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Bezdrôtové siete   
Bezdrôtové siete predstavujú z pohľadu prenosových médií moderný trend v mobilnej 

hlasovej i datovej komunikácii.  
V princípe je možné použiť ako prenosové prostriedky rádiové vysielanie (RF – Radio 

Frequency Transfer), ale aj optické či infračervené.  
Rádiové vysielanie je náchylné na rušenie, a to všetkými prostriedkami, ktoré môžu na 

príslušných frekvenciách pracovať. Preto je nevyhnutné na spoľahlivý prenos dát zvoliť také 
prenosové mechanizmy, ktoré zaistia vysokú spoľahlivosť prenosu a odolnosť voči rušeniu pri 
zachovaní vysokej efektivity využitia prenosového pásma (bandwidth). 

Dosah súvisiaci s kvalitou prenosu potom obmedzuje ich veľkosť i počet systémov, ktoré sa 
v rámci daného priestoru môžu nachádzať, aby nedochádzalo k nežiaducemu rušeniu. Jedným z 
najťažších problémov pri rádiovom vysielaní je zaistenie bezpečnosti bezdrôtovej komunikácie a 
smerovanie medzi rôznymi sieťami, ale to je záležitosťou vyšších vrstiev.  

 
Optické bezdrôtové siete či siete založené na infračervenom žiarení (IR – Infrared). 

Vyžadujú priamu viditeľnosť medzi vysielačom a anténou prijímača, dosah je rádovo metre, 
prenosová rýchlosť je maximálne 1 Mbit/s a všeobecne je toto riešenie značne drahé.. Vzhľadom 
a tieto obmedzenia považujeme v súčasnosti IR technológiu v oblasti dátových sietí za prakticky 
nepoužívanú a ani sa v súčasnosti nepracuje na jej modernizácii. 

Pomerne rozvinutá je iba technológia laserových pojítok 

 Bezdrôtové siete v špecifikáciách IEEE 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) sa špecifikáciou bezdrôtových 
sietí zaoberá až od roku 1990. Ide o následujúce podvýbory: 

• IEEE 802.11 - Bezdrôtové lokálne siete (Wireless Local Area Network, WLAN) 
• IEEE 802.15 - Bezdrôtové osobné siete (Wireless Personal Area Network, WPAN) 
• IEEE 802.16 - Širokopásmový bezdrôtový prístup (bezdrôtové metropolitné siete) 

Prehľad bezdrôtových sietí 

 



Technológie počítačových sietí   Doplnkový štúdijný materiál pre TPS a SIE 
 

Ing. Jaromír Tříska 2/12 SPŠE Piešťany, 2008 
 

Bezdrôtové siete LAN - IEEE 802.11 
Bezdrôtové lokálne site - WLAN (Wireless Local AreaNetwork)  
sú špecifikované v normách IEEE 802, ktoré definujú najnižšie dve vrstvy: Fyzickú a 

linkovú. 
Dnes existuje niekoľko typov 802.11 WLAN. Všetky zdieľajú rovnaký protokol prístupu 

k médiu (Media Access Protocol) a odlišujú sa iba riešením fyzickej vrstvy.  
Využíva sa pritom metóda Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance 

(CSMA/CA). Princíp prístupu je podobný ako u Ethernetu s CSMA/CD, keď stanica musí 
načúvať, či je prenosové médium voľné. Protože pre bezdrôtové vysielače neexistuje žiadna 
možnosť detekovať kolízie vzniknuté vo vzduchu "krížiacimi" sa vlnami, využíva sa na ich 
detekciu systém potvrdzovania. Okrem samotného prenosu dát je protokol prístupu k médiu 
zodpovedný taktiež za mechanizmus počiatočného spojenia (Association) a opätovného spojenia 
(Reassociation) koncovej stanice s prístupovým bodom, podobne ako aj za manažment napájania 
z batérie, prípadne za autentizáciu.  

Konfigurácie lokálnej WLAN siete 
Bezdrôtová lokálna sieť (bunka) môže pracovať v dvoch konfiguráciách (Basic Service Set, 

BSS).  
V nezávislej konfigurácii (ad hoc) stanice medzi sebou komunikujú priamo a nie je 

potrebné inštalovať žiadnu podpornú infraštruktúru. Takáto konfigurácia je mimoriadne vhodná 
pre náhodné usporiadanie (trvajúce podľa potreby hodiny, ale i mesiace), avšak nehodí sa pre 
rozsiahle riešenia.  

