfigurację przestrzeni użytkownika i statystyki dotyczące zwykłych bezprzewodowych sieci LAN. 

Narzędzia te zapewniają metodę kontrolowania parametrów karty bezprzewodowej, niezależnie od 

rodzaju zainstalowanej karty (zakładając, że sterownik karty bezprzewodowej korzysta z rozszerzeń 

bezprzewodowych jądra). Pozwalają one ustawić ESSID, klucze WEP, tryb pracy (BSS lub IBSS), kanał, 

tryby oszczędzania energii i mnóstwo innych opcji. Po prostu rozpakowywanie archiwum i 

uruchamianie make; make install powinien skopiować pliki binarne do katalogu / usr / local / sbin. 

Narzędzia obecnie zawarte w wersji 21 to iwconfig, iwspy, iwlist i iwpriv. Są absolutnie niezbędne dla 



każdej bramy lub klienta Linux. Podobnie jak jego odpowiednik ifconfig sieci, narzędzie iwconfig działa 

na określonym interfejsie i pozwala przeglądać lub zmieniać jego parametry. Możesz uruchomić go w 

dowolnym momencie z wiersza poleceń jako root, aby zobaczyć, co się dzieje. Ponadto PCMCIA-CS 

wywołuje polecenie iwconfig po włożeniu karty w celu ustawienia początkowych parametrów. Oto 

typowy wynik iwconfig: 

root @ entropy: ~ # iwconfig eth0 

eth0 IEEE 802.11-DS ESSID: "NoCat" Pseudonim: "Entropia" 

Tryb: Częstotliwość Ad-Hoc: 2,412 GHz Komórka: 00: 02: 2D: FF: 00: 22 

Szybkość transmisji: 11Mb / s Tx-Power = 15 dBm Czułość: 1/3 

RTS thr: off Fragment thr: off 

Klucz szyfrowania: wyłączony 

Zarządzanie zasilaniem: wyłączone 

Jakość łącza: 56/92 Poziom sygnału: -40 dBm Poziom hałasu: -96 dBm 

Rx invalid nwid: 0 invalid crypt: 0 invalid misc: 0 

Jak widać, eth0 to urządzenie bezprzewodowe. ESSID jest ustawione na "NoCat", a szyfrowanie WEP 

jest wyłączone. Ze względów bezpieczeństwa parametr szyfrowania jest wyświetlany tylko wtedy, gdy 

iwconfig jest uruchamiany przez root. Jeśli istnieją inne karty bezprzewodowe w zasięgu z tymi samymi 

zestawami parametrów, mogą "widzieć" ten węzeł, a komunikacja może rozpocząć się dokładnie tak, 

jakby były na tym samym fizycznym kawałku drutu. Uruchom man iwconfig, aby uzyskać pełną listę 

parametrów. Binarny plik iwconfig powinien znajdować się na wspólnej ścieżce binarnej (jak / usr / 

sbin lub / usr / local / sbin) dla PCMCIA-CS, aby móc z niego korzystać. Inne narzędzia pozwalają na 

takie funkcje, jak monitorowanie względnej siły sygnału innych węzłów IBSS, pokazywanie dostępnych 

częstotliwości i kodowania szybkości transmisji bitów, a nawet ustawianie wewnętrznych parametrów 

sterownika, wszystko z poziomu wiersza poleceń. Zobacz dokumentację, aby uzyskać pełne szczegóły, 

aw części 7 jest więcej przykładów. W przypadku większości operacji związanych z bramką 

bezprzewodową, narzędzie iwconfig zapewnia wszystkie funkcje potrzebne do zaprogramowania karty 

bezprzewodowej. Będąc na stronie Jean Tourrilhes, weź również kopię pliku hermes.conf i skopiuj go 

do / etc / pcmcia. Dzięki niemu PCMCIA będzie używać nowego sterownika orinoco_cs (zamiast 

starszych wvlan_cs) dla wszystkich kompatybilnych radiotelefonów. 

5.1.6 Maskarada 

Z IP Masquerade HOWTO (dostępnego na http://www.linuxdoc.org/HOWTO/IPMasquerade-

HOWTO.html): 

IP Masq jest formą translacji adresów sieciowych lub NAT, która pozwala wewnętrznie połączonym 

komputerom, które nie mają jednego lub więcej zarejestrowanych adresów IP, aby móc komunikować 

się z Internetem za pośrednictwem pojedynczego internetowego adresu IP w systemie Linux. 

Maskowanie IP sprawia, że niemal banalne jest udostępnianie całej sieci prywatnej w Internecie, przy 

użyciu tylko jednego oficjalnego, zarejestrowanego adresu IP. Konfigurując przewodową sieć Ethernet 

bramy do korzystania z adresu przydzielonego przez ISP i umożliwiając maskowanie między siecią 

bezprzewodową a kablem, wszyscy klienci bezprzewodowi mogą współdzielić połączenie internetowe, 

jak pokazano na rysunku poniżej. Wewnętrzni gospodarze myślą, że są podłączeni bezpośrednio do 



Internetu i nie ma potrzeby specjalnie konfigurować żadnych aplikacji (tak jak w przypadku 

tradycyjnego serwera proxy). 

 

Podobnie jak w przypadku każdej formy NAT, maskowanie nie jest pozbawione wad. Na przykład 

łączność jest domyślnie jednokierunkowa. Hosty wewnętrzne mogą łączyć się z zasobami 

internetowymi, ale użytkownicy z Internetu nie mogą bezpośrednio łączyć się z węzłami 

wewnętrznymi. Aby skonfigurować masquerading dla jądra 2.2.19, zapisz poniższy skrypt na 

/etc/rc.d/rc.firewall i dodaj do niego wywołanie w swoim skrypcie startowym /etc/rc.d/rc.local: 

#! / bin / sh 

echo "Włączanie maskowania IP ..." 

# Ustaw domyślną politykę przekierowania na DENY 

/ sbin / ipchains -P forward DENY 

# Włącz maskarady z sieci lokalnej 

/ sbin / ipchains -A forward -s 10.0.0.0/24 -j MASQ 

# Włącz przekazywanie w jądrze (wymagane dla MASQ) 

echo "1"> / proc / sys / net / ipv4 / ip_forward 

W Linuksie 2.4.5 zainstaluj te polecenia w tym samym miejscu, ale użyj iptables, aby skonfigurować 

reguły maskowania: 

#! / bin / sh 

echo "Włączanie maskowania IP ..." 



/ sbin / iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

# Włącz przekazywanie w jądrze (wymagane dla MASQ) 

echo "1"> / proc / sys / net / ipv4 / ip_forward 

Pamiętaj, aby zastąpić eth0 nazwą interfejsu karty bezprzewodowej. Zasady te pozwolą każdemu w 

zasięgu twojego radia maskować się za Twoim bieżącym adresem IP i uzyskać dostęp do Internetu tak, 

jakby były bezpośrednio połączone. 

5.1.7 Usługi DHCP 

Jak widać w części 3, DHCP pozwala klientom sieciowym automatycznie wykryć prawidłowe parametry 

sieci bez interwencji człowieka. Jeśli chcemy, aby nasi klienci bezprzewodowi korzystali z DHCP, 

musimy zapewnić to w interfejsie bezprzewodowym. Być może myślisz: "Dlaczego nie połączyć dwóch 

sieci? i korzystać z istniejącej usługi DHCP mojej sieci? "Niestety, wiele Producenci 802.11b (w tym 

Lucent) rozpoznają, że jeśli warstwa 2 W kartach klientów możliwe było mostkowanie, wtedy byłby 

bardzo mała potrzeba ich wysokiej klasy (i drogich) punktów dostępu. W rezultacie możliwość 

mostkowania została specjalnie wyłączona w oprogramowaniu karty klienta. Niektórzy producenci (w  

szczególności Cisco) nadal zezwalają na mostkowanie w warstwie łącza. Standardowy serwer DHCP 

został napisany przez Internet Software Consortium. Jeśli nie została dostarczona przez twoją 

dystrybucję, wybierz kopię na http://www.isc.org/products/DHCP/. Konfiguracja jest bardzo prosta. 

Wystarczy utworzyć plik /etc/dhcpd.conf, wykonując następujące czynności 

Informacja: 

podsieć 10.0.0.0 maska sieci 255.255.255.0 { 

zakres 10.0.0.100 10,0.0.200; 

routery opcjonalne 10.0.0.1; 

opcja domain-name-servers.2.3.4; 

} 

Zamień 1.2.3.4 na lokalny serwer DNS. 

Kiedy już to zrobisz, dodaj wpis do swojego skryptu /etc/rc.d/rc.local, aby wywołać dhcpd w interfejsie 

bezprzewodowym. Zakładając, że twoja karta bezprzewodowa ma adres eth0, powinno to zrobić: 

echo "Starting dhcpd ..." 

/ usr / sbin / dhcpd eth0 

Jeśli dhcpd narzeka na brakujący plik dhcp.leases, spróbuj dotknąć /var/state/dhcp/dhcpd.leases jako 

root i uruchom go ponownie. Zapoznaj się z dokumentacją, aby dowiedzieć się więcej o technikach 

rozwiązywania problemów i przykładach, w tym o konfigurowaniu dzierżaw statycznych, serwerach 

WINS, grupach i wszelkiego rodzaju rzeczach, o których prawdopodobnie nigdy nie myślałeś, że serwer 

DHCP może być w stanie. Upewnij się, że uruchomiłeś dhcpd na swoim bezprzewodowym interfejsie, 

a nie na drut! Ponieważ DHCP jest protokołem rozgłoszeniowym, sieć może mieć co najwyżej jeden 

serwer DHCP. Więcej niż jeden może powodować różnego rodzaju sieci nieprzyjemności jako dwa duke 

go za każdym razem, gdy klient żąda wynajęcia DHCP. Nie ma zbyt wielu darmowych alternatyw dla 

standardowego dhcpd ISC. Jeden interesujący pakiet został wypuszczony przez Moreton Bay, 

producenta systemów wbudowanych. Wydali pakiet dhcpd na licencji GPL. Chociaż nie ma prawie 



takich samych dzwonków, gwizdek i wibracjami http://www.helixmusic.com.au/vibraslap.htm) 

implementacji ISC, to zapewnia bardzo prostą usługę DHCP bardzo, bardzo szybko. Możesz dostać 

kopię na http://www.moretonbay.com/dhcpd/. Konfiguracja jest trochę rozwlekła (jest oczywiście 

zaprojektowana do pracy w środowisku wbudowanym, ponieważ używa małych binarnych plików 

konfiguracyjnych). 

5.1.8 Bezpieczeństwo 

Przykłady pokazane wcześniej tworzą prostą, otwartą konfigurację bramy. Jeśli nie obchodzi Cię, kto 

kojarzy się z twoją bramą (i używa twojej sieci), poprzednia konfiguracja powinna działać dobrze dla 

ciebie. Przykładem takiej usługi dostępu publicznego byłaby konferencja lub spotkanie grupy 

użytkowników, gdzie wielu klientów będzie łączyć się z siecią, a łatwość połączenia jest podstawową 

troską. W innych okolicznościach możesz nie pozwolić, aby ktoś obcy korzystał z Twojej sieci. Załóżmy, 

że chcesz mieć bramkę bezprzewodową dla swojej sieci w domu i skonfigurować bramę do korzystania 

z zewnętrznego adresu IP linii DSL. Każdy, kto znajduje się w zasięgu twojego radia, może potencjalnie 

łączyć się, drenować przepustowość, a nawet wysyłać spam lub atakować inne urządzenia w sieci. Cały 

ten ruch pochodziłby z twojego adresu IP, za który jesteś odpowiedzialny (nie wspominając o 

odpowiedzialności społecznej). Jeśli chcesz po prostu zezwolić na dostęp dla siebie i znajomych, 

włączanie szyfrowania WEP może służyć jako łatwy i skuteczny środek odstraszający potencjalnych 

porywaczy sieci. Podczas korzystania z WEP wszyscy klienci, którzy chcą ze sobą rozmawiać, muszą 

używać tego samego klucza. W większości klientów może być określone jako liczba szesnastkowa lub 

jako ciąg znaków ASCII. Długość klucza zależy od poziomu szyfrowania, którego chcesz użyć. Ponieważ 

specyfikacja 802.11b zezwala na klucze 40-bitowe, użycie jej pozwoli każdemu rodzajowi sprzętu 

zgodnemu ze specyfikacją komunikować się ze sobą. Niektórzy producenci wydali własne 128-bitowe 

implementacje szyfrowania, ale ponieważ nie jest to częścią obecnego standardu, takie karty będą 

działać tylko z urządzeniami tego samego producenta. Gorąco polecam używanie 40-bitowego 

szyfrowania dla prostej kontroli dostępu, ponieważ później spowoduje to mniej problemów ze 

zgodnością. (Zajrzyj do różnych ostatnich raportów na temat ważności implementacji WEP, po prostu 

dodając więcej bitów do klucza niekoniecznie robi dużo dla większego bezpieczeństwa.). Aby użyć 40-

bitowych kluczy w systemie Linux, należy określić 5-znakowy ciąg lub 10-cyfrową liczbę szesnastkową 

jako parametr enc dla pliku iwconfig. Wiele osób lubi używać łańcuchów, ponieważ łatwiej je 

zapamiętać. Jeśli używasz łańcucha ASCII, musisz go poprzedzić s: aby powiedzieć wkonconfig, że ciąg 

znaków następuje. Jeśli chcesz ustawić klucz do łańcucha ASCII pLan9, możesz użyć jednego z tych 

dwóch poleceń: 

root @ gateway # iwconfig eth0 enc s: pLan9 

root @ gateway # iwconfig eth0 enc 704C-616E-39 

Zwróć uwagę, że w przypadku użycia klawiszy ASCII w kluczu rozróżniana jest wielkość liter. 

Aby włączyć WEP na bramie podczas uruchamiania, edytuj swoje /etc/pcmcia/wireless.opts, aby dodać 

KLUCZ = linia do sekcji bezprzewodowej, jak poniżej: 

KEY = "s: pLan9" 

Pamiętaj, że podczas wprowadzania zmian w plikach w / etc / pcmcia /, konieczne jest zatrzymanie i 

uruchomienie usług pcmcia (lub ponowne uruchomienie), zanim zmiany staną się aktywne. Po 

skonfigurowaniu bramy podaj klucz prywatny wszystkim klientom bezprzewodowym, którym chcesz 

zapewnić dostęp. Dopóki klucze ESSID i WEP są zgodne, możesz mieć prywatną sieć, która zapewnia 

dostęp do Internetu. Inne radiotelefony w okolicy nie mogą korzystać z bramy bez tej informacji. 



Wstawiając wszystko razem 

Aby podsumować wszystko, co dzieje się podczas budowania bramy: 

1. Zainstaluj sprzęt. 

2. Skonfiguruj jądro. 

3. W razie potrzeby zaktualizuj PCMCIA-CS. 

4. Zainstaluj narzędzia bezprzewodowe. 

5. Sprawdź /etc/pcmcia/wireless.opts i network.opts, ustawiając ESSID, parametry sieciowe i klucze 

WEP (jeśli to konieczne). 

6. Skonfiguruj reguły zapory dla maskowania. 

7. Skonfiguruj dhcpd, aby uruchamiał się przy starcie systemu. 

Gdy wszystko to już działa, uruchom ponownie bramkę, aby upewnić się, że wszystko jest poprawnie 

zainicjowane bez interwencji człowieka. Gratulacje, masz teraz bramkę bezprzewodową! 