Konfigurácia infraštruktúry s distribučným systémom predpokladá existenciu 
prístupového bodu (Access Point, AP), ktorý funguje ako základňová rádiová stanica a súčasne 
dátový most. Prístupový bod je centrom každej WLAN a je nepohyblivý. Táto konfigurácia 
predpokladá prepojenie s distribučným systémom, teda s klasickou sieťou LAN (napr. Ethernet, 
xDSL, ale aj s iným AP).  

Geografická oblasť pokrytá jedným alebo niekoľkými prístupovými bodmi sa nazýva 
hotspot. 

Každá koncová stanica (klient) si nájde "svoj" prístupový bod (na základe pravidelne 
vysielaného signálu od AP) a komunikuje iba s ním. Klienti WLAN používajú sieťový adaptér, 
ktorý obsahuje vysielač, prijímač, anténu a hardvér (802.11 PC karta, PCI NIC apod.).  

Špecifikácia WLAN siete podľa IEEE 802.11 

Prvé bezdrôtové lokálne siete IEEE 802.11 (1997) boli fyzicky riešené troma spôsobmi: 
• prenos rádiových vĺn s frekvenciami v pásme od 2,4 do 2,4835 GHz metódou priamo 

rozprestretého spektra (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS) - DSSS vysielač premenuje 
tok dát (bitov) na tok symbolov, kde každý symbol reprezentuje skupinu jedného či viacerých 
bitov. Použitím modulačnej techniky ako je QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) vysielač 
moduluje alebo násobí každý symbol pseodonáhodnou šumovou sekvenciou (na tzv. čip). Táto 
operácia umelo zväčšuje použitú šírku pásma v závislosti na dĺžke sekvencie. DSSS delí pásmo 
na 14 kanálov po 22 MHz, ktoré sa čiastočne prekrývajú (iba tri z nich sa neprekrývajú vôbec). 
Siete 802.11, založené na DSSS, ponúkajú povinne rýchlosť 1 alebo 2 Mbit/s (nižšia rýchlosť je 
ako záloha pre prípady s rušeným prostredím);  

• prenos rádiových vĺn s frekvenciami v pásme od 2,4 do 2,4835 GHz metódou 
rozprostretého spektra s preskakovaním frekvencie (Frequency Hopping Spread Spectrum, 
FHSS) - FHSS vysílá jeden alebo viacero paketov dát po jednej frekvencii (pásmo sa delí do 75 
podkanálov, každý o jednom MHz), potom preskočí na inú frekvenciu a vysiela ďalej. Spôsob 
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preskakovania medzi frekvenciami sa javí ako náhodný, ale v skutočnosti ide o periodické 
poradie známe vysielaču aj prijímaču. Rôzne konverzácie vo WLAN sa odohrávajú podľa 
odlišných kľúčov, aby sa minimalizovala možnosť súčasného využitia toho istého podkanálu. 
FHSS ponúka povinne rýchlosť 1 Mbit/s, voliteľne 2 Mbit/s.  

• prenos infračerveným žiarením (Diffused Infrared, DFIR) - povinne rýchlosťou 1 Mbit/s, 
voliteľne 2 Mbit/s. Vyžadujú priamu viditeľnosť medzi vysielačom a prijímacím optickým 
prvkom. Preto je tento variant lokálnej dátovej komunikácie  zásadne obmedzený na jedinú 
kanceláriu alebo iný súvislý priestor, lebo infračervené lúče neprechádzajú pevným materiálom, 
a naopak, dochádza k ich odrazu.  

Vzhľadom a tieto obmedzenia, dosahovanú krátku vzdialenosť prenosu a  nízku prenosovú 
rýchlosť považujeme v súčasnosti IR technológiu v rámci IEEE 802.11 za prakticky 
nepoužívanú a ani sa v súčasnosti nepracuje na jej modernizácii.  

 
Voľné frekvenčné pásmo 2,4 GHz využívajú zariadenia ako sú bezdrôtové telefóny, 

mikrovlnné rúry i systém známy pod názvom Bluetooth (prumyslová špecifikácia bezdrôtovej 
osobnej siete), takže môže dochádzať k vzájomnému rušeniu. Najväčším problémom pôvodnej 
normy pre WLAN (802.11) bola nízka prenosová rýchlosť. 

Rozšírenie podľa IEEE 802.11b  

Rozšírenie základnej normy IEEE 802.11b (1999) je špecifikované pre pásmo 2,4 GHz, 
poskytuje však vyššie rýchlosti a to až 11 Mbit/s. Na ich dosiahnutie využíva nový spôsob 
kódovánia, tzv. doplnkové kódové kľúčovanie (Complementary Code Keying, CCK) v rámci 
DSSS na fyzickej vrstve. Kódovanie CCK je istým variantom technológie CDMA, známej 
z moderných bezdrôtových sietí.   

Norma špecifikuje, že podľa momentálnej rušivosti prostredia sa dynamicky mení rýchlosť 
na nižšiu alebo naopak na vyššiu: 11 Mbit/s, 5,5 Mbit/s, 2 Mbit/s až 1 Mbit/s. (Adaptívna 
selekcia rýchlosti) v prípade zhoršenej kvality signálu.  

Pásmo vyhradené pre bezlicenčné prenosy rozdeľuje na 11 pracovných kanálov (5 MHz pre 
každý) na nasledujúce frekvencie: 

• Kanál 1 – 2,412 MHz;  
• Kanál 2 – 2,417 MHz;  
• Kanál 3 – 2,422 MHz;  
• Kanál 4 – 2,427 MHz;  
• Kanál 5 – 2,432 MHz;  
• Kanál 6 – 2,437 MHz;  
• Kanál 7 – 2,442 MHz;  
• Kanál 8 – 2,447 MHz;  
• Kanál 9 – 2,452 MHz;  
• Kanál 10 – 2,457 MHz;  
• Kanál 11 – 2,462 MHz  

Maximálna rýchlosť na fyzickej vrstve je síce už spomínaných 11 Mbit/s, ale použiteľná 
rýchlosť je nižšia, pretože 30-40 percent teoretickej kapacity tvorí réžia. Testovaná užívateľská 
rýchlosť sa udáva okolo 6 Mbit/s pri použití TCP paketov, pre UDP pakety potom cca 7 Mbit/s. 
Dosah siete je vnútri budov okolo 30 m v závislosti od množstva, hrúbky a materiálu priečok,  
okolo 100 m v extraviláne, a za vhodných podmienok je možné túto vzdialenosť aj 
mnohonásobne presiahnúť.  Pri použití kvalitných smerových antén v nezarušenom priestore je 
možné dosiahnúť prenos aj na vzdialenosť desiatok kilometrov, ojedinele boli za vynikajúcich 
atmosférických podmienok zaznamenané prenosy na vzdialenoisť vyše 100 km. 
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Existujú rozšírenia 802.11b na rýchlosti 22, 33 a 44 Mbit/s ale neboli zakotvené v IEEE 
štandarde. Nazývajú sa aj 802.11b+. Tieto rozšírenia boli odstránené vývojom 802.11g, ktorý 
definuje prenosové rýchlosti až do 54 Mbit/s a je spätne kompatibilný s 802.11b. 

Rozšírenie podľa IEEE 802.11g 

Ďalšie zvýšenie prenosovej rýchlosti prináša štandard IEEE 802.11g (jún 2003) 
Hlavným prínosom novej špecifikácie je rozšírenie komunikačnej rýchlosti na teoretické 

maximum 54 Mbit/s pri zachovaní spätnej kompatibility s 802.11b. 
Zvýšenie rýchlosti je dosiahnuté použitím nových modulačných techník orthogonal 

frequency-division multiplexing (OFDM). Nový štandard teda dokáže prepínať nielen medzi 
rýchlosťami, ale prepína aj modulačné techniky: 

Pre rýchlosti 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, a 54 Mbit/s používa OFDM 
Pre rýchlosti 5,5 a 11 Mbit/s používa CCK nad DSSS 
Pre rýchlosti 1 a 2 Mbit/s prepína do režimu DBPSK/DQPSK+DSSS 
 
standard IEEE 802.11n 
V januári 2004 prichádza ďalší štandard 802.11n, ktorý môže teoreticky dosiahnúť 

prenosovú rýchlosť až 540 Mb/s. Zvýšenie prenosovej rýchlosti je dosiahnuté technológiou 
(multiple-input multiple-output  - MIMO), ktorá na prenos dát využíva súčasne viacero access 
pointov a viacero trás. Efektívnejšie využitie prenosového pásma je dosiahnuté novým 
kódovacím mechanizmom – tzv. like Alamouti coding. 