5.1.10 Prefabrykowane dystrybucje systemu Linux 

Teraz, gdy przeszliśmy już wszystkie wysiłki związane z budowaniem własnej bramki bezprzewodowej, 

być może zainteresuje Cię to, że inni już to zrobili, ale także rozdaje owoce ich wysiłków. Dużą zaletą 

jest ściskanie minimalnej instalacji systemu Linux za pomocą sieci bezprzewodowej sterowniki na 

dyskietkę to przenośność; z dyskietką możesz zmienić dowolny poręczny laptop w bramkę 

bezprzewodową. Oczywiście brakuje im elastyczności pełnej instalacji Linuksa, ale mogą być bardzo 

przydatne w szczypie. Sprawdź te dystrybucje gateway-on-a-floppy: 

Projekt routera linuksowego (LRP) 

Jedna z pierwszych dystrybucji systemu Linux na dyskietce, teraz z sterownikami sieci 

bezprzewodowej: www.linuxrouter.org/ 

Projekt routera bezprzewodowego (WRP) 

Oryginalnie oparty na LRP, od przepisany i zoptymalizowany do tworzenia bram bezprzewodowych: 

http://www.nocat.net/ 

VI. Nasycenie sieci rozległej 

Masz punkt dostępu. Twój laptop nuci wesoło. Podczas pracy w domu lub biurze jest bardziej 

elastyczny niż kiedykolwiek, zastanawiasz się, co by było, aby uzyskać sygnał po drugiej stronie ulicy, w 

ulubionej kawiarni. A może mieszkasz w obszarze, w którym znajdujesz się na wieczystej liście "do 

ciebie wrócimy" w zakresie usług szerokopasmowych, takich jak DSL i modemy kablowe, i jesteś 

gotowy, aby to się stało teraz. Dzięki odpowiedniemu sprzętowi, wystarczającej liczbie uczestników i 

współpracy ze środowiskiem, możesz sprawić, że szerokopasmowy dostęp do Internetu stanie się 

rzeczywistością w Twojej szyi lasu. Niezależnie od motywacji, szukasz sposobu na rozszerzenie zasięgu 

802.11b poza wymieniony limit 300 metrów. Jest to nie tylko możliwe i całkowicie legalne, ale także 

daje dużo frajdy. Najpierw musisz dowiedzieć się, jaki jest twój obszar zasięgu i jakie zasoby 

potrzebujesz, aby go osiągnąć . Podczas rozszerzania sieci prywatnej dodatkowy blok lub dwa (lub 

nawet kilka mil, z odpowiednimi antenami) może być dla Ciebie interesujący, nie robi nic dla tych wokół 

ciebie, z wyjątkiem generowania większej ilości hałasu w zespole. Większość ludzi uzna, że wynajęcie 

http://www.nocat.net/


przestrzeni pod wieżą jest zbyt drogie i zapewnia sobie dostęp do sieci, gdziekolwiek się znajdują w 

mieście. Doprowadziło to do fascynującego fenomenu kooperacyjnej sieci bezprzewodowej. Jedyną 

najlepszą radą, którą mogę ci przekazać w drodze do ostatecznej sieci (publicznej lub prywatnej), jest 

walka z chęcią ślepego pójścia nią samemu. Zaangażuj ludzi z Twojej okolicy. Wezwać ogólne 

zgromadzenie zainteresowanych stron. Znajdź innych ludzi w Twojej okolicy, którzy mają podobne cele 

i zdobądźcie swoje zasoby. Jeśli nie ma żadnych, dołącz do list rozwojowych jednej z głównych grup 

sieci społecznościowych (patrz Załącznik A) i zapytaj dookoła. Są szanse, że inni zrobili (lub rozważają 

zrobienie) tego, co chcesz zrobić, i prawdopodobnie będą bardziej niż szczęśliwi, dzieląc się swoimi 

doświadczeniami. Wraz ze wzrostem liczby osób zainteresowanych uzyskaniem dostępu do sieci 

bezprzewodowej, publiczna sieć dostępu zyskuje na dostępie do większej liczby punktów widokowych, 

zarówno graficznych, jak i fizycznych. Chociaż możesz nie mieć bezpośredniej linii wzroku do miejsca, 

z którym chcesz porozmawiać, twój sąsiad może. Aby uzyskać bezpłatny dostęp do sieci, mogą po 

prostu pozwolić ci zainstalować sprzęt i wykorzystać swój dom jako przekaźnik. Przepustowość łącza 

bezprzewodowego kosztuje tylko energię elektryczną i sprzęt, a nie opłaty za połączenia telefoniczne 

lub kablowe. Ten rodzaj masywnie równoległego, kooperatywnego układu umożliwia 

szerokopasmową, bezprzewodową sieć rozległą. Mogę jednak podać tylko dane techniczne; dane 

społeczne są pozostawione ćwiczeniu dla czytelnika. 

6.1 Topo Maps 102: Radzenie sobie z różnorodnością geograficzną 

Jeśli chcesz rozciągnąć swój sygnał dalej niż po drugiej stronie ulicy, będziesz musiał dokładnie 

rozważyć, co leży między punktami twojej sieci. W części 2 przyjrzeliśmy się stosowaniu map 

topograficznych USGS i DOQ, aby oszacować, w jaki sposób grunt leży pomiędzy dwoma arbitralnymi 

zwrotnica. Oprócz papierowych i internetowych map topograficznych, wersje CD-ROM istnieją już od 

kilku lat. Zwykle nastawione na turystów i entuzjastów outdooru, mają wiele do zaoferowania 

aspirującym inżynierom sieci rozległej. 

6.1.1 Oprogramowanie 

Oceniłem dwa popularne komercyjne pakiety topo, Topo! National Geographic i TopoUSA 2.0 firmy 

DeLorme. Poniższy rysunek przedstawia Topo! rendering z Sebastopol w Kalifornii. Chociaż oba są 

wyposażone w funkcje, tylko kilka z nich ma bezpośrednie zastosowanie do analizy ziemi między 

dwoma punktami. 



 

Oto kilka punktów, o których warto pamiętać przy ocenie oprogramowania Topo do analizy linków: 

• Oprogramowanie powinno zapewniać widoki przekrojowe trasy lub narysowanego szlaku. Jest to 

prawdopodobnie najczęściej używana funkcja, gdy próbuje się dowiedzieć, czy ziemia będzie 

współpracować (zobacz przykłady na następnej stronie). 

• Prawie każdy szanujący się pakiet oprogramowania topo zawiera możliwość oznaczania map 

punktami i tekstem. Możliwość importowania danych lat / lon i tłumaczenia ich na punkty danych jest 

przydatna, jeśli znasz stronę tylko po jej szerokości i długości geograficznej. 

• Jeśli zamierzasz używać GPS z oprogramowaniem (patrz następna sekcja), upewnij się, że twoje 

oprogramowanie topo obsługuje twój sprzęt GPS. Oba pakiety, które oceniłem, obsługują 

najpopularniejszy sprzęt GPS i standard danych NMEA (co właściwie mówią wszystkie nowoczesne 

odbiorniki GPS). 

• Oba pakiety, z których obecnie korzystam, są przeznaczone tylko dla systemu Windows. Istnieje wiele 

pakietów mapujących Linuxa, które poruszają się po renderowaniu USGS DOQ i DEM, ale podobnie jak 

w przypadku wielu programów linuksowych, może zająć trochę błahy, aby je uruchomić. Sprawdź linki 

do mapowania w głównych witrynach społecznościowych, ponieważ jest to obszar szybkiego rozwoju 

społeczności open source. 

Niezależnie od oprogramowania, które wybierzesz, powinno to ułatwić wyeliminowanie na pierwszy 

rzut oka oczywistych niemożliwych bezpośrednich linków. Jeśli otrzymasz "być może" (co często się 

zdarza), musisz po prostu wyjść i spróbować. Oczywiście dla większości z nas jest to część zabawna. 



6.1.2 Używanie GPS do rejestrowania spodziewanych wartości Lat / Lon / Alt 

Ilekroć odwiedzam potencjalną stronę węzła, zabieram ze sobą GPS. Loguje nie tylko (bardziej lub 

mniej) dokładną szerokość i długość geograficzną, ale także wysokość strony. Są to dane, które można 

oszacować za pomocą mapy topo, ale przydaje się precyzyjny pomiar (szczególnie, jeśli zarejestrowałeś 

kilka punktów w zamierzonej ścieżce sieciowej). Poniższy rysunek pokazuje użycie GPS do oznaczania 

potencjalnych stron.  

 

Po zebraniu punktów możesz pobrać je do swojego oprogramowania topo i narysować je. Narysuj trasy 

między nimi, aby dowiedzieć się, jak ziemia leży między dwoma punktami. Rysunek pokazuje Topo! 

renderowanie witryny. Na podstawie tej reprezentacji strzał powinien być kawałkiem ciasta. 

 

Należy pamiętać, że chociaż oprogramowanie Topo przebadało dane geologiczne, nie będzie zawierało 

informacji o drzewach lub budynkach. Możesz się zorientować, jak bardzo jest zaśmiecony, ale 

naprawdę nie będziesz tego wiedzieć, dopóki nie spróbujesz strzału. Korzystając z widoku ogólnego w 

połączeniu z przekrojem, można nie tylko wyeliminować oczywiste negatywy, ale także znaleźć 

potencjalne obejścia. Rysunek pokazuje stronę, która nie działałaby. Może możesz to obejść? Kto w 

ogóle mieszka na tym wzgórzu? 

 

Użycie widoku z góry do zlokalizowania kluczowych punktów wzmacniacza może być zabawą. Dowiedz 

się, gdzie znajdują się dobre witryny i spróbuj skontaktować się z osobami w tych punktach. Częściej 

niż nie, ludzie są gotowi współpracować z lokalnymi grupami społecznymi, aby zapewnić swobodny 

dostęp (szczególnie, jeśli nie muszą dużo robić oprócz dostarczania energii elektrycznej, a poza tym 

mogą uzyskać bezpłatny szybki dostęp). 



6.1.3 Wykreślanie punktów na mapie trójwymiarowej 

DeLorme ma interesującą możliwość tworzenia renderingu trójwymiarowego regionu topo wraz ze 

znacznikami danych i etykietami; Poniższy rysunek pokazuje rendering. Chociaż jest to naprawdę fajna 

funkcja (i bardzo chwytliwa w prezentacjach), ma ograniczoną wartość praktyczną, poza pomaganiem 

w wizualizacji otaczającego terenu. Oczywiście, jeśli masz całą masę punktów danych, możesz zrobić 

imponującą prezentację wizualną. 

 

Gdy Twoje punkty zostaną naniesione na mapę, możesz bardzo szybko określić, które strony są warte 

rozwoju. Jeśli nie możesz uzyskać bezpośredniej linii wzroku w miejscu, które chcesz, spójrz na 

otaczającą geografię i sprawdź, czy możesz znaleźć inny sposób. Jeśli nie możesz przejść, będziesz 

musiał przejść w kółko. Mapy topograficzne oprogramowania mogą znacznie ułatwić znalezienie "ujęć 

bankowych". 

6.2 Charakterystyka anteny i jej rozmieszczenie 

Chociaż nie jestem inżynierem radiowym (RF), miałem duże doświadczenie w konfigurowaniu sieci 

802.11b. Nie ma tu prawie miejsca na pełne zbadanie niuansów komunikacji radiowej.Radio to dla całe 

pole nauki. Wybór anteny ma ogromny wpływ na zasięg i użyteczność twojej sieci bezprzewodowej. 

Jak na ironię, konstrukcja prawie każdej zewnętrznej karty 802.11b stawia antenę w najgorszym 

możliwym kierunku: z boku i bardzo blisko laptopa (lub komputera stacjonarnego). W tej pozycji wzór 

promieniowania jest prawie prosto w górę iw dół! Nie tylko powoduje to przesunięcie połowy sygnału 

na stół, ale także opuszcza twoje słabe, słabe radio, które może być zakłócane przez sam komputer. 

Jedynym godnym uwagi wyjątkiem od tego stanu rzeczy jest wbudowana karta AirPort firmy Apple. Są 

przekonani, że zawierają wewnętrzne złącze antenowe, które uruchamia panel LCD. To jest doskonała 

konstrukcja o znacznie lepszym zasięgu, chociaż wyklucza dodanie zewnętrznej anteny. Wygląda na to, 

że IBM jest pierwszym, który gra kopie z ich ThinkPadami z serii i. Zobaczysz ogromną różnicę w sile 

sygnału, dołączając do swojej karty klienta małą zewnętrzną antenę dookólną i prawidłowo ją 

ukierunkowując. Która droga jest właściwa? To zależy od twojego środowiska. Wypróbuj każdą 

możliwą pozycję, z otwartym wskaźnikiem siły sygnału. Położyłem swoją na moim monitorze, pod 

biurkiem, na boki, na stole za mną, a nawet przewiesiłem przez ramię. Najlepsza orientacja anteny jest 

zawsze w pozycji, w której otrzymuje najlepszy sygnał, więc nie bój się przesuwać anteny. Jeśli jesteś 



w szczypie bez zewnętrznej anteny, możesz oglądać cuda RF, otwierając swój licznik siły i przechylając 

laptopa na boki. Obserwuj, jak rośnie pasek sygnału. Idź po zieloną! Naucz się pisać na boki! Co więcej, 

przeprojektuj sieć, aby zwiększyć zasięg i zawsze zapakuj dodatkową antenę zewnętrzną. Zanim 

podejmiesz decyzję o dodaniu anten do swojej sieci, upewnij się, że Twoja karta może pobierać antenę 

zewnętrzną. Wiele niedrogich kart nie zawiera już złączy zewnętrznych. Będziesz mieć problem ze 

znalezieniem złącza, które pasuje do tych, które robią, ponieważ każdy producent zapewnia własne 

zastrzeżone złącze  

 

 

 

Sprawdź swojego przyjaznego lokalnego dostawcę radiotelefonu pod kątem niestandardowych, 

standardowych adapterów, mimo że są one zbyt drogie. Oczywiście, jeśli masz dobre narzędzia i 

umiarkowane umiejętności lutowania, możesz mieć szczęście, tworząc własny adapter, podobny do 

pokazanego w 

 

 



Po co wydawać 80 dolarów na śmieszną prawnie zastrzeżoną wtyczkę, skoro można zrobić własną w 

kilka minut? Podejście typu hack-it-in jest naprawdę praktyczne tylko w przypadku stałego połączenia 

punkt-punkt, ponieważ nie ma odciążenia na złącze. W miarę upływu czasu powszechne rabaty za 

niestandardowe standardowe pigtaile stają się coraz powszechniejsze. Nie musisz wydawać więcej niż 

20-30 USD na adapter, jeśli możesz kupić w ilości od strony trzeciej. Pamiętaj, aby kupić najkrótszy 

kabel, którego możesz użyć, aby zminimalizować utratę sygnału w kablu. Pigtaile są specyficzne dla 

producenta (a nawet modelu), więc upewnij się, że otrzymujesz właściwy pigtail dla karty, z której 

zamierzasz korzystać. Ponadto, ponieważ karty PCMCIA mają ograniczoną przestrzeń dla złączy, 

wtyczki pigtaila wydają się być małe i bardzo delikatne. Jeden dobry holownik zrujnuje pigtail, złącze 

lub oba. Zostałeś ostrzeżony! (Nie, żebym osobiście wiedział, jak łatwo mogą się złamać, nawet o 2:00 

po zbyt dużej ilości espresso i zbyt wielu godzinach wpatrywania się w ekran, próbując ustalić termin.) 

Nie, proszę pana.) Jednak podłączasz antenę do swoje radio, zawsze szukaj sposobu na ustawienie 

swojego sprzętu, aby mógł zobaczyć antenę na drugim końcu. Nazywa się to posiadaniem linii widzenia 

(LOS) do drugiego węzła. Chociaż pomaga w przypadku krótkich linków (np. Z laptopa do punktu 

dostępu), jest absolutnie krytyczny w przypadku połączeń międzymiastowych na duże odległości. 