 
Štandardy 802.11b ani g neriešia problematiku prideľovania pásma podľa potrieb aplikácií 

ani nezaisťuje kvalitu služieb (QoS), čo je dôležité najmä pre multimediálne prenosy. 
Problematická je aj bezpečnosť komunikácie, pretože v prípade rádiových prenosov je 
mimoriadne jednoduché signál zachytiť a spracovať. 

Z týchto dôvodov sa IEEE zaoberá radom doplnkov k IEEE 802.11 (802.11d, e, f, h, i, j) 

Rozšírenie podľa IEEE 802.11a 

Súbežne s prácami na štandarde IEEE 802.11b boli rozbehnuté práce aj na štandarde 
802.11a, ktorý bol uvedený v r. 1999. Od 802.11b sa odlišuje v mnohých technických 
parametroch a je s touto technológiou aj s jej nástupcami, teda variantami g a n celkom 
nekompatibilný. 

Kým varianty b a g sa veľmi rýchlo šírili v Európe, štandard 802.11a si získal široké 
uplatnenie najmä v USA. 

Zásadný rozdiel je v použitom frekvenčnom pásme: 802.11a využíva pásmo 5 GHz, 
ktoré je tiež bezlicenčné, ale technické riešenie spoľahlivých prenosov je pri tejto frekvencii 
náročnejšie. Výhodou ovšem je, že toto pásmo je oproti pásmu 2,4 GHz relatívne „čisté“, je málo 
používané a preto takmer nezarušené. Maximálna teoretická komunikačná rýchlosť tohto 
štandardu je 54 Mbit/s. 

Základný protokol, na ktorom var. a pracuje je zhodný so základným štandardom IEEE 
802.11, ale používa OFDM moduláciu, pričom prenosové pásmo delí na 52 sub-kanálov.  
4 sub-kanály sú „pilotné“ a 48 sub-kanálov je určených na prenos dát.  

Každý sub-kanál je modulovaný niektorou z dostupných modulačných techník nižšej úrovne 
a to BPSK, QPSK, 16-QAM alebo 64-QAM. Od použitej modulačnej techniky potom závisí 
prenosová rýchlosť, ktorá je odstupňovaná hodnotami 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 a 54 Mbit/s. 
Celková šírka prenosového pásma pre túto špecifikáciu je 20 MHz, delí sa do 12 
neprekrývajúcich sa operačných kanálov. 
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Skutočne využitých je 16,6 MHz (zvyšok je potrebný rezervovať ako “medzery” medzi sub-
kanálmi), na jeden sub-kanál potom pripadá 0,3125 MHz. Na prenos jednoho symbolu sú 
potrebné 4 mikrosekundy, medzera medzi symbolmi je 0,8 mikrosekundy. 

Tabuľka použitých modulácií a prenosových rýchlostí u IEEE 802.11a 

Data rate 
(Mbit/s) Modulation Coding rate Ndbps 

1472 byte 
transfer duration 

(µs) 
6 BPSK 1/2 24 2012 
9 BPSK 3/4 36 1344 
12 4-QAM 1/2 48 1008 
18 4-QAM 3/4 72 672 
24 16-QAM 1/2 96 504 
36 16-QAM 3/4 144 336 
48 64-QAM 2/3 192 252 
54 64-QAM 3/4 216 224 

 
Ndbps – počet bitov, ktoré je schopný preniesť jediný symbol pri danom spôsobe 

modulácie 

Špecifikácia WiFi 

Wi-Fi je skratka pre "Wireless Fidelity" a predstavuje spresnenie 
štandardu IEEE 802.11 Zariadenia s týmto označením zaručujú vzájomnú 
kompatibilitu 

Typická Wi-Fi zostava obsahuje jeden alebo viac prístupových bodov (AP) a jedného alebo 
viacerých klientov. AP vysiela svoj SSID (Service Set Identifier, sieťové meno) prostredníctvom 
paketov nazývaných beacons (signály, majáky), ktoré sú vysielané každých 100 ms rýchlosťou 1 
Mbps (najnižšia rýchlosť Wi-Fi). To zaručuje, že klient prijímajúci signál z AP, môže 
komunikovať rýchlosťou aspoň 1 Mbps. Na základe nastavení (napr. podľa SSID) sa klient môže 
rozhodnúť, či sa k AP pripojí. Ak sú napr. v dosahu klienta dva prístupové body s rovnakým 
SSID, klient sa podľa sily signálu môže rozhodnúť, ku ktorému AP sa pripojí. Wi-Fi štandard 
ponecháva pripojovacie kritériá a roaming (prechod medzi hotspotmi) úplne na klienta.  

Výhody WiFi 

• Na rozdiel od paketových rádiových systémov, IEEE 802.11 (Wi-Fi) využíva 
nelicencované rádiové pásmo a individuálny používateľ nepotrebuje súhlas miestnych 
úradov.  

• Umožňuje vybudovať LAN bez káblov, a tak znížiť náklady na vybudovanie či 
rozširovanie siete. Bezdrôtové siete sú výhodné v priestoroch, kde sa nemôžu použiť 
káble – napr. vo vonkajších priestoroch alebo v historických budovách.  

• Wi-Fi produkty sú na trhu široko dostupné. Rozličné značky prístupových bodov a 
klientských sieťových adaptérov medzi sebou spolupracujú na základnej úrovni.  

• Konkurencia medzi výrobcami významne znížila ceny.  
• Wi-Fi siete podporujú roaming, vďaka ktorému sa môže mobilná klientská stanica (napr. 

prenosný počítač) presúvať od jedného prístupového bodu k druhému bez straty spojenia 
súčasne s pohybom používateľa v budove alebo oblasti.  
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• Viacero prístupových bodov a sieťových adaptérov podporuje rozličné stupne 
kryptovania, vďaka čomu je komunikácia zabezpečená pred zachytením neželanou 
osobou.  

Nevýhody Wi-Fi 

• Použitie Wi-Fi pásma 2.4 GHz vo väčšine krajín nevyžaduje licenciu za predpokladu, že 
zostanete pod limitom 100 mW a akceptujete rušenie z iných zdrojov vrátane rušenia, 
ktoré zapríčiní znefunkčnenie vašich zariadení.  

• Pridelené pásma a operačné obmedzenia nie sú na celom svete rovnaké; väčšina 
európskych krajín povoľuje dodatočné 2 kanály pod kanálmi povolenými v USA, 
Japonsko má jeden kanál nad americkými a niektoré krajiny (napr. Španielsko) zakazujú 
použitie kanálov s nižšími číslami. Na http://www.ero.dk/ nájdete správu o dodatočných 
obmedzeniach v európskych krajinách.  

• Wi-Fi štandardy 802.11b a 802.11g používajú nelicencované pásmo 2.4 GHz, ktoré je 
preplnené inými zariadeniami, napr. Bluetooth, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny 
alebo zariadenia na bezdrôtový prenos video signálu. To môže spôsobiť zníženie výkonu. 
Iné zariadenia, ktoré využívajú mikrovlnné frekvencie (napr. niektoré typy mobilných 
telefónov), môžu spôsobiť zníženie výkonu. Mnohé Wi-Fi adaptéry majú zabudované 
algoritmy odolné voči mikrovlnnému rušeniu.  

• Vysoká spotreba v porovnaní s niektorými inými štandardmi znižuje životnosť batérií a 
spôsobuje prehrievanie zariadení.  

• Najpoužívanejší bezdrôtový kryptovací štandard Wired Equivalent Privacy (WEP) je 
prelomiteľný, aj keď je správne nakonfigurovaný (príčinou je generovanie slabého 
kľúča). Hoci väčšina novších bezdrôtových produktov podporuje zdokonalený protokol 
Wi-Fi Protected Access (WPA), množstvo prístupových bodov prvej generácie sa nedá 
upgradovať v teréne a musí sa vymeniť. Štandard 802.11i (WPA2) z júna 2004, ktorý je 
dostupný v najnovších zariadeniach, ďalej vylepšuje bezpečnosť. Oba novšie protokoly 
vyžadujú silnejšie heslá než zvykne používať väčšina používateľov. Mnohé firmy 
aplikujú dodatočné úrovne kryptovania (napr. VPN), aby sa uchránili pred zachytením 
komunikácie.  