Idealna ścieżka między dwiema antenami znajdowałaby się na wieżach znajdujących się wysoko nad 

każdym bałaganem, z doliną pomiędzy nimi, skierowanymi bezpośrednio na siebie. To rzadko ma 

miejsce, ale staraj się zbliżyć do tego ideału, jak to tylko możliwe. W przypadku zastosowań 

zewnętrznych drzewa prawdopodobnie będą Twoim największym zabójcą sygnału (następnie metal, 

mokry mur i inny bieg 2,4 GHz). Wybierając miejsce, w którym zlokalizujesz swoją antenę, zastanów 

się, jak zmiany w otoczeniu wpłyną na twój link (to, co wygląda na idealne miejsce w zimie może być 

całkowicie zasłonięte przez liście na wiosnę!). Obejdź dostępną przestrzeń i spróbuj znaleźć najlepsze 

możliwe miejsce dla anteny. Nie zakładaj, że najwyższym punktem jest miejsce do zainstalowania. Po 

wypróbowaniu każdego miejsca na moim dachu (na próżno), by znaleźć wzrok O'Reilly'ego, usiadłem i 

usiadłem na moim ganku z frustracji. Wtedy zauważyłem, że widzę budynek, około pół mili dalej, z 

niczym pomiędzy. Ustawiając antenę na statywie na moim ganku, natychmiast otrzymałem solidny 

sygnał. Wnioski: właściwe miejsce na antenę różni się w każdej instalacji. 

6.2.1 Anteny 

Anteny nie dają więcej sygnału niż ty zaczynałeś (do czego służą wzmacniacze). To, co robią, skupia 

dostępny sygnał w określonym kierunku, np. Obracając głowicę ogniskującą latarki. Nie sprawia, że 

żarówka jest jaśniejsza, po prostu skupia to, co masz, na mocniejszej przestrzeni. Skupienie latarki daje 

jaśniejszą wiązkę, która pokrywa mniejszy całkowity obszar, a także, podobnie, bardziej kierunkowe 

anteny dają silniejszy odbierany sygnał na mniejszym obszarze. Wszystkie anteny są nieco kierunkowe, 

a miara ich kierunkowości nazywana jest wzmocnieniem. Zazwyczaj im wyższe wzmocnienie, tym 

większy zasięg (w kierunku, w którym antena najlepiej promieniuje). Istnieją cztery różne typy anten 

odpowiednie do korzystania z częstotliwości 2,4 GHz. Każdy działa dobrze dla własnej aplikacji i żadna 

pojedyncza antena nie działa najlepiej dla każdej aplikacji. Zaplanuj z wyprzedzeniem, jakie są Twoje 

cele i skonfiguruj sieć, aby osiągnąć te cele. W poniższych sekcjach opisano najczęściej spotykane typy 

anten, wymienione w przybliżeniu w porządku rosnącej kierunkowości. 

6.2.1.1 Omni 

Omnidirectionals (lub omnis), pokazane na rysunku  

 

 



 

promieniują na zewnątrz we wszystkich poziomych kierunkach z grubsza jednakowo. Wyobraź sobie 

wkładanie ogromnego pączka wokół środkowego biegu omni. Tak wygląda wzór promieniowania. Są 

dobre do pokrycia dużego obszaru, w którym jesteś nie wiem, w którym kierunku mogą pochodzić Twoi 

klienci. Wadą jest to, że odbierają one również hałas z każdego kierunku, więc zazwyczaj nie są tak 

wydajne, jak bardziej kierunkowe anteny. Wyglądają jak wysokie, cienkie drążki o długości od jednego 

do pięciu stóp i są drogie. Im dłużej są, tym więcej elementów mają (i zwykle więcej zysku i wyższej 

ceny). Montowane są pionowo, niczym laska popsicle, sięgająca ku niebu. Zyskują w poziomie, kosztem 

pionu. Oznacza to, że najgorsze miejsce w stosunku do omni znajduje się bezpośrednio pod nim (lub 

powyżej). Pionowa reakcja poprawia się radykalnie w miarę oddalania się od anteny. 

6.2.1.2 Sektor 

Wyobraź sobie omni z lustrem, a będziesz miał wzór promieniowania anteny sektorowej (sektorowej). 

Sektory promieniują w jednym kierunku, o promieniu szerokim do 180 stopni lub wąskim jak 60 stopni 

(lub nawet mniej). Sprawdzają się w aplikacjach wielopunktowych, w których kilku klientów uzyskuje 

dostęp do sieci bezprzewodowej z tego samego kierunku. Anteny sektorowe 

 



 

są w różnych opakowaniach, od spłaszczonych omnis (wysoki, cienki i prostokątny) do małych, płaskich 

kwadratów lub okręgów. Niektóre mają tylko osiem cali szerokości i przylegają płasko do pionowej 

ściany lub na obrotowym mocowaniu. Mogą być również montowane na suficie, aby zapewnić dostęp 

do pojedynczego pokoju, takiego jak sala konferencyjna, sala lekcyjna lub piętro targów. Podobnie jak 

w przypadku omnis, koszt jest zwykle proporcjonalny do zysku. 

Yagi wygląda jak stara telewizyjna antena. Jest to płaski kawałek metalu z wiązką poziomych 

poprzeczek lub długa rura z masą podkładek wzdłuż jej długości 

 



 

Typowa szerokość wiązki może wynosić od 15 stopni do 60, w zależności od rodzaju anteny. Podobnie 

jak w przypadku omnis, dodanie większej liczby elementów oznacza więcej zysku, dłuższą antenę i 

wyższy koszt. Niektórzy yagini są po prostu gołe, jak płaskie choinki skierowane niejasno w kierunku 

komunikacji. Inne są montowane w długich, poziomych puszkach z PVC. Mogą pracować dobrze w 

aplikacjach punkt-punkt lub punkt-wielopunkt i zazwyczaj mogą osiągnąć większy zysk niż sektory. 

6.2.1.4 Misa paraboliczna 

Pod pewnymi względami danie jest przeciwieństwem omni. Zamiast próbować zasłaniać cały obszar, 

naczynie skupia się na bardzo ciasnej przestrzeni  



 

Dania mają zazwyczaj największy zysk i większość kierunkowości jakiejkolwiek anteny. Są idealne do 

połączenia punkt-punkt i prawie bezużyteczne do czegokolwiek innego. Naczynia mogą być solidne lub 

siatkowe, tak małe jak 18 cali lub tak duże, jak tylko chcesz (możliwe jest naczynie o długości 30 stóp, 

ale prawdopodobnie niezbyt wygodne). Naczynie, które może wysyłać sygnał 802.11b więcej niż 20 mil 

może być tak małe, jak kilka stóp szerokości. Pod względem zysku za grosze naczynia są 

prawdopodobnie najtańszym rodzajem anteny. Niektórym udało się przekonwertować stare dania 

satelitarne i DSS na dania 2,4 GHz. Jeszcze jedną właściwością anten, o których warto tu wspomnieć, 

jest polaryzacja. Polaryzacja anteny odnosi się do kierunku, w którym przemieszcza się część 

elektryczna fali elektromagnetycznej. Zarówno polaryzacja pozioma, jak i pionowa są powszechne, ale 

w niektórych egzotycznych antenach możliwa jest polaryzacja kołowa (zgodna lub przeciwna do ruchu 

wskazówek zegara). Polaryzacja anteny na każdym końcu łącza musi się zgadzać, inaczej radia będą 

miały problemy ze sobą rozmową. Omnis i sektory są pionowo spolaryzowane. Yagis i potrawy można 

montować w pionie lub w poziomie, w zależności od zastosowania. W łączu punkt-punkt, spróbuj obu 

i zobacz, które wywołuje najniższy poziom hałasu. Polaryzację naczynia wskazuje położenie elementu 

odbiorczego, a nie tylnego (tak, że owalna antena, która porusza się w górę iw dół, jest 

prawdopodobnie zamontowana w polaryzacji poziomej i dlatego nie będzie w stanie mówić bardzo 

dobrze omni). Możesz także użyć polaryzacji na swoją korzyść. Na przykład można uruchomić dwa 

równoległe łącza na tym samym kanale, jeden z pionowym i jeden z polaryzacją poziomą. Jeśli 

rozdzielone przez kilka stóp, dwie potrawy mogą działać całkiem szczęśliwie na tym samym kanale, nie 

zakłócając się wzajemnie, zapewniając dwukrotnie większą przepustowość na tej samej częstotliwości. 



Ta konfiguracja wymagałaby czterech anten, czterech radiotelefonów i połączenia kanałów Ethernet 

na każdym końcu, ale jest to całkowicie możliwe. 

6.2.1.5 Okablowanie 

Nie wszystkie przewody koncentryczne są odpowiednie do korzystania z częstotliwości 2,4 GHz. Ten 

sam kabel dostarczający wysokiej jakości obraz i dźwięk do telewizora jest prawie bezużyteczny do 

podłączania anten mikrofalowych. Wybór odpowiedniego rodzaju i długości kabla jest równie ważny 

jak wybór odpowiedniej anteny do pracy. Antena sektorowa 12dB jest bezużyteczna, jeśli stracisz 18dB 

w kablu, który łączy ją z radiem. Podczas gdy wszystkie przewody powodują pewną stratę podczas 

przechodzenia sygnału, niektóre typy kabli radzą sobie lepiej niż inne z częstotliwością 2,4 GHz. 

LMR to rodzaj kabla koncentrycznego wyprodukowanego przez Times Microwave Systems 

(http://www.timesmicrowave.com/) i jest prawdopodobnie najpopularniejszym typem kabla 

używanego do rozbudowy sieci 802.11b. LMR używa plecionej osłony zewnętrznej i solidnego żyły 

środkowej, i występuje w różnych rozmiarach. 

Heliax to inny rodzaj okablowania mikrofalowego firmy Andrew Corporation 

(http://www.andrew.com/). Jest on wykonany z półsztywnej, falistej powłoki zewnętrznej (rodzaj 

giętkiego rurki miedzianej), a nie splecionych pasm znalezionych w kablu koncentrycznym. Środkowy 

przewodnik może być albo wewnętrzny, albo sztywny przewód wewnętrzny z rury falistej. Jest 

przeznaczony do obsługi obciążeń znacznie większych niż (legalne) w instalacjach 802.11b, ale jest 

bardzo drogi i trudny w obsłudze. Jest to również bardzo niska strata. Numery części dielektrycznych 

pianek zaczynają się od LDF. 

Nie zadzieraj z dielektrykiem powietrza, jeśli nie podoba ci się wyzwanie, jakim jest utrzymywanie linii 

zasilających pod ciśnieniem za pomocą azotu. Kabel dielektryczny powietrza o mocy 802.11b jest jak 

przysłowiowy słoniowy pistolet do zabijania komara. 

Oprócz ofert Times Microwave i Andrew, Belden, Inc., (http://www.belden.com/) tworzy również 

bardzo popularny kawałek kabla, który działa dobrze w zakresie 2,4 GHz. Często będziesz widzieć 

odniesienia do 9913; odnosi się to do Beldena 9913. Mówiąc ogólnie, im grubszy i lepiej zbudowany 

kabel, tym niższa strata i wyższy koszt  

 

 

Kabel o grubości przekraczającej pół cala jest trudny w obróbce i trudno go znaleźć. Gdy tylko jest to 

możliwe, zamów wymaganą długość, korzystając z preinstalowanych złączy, zamiast próbować 

samodzielnie je ciąć i zagniatać. Punkt handlowy zwykle będzie posiadał narzędzia i doświadczenie 



niezbędne do wykonania dobrze zbudowanego kabla. Najlepszy kabel na świecie nie pomoże, jeśli 

twoje złącze nie zostanie poprawnie zainstalowane.   

Podsumowując: używaj najlepszej jakości kabla, na który możesz sobie pozwolić w jak najkrótszym 

możliwym rozmiarze. Kilka dB tu i tam naprawdę się sumuje. Jeśli chcesz umieścić antenę na dachu, 

zajrzyj do obudów odpornych na warunki atmosferyczne routera i zamontuj go jak najbliżej anteny. 

Następnie uruchom kabel Ethernet tak długo, jak potrzebujesz (do 100 metrów!). 

6.2.2 Złącza 

Masz radio, antenę i długość kabla. Jak połączyć je ze sobą? Musisz używać złączy, które działają dobrze 

w zakresie 2,4 GHz, dopasować rodzaj okablowania, z którego korzystasz, i wiązać się ze sobą. 

Praktycznie wszystkie popularne złącza mają dwie połówki, męską i żeńską (lub pin i gniazdo). Kilka 

bardziej egzotycznych typów (takich jak APC-7) jest bezpłciowych, więc każdy łącznik będzie pasował 

do każdego innego. Oto najczęściej spotykane konektory, które można napotkać w bestiariuszu 

mikrofalowym. Złącze Bayonet Navy Connector (BNC) to małe, tanie złącze wykorzystujące półobrót 

szybkiego połączenia (to samo złącze, które można znaleźć na 10base2 Ethernet). BNC  

 

 

nie jest dobrze przystosowany do użytku w paśmie 2,4 GHz, ale jest tu wspomniany, ponieważ po 

śmierci 10base2 złącza są często sprzedawane za grosze za funt. Nie ulegaj pokusie. TNC  

 



jest gwintowaną wersją BNC. Drobne nici pomagają wyeliminować wycieki na częstotliwościach 

mikrofalowych. TNC pracują dobrze przez całą drogę 12 GHz i są często używane z mniejszymi (i 

wyższymi stratami) kablami. Złącze N ("Navy" lub "Neill") to większe, gwintowane złącze, które można 

znaleźć na wielu komercyjnych antenach 2,4 GHz 

 

Jest znacznie większy niż TNC. Działa bardzo dobrze na grubszym kablu (jak LMR-400) i działa dobrze 

do 10 GHz. N jest prawdopodobnie najczęściej spotykanym konektorem w obsłudze sprzętu zgodnego 

ze standardem 802.11b . Tak zwane złącze UHF wygląda jak wersja N z grubymi gwintami  

 

Nie nadaje się on do 2,4 GHz, ale często jest mylony z N. Zgodnie z podręcznikiem ARRL Microwave jest 

to PL-259 (który pasuje do gniazda SO-239). Nie zostało to zaprojektowane pracują na 

częstotliwościach mikrofalowych. Powinieneś tego unikać. Złącze SMA  



 

jest bardzo popularnym, małym, gwintowanym złączem, które działa znakomicie z częstotliwością 18 

GHz. Ich niewielki rozmiar uniemożliwia zastosowanie ich z dużym kablem bez strat. SMB  

 

 

jest szybką wersją SMC. SMC 

 

 



jest bardzo małą wersją SMA. Jest dobry przez 10 GHz, ale akceptuje tylko bardzo małe 

(wysokowydajne) kable. Gdyby tylko producenci radiowi standaryzowali to jako zewnętrzne złącze 

antenowe z wyboru, nie byłoby potrzeby wzywania niestandardowych pigtaili. APC-7  

 

 

to 7-milimetrowy, beztekstowy konektor, który można wykorzystać do 18 GHz. Jest to wysokiej jakości 

złącze firmy Amphenol, które jest drogie, dość rzadkie i bardzo niskie straty. Pamiętaj, że każde złącze 

w systemie powoduje pewne straty. Unikaj adapterów i niepotrzebnych złączy, gdy tylko jest to 

możliwe. Ponadto, kable produkowane komercyjnie mają wyższą jakość niż kable, które sam zamykasz 

(chyba że jesteś naprawdę dobry i masz odpowiednie narzędzia). Jeśli to możliwe, spróbuj kupić 

gotowy kabel z już założonymi odpowiednimi złączami, na możliwie jak najkrótszej długości. 

Przekładnia 802.11b nie generuje dużej mocy, a każdy jej fragment pomaga zwiększyć zasięg i 

niezawodność. Bardzo łatwo zrobić zły kabel, a złe kable nie powodują żadnych problemów. 

Dopasowując kable do sprzętu, możesz napotkać złącza odwróconej płci (mężczyźni i kobiety 

zamienione, z tymi samymi gwintami), gwintowanie odwrotne (lewy zamiast prawoskrętny), a nawet 

odwrotne odwrócenie gwintu (oba). Upewnij się, że wiesz, co robisz, zanim zamówisz części online! W 

instalacjach zewnętrznych niezbędna jest odpowiednia ochrona odgromowa. Piorunochrony gazowe  

 

mogą zapewnić wysoki stopień ochrony (zarówno dla sprzętu, jak i ognia) przed uderzeniami pioruna 

w antenę. Kosztują one od 30-100 $ i mogą zapewnić ochronę multistrike, gdy są poprawnie 

zainstalowane. Pamiętaj o prawidłowej instalacji, korzystaj z dobrej jakości linii uziemiającej, aw razie 

wątpliwości skontaktuj się z profesjonalistą. Większość przeciwników, jakie widziałem, ma żeńskie 

złącza N na obu końcach, więc pamiętaj o uwzględnieniu tego przy rozważaniu instalacji sprzętu. 

6.2.3 Obliczanie zakresu 

Jak daleko pójdzie twój sygnał? To bardzo dobre pytanie. Zależy od wielu czynników, w tym od mocy 

wyjściowej i czułości karty, od jakości kabla, złączy i anteny, zakłóceń i zakłóceń, a nawet od pogody (w 

przypadku połączeń międzymiastowych). Chociaż nie można dokładnie uwzględnić wszystkich tych 

zmiennych, można dokonać dobrego oszacowania przed zakupem dowolnego sprzętu. Oto prosty 

sposób na utworzenie prognozy (często nazywanej budżetem linków). Po pierwsze, ustal, ile strat 



sygnał będzie występował w przestrzeni między dwoma miejscami. Nazywa się to utratą ścieżki. Jedną 

z powszechnych formuł szacowania strat ścieżki na 2,4 GHz jest: 

L = 20 log (d) + 20 log (f) + 36,6 

gdzie L jest stratą w dB, d jest odległością w milach, a f jest częstotliwością w megahercach. Załóżmy, 

że chcesz ustawić pięciokilometrowy link między dwoma punktami, używając kanału 6 (2,437 GHz): 

L = 20 log (5) + 20 log (2437) + 36,6 

L = (20 x 0,69) + (20 x 3,38) + 36,6 

L = 13,8 + 67,6 ± 36,6 

L = 118 

Na pięć mil, bez przeszkód pomiędzy, stracisz 118 dB sygnału między dwoma punktami. Nasz link musi 

tolerować tak dużą stratę (plus trochę więcej z powodu pogody i różnych zakłóceń) lub będzie 

niewiarygodny. Następnie dodaj wszystkie swoje zyski (radia + anteny + wzmacniacze) i odejmij straty 

(długość kabla , złącza, odgromniki i różne inne straty). Załóżmy, że używasz kart Silver Orinoco (15 

dBm), bez wzmacniaczy, z sektorem 12dBi po jednej stronie i 15dBi yagi po drugiej. Zakładamy, że 

używasz jednego metra LMR-400 i odgromnika po każdej stronie, umożliwiając utratę 0,25 dB dla 

każdego złącza i 1 dB dla każdego pigtaila. Ponieważ wszystkie jednostki są w dB, możemy użyć 

prostego dodawania i odejmowania: 

radio - pigtail - ogranicznik - złącze - kabel - złącze + antena 

Miejsce A: 15 - 1 - 1,25 - 0,25 - 0,22 - 0,25 + 12 = 24,03 

Miejsce B: 15 - 1 - 1,25 - 0,25 - 0,22 - 0,25 + 15 = 27,03 

A + B = łączny zysk 51,06 

Teraz odejmij utratę ścieżki od tej sumy: 

51,06 - 118 = -66,94 

Jest to odbierany poziom sygnału na każdym końcu łącza: -66,94dBm. Ale czy to wystarczy do 

komunikacji? Poszukując specyfikacji czułości odbiornika dla karty Orinoco Silver (trzeba ją poszukać, 

ale jest ona pochowana w instrukcji), znajdziemy wyniki przedstawione w tabeli 

 

Ponieważ generujemy sygnał -66.94dBm, mamy "współczynnik krówki" wynoszący 15,06 dB (82 - 66,94 

= 15,06). Teoretycznie będzie to zwykle działać przy prędkości 11 Mb / s (przy dobrej pogodzie) i nie 

powinno mieć problemu z synchronizacją z szybkością 5.5 Mb / s. Radiotelefony powinny 

automatycznie wykrywać, kiedy łącze staje się niewiarygodne i zsynchronizować je z największą 

możliwą prędkością. Zazwyczaj margines błędu wynoszący 20 dB jest wystarczająco bezpieczny, aby 

uwzględnić normalne interweniujące wzorce pogodowe. Korzystanie z mocniejszych radiotelefonów 

(takich jak Cisco 350, o 20dBm) lub wyższych anten wzmacnia połączenie z szybkością 11 Mb / s. 

Korzystanie z wyższych kart wzmocnienia (np. jako karty Cisco lub Teletronics) w połączeniu z wysokimi 

talerzami dają możliwość rozszerzenia zasięgu znacznie powyżej 25 mil. Narzędzia online, takie jak 

Bezprzewodowa analiza połączeń sieciowych Green Bay Professional Packet Radio, mogą dać ci dobry 

szacunek dla gry w piłkę nożną na temat tego, co będzie potrzebne, aby twój link był możliwy; po prostu 



wypełniasz kilka pustych pól w formularzu internetowym. Sprawdź ich doskonałe zasoby na 

http://www.qsl.net/n9zia/wireless/page09.html. 

6.3 Wzmacniacze mocy i prawo 

Często, gdy ludzie myślą o rozszerzeniu zasięgu, od razu myślą o użyciu wzmacniaczy (przypuszczam, 

że to naturalne, masz wzmacniacz do domowego zestawu stereo, dlaczego nie wzmacniacz do swojej 

sieci?). Dobre wzmacniacze, które działają w zakresie mikrofal, mają kilka nietechnicznych przeszkód 

technicznych do pokonania: 

• Wzmacniacze na ślepo wzmacniają wszystko, do czego są nastawione, zarówno sygnał, jak i szum. 

Większy sygnał nie pomoże ci, jeśli hałas w zespole również się zwiększy, ponieważ sygnał zostanie po 

prostu zgubiony (jak krzyczenie do znajomych na koncercie). 

• Komunikacja radiowa 802.11b to półdupleks; wysyłają lub otrzymują, ale nigdy w tym samym czasie. 

Wzmacniacz podłączony do linii anteny będzie musiał wykryć automatycznie, gdy radio będzie wysyłało 

i szybko włączyć wzmacniacz. Kiedy skończy, musi szybko go odciąć. Każda zwłoka w przełączaniu może 

faktycznie osłabić komunikację lub, co gorsza, uszkodzić kartę radiową. 

• Wzmacniacze mogą nieco pomóc w odbiorze dzięki dodaniu wstępnego nacisku, ale w rzeczywistości 

są przeznaczone do przesyłania. Oznacza to, że jeśli masz tylko wzmacniacz na jednym końcu łącza, 

drugi koniec może cię słyszeć, ale możesz ich nie słyszeć. Aby wzmacniacze były skuteczne, 

potrzebujesz ich na obu końcach łącza. 

• Wszystkie wzmacniacze wymagają mocy do działania. Oznacza to dodanie wtryskiwacza DC do linii 

zasilającej antenę lub zewnętrznego adaptera. To dodatkowo zwiększa koszt twojego węzła i sprawia, 

że jest to kolejne urządzenie, któremu musisz zapewnić moc. 

W rezultacie wzmacniacze, które dobrze współpracują ze sprzętem 802.11b, są drogie (400 USD) i 

trudne do zdobycia. Ale czy naprawdę ich potrzebujesz? Korzystając ze standardowej anteny i anteny 

o dużym wzmocnieniu, można rozszerzyć łącze punkt-punkt do ponad 25 mil bez wzmacniaczy. Twoje 

pieniądze są prawdopodobnie lepiej wydane na wysokiej jakości anteny kierunkowe i okablowanie, a 

być może nawet dodanie kolejnego węzła do dalszego nasycenia. Jeśli chodzi o prawo federalne USA, 

musisz przeczytać część 15 i wyciągnąć własne wnioski. Wynajmij prawnika, jeśli naprawdę jesteś 

paranoikiem. Tim Pozar (z BAWUG) poczynił kilka interesujących spostrzeżeń na temat zasad Part 15 

dotyczących emisji 2,4 GHz; sprawdź swój komentarz na stronie 

http://www.lns.com/papers/FCCPart15_and_the_ISM_2.4G_Band.index. Krótko mówiąc, ilość 

energii, którą możesz legalnie uruchomić (i wzmocnienie swojej anteny) jest ograniczona, w zależności 

od tego, jak go używasz. Naprawione połączenia punkt-punkt mają największą moc, podczas gdy 

wszechkierunkowe konfiguracje punkt-wielopunkt są najbardziej ograniczone. Chyba że używasz 

wzmacniaczy, prawdopodobnie nie napotkasz na ograniczenia FCC, ponieważ standardowe karty 

klienta nie zapewniają wystarczającej mocy. Ale nie wierz mi na słowo, bo nie jestem prawnikiem (poza 

tym osoba odpowiedzialna za upewnienie się, że twoje urządzenie jest legalne to ty, operator!) Wierzę, 

że intencją stojącą za regułami jest ograniczenie interferencji w zespole, na co powinniśmy wszyscy 

walczyć, aby się wydarzyło. Hałas jest wrogiem wszystkich. W tym celu staraj się zużywać jak najmniej 

energii potrzebnej do podtrzymania połączenia i korzystaj z najbardziej kierunkowych anten, które 

będą działać dla twojej aplikacji. Bądź dobrym sąsiadem i może się okazać, że bardziej lubisz swoją 

dzielnicę. 

VII. Inne aplikacje 



Dzięki staraniom niezliczonych inżynierów dysponujemy otwartym standardem 802.11b. Teraz, gdy 

sprzęt ten był zgodny z tym standardem w rękach osób nie będących inżynierami, zaimplementowano 

wiele interesujących aplikacji. Radia znacznie przekraczające ich granice. Standardowe karty PCMCIA 

klienta zostały użyte do utworzenia bezpośrednich połączeń szkieletowych w odległości kilku mil od 

siebie. Niezadowolony z małych, prywatnych sieci, ludzie używają punktów dostępu do tworzenia sieci 

publicznych. Nawet spopularyzowane braki bezpieczeństwa 802.11b są przezwyciężane przez pewne 

staranne planowanie i właściwe zastosowanie oprogramowania open source. Niezależnie od tego, czy 

posiada go komitet IEEE, czy 802.11b natknął się na magiczną formułę, która czyni z niej najlepszą 

platformę dla hakerów sprzętowych: niski koszt, łatwość użycia, łatwość modyfikacji i wszechobecność. 

W tym rozdziale przyjrzymy się ogromnej elastyczności sieci bezprzewodowych (a niektóre są 

naprawdę fajne!). Upewnij się, że niektóre przykłady z tego rozdziału gwarantują twój sprzęt, jeśli nie 

jesteś ostrożny. Jeśli nie masz pewności, jak postępować, zapytaj w pobliżu. Możliwe, że ktoś zrobił to, 

co myślisz, a przynajmniej pożyczył ci ich wspólne doświadczenie. Różne listy mailingowe grup 

bezprzewodowych są doskonałym źródłem pomysłów i opracowywania szczegółów implementacji. 

7.1 Łącza punkt-punkt 

Z punktu widzenia radia łącza punkt-punkt są bardzo proste do skonfigurowania. Podczas oceniania 

możliwości łącza zawsze powinieneś postępować zgodnie z tymi samymi krokami: 

• Ustal, że masz linię wzroku od końca do końca. Zmierz odległość między punktami i oblicz stratę 

ścieżki. 

• Dodaj możliwości swojego sprzętu, aby określić budżet łącza. 

• Wyjdź i podłącz swój sprzęt. 

Jeśli zamierzasz utworzyć dalekosiężne połączenie typu punkt-punkt, najpierw sprawdź szerokość, 

długość i wysokość każdego punktu końcowego. Możesz to znaleźć za pomocą GPS lub możesz 

oszacować używając map topograficznych lub oprogramowania. Dzięki współrzędnym i wysokości obu 

miejsc można obliczyć kąt nachylenia i pochylenie, dzięki czemu wiesz z grubsza, gdzie skierować 

anteny na każdym końcu. Przyzwoity GPS może w tym pomóc, dając sygnał do i z każdego punktu. 

Powinieneś również zapoznać się z CGI online pod adresem 

http://www.qsl.net/n9zia/wireless/page09.html, aby uzyskać pomoc dotyczącą wielu obliczeń, które 

musisz wykonać. Oczywiście, jeśli widzisz inny punkt przez lornetkę lub teleskop, jest to dobry pierwszy 

krok. Najlepiej byłoby, gdyby między tymi dwoma punktami znajdowało się niewiele miejsca. Im bliżej 

ścieżki do rzeczywistej doliny, tym lepiej. Wspominałem o tym już wcześniej, ale oto jest ponownie: 

kabel antenowy powinien być jak najkrótszy! Na długopisowym łączu punkt-punkt liczy się co kilka 

decybeli. Teraz, gdy jesteś gotowy, aby podłączyć swój sprzęt, pozostaje pytanie: jakiego sprzętu 

chcesz użyć? To zależy od Twojego budżetu i tego, jak zamierzasz korzystać z linku. Jak widzieliśmy w 

Części 5, bardzo łatwo jest ustawić bramkę Linux w trybie IBSS. Mostkowanie Ethernetowe, więc 

musisz go użyć, aby przekroczyć łącze bezprzewodowe. Jeśli masz już punkt dostępu sprzętowego, 

możesz go użyć dla jednej i tej samej konfiguracji (tj. Maskowania po stronie klienta). Niedawno 

wydana, tania alternatywa sprzętowa to punkt dostępu Linksys WAP-11. Linksys w trybie punkt-punkt 

lub punkt-wiele punktów. Możesz pobrać wersję 1.4f.5 ze swojej strony internetowej pod adresem 

http://www.linksys.com/. Te punkty dostępu sprzedają się za około $ 200 i obejmuje odwróconej płci 

TNC złącza anteny zewnętrznej, więc to może być bardzo tani wybór do konfigurowania łącza punkt-

punkt. Im dalej dzielisz punkty, tym trudniej będzie celować w anteny. Co najmniej pięć mil, to jest 

problem (o ile masz całkowity zysk do pokonania utrata ścieżki). Przy większych odległościach anteny 

mogą być trudne. Oto kilka technik, które mogą pomóc : 



• Korzystaj z telefonów komórkowych lub radiotelefonów, aby utrzymać komunikację pomiędzy tymi 

dwoma punktami, gdy celujesz w anteny. Pomaga mieć co najmniej dwie osoby na każdym końcu 

(jeden do manipulowania anteną, a drugi do koordynacji z drugim końcem). 

• Skonfiguruj wszystkie ustawienia sieciowe z wyprzedzeniem, więc nie ma żadnych zmiennych, które 

kiedykolwiek można uzyskać w witrynie zdalnej. Sprawdź wszystkie biegi, pinguj każde pudełko, a 

nawet przenieś je na swój sprzęt z niewielkiej odległości. Nie chcesz tego później pytać. 

• Użyj narzędzia takie jak miernik Lucent link testowym (który jest dostarczany z systemem Windows 

do sterownika karty Orinoco), aby pokazać siłę sygnału i odczyty hałasu w czasie rzeczywistym. Tego 

rodzaju narzędzie jest twoim najlepszym przyjacielem, bez rzeczywistego analizatora widma. 

• Pracuj na jednym końcu łącza na raz, powoli zmieniając jedną zmienną naraz, aż zobaczysz 

maksymalną siłę sygnału i najniższy poziom szumów. 