• Wi-Fi siete majú obmedzený dosah. Typický domáci Wi-Fi smerovač používajúci 
802.11b alebo 802.11g môže mať dosah 45 m v budove a 90 m mimo budovy. 

• Vzájomné pôsobenie uzavretých (kryptovaných) prístupových bodov a otvorených 
prístupových bodov na tom istom alebo susediacom kanáli môže zabrániť prístupu 
klientov v oblasti k otvoreným prístupovým bodom. To môže spôsobiť problém v 
prehustených oblastiach ako napr. vo veľkých budovách, kde viacero obyvateľov 
prevádzkuje Wi-Fi prístupové body.  

• Prístupové body sa dajú využiť na ukradnutie osobných informácií vysielaných Wi-Fi 
klientmi.  

• Bezplatné prístupové body (alebo nesprávne nakonfigurované prístupové body) môže 
záškodník využiť na anonymný útok, ktorý sa nedá vystopovať za majiteľom 
prístupového bodu. 

http://www.ero.dk/
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Zhrnutie 

Základné charakteristiky: 
F Nelicencované pásmo 2,4 GHz alebo  5 GHz 

Špecifikácie štandardov podľa IEEE 802.11 
 

Špecifikácia Rýchlosť Frekvencia 
Pásmo Kompatibilita 

802.11b 11 Mbit/s 2.4 GHz b 
802.11a 54 Mbit/s 5 GHz a 
802.11g 54 Mbit/s 2.4 GHz b, g 
802.11n 100 Mbit/s 2.4 GHz b, g, n 

 
F Používané modulácie:  
o BPSK, QPSK (prenos do 11 Mbit/s) 
o Quadrature Amplitude Modulation with Decision Feedback Equalization (QAM w DFE) 

(prenos na vyšších rýchlostiach u variantu 802.11a) 

F Použitie rozprestretého spektra nosných signálov - Sperad Spectrum v modifikáciách: 
o Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 
o Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 
o Orthogonal Frequency-Division Multiplexing (OFDM) 

 
Použité zdroje: 
Dušan Rehák, Fakulta informatiky MU Brno, 10/6/2004 
Wikipédia 
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 IEEE 802.16  
 
Protiváhou bezdrôtových systémov na prenos dát prevádzkovaných 

v bezlicenčných pásmach sa stali bezdrôtové siete pracujúce 
v licencovaných pásmach. Boli označované ako FWA (Fixed Wireless 
Access) a predstavujú  širokopásmové bezdrôtové riešenie lokálneho 
prístupového okruhu. Označujú sa často aj ako Fixed Radio Wireless alebo Wireless in Local 
Loop.  Pôvodné riešenia FWA používali prenos v pásme 26 GHz. Viaceré proprietálne riešenia 
boli zastrešené podvýborom IEEE 802.16. 

Pôvodné riešenie IEEE 802.16 

Prvá norma pre bezdrôtové metropolitné siete IEEE 802.16 bola vyvinutá v roku 2001. Bola 
určená pre frekvencie 10 ÷ 66 GHz a ponúkala kapacitu prenosu dát na fyzickej vrstve vo 
veľkosti pásma 268 Mb/s. Táto norma však požadovala pri prenose priamu viditeľnosť, a tak sa 
stala nepoužiteľnou na nasadenie v reálnom živote. 

IEEE 802.16b 

Podporuje QoS, čo je dôležité na prenos multimediálnych dát. 

IEEE 802.16c 

špecifikovala rozsah frekvencií 2 ÷ 11 GHz, pričom zrušila podmienku priamej viditeľnosti. 
norma tiež definovala tri typy fyzickej vrstvy i možnosť komunikácie polo- i plnoduplexným 
spôsobom. 

IEEE 802.16d 

Nadviazala na normy verzie b a c, bola prijatá v r. 2004 a postavila základ služby 
s obchodným označením WiMAX Označenie je skratkou z Worldwide Interoperability for 
Microwave Access (celosvetová interoperabilita pre mikrovlný prístup). Norma umožňuje 
používať pásma v rozmedzí 2 GHz až 11 GHz, v praxi sa však využíva licencované pásmo 3,5 
GHz. . (V zámorských štátoch sa WiMax využíva v bezlicenčnom pásme 2,4 GHz). Nevyžaduje priamu viditeľnosť 
medzi vysielačom a prijímačom.  