• Jeśli masz jeden telefon komórkowy (i jeśli twój budżet na to pozwala), najpierw spróbuj anteny omni 

lub sektor na jednym końcu łącza. Gdy znajdziesz drugi koniec łącza, zastąp go daniem lub yagi i włącz 

go. 

• Zamiataj powoli i nie bój się wyjść poza najlepiej odbierany sygnał. Większość anten ma mniejsze 

płaty boczne, które wyglądają jak fałszywe pozytywne. Poruszaj się, aż znajdziesz główną pochwałę. 

Powinien wyróżniać się od innych, gdy już go znajdziesz. 

• Nie dotykaj anteny podczas odczytywania. Jest to bardzo łatwe do przeoczenia przy użyciu tuby yagis, 

np. Puszki Pringles (patrz następna sekcja). Oparcie ręki na rurze anteny powinno zakłócać 

charakterystykę promieniowania i bardzo szybko drenować sygnał. Odczytaj wszystkie ręce z dala od 

sprzętu. 

• Nie zapomnij porównać polaryzacji poziomej i pionowej. Wypróbuj anteny w obu pozycjach i 

skorzystaj z tego, który pokazuje najniższy poziom szumów. 

• Po utworzeniu łącza rozważ użycie WEP, aby zniechęcić innych do próby połączenia się z nim. Jeśli 

chcesz zapewnić dostęp bezprzewodowy w dowolnym punkcie końcowym, skonfiguruj inną bramę, 

najlepiej z usługami buforowania (takimi jak buforowanie DNS i przezroczysty serwer proxy sieci, np. 

Squid). Pomaga to zmniejszyć ruch generowany przez długi link, zmniejsza liczbę kolizji sieci i generuje 

więcej efektywne wykorzystanie linku. 

Anteny w dużej odległości, ale może to być również dobra zabawa z odpowiednią grupą ludzi. Po prostu 

nie spiesz się, pomyśl o tym, co robisz, i pamiętaj, aby wyjechać pod koniec dnia, aby świętować! 

7.2 Puszka Pringles 

Na szczycie w Portland w czerwcu zeszłego roku Andrew Clapp przedstawił nowatorską konstrukcję 

anteny Yagi. Używa śruby, metalowej rurki, podkładek i rurki z PCV, aby wykonać "shotgun" yagi, o 

długości 18 "lub 36". Podczas gdy jego antena wykazuje od 12 do 15 dB (co jest imponujące w 

przypadku prostej konstrukcji), jest dość duża. Kiedy wróciliśmy z Portland, niektórzy członkowie naszej 

lokalnej grupy zdaliśmy sobie sprawę, że gdybyśmy byli ostrożni, moglibyśmy zmieścić całą długość w 

puszce Pringlesa, jak pokazano na rysunku poniżej. To pokazałoby zmniejszoną sumę Wzmocnienie, 

ale dzięki temu cała antena będzie znacznie bardziej zwarta. 



 

7.2.1 Lista części 

Oto elementy potrzebne do wykonania anteny Pringlesa: 

 

Oczywiście, zakup hurtowy bardzo pomaga. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie znaleźć 6-calowego 

kawałka nici; kup standardową wielkość (zazwyczaj jedną lub dwie stopy) i 10 paczek podkładek i 

nakrętek, gdy jesteś na tym. Wtedy będziesz miał więcej niż wystarczająco, by zrobić dwa, wszystko za 

około 10 $. 

7.2.2 Wymagane narzędzia 

Do wykonania anteny będziesz potrzebować następujących narzędzi: 

• Linijka 

• Nożyczki 

• Obcinak do rur (lub narzędzie do cięcia piłą lub dremel, w szczypie) 

• Wytrzymałe frezy (lub dremel ponownie, aby wyciąć wszystkie nić) 



• Coś ostrego, aby przebić plastik (jak szydło lub wiertło) 

• Pistolet do klejenia na gorąco (chyba, że posiadasz złącze śrubowe) 

• Lutownica 

Czas budowy powinien wynosić około godziny. 

7.2.3 Konstrukcja przedniej kolektora 

Oznaczyć i wyciąć cztery kawałki rurki, około 1,2 cala (1 15/64 cali). Skąd wziąłem ten numer? Po 

pierwsze. dowiedzieć się fali w dolnej części zakresu częstotliwości używamy (2.412 GHz, lub kanał 1). 

Będzie to najdłuższy czas, w którym rura powinna: 

W = 3.0x108x (1 / 2.412) x 10-9 

W = (3,0 / 2,412) x 10-1 

W = 0,124 metra 

W = 4,88 cala 

Będziemy przecinać rurę do ćwierćfalowej długości fali, tak jak poniżej: 

1/4 W = 4,88 / 4 

1/4 W = 1,22 cala 

Teraz sprawdź, jaka jest najkrótsza długość (2,462 GHz lub kanał 11 w Stanach Zjednoczonych): 

W = 3,0 x 108 x (1 / 2,462) x 10-9 

W = (3,0 / 2,462) x 10-1 

W = 0,122 metra 

W = 4,80 cala 

1/4 W = 1,20 cala 

W praktyce, jaka jest różnica między najkrótszą rurą a najdłuższą rurą? Około 0,02 cala lub mniej niż 

1/32 cala. Prawdopodobnie chodzi o rozmiar ostrza do przecinania rur, którego używasz. Więc strzelaj 

do 1,2 cali, a dostaniesz wystarczająco blisko. Wytnij wszystkie nić dokładnie na 5 5/8 cala. Podkładki 

mają około 1/16 cala grubości, więc powinno pozostawić wystarczająco dużo miejsca na rurę, 

podkładki i nakrętki. Przebicie dziury w środku prążków może być wystarczająco duże, aby mógł przejść 

cały wątek. Teraz jest to prawdopodobnie dobry moment, aby zacząć jeść pringles (dla nas to było 

lepsze, chipsy o smaku soli i octu są prawie żrące po pierwszych piętnastu). Wytnij 3-calowy plastikowy 

krążek wystarczająco duży, aby zmieścił się wewnątrz puszki. Zauważyliśmy, że kolejna pokrywa z 

prążkami, z przyciętym zewnętrznym grzbietem, działa dobrze. Zrób dziurę w środku i wsuń ją na jedną 

z długości rury. Teraz zmontuj rurę. Narzędzie Dremel do golenia końcówek nici, jeśli masz problemy z 

uzyskaniem nakrętek. Fajka to kanapka, która trafia na allthread jak pokazano na rysunku 



 

Dokręć nakrętki, aby były przytulne, ale nie przekręcaj (wygięłam rurkę przy pierwszej próbie; Po 

prostu zapnij to. 

7.2.4 Przygotowanie puszki 

Do tej pory powinieneś jeść (lub rzucać) rzeczywiste żetony. Wytrzyj puszkę i zmierz 3 3/8 cala od spodu 

puszki. Wytnij otwór wystarczająco duży, aby złącze mogło przejść. Okazało się, że jest to "słodkie 

miejsce" puszki. Na naszej puszce Pringles Salt & Vinegar łącznik N znajdował się pomiędzy "Sodium" i 

"Protein". 

7.2.5 Konstrukcja elementu 

Wyprostuj ciężki drut miedziany i przylutuj go do złącza. Kiedy się skończy, przewód powinien 

znajdować się tuż poniżej punktu środkowego puszki (nasz okazał się być około 1/16 cala). Zyskujesz 

kilka dB, idąc dłużej, więc obetnij to tylko nieśmiało ze środka puszki. Spieszyliśmy się, więc użyliśmy 

kleju do przytrzymania złącza w miejscu na naszej pierwszej antenie. Jeśli masz złącze, które używa 

myjki i jesteś naprawdę ostrożny przy wycinaniu otworu, jesteś bardzo dobry (i nie jesteś prawie tak 

brudny jak gorący klej). Pamiętaj tylko, że wkręcasz się w tekturę po podłączeniu pigtaila. Bardzo łatwo 

jest zapomnieć i przypadkowo oderwać ścianę puszki. Teraz włóż kolbę do puszki i zamknij pokrywkę. 

Wewnętrzny koniec rury nie powinien dotykać elementu miedzianego; powinien być tuż przed nim. 

Jeśli to dotknie, twoje allthread jest prawdopodobnie zbyt długie. Poniższy rysunek pokazuje 

ukończoną antenę. 



 

Jak oszacować zysk bez dostępu do wysokiej klasy sprzętu do analizy radiowej? Korzystając z 

oprogramowania Link Test, które jest dostarczane z kartami Orinoco Silver, można zobaczyć odczyty 

sygnału i szumu (w dB) sygnału. Ponieważ zdarzyło mi się żyć 0,6 mili (z czystą linią widzenia) z kwatery 

głównej O'Reilly, mieliśmy dość kontrolowaną platformę do eksperymentowania. Kręciliśmy w omni 

na dachu i korzystaliśmy z punktu dostępowego w O'Reilly jako nasz partner testowy. Aby oszacować 

wydajność anteny, rozpoczynamy od podłączenia komercyjnych anten o znanym zysku i odczytywaniu 

odczytów. Następnie połączyliśmy nasze anteny testowe i porównaliśmy wyniki. Do naszej dyspozycji 

mieliśmy następujące: 

• Dwie anteny 10dBi, 180-stopniowe panele sektorowe 

• Jedna antena panelowa 11dBi, 120 stopni 

• Jedna paraboliczna antena 24dBi 

• Kilka puszek z pringles i trochę sprzętu 

Oto średnie odczyty sygnału i hałasu każdego z nich, w przybliżeniu w tej samej fizycznej pozycji: 

 

Wyniki testu partnera (strona AP) były praktycznie takie same. Co ciekawe, nawet na 0,6 mil, 

widzieliśmy efekt termicznego zanikania; wieczór zamienił się w noc, widzieliśmy o zysku 3dB na całej 



planszy. (To był gorący dzień, prawie 100 stopni Yagini i potrawy są znacznie bardziej kierunkowe niż 

sektory i omnis. Wywołało to liczbę, ponieważ poziom odbieranych szumów był niższy w przypadku 

anten kierunkowych. To może pomóc Ci poczuć się lepiej. Więcej anten kierunkowych, aby pomóc 

utrzymać hałas dla sąsiadów Bądź dobrym sąsiadem i korzystaj z najbardziej kierunkowych anten, które 

będą działać dla twojego zastosowania (tak, hałas jest problemem każdego). Pringles może rozciągać 

się do 45 stopni od środka puszki. Nie kieruj go dokładnie tam, gdzie próbujesz iść; celując lekko w lewo 

lub w prawo. Odkryliśmy więc, że antena też trochę pomogła. Podczas celowania w antenę złącze jest 

lewe i prawe, z uruchomionym programem Link Test. Kiedy uzyskasz maksymalny sygnał, powoli 

podnieś koniec puszki, aby sprawdzić, czy to robi różnicę. Idź powoli, zmieniając tylko jedną zmienną 

naraz. Pamiętaj, że puszka jest spolaryzowana, więc dopasuj fazę anteny, z którą rozmawiasz. Na 

przykład, jeśli strzelanie do celu wielokierunkowy, upewnij się, że element jest na dole lub na górze 

puszki, albo nie będą mogli go zobaczyć! Zobacz wcześniejsze omówienie polaryzacji anteny, aby 

uzyskać więcej informacji o tym, jak wykorzystać ten efekt na swoją korzyść. Sygnalizując radio, 

mieliśmy szczęście, aby odebrać sygnał radiowy. Wyniki nie były tak dobre, jak się spodziewałem, ale 

pokazały, co było użyteczne, szczególnie na niższych częstotliwościach. Najprawdopodobniej nie 

uwzględniać grubości podkładek. Nie ma już zbyt wiele mocy, aby to zrobić. Nie zajrzeliśmy do 

obudowy odpornej na warunki atmosferyczne; 3-calowe PCV powinno wystarczyć. Przez przejrzystą 

linię wzroku, z krótkimi biegami kabli antenowych, a od 12 dB do 12 dB w trybie can-to-can na łączu 

11 Mb / s, znacznie powyżej dziesięciu mil. Możesz sprawdzić nasze postępy online pod adresem 

http://nocat.net/. 

7.3 Nadmiarowe łącza 

Wszystkie anteny wykazują charakterystykę zwaną biegunowością, która odnosi się do kierunku, w 

którym porusza się pole elektryczne. Jednocześnie fale magnetyczne opuszczają antenę pod kątem 90 

stopni w stosunku do fal elektrycznych. Najczęściej spotykane anteny wykazują liniowość polarność (to 

znaczy pionowa lub pozioma). Niektóre z anten, jak rany śrubowej anteny . Faktycznie wykazać kołową 

polaryzację, gdzie fale poruszać się na zewnątrz w formie spirali, zawsze prostopadle do siebie. Zobacz 

http://users.bigpond.net.au/jhecker/dla szczegółów i planów tego interesującego projektu! Aby 

odbierać sygnały innego, polaryzacja musi pasować. Wielokierunkowe (i większość sektorów) mają 

pionową biegunowość. Naczynia i yagi mogą być montowane pionowo, poziomo lub gdzieś pomiędzy. 

Pringles jest po prostu yagi, a jego polaryzacja jest określona przez pozycję złącza antenowego. Kołowo 

spolaryzowana antena (podobnie jak spiralna) ma swoją polarność określoną przez kierunek 

zewnętrznego uzwojenia: albo zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara! Możesz użyć 

szumu na łączu dalekosiężnym. Najpierw wypróbuj każdy koniec w polaryzacji pionowej i zmierz 

postrzegany hałas. Następnie obróć każdy koniec o 90 stopni i zmierz ponownie hałas. Użyj pozycji, 

która pokazuje najmniejszy hałas, i powinieneś mieć bardziej stabilny link. Ponieważ nie można go użyć, 

można go również wykorzystać do tworzenia wydajniejszych redundantnych łączy. Na przykład chcesz 

użyć dwóch radiotelefonów na każdym końcu łącza, aby zapewnić całkowitą przepustowość 22 Mb / s 

do zdalnej lokalizacji. Zwykle trzeba użyć dwóch kanałów oddzielonych 25 MHz (tj. 1 i 6 lub 2 i 7 lub 3 i 

8). Jeśli używasz jednej anteny z jedną polaryzacją i innej z polaryzacją poziomą i oddzielnymi antenami 

o kilka stóp, możesz użyć tego samego kanału dla całego ruchu. Oznacza to mniej hałasu w zespole dla 

ciebie i twoich sąsiadów (teoretycznie daje ci do 6 możliwych jednoczesnych połączeń, gdzie normalnie 

tylko 3 były możliwe). Jeśli chodzi o IP, możesz użyć kanału do połączenia się z Linuksem 2.4. Ten tryb 

operacji jest nowy, eksperymentalny i pozostawiony jako ćwiczenie dla czytelnika (hej, jeśli jesteś kimś 

takim jak ja, możesz więcej ćwiczyć w swoim życiu). 

7.4 Przekaźniki 



Niestety linia długich dystansów nie zawsze jest możliwa. Czasami napotkasz przeszkodę, której nie 

możesz przejść (lub przez nią). Lub może być konieczne rozciągnięcie łącza, aby przejść dalej, niż 

pozwalają na to dostępne radiotelefony i anteny. Być może jesteś na krawędzi dobrego AP, ale nie 

masz żadnych anten o wysokim zysku. Repeater może pomóc w twojej aplikacji. Powielacz radiowy jest 

urządzeniem wyposażonym w dwa kompletne odbiorniki radiowe. Cały ruch w pierwszym radiu 

powtarza się do drugiego i na odwrót. Jeśli stosowane są anteny kierunkowe, słaby sygnał osiągnięciu 

jednego z nadajników następnie retransmisji przez drugi kanał, ponieważ gdyby pochodzi z 

wskazywały. Rysunek poniższy pokazuje użycie tej techniki do rozszerzenia zasięgu lub ominąć 

przeszkody. 

 

Podczas gdy klasyczny wzmacniacz radiowy może działać dobrze z 802.11b, nie mam dostępu do 

sprzętu radiowego zdolnego do nadawania sygnału o szerokości 25 MHz przy częstotliwości 2,4 GHz. 

Ale mam kolejną najlepszą rzecz: kilka kart PCMCIA 802.11b. W poniższych sekcjach opisano dwie 

konfiguracje podobne do przemiennika, z których korzystałem z powodzeniem. 

7.4.1 Dwie karty na jednym komputerze 

Jeśli masz komputer z dwoma gniazdami PCMCIA, możesz skonfigurować system Linux tak, aby 

korzystał z obu interfejsów i przekazywał pakiety między nimi. Włóż dwie karty bezprzewodowe i masz 

sprzęt potrzebny do aplikacji przemiennika. Podczas gdy wiele kart klientów w szczególności wyłącza 

mostowanie Ethernet, nadal można maskować między interfejsami, aby połączyć dwie sieci. PCMCIA 

PCMCIA dysk twardy, brak klawiatury, wszystkie zwykłe porty PC, bateria litowo-jonowa i dwa 

dodatkowe gniazda PCMCIA. Możesz odebrać 100 USD. (Dzięki załodze BAWUG za znalezienie tych 

sprytnych małych urządzeń!) Linux zainstalowany i skonfigurowany do maskowania. Po 

skonfigurowaniu oprogramowania pozostaje tylko jeden problem: jak wycisnąć jedną kartę na drugą? 

Większość kart bezprzewodowych ma wnękę PCMCIA. Istnieje kilka sposobów obejścia tego problemu. 

Oczywiście, jeśli używasz karty takiej jak Cisco LMC35x do dolnej karty, nie ma powodu, a zatem nie 

ma problemu. Jeśli używasz karty takiej jak D-Link DWL-650, [2] wybrzuszenie jest na tyle małe, że 

możesz ściskać dwie karty w tym samym czasie. Jeśli korzystasz z karty Orinoco na dole, jedynym 

wyjściem jest usunięcie dwóch srebrnych klapek anteny wewnętrznej. To sprawia, że karta mniej lub 

bardziej bezużyteczny bez na antenę zewnętrzną, ale może być warto jeśli jesteś presją czasu (lub 

środki pieniężne) i mają karty nie jesteś gotów poświęcić na długo praca na odległość. Pamiętaj, aby 

podłączyć antenę zewnętrzną do obu radiotelefonów, gdy korzystasz z urządzenia typu "dwa w 

jednym", lub gdy nadajniki chcą działać bezpośrednio obok siebie i powodować olbrzymią ilość 

zakłóceń. Ta technika, pokazana na rysunku , jest bardzo podobna do skrzynki NAT. Chociaż może to 

pasować do twoich celów, to niewiele pomoże. Jeśli potrzebujesz sieci pomostowych, zajrzyj do 



wyższej klasy sprzętu, takiego jak Cisco Ethernet Bridge lub Orinoco AP-1000. Alternatywnie możesz 

wypróbować metodę opisaną w poniższej sekcji. 

 

7.4.2 Dwa punkty dostępowe (back to back) 

Wiele punktów dostępowych może łączyć sieć bezprzewodową bezpośrednio z przewodem. Co się 

stanie, jeśli połączysz dwa punkty dostępowe w trybie mostu z powrotem na tył przez krosowany kabel 

CAT5? Oczywiście masz wzmacniacz mostkujący. Apple AirPorts, pokazane na poniższym rysunku, ale 

teoretycznie każdy punkt dostępowy. W tej konfiguracji każda osoba w obszarze punktu dostępu A 

chce, aby ich ruch był powtarzany dosłownie do punktu dostępu B i na odwrót. Ponieważ Apple AirPort 

używa kart radiowych Orinoco Silver, niezbędne anteny zewnętrzne są już obecne w UFO. W 

rzeczywistości, poprzez usunięcie zewnętrznej powłoki, możliwe jest zamontowanie obu AirPortów w 

pojedynczym, małym, odpornym na warunki atmosferyczne pudełku, z każdym połączonym z własną 

anteną kierunkową. Każdy AirPort może być skonfigurowany z własnym kanałem i ustawieniami 

bezpieczeństwa, jeśli to konieczne. Wydajność nie chce być tak optymalna jak przy strzałach prostych 

(ponieważ podwoiła się Twoja szansa na zderzenie), ale może nawiązać połączenie. 

 

7.5 Zagrożenia bezpieczeństwa 

Podczas korzystania z otwartej sieci bezprzewodowej cały ruch między laptopem a punktem 

dostępowym jest zrozumiały dla każdego w zasięgu. Podczas korzystania z WEP każdy, kto ma ten sam 

klucz WEP, znajduje się w twoim ruchu, tak jakby był otwartą siecią. Jak chronić swoje dane przed 



wzrokiem ciekawskich podczas korzystania z sieci bezprzewodowej? Najlepszą możliwą ochronę 

zapewnia szyfrowanie typu end-to-end. Zapewniają to narzędzia takie jak SSL, PPTP i SSH. Na przykład, 

przeglądanie strony internetowej z obsługą SSL chce zachować prywatność rozmowy, pozostawiając 

potencjalnym podsłuchującym dane, które wyglądają jak szum linii. 128-bitowa implementacja 

protokołu SSL jest powszechnie uznawana za wystarczająco dobrą do użytku w niezaufanych sieciach, 

takich jak bezprzewodowe. SSL może być dobre dla stron internetowych (i niektórych klientów 

pocztowych), ale co z ochroną innego ruchu?  

OpenSSH jest darmową implementacją protokołu SSH z otwartym kodem źródłowym. Możesz go 

pobrać online pod adresem http://www.openssh.com/. 

OpenSSH jest opracowany dla BSD, ale dzięki wielkiej pracy przez ich zespół portowaniu, kompiluje pod 

wieloma uniksowych systemów operacyjnych (w tym Linux, Solaris, HP / UX, MacOS X i wielu innych). 

Możesz nawet używać go w systemie Windows, używając pakietu Cygwin. Sprawdź 

http://www.cygwin.com/ i pobierz ją teraz, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. To prawie sprawia, że 

korzystanie z systemu Windows jest przyjemne! Pobierz OpenSSH i skompiluj go. Potrzebujesz więc 

kopii bibliotek OpenSSL do kompilacji OpenSSH. Możesz uzyskać OpenSSL z http://www.openssl.org/. 

Po zainstalowaniu OpenSSH, możesz użyć go do tunelowania ruchu POP z lokalnego laptopa na twój 

serwer pocztowy (zwany "mailhost"). Połączenia SSH Zakładamy, że masz konto powłoki na serwerze 

poczty dla tego przykładu  powinno wystarczyć. 

7.5.1 Nawiąż połączenie 

W OpenSSH: 

laptop # ssh -L 110: mailhost: 110 -l użytkownik -N mailhost 

(Naturalnie substytut użytkownika przy użyciu nazwy użytkownika i MAILHOST z hosta lub adres IP 

Twojego serwera pocztowego). Uwaga skończyłeś willhave się zakorzenić na swoim laptopie, na ten 

przykład, ponieważ będziesz wiązania do uprzywilejowanego portu (110, port POP) , Więc należy 

wyłączyć dowolny lokalnie uruchomiony demon POP (poszukaj w /etc/inetd.conf) lub będzie wchodzić 

w drogę. Zakładając, że masz ustawione klucze RSA lub DSA, możesz to zrobić nawet w tle. To utworzy 

tunel i zacznie przekazywać twoje lokalne porty do odległego końca przez niego. Przełącznik -N mówi 

SSH, aby nie zawracał sobie głowy uruchomieniem rzeczywistego polecenia na zdalnym końcu i tylko 

po to, aby wykonać przekierowanie. 

7.5.2 skonfigurować oprogramowanie poczty 

Musisz teraz połączyć się z pocztą, aby połączyć się z tunelem, a nie bezpośrednio z serwerem 

pocztowym. W każdej aplikacji jest inaczej, ale to samo jest zawsze takie samo: chcesz, aby twój klient 

poczty e-mail łączył się z localhost zamiast z mailhostem. Oto jak go skonfigurować pod Netscape 

Communicator; inni klienci mogą mieć różne opcje menu, ale zasada jest taka sama: 

• Przejdź do menu Edycja Preferencje. 

• Rozwiń Kurier Poczty drzewa, a następnie wybierz serwerów pocztowych. 

• Usuń istniejący serwer poczty przychodzącej i dodać nową. 

• W obszarze Ogólne wpisz localhost jako nazwy serwera. Wybierz POP3 jako typ serwera. 

• Hit OK, upewnij się, że tunel jest ustanowiony, i pobierać pocztę. 



Oczywiście nie musi kończyć się protokołem POP, więc można przekazywać SMTP dla poczty 

wychodzącej (port 25). Wystarczy podać wiele wpisów -l, jak to: 

Laptop L ssh # 110: MAILHOST: 110 L 25: MAILHOST 25 -l użytkownik -N MAILHOST 

Teraz wystarczy ustawić serwer poczty wychodzącej na lokalnym hoście, a wszystkie wiadomości 

przychodzące i wychodzące będą chronione przed wzrokiem wścibskich oczu (on, uszy) w sieci 

bezprzewodowej.  

7.6 Zamknięty portal "catch and release" 

Podczas gdy niektórzy właściciele węzłów są zadowoleni ze swoich sieci, wielu z nich waha się na myśl 

o zapłaceniu za naszych sąsiadów za korzystanie z naszej przepustowości. W końcu płaciliśmy za to, 

anonimowi użytkownicy mogliby potencjalnie nadużywać innych sieci i ich ślady były powiązane z naszą 

siecią! Kiedy chcesz zapewnić odpowiedzialny dostęp bezprzewodowy, kiedy łączysz, a następnie 

przydzielasz tylko zasoby? Po szczycie w Portland wydaje się to dobrym pomysłem. Ideą portal jest 

dość prosta. Zamiast polegać na wbudowanych funkcjach zabezpieczeń 802.11b, aby kontrolować, kto 

może kojarzyć się z AP, konfigurujemy punkt dostępu bez WEP i jako otwartej sieci. AP jest więc w 

trybie mostkowym i jest połączony kablem krosowym z kartą Ethernet na routerze Linux. Następnie do 

routera należy wydawanie dzierżaw DHCP, przepustowość przepustowości i dostęp do innych sieci. Są 

one połączone ze stroną internetową, z którą są połączone. Jeśli bramka bezprzewodowa ma 

połączenie z bezprzewodowym interfejsem użytkownika, może to zrobić ). Projekt NoCatAuth 

implementuje system uwierzytelniania innej firmy (lub system Auth, w skrócie). Napisane w Perlu i C, 

dba o użytkownika z loginem, kontaktuje się z bazą danych MySQL w celu wyszukania poświadczeń 

użytkownika, powiadamia bramkę bezprzewodową o statusie użytkownika i autoryzuje dostęp. Po 

stronie bramy oprogramowanie zarządza połączeniami lokalnymi, ustala ograniczenia przepustowości 

i reguły zapory sieciowej, a także wylogowuje stare loginy po czasie określonym przez użytkownika. 

Oprogramowanie jest wydawane na licencji GPL. Projektujemy system, aby ostatecznie zachować 

zaufanie; bramki i użytkownicy końcowi potrzebują zaufania tylko do systemu auth, który jest 

zabezpieczony zarejestrowanym certyfikatem SSL. Hasła nie są podane do bramy bezprzewodowej 

(chroniąc użytkowników przed „złym człowiekiem” właścicieli Node), i zasady bramy są modyfikowane 

tylko przez kryptograficznym podpisanej wiadomości z systemu Auth (zabezpieczający bramę od 

użytkowników lub upstream stron próbuje sfałszować system  auth ). Zapewniamy trzy możliwe klasy 

użytkowników bezprzewodowych: 

• Klasa publiczna 

• Klasa co-op 

• Klasa właściciela 

Użytkownik klasy publicznej dotyczyłby lokalnej grupy bezprzewodowej i szuka po prostu dostępu do 

Internetu. Ta klasa jest ograniczona przez użycie reguł zapory sieciowej. Grupa publiczna ma okazję 

dowiedzieć się więcej o usłudze bezprzewodowej i jak ją uzyskać. Nie mają osobistych loginów, ale 

nadal muszą być uwierzytelniane, ręcznie pomijając proces logowania (stąd określenie catch i release). 

Co-op Klasyfikuje użytkowników za pomocą wcześniej ustalonych danych logowania. Zasady dotyczące 

członkostwo powinno być określone przez lokalne grupy społeczne i skonfigurowane w centralnej bazie 

danych systemu Auth. Ta klasa jest zwykle przyznawana za własne działania. Klasa właściciela jest 

bardzo podobna do klasy Co-op, ale jest zarezerwowana dla właściciela danego węzła i kogokolwiek 

innego. Klasa właściciela ma pierwszeństwo przed ruchem ze wszystkich innych klas i może bezpłatnie 

korzystać ze wszystkich zasobów sieciowych. Typowy proces łączenia rozpoczyna się, gdy użytkownik 



mobilny kojarzy się z AP i dzierżawą DHCP, jak pokazano na rysunku  Wszystkie uprawnienia dostępu 

poza kontaktem z usługą Auth są domyślnie odrzucane. Gdy użytkownik próbuje przeglądać strony 

internetowe, jest natychmiast przekierowywany do usługi bramy, która następnie przekierowuje go na 

stronę logowania SSL systemu autoryzacji (po dołączeniu losowego tokenu i innych informacji do linii 

URL). 

 

Użytkownik ma teraz do wyboru trzy opcje: zaloguj się za pomocą swoich danych logowania, kliknij 

łącze, aby dowiedzieć się więcej o członkostwie lub kliknij przycisk Pomiń logowanie. Po zalogowaniu 

się, system auth tworzy komunikat końcowy, podpisuje go za pomocą PGP i odsyła z powrotem do 

bramki bezprzewodowej  

 

 Brama ma kopię klucza PGP usługi publicznej i może zweryfikować autentyczność wiadomości. Brama 

do klienta to kawałek danych zawierający odpowiedź, bardzo trudno sfałszować bramę za pomocą 

"powtórnego ataku". Bogus wiadomości do bramy bezprzewodowej. Teraz bramka bezprzewodowa 

modyfikuje swoje reguły zapory, aby zapewnić większy dostęp i przekierowuje użytkownika z 

powrotem na stronę, która pierwotnie próbowała przeglądać  



 

Aby połączenie pozostało otwarte, małe okno jest otwierane po stronie klienta (przez JavaScript), co 

kilka minut odświeża stronę logowania. Gdy użytkownik znajdzie się poza zasięgiem lub zamknie 

przeglądarkę, połączenie zostanie zresetowane i będzie wymagało kolejnego ręcznego zalogowania. 

Wymagania na bramie są minimalne (system został zaprojektowany do pracy pod Linuksem 2.4.5 na 

486 z 16MB pamięci RAM). Usługa Auth została zaprojektowana jako grupa społecznościowa. Na 

przykład uruchomienie węzła jest oczywistym sposobem na zostanie członkiem kooperacji. Ale nie 

zawsze jest to najlepszy sposób na wydawanie zasobów; ludzie, którzy przyczyniają się do sprzętu, 

umiejętności programistycznych, przepustowości, a nawet spotkań i kanapek, z pewnością należy 

uznać za członków. Techniczne aspekty pracy zostały rozwiązane i każdy musi pracować nad 

szczegółami społecznymi. System NoCatAuth jest w fazie aktywnego rozwoju. Zawsze możesz pobrać 

najnowszą wersję ze strony http://nocat.net/. 

7.7 Na zakończenie 

Wydaje się, że sprzęt 802.11b po prostu się zwiększa, a tylko się zwiększy. Jeśli chcesz rozszerzyć sprzęt, 

zarejestruj się na jednej z najlepszych lokalnych list bezprzewodowych, kup sobie sprzęt i zacznij. 