Fyzická vrstva 
Na rozdiel od iných špecifikácií WiMax prenáša dáta v niekoľkých frekvenčných pásmach, 

vďaka čomu minimalizuje možnosť rušenia s inými rádiovými aplikáciami. V závislosti od 
voľby spektra sa mení aj dosah a maximálna rýchlosť prenosu. 

Používa Moduláciu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), ktorá ponúka 
možnosť dosiahnutia vysokých rýchlostí prenosu dát v sťažených podmienkach na vysielanie či 
príjem signálu. OFDM rozdeľuje širokopásmový signál do 256 úzkopásmových kanálov, 
z ktorých každý prenáša asi 50 kb/s. Kanály sú síce pomerne blízko vo frekvenčnom pásme, 
nedochádza však k prekrytiu, a tak nehrozí ich vzájomné rušenie. Pri prenose pomocou OFDM 
tiež možno zanedbať možnosť vzniku rušenia spôsobeného rôznymi trasami šírenia signálu či 
útlmu signálu vo vonkajšom prostredí. 

Pri prenose dát pomocou technológie WiMax sa dáta fyzicky prenášajú spôsobom 
označovaným ako FDD (Frequency-Division Duplex), čo znamená, že na prenos smerom od 
používateľa je použitá jedna frekvencia a ďalšia frekvencia sa využíva na prenos v opačnom 
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smere. Rozstup týchto frekvenčných pásiem závisí od nosnej frekvencie – pre WiMax 
v slovenských podmienkach je to 100 MHz, pričom šírka jedného kanála je 3,5 MHz. Vo svete 
sa využíva aj spôsob označovaný ako TDD (Time Division Duplexing), ktorý na prenos v 
obidvoch smeroch využíva iba jednu frekvenciu, pričom príjem i vysielanie sú synchronizované 
v čase. V takomto prípade je šírka kanála 7 MHz. Prístupový bod, označovaný aj ako bázová 
stanica, v slovenských podmienkach vždy komunikuje v plnoduplexnom režime, pripojení 
klienti využívajú half-duplex. Pri prenose sa využíva modulácia OFDM. 

Najvyššia prenosová rýchlosť štandardu WiMax pri frekvencii 3,5 GHz je 12,699 MB/s, 
pričom toto pásmo je vyhradené pre jeden sektor (časť územia pokrytého signálom). Jedna 
bázová stanica môže pokrývať maximálne šesť sektorov, čo znamená, že maximálna prenosová 
rýchlosť bázovej stanice sa pohybuje na úrovni 76,194 Mb/s. Pásmo môže byť rozdelené 
rôznymi spôsobmi. V závislosti od šírky kanála môže byť k jednej stanici pripojených 750 ľudí, 
pričom každý z nich bude mať pridelené pásmo v šírke 0,5 Mb/s. Prevádzkovateľ sa však môže 
rozhodnúť zväčšiť šírku kanála, a tak bude ponúkať 375 ľuďom pásmo v šírke 1 Mb/s. V 
extrémnych situáciách sa tiež môže rozhodnúť celé pásmo rozdeliť niekoľkým firmám, ktoré sa 
podelia o rýchlosť 75 Mb/s.  

Ako sme však už uviedli, v slovenských podmienkach všetky firmy, ktoré budujú siete 
WiMax, využívajú spôsob prenosu FDD, čiže maximálna prenosová rýchlosť jednej bázovej 
stanice je 12,7 Mb/s.  

Protokol MAC 
Ide o protokol pracujúci v druhej vrstve, teda nad fyzickou vrstvou. Určenie tohto protokolu 

asi najlepšie vystihuje voľný preklad slov, z ktorých je odvodený jeho názov – kontrola prístupu 
k médiám (Media Access Control). Pri komunikácii v smere od používateľa využíva tento 
protokol TDMA (Time-Division Multiple Access). V opačnom smere dáta prúdia pomocou 
TDM (Time-Division Multiplex) s centralizovaným plánovačom, ktorého úlohou je efektívne a 
prednostné pridelenie šírky pásma. Preto je vhodný na prevádzku citlivú na oneskorenie, typicky 
na prenos hlasu či videa v reálnom čase. Norma 802.16 podporuje štyri úrovne prideľovania 
priority pomocou QoS. V prvej úrovni sa nachádzajú hlasové prenosy (VoIP). Menšiu prioritu 
má prenos v reálnom čase na základe výzvy (typicky je to video MPEG). V tretej úrovni 
prideľovania priorít sa nachádzajú prenosy na základe výzvy, ktoré však netreba realizovať 
okamžite (FTP). Najnižšiu prioritu majú pridelenú služby, ktoré sú najmenej náročné na 
kolísanie latencie či šírku pásma. 