VIII Radio Free Planet 

W ubiegłym roku nastąpił wybuch zainteresowania budowaniem bezprzewodowych sieci publicznych. 

Wszechobecność przystępnej cenowo sieci 802.11b spowodowała ogromne zainteresowanie 

rozszerzeniem sieci i zapewnieniem otwartego (lub bardzo niskiego kosztu) dostępu do niej. Pomysł 

wydaje się prawie nieunikniony: jeśli szukasz usługi szybkiego dostępu do sieci bezprzewodowej, 

szukasz szybkiego dostępu do sieci bezprzewodowej i nie możesz sobie na to pozwolić wydarzy? Ludzie 

na całej planecie mają swoje własne, wszechobecne, szybkie sieci. Poprzez współpracę i stosowanie 

otwartych standardów, infrastruktura niezbędna do zapewnienia dostępu do sieci tysiącom 

równoczesnych użytkowników, przy bardzo niewielkich kosztach dla siebie. Ludzie na całym świecie 

zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że jest to wspólna usługa społecznościowa, a nie komercyjne 

przedsięwzięcie z najwyższymi motywami zysku gotówkowego. Kiedy rozpocząłem pracę nad tą książką 

na początku 2001 roku, istniało prawdopodobnie 10 dobrze znanych grup bezprzewodowych. Kiedy to 

piszę, lista społeczności bezprzewodowych w Personal Telco 

(http://www.personaltelco.net/index.cgi/WirelessCommunities) zawiera ponad 50 niezależnych grup 

bezprzewodowych społeczności. Oto kilka z największych i najbardziej unikalnych projektów, które 

spotkałem. Chociaż nie jest to wyczerpujące, to wprowadzenie powinno dać ci wyobrażenie o tym, co 

się dzieje. 



8.1 Seattle Wireless 

Firma Seattle Wireless (http://www.seattlewireless.net/) podjęła jeden z najbardziej ambitnych 

projektów w dowolnej grupie społeczności: zamierza zbudować w pełni trasowaną sieć obszarów 

metropolitalnych, niezależną od jakiegokolwiek komercyjnego dostawcy usług. W tym celu konfigurują 

własne domeny DNS najwyższego poziomu, przydzielając prywatne adresy IP, konfigurując węzły 

szkieletowe i zarządzając wdrożeniem sieci, tak aby każdy węzeł bezprzewodowy mógł osiągnąć 

jakikolwiek inny, nigdy potrzeby przekazywania pakietów przez sieć biznesową. Usługi bramy 

internetowej, klienci bezprzewodowi mogą również uzyskać dostęp do Internetu, niezależnie od tego, 

gdzie się znajdują w mieście. W przypadku poważnej katastrofy (Seattle nie jest dokładnie znana, ze 

względu na stabilność, w wiele sposobów). Seattle ma kilka wyjątkowych zalet geograficznych, które 

mogą pomóc w tym podejściu: stosunkowo niewiele drzew, wiele wysokich budynków, pagórków i 

wysokie stężenie technicznie zdolnych maniaków alfa. Jestem pewien, że kawa też nie boli. Ich strona 

internetowa dostarcza ogromnej ilości informacji, od teorii routingu sieciowego po projektowanie 

anten. Witryna sieci bezprzewodowej Seattle została uruchomiona we wrześniu 2000 roku. Od tego 

czasu są one polecane lub prezentowane w ponad 35 publikacjach, od czasopisma Wired do Le Monde, 

ważnej gazety we Francji. Mają ogromną listę mailingową i organizują regularne spotkania. Sprawiają, 

że rzeczy dzieją się na Wielkim Północnym Zachodzie. 

8.2 BAWUG 

Grupa użytkowników Bay Area Wireless (http://www.bawug.org/) jest jedną z kilku bezprzewodowych 

grup w rejonie Zatoki San Francisco. Powstał z PlayaNet, darmowej sieci 802.11b Burning Man (patrz 

http://www.playanet.org/ oraz http://www.burningman.com/for details). Dziesięciodniowi geekowcy 

z sieci Playa chcieliby pracować dla pozostałych 355. Podczas gdy koncentrują się na edukacji, grupa 

BAWUG wniósł wielki wkład w globalną społeczność bezprzewodową poprzez swoje strony 

internetowe i regularne spotkania. BAWUG zapewnia pomoc w zakresie wyszukiwania infrastruktury, 

takie jak: listy mailingowe, laboratorium, edukacja itp., W tym co miesiąc spotkań. Naszym obecnym 

celem jest opublikowanie społecznościowej sieci oddolnej. Właśnie wprowadzili do sieci pierwszą 

internetową bazę danych porównawczych do bezprzewodowych urządzeń. Jest to bezpłatne (i 

nieocenione) narzędzie dla każdego, kto korzysta z komercyjnych punktów dostępowych. Gromadzą 

rzeczywiste statystyki wydajności i dane (w tym zasięg, przepustowość, koszt i łatwość użycia). 

Utrzymują bazę danych jako aktualną przez użytkownika. Koniecznie sprawdź ich stronę, by poznać 

szczegóły. Jeśli tak kiedykolwiek w rejonie Zatoki SF, gorąco polecam udział w spotkaniu. 

Konsekwentnie przyciągają ponad 50 osób, a oni słuchają interesującej kolekcji głośników, od 

dżokejów z branży bezprzewodowej po internetowe startupy do hardcore hacków RF. To było warte 

dwóch godzin jazdy od Sebastopol za każdym razem, gdy nasza grupa uczestniczyła. 

8.3 Osobisty Telco 

Obszar Portland w stanie Oregon, Personal Telco Project (http://www.personaltelco.net/) pomaga 

także budować społeczność na północno-zachodnim Pacyfiku. Tak jak wielu z nas, założyciele są 

sfrustrowani wygórowanym dostępem do sieci i przerażająco nie odpowiadającymi wsparciem 

handlowym. Określają szczegółowe rozwiązanie sprzętowe dla wszystkich swoich członków, dzięki 

czemu obsługa węzła jest tak prosta, jak to tylko możliwe i bardzo szybko budują swoją sieć. Organizują 

oni listę mailingową i regularny kanał IRC (#personaltelco at irc.openprojects.net), a także organizują 

pierwsze w historii spotkanie Global Wireless Summit. Ich lista mailingowa była doskonałym źródłem 

informacji i debaty. 

8.4 Bezprzewodowy NYC 



W Nowym Jorku podejmuje się ogromny wysiłek, aby udostępnić bezpłatne węzły internetowe. Aby 

zacytować swoją stronę: 

Sieć jest bezpłatna, podobnie jak w przypadku "wolności słowa" i "darmowego piwa". Każdy punkt 

dostępu jest niezależnie obsługiwany przez wolontariuszy z własnym sprzętem. 

Grupa bezprzewodowa NYC wyprodukowała znakomite treści, w tym Power On Ethernet HOWTO. 

Rozważają także możliwość włączenia ich jako organizacji non-profit i oferowania dystrybucji zasobów 

swoim członkom i innym grupom społeczności. Ich wysiłki nie pozostały niezauważone w prasie 

popularnej; zostały nawet umieszczone w CNN za ich pracę nad ustawieniem publicznego dostępu do 

sieci. Można je znaleźć na stronie http://www.nycwireless.net/, gdzie znajdują się często zadawane 

pytania, lista dyskusyjna, mapa węzłów i inne zasoby. 

8.5 GBPPR 

Grupa Green Pack Professional Packet Radio (z Green Bay, Wisconsin) to rzadka grupa, która tworzy 

sieci bezprzewodowe z solidnego zaplecza technologii radiowej. Podczas gdy koncentrują się na 

802.11b, mają ogromną ilość informacji na temat projekt radiowy. Egzotyczne technologie, takie jak 

łącza punkt-punkt wiązki lasera, projekty anten fraktalnych i analizatory widma home-brew to tylko 

niektóre z fajnych rzeczy, które znajdziesz w GBPPR. Ich główna strona jest dostępna na stronie 

http://www.qsl.net/n9zia/index.html. Zawierają również mnóstwo szalenie użytecznych 

interaktywnych narzędzi obliczeniowych. Jeśli musisz wymyślić poza zasięgiem strefy fresnela, 

pochyleniem i łożyskiem anteny, lub musisz sprawdzić darmowe oprogramowanie do projektowania 

interaktywnego radia. Możesz je znaleźć online na: http://www.qsl.net/n9zia/wireless/page09.html. 

W szczególności zauważyłem, że ich narzędzie do analizy połączeń sieci bezprzewodowych jest 

nieocenione do oszacowania utraty ścieżki i budżetu łącza. 

8.6 GAWD 

Grupa Shmoo to GAWD, globalna baza danych dostępu bezprzewodowego. Chociaż nie są rzeczywistą 

grupą społeczności bezprzewodowej, są bardzo interesujące. Ich narzędzie pozwala i możliwości ich 

punktów dostępu. Dane są następnie wyszukiwane według dostawcy, lokalizacji, a nawet szerokości / 

długości geograficznej. Kiedy to piszę, oni mają 211 AP wymienionych online. Możesz sprawdzić GAWD 

na http://www.shmoo.com/gawd/. 

8.7 Guerrilla.net 

Dostęp do Internetu, grupa Guerrilla.net z Bostonu do przepływu informacji przy życiu: Jak presja jest 

podnoszona przeciwko Internetowi z niepewnych osób w rządzie USA, na alternatywę Sieć jest 

potrzebna, aby zapewnić, że swobodny przepływ informacji nie jest blokowany, przechwytywany, 

analizowany, modyfikowany lub rejestrowany. Jest to główny cel guerrilla.net ... Swobodny przepływ 

prywatnych informacji jest WYMOGIEM wolnego społeczeństwa. Zawierają one imponującą bibliotekę 

techniczną, zawierającą informacje na temat budowy anten, tworzenia bezpośrednich i publicznych 

łączy dostępowych oraz technologii bezprzewodowych od UHF do 10 GHz. Wymieniają kilka trybów 

radiowych, a nawet plany dotyczące anteny 6dbi omni. Mogą być znalezione online na 

http://www.guerrilla.net/. 

8.8 Uniwersalny bezprzewodowy 

Społeczność publicznego dostępu nie jest ograniczona do Ameryki Północnej. Prawie projekty 

bezprzewodowe wymienione na liście społeczności Telco są zlokalizowane poza Stanami 

Zjednoczonymi. Projekty rozpoczęły się w Anglii, Niemczech, Szwecji, Francji, Finlandii, Holandii, 



Australii i wielu innych krajach. Właśnie skontaktowali się z nami ludzie zainteresowani odkryciem 

miast w Tybecie, Kanadzie i Meksyku. Z każdego wskazania wydaje się, że wspólna sieć bezprzewodowa 

dobiega końca 

IX. Radio Free Sebastopol 

Mój pierwszy pędzel z siecią 802.11b latem 2000 roku doszedłem do wniosku, że łączność 

bezprzewodowa będzie niezwykle ważną technologią. W następnym roku grupy lokalnych grup 

bezprzewodowych (a nawet kilka przedsięwzięć komercyjnych) podskoczyły, budując sieci nadające się 

do użytku drogą lotniczą, korzystając ze sprzętu 802.11b. Wszechobecny dostęp do sieci 

bezprzewodowej stał się coraz bardziej elastyczny i stał się częścią światowego ruchu zapewniającego 

wszechobecny dostęp do sieci bezprzewodowej. 

9.1 OSCON 2000 

Moje wstępne wprowadzenie do sieci bezprzewodowych odbyło się w Monterey, w Kalifornii, w 

OSCON (Open Source Conference) 2000. O'Reilly zorganizował bezpłatny publiczny bezprzewodowy 

dostęp dla uczestników konferencji. Ogromna elastyczność polegająca na możliwości łączenia się z 

siecią z dowolnego miejsca do różnych interesujących, nieprzewidzianych interakcji. Na przykład ludzie 

biorący udział w rozmowie w czasie rzeczywistym przez IRC i dyskutują na temat rozmowy (a nawet 

krytykują mówcę) bez podnoszenia głosów. Mogli wykorzystać sieć jako źródło informacji, gdy prosili 

o najlepsze odpowiedzi. Z komunikator, wszechobecny bezprzewodowy wykonany skutecznej, wolny, 

dwukierunkowego systemu stronicowania. (Zamiast próbować używać przeciążony układ PCS telefonu, 

to co teraz można wysłać szybkie „Gdzie chcesz spotkać na obiad? „wiadomość i uzyskać odpowiedź 

powrotem natychmiast.) uczestnicy konferencji nie musiał wrócić do swoich pokoi hotelowych dla 

dostępu modemowego, albo zostać wygnany do terminala pokój z dala od miejsca, gdzie działania, 

które po prostu sprawdzić pocztę lub odnoszą się do strony internetowej , Zakładało to oczywiście, że 

miał jeden do 802.11b karty i laptop telefon. Osobiście musiałem zmagać się z kartą od kolegi, który 

akurat miał zapas. Nauczyłem się, że tworzenie sieci w pożyczonym czasie nie zmniejszyłoby jej; Po 

prostu musiałem się spakować. Po powrocie z OSCON, zainteresowanie O'Reilly wejściem w sieci 

bezprzewodowe w biurze jest ogromne. Gdyby można było zastosować tak dużą elastyczność przy 

bardzo niskich kosztach, dlaczego nie mielibyśmy jej użyć w domu? Gdyby uczestnicy konferencji mogli 

bardziej efektywnie wykorzystać te elementy do grilowania głośników, jakie mogłyby być spotkania i 

prezentacje naszej firmy? I tak, nawet nie znając mojej bezpośredniej sekwencji z mojego Spread 

Spectrum, rozpocząłem długą, krętą ścieżkę sieci bezprzewodowych. 

9.1.1 Kampus 

Przy odrobinie wysiłku i wydatków (około 3000 USD i kilka godzin pracy), Czekamy na wiadomość od 

Ciebie wszystkie), teraz mamy spójny zasięg we wszystkich trzech budynkach, łącznie z roamingiem 

między punktami dostępowymi. Główne biura O'Reilly w Sebastopol składają się z trzech 

dwupiętrowych budynków o powierzchni około 450 na 150 stóp. Używając jednego Lucenta AP-1000 

w każdym budynku i małego 5 dB omni w każdym punkcie dostępowym, I co obejmuje prawie wszystkie 

biura i sale konferencyjne.Na samym początku zauważyliśmy, że nie mogą uzyskać dostępu do 

Internetu, mimo że mają bardzo silny sygnał. Po sprawdzeniu ich ustawień sieci zdałem sobie sprawę, 

że nie skonfigurowali swojego ESSID, a więc byli powiązani z każdą dostępną siecią. Tak się właśnie 

stało ,sieć o najsilniejszym sygnale pochodzącym z firmy obok! Uruchomiłem narzędzie Site Site 

Lucenta i, z pewnością, istnieje już sieć 802.11b tuż obok. Po szybkiej rozmowie z sysadminem 

zdecydowaliśmy się na schemat numeracji kanałów, który zminimalizuje zakłócenia między dwiema 

sieciami. Nawet jeśli nie widzisz anten, może nie istnieć, jest dla ciebie nowością .) Teraz, gdy nasze 

biura są nasycone dostępem, ponad 50 użytkowników i szczęśliwie bez zobowiązań, co możemy z tym 



zrobić później? Naturalnie więcej niż kilka oczu zwróciło się do hotelu i kawiarni po drugiej stronie ulicy. 

Gdyby można było dostać sygnał z hotelu, następnie zwiedzanie pracowników, którzy pozostali tam 

można uzyskać online za darmo, przy 11 Mbps (w przeciwieństwie do płacenia za sączyć dostępu dial-

up). I oczywiście możliwość pracy bezpośrednio z kawiarni musi zrobić coś dla wydajności. Z wizjami 

mokki i przepustowości tańczącej w mojej głowie, 

9.1.2 Kawa, kawa, kawa 

W ciągu tygodnia zainstalowałem na dachu antenę wielokierunkową, która dociera do naszego punktu 

dostępowego na odległość 25 stóp LMR-200. Dlaczego użyłem kabla o długości 25 stóp prawie 17 dB 

sygnału co każde sto stóp? I dlaczego używałem Omni, gdy jest to wąski sektor lub łatka anteny czy 

miałoby więcej sensu? Ponieważ rok temu, bez uprzedniego tła w radiu, poszedłem z tym, co nasz 

sprzedawca ma do zaoferowania: bieg 25-metrowy tzw „low-loss” mikrofalową i kabla antenowego do 

drogiego wielokierunkowego popsicle kija. (W końcu, jeśli Lucent zrobił sprzęt, musi być kompatybilny 

z punktem dostępowym Lucenta, prawda?) Na szczęście dla mnie, nawet przy wysokiej stracie linii, 

omni zdołał wykonać to zadanie. Tego popołudnia przeszedłem przez ulicę, zamówiłem mrożoną 

mocha i wesoło napisałem wiadomość potwierdzającą. Kiedy uderzyłem Control-X Y, byłem zmuszony 

medytować nad tym nieuniknionym pytaniem: "W końcu wielu naszych ludzi było w okolicy i korzystali 

z połączenia dial-up w celu uzyskania dostępu nasza sieć z domu Jak bardzo można tę technologię 

rozciągnąć? 

9.1.3 Online z domu, bez załączonych napisów 

Mniej więcej w tym czasie przeniosłem się do Sebastopol z San Francisco. Zaskakującym zbiegiem 

okoliczności dom na dachu. To wspaniałe narzędzie do eksperymentowania, tak jak teraz posiadał stały 

sygnał na odległość z wyraźnym LOS i mógł bez względu na to, jaki sprzęt lubiłabym zobaczyć, jak by to 

działało. Zdałem sobie sprawę, że naczynie o wysokim zysku, bezpośrednio przy omni, może osiągnąć 

bardzo dobry sygnał, nawet przez ściany i szkło. Byłem tak podekscytowany jakością sygnału, że 

podłączyłem antenę do krzesła za pomocą rolek i przetoczyłem się po domu, przesyłając cały 

pełnoekranowy film wideo do mojego laptopa. Tak, w moim umyśle nie ma czegoś takiego jak 

komunikacja długodystansowa, tania i szybka. założyć prowizoryczny punkt dostępu i odkryłem, że ja 

mógłbym mieć stabilne połączenie 11 Mb / s z odległości około sześciu dziesiątych mili, z "ukrytym" 

dachem pod moim dachem, który nie przeszkadzałby sąsiadom. Używałem tego połączenia przez kilka 

miesięcy, przez różnego rodzaju warunki pogodowe (i byłem bardzo wdzięczny: w mojej okolicy, DSL i 

kablówka z modemem nie były wtedy dostępne w opcji). Teraz mam dowód na koncepcję i listę części 

w obszarze, aby spróbować ustawić drugi węzeł. Przeszkoda na dalekobieżnych kuchenkach 

mikrofalowych: drzewa. Okazało się, że miałem szczęście w swojej własnej sytuacji. Znalezienie wielu 

czystych ścieżek do jednego punktu jest w Sebastopolu wysoce nieprawdopodobne. Poza 

bezpośrednim obszarem śródmiejskim, średnie i gęste liście są praktycznie wszędzie. Pracownicy 

Sebastopol zostali odłączeni, kilka dni temu pracownicy Sebastopol wyłączyli się. Między nimi jest po 

prostu za dużo drzew. Bez żadnego oczywistego planu działania, byłem w stanie odłożyć projekt 

rozszerzenia bezprzewodowego na jakiś czas, więc mogłem zrobić więcej badań. Do tej pory nie 

brakuje informacji online, ponieważ grupy społecznościowe zaczęły pojawiać się na całym świecie. 

Zdecydowałem, że chciałbym pójść gdziekolwiek z praktyczną siecią bezprzewodową. 

9.1.4 Seattle Wireless 

W marcu ubiegłego roku pojechałem na wycieczkę do Seattle. Mój brat przenosi się do tego obszaru, 

więc skorzystałem z okazji, aby samemu udać się do Seattle Wireless Network. Muszę przyznać, że nie 

byłam w pełni przygotowana (psychologicznie) na to, co znalazłem, kiedy tam dotarłem. tutaj 



byli grupą bardzo ostrych sysadminów, programistów i małp internetowych, którzy przygotowywali się 

do zbudowania zbędnej, w pełni poprowadzonej sieci publicznej, niezależnej od Internetu. Pracowali 

nad tym projektem w wolnym czasie, bez obietnicy nagród, poza radością z hackowania projektu, który 

po prostu trzeba było zrobić. Po prostu podłączali się do kilku punktów dostępowych i ufali swojemu 

szczęściu; mają całą sieć, rozwiązanie sprzętowe i węzły w pracach, aby połączyć odległe miejsca. 

Spędziłem dzień na budowaniu anten i spekulowaniu na temat możliwości 802.11b z tłumem SWN. 

Pod koniec dnia udało nam się zebrać Yagi wykonane z podkładek, trochę rurki, śruby i ciasta, które 

miało sygnał o przepustowości 11 Mb / s około milę. Topologia Seattle szuka sposobu na pracę: wysokie 

budynki, pagórki i ograniczona osłona drzew. Wróciłem do Sebastopola z kilkoma ważnymi 

realizacjami: 

Zainteresowanie szybkimi sieciami bezprzewodowymi było ogromne, nawet wśród tych, którzy mieli 

szybki dostęp przewodowy. Wszechobecne sieci bezprzewodowe wydają się być równie popularne, jak 

DSL i modemy kablowe. 

Z pozoru niemożliwe do pokonania trudności znalezienia LOS pomiędzy punktami naprawdę nie może 

podejść jedna osoba lub grupa. Ale większa społeczność, pracując razem nad tym samym celem, może 

przynieść wiele zasobów na każdy problem. 

• Sieć bezprzewodowa nie jest tak prosta, jak zamiana kawałka CAT5 na radio. Radio ma wiele dziwnych 

właściwości, które są całkowicie obce ludziom, którzy od lat uczą się komputerów i pracy w sieci. 

• Z drugiej strony, wielu ekspertów radiowe znajdują się zagubiony Gdy mamy do czynienia z zawiłości 

sieci Internet (do niedawna 9600-połączenie radiowe transmisji pakietów do komputera z systemem 

DOS stos TCP / IP, który za wysoki tech w wielu kręgach). Jeśli mamy zamiar wypchnąć 802.11b poza 

jego zamierzone granice, na płaskowyż wiedzy, który 

niezależni dżokeje sieci hardcore od hardkorowych radiowych maniaków muszą być przekraczani. 

Obszar Sebastopol jest odłączony od otwartego dostępu do sieci, zamiast próbować połączyć kilku 

użytkowników z siecią prywatną. ale 

aby to zrobić, na pewno nie mogłem wykonać całej pracy. Muszę się dowiedzieć, czy mój obszar jest 

bardzo interesujący, jak się wydaje w pozostałej części kraju. 

9.1.5 NoCat 

Oczywiste jest, że potrzebowaliśmy lokalnego repozytorium, aby uzyskać informacje na temat 

tworzenia kooperatywnej sieci społeczności. W ciągu kilku dni wraz z przyjaciółmi stworzyliśmy prostą 

stronę internetową i listę mailingową. Ale jak to nazwać? Siedząc na kanapie w salonie, logując się, by 

sprawdzić coś w pracy, moja fortuna logowania uderzyła mnie jako szczególnie zabawną, więc 

przeczytałem ją głośno mojemu przyjacielowi Cat: 

 

Widzisz, telegraf z drutu jest rodzajem bardzo, bardzo długiego kota. Wyciągasz jego ogon w Nowym 

Jorku, a jego głowa miauczy Los Angeles. Czy rozumiesz to? Radio działa dokładnie w ten sam sposób: 

wysyłacie je tutaj, tam je przyjmują. Jedyna różnica polega na tym, że nie ma kota. - Albert Einstein 

 

Cat szybko odpowiedział: "To, co powinieneś nazwać: nie ma kota". Natychmiast sprawdziłem, kto jest 

i zobaczyłem, że nocat.net jest darmowy. To załatwiło to. Schuyler Erle, ja i inni pracowaliśmy nad tym. 

Stworzyliśmy WRP, bezprzewodowy router na dyskietce, aby bezprzewodowa brama była szybka i 



bezbolesna. Więc zaczęliśmy prace nad NoCatAuth projektu, metoda uwierzytelniania użytkowników 

do spółdzielczej sieci bez użycia żadnej z wbudowaną (ograniczona) i metod uwierzytelniania 

dostępnych w specyfikacji 802.11b. Lubimy również tworzyć listę mailingową dla mieszkańców 

zainteresowanych siecią bezprzewodową. Teraz, że mieliśmy obecność w sieci, a niektóre informacje 

są dostępne, musieliśmy sposób, aby połączyć się z ludźmi w społeczności lokalnej. 

9.1.6 Artykuł 

Na szczęście nie musieliśmy czekać, aż społeczność nas zauważy. Tuż po powrocie z Seattle, lokalnej 

gazety, prasa demokrata (patrz Archiwa http://www.pressdemo.com/ dla „Downtown Sewastopolu 

Idąc Wireless”, opublikowany w dniu 2 kwietnia 2001 roku) prowadził funkcję na niektóre Byłem na 

nogach. Nie mam wtedy pojęcia, jak cenne może być to dziecko narażenia na pomysł społecznościowej 

sieci LAN. W ciągu tygodnia otrzymałem kilkadziesiąt e-maili i kilka telefonów od mieszkańców, którzy 

byli zainteresowani łącznością bezprzewodową. Niektórzy oferowali specjalistyczną wiedzę i sprzęt, 

podczas gdy inni byli po prostu ciekawi naszych planów i tego, co można zrobić z 802.11b. Po 

uruchomieniu artykułu nasza lista mailingowa wzrosła do około 25 osób. Postanowiliśmy zorganizować 

ogólne spotkanie, aby się zorganizować i dowiedzieć się, co chcemy z tym zrobić. Byłem bardzo 

pozytywnie zaskoczony, gdy na pierwszym spotkaniu pojawiło się 16 zainteresowanych osób. Wielu 

szukało darmowego szybkiego dostępu, podczas gdy inni byli po prostu ciekawi. Stwierdzono, że kilku 

z nich zostało pozbawionych DSL, gdy szukali alternatywy (najwyraźniej nie byli już uznawani za część 

"najlepszego" rynku i prawdopodobnie nie zobaczą ponownie szybkiego dostępu do dość długo). 

Ponieważ dyskusja toczyła się w trzeciej godzinie, było oczywiste, że to pierwsza rzecz, która się 

wydarzyła. Osoby te były żywo zainteresowane udziałem w bezpłatnej sieci lokalnej, a ponadto 

dysponowały ogromną ilością wiedzy i zasobów. Ale do tej pory nie mieli dobrego sposobu na 

połączenie ze sobą. Od tego początku wszyscy, którzy mieli szybki dostęp do sieci, do tych, którzy tego 

chcieli, z jakiego powodu nie mogli tego uzyskać, byli kilka przeszkód technicznych, które należy 

pokonać: 

• Rozwiązanie nie może kosztować tysięcy dolarów, bo nikt nie może sobie na to pozwolić. 

• W sieci istnieje monopol (o ile to możliwe). , 

• Rozwiązanie musi być na tyle proste, aby można było skonfigurować kogoś o ograniczonych 

umiejętnościach; 

• Łatwo było spotkać się z ludźmi zainteresowanymi linkami punkt-punkt. 

• Ludzie, którzy mają dobry pomysł, jak uzyskać dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, od wyboru 

łączników mikrofalowych do konfigurowania laptopów. 

Mieliśmy kilka odpowiedzi na te pytania, ale stało się jasne, że będą to długoterminowe problemy. W 

NoCat umieściliśmy tyle informacji, ile mogliśmy, i wskazaliśmy na inne możliwe. Najbliższą grupą 

społeczności bezprzewodowej do Sebastopol jest BAWUG, który regularnie odwiedza obszar San Jose. 

Ponieważ oczywiście pracowaliśmy równolegle, zdawało się, że nadszedł czas, aby zobaczyć, co robią 

nasi sąsiedzi na południu. Wspólnie odbyliśmy dwugodzinną podróż do San Jose na spotkanie. 

Spotkanie BAWUG w czerwcu 2001 r. Było doskonałą okazją do dalszej sieci. Podobnie jak nasze 

spotkanie w Sebastopol, byli ludzie o różnych zdolnościach i oczekiwaniach (tylko tutaj było ich około 

pięćdziesięciu!). Po paru ciekawych prezentacji, mam okazję porozmawiać z guru anteny, niektóre 

hakerów firmy Apple AirPort, a nawet komercyjnego uruchomienia sieci bezprzewodowej. W 

nadchodzącym spotkaniu na szczycie w Portland wiele się dzieje. Liderzy społeczności bezprzewodowej 



z całego świata spotkali się w Portland na weekend planowania, rozmowy, piwa i ogólnego hackera. 

To było spotkanie, którego nie mogłem przegapić. 

9.1.7 Szczyt w Portland 

W czerwcu po raz pierwszy ludzie z lokalnych sieci bezprzewodowych w całym kraju (a nawet z 

Kanady!) Spotkali się w Portland, aby porozmawiać o tym, co robimy. Byli tam organizatorzy z Seattle, 

Nowego Jorku, Kolumbii Brytyjskiej, Portland, Zatoki San Francisco i Sebastopol. Mamy bardzo 

produktywną parę dni, obejmującą rozbieżne tematy, takie jak projektowanie anten, układ sieci, FCC i 

portale "catch and release". Między grupami panowała olbrzymia energia i dobra wola, bo wszyscy 

zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy razem w tym eksperymencie (wprawdzie piwo też trochę 

pomogło). Myślę, że szczyt w Portland jest dla nas wszystkich bardzo uspokajający. Oto co mamy: Każdy 

ma wspólną wizję: nieograniczone wolne łącze wszędzie. Te pomysły są niezależne i chociaż niektóre 

szczegóły tego, w jaki sposób próbowaliśmy ten feat, rozeszły się, ostateczna intencja była taka sama. 

Wydaje się, że sieć społeczności bezprzewodowych dobiega końca; Sprzęt, oprogramowanie i sieci 

szkieletowe stają się tanie i wszechobecne, aby tak się stało. Wszystkie nasze grupy chcą wzmocnić 

nasze społeczności, zapewniając dostęp do sieci każdemu, kto dba o jej część. Pracując razem, dzieląc 

się tym, czego się nauczyliśmy, rozdając oprogramowanie i łącząc wspólne wysiłki, osiągamy ten cel 

szybciej niż samodzielne wypracowanie rozwiązania. 

9.1.8 Przyszłość 

Teraz, z około 150 osobami na liście mailingowej, regularnymi comiesięcznymi spotkaniami i coraz 

większą liczbą publicznych węzłów dostępu, zdecydowanie zmierzamy ku wszechobecnemu, 

darmowemu dostępowi do sieci dla każdego, kto chce z niego korzystać. Oprogramowanie NoCatAuth 

zostało oficjalnie ogłoszone wydany (sprawdź http://nocat.net/for details), a priorytetem w 

Sebastopol jest teraz pobranie węzłów online. Dzięki wspólnemu wysiłkowi i technologii 

bezprzewodowej Internet staje się coraz bardziej wszechobecny. Wspólny wątek: swobodny dostęp 

do informacji o stałym popycie, a bariery w tym dostępie powodują ból. Uważam, że pracujemy nad 

zapewnieniem bezpłatnego, nieograniczonego dostępu do Internetu Internet to korzyść nie tylko dla 

lokalnej społeczności, ale także dla całego świata. Stałeś się bardziej związany z lokalną społecznością. 