Prístup k rádiovému kanálu zaisťuje protokol MAC bez akýchkoľvek potenciálnych kolízií, 
pričom garantuje určitú hodnotu maximálneho oneskorenia. Vďaka použitiu TDM/TDMA 
zabezpečuje aj jednoduchšiu podporu pre skupinové vysielanie. V neposlednom rade sú súčasťou 
MAC takisto mechanizmy na úsporné napájanie prenosných terminálov. 

Súčasti štandardu WiMax 
WiMax podporuje aj dynamické prideľovanie šírky pásma rádiových kanálov i viacnásobné 

využívanie kanálov, ktoré je dôležité pri maximalizácii prenosovej kapacity. Súčasťou normy sú 
i vlastnosti dôležité pri budovaní pokrytia. Konkrétne ide o automatické riadenie vysielacieho 
výkonu TPC (Transmit Power Control) a meranie kvality signálu. Na prácu v bezlicenčných 
pásmach je veľmi dôležitá ďalšia súčasť – automatický výber frekvencie (DFS – Dynamic 
Frequency Selection). Keďže však na Slovensku WiMax pracuje v licenčnom pásme, táto 
vlastnosť sa nevyužíva. Ďalšia vlastnosť – riadenie rádiového spoja (RLC – Radio Link Control) 
– sa však využíva hojne. Je totiž potrebná na nastavenie počiatočných parametrov rádiového 
spojenia či pri ich zmene napríklad v prípade zmeny meteorologických podmienok. Laicky 
povedané, ak sa zmenia fyzikálne vlastnosti prostredia, zmenia sa aj prenosové parametre. Veľmi 
dôležitou súčasťou WiMaxu je možnosť zväčšovania kapacity delením pokrytého územia do 
sektorov či pokrývaním určitého územia viacerými anténami (ak to umožňuje frekvenčné 
plánovanie). Každý z takýchto výsekov územia však musí byť pokrytý vlastnou anténou.  
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WiMAX vie pracovať so 64 QAM, 16 QAM, QPSK a BPSK. Prehľad jednotlivých 
modulácií je uvedený v tabuľke. Použitie modulácie závisí od ďalších dvoch faktorov NLOS a 
od vzdialenosti od bázovej stanice (BS). Ak je viditeľnosť slabá a vzdialenosť od BS je vysoká, 
neostáva iná možnosť ako časť vyhradeného pásma použiť pre vzdialené obydlia pomocu DPSK. 

 
Základnou myšlienkou je do rovnakej šírky pásma namodulovať viacej bitov a tým aj 

schopnosť rozpoznávať viacej stavov. Lenže ako sa s pribúdajúcou vzdialenosťou od BS 
zhoršuje SNR (pomer signál-šum), nie je možné rozoznať na prijímacej strane jednotlivé stavy 
spoľahlivo a preto sa používa „slabšia“ modulácia.  

 
 
U nás na Slovensku bude môcť každý držiteľ individuálneho povolenia prevádzkovať 

14 MHz duplexných. WiMAX ponúka veľkú škálu diferenciácie tohto pásma na menšie pásma 
(od 1,5 MHz do 20 MHz s rôznymi medzistupňami a kombináciami). Takže sa bude môcť 
poskytovateľ rozhodnúť na čo použije to pásmo a ako ho rozdelí, aby čo najefektívnejšie využil 
celú šírku. Napríklad 3,5 MHz bude môcť použiť pre pripájanie v blízkosti bázovej stanice (64 
QAM) a zvyšok pre vzdialenejšie prípojky, alebo celú šírku pásma použije iba pre najbližšie 
okolie BS. 

Bezpečnosť 
Súčasné podmienky na sieťovú bezpečnosť WiMax spĺňa vďaka viacerým faktorom. 

Autentifikácia a autorizácia stanice prebieha na základe digitálneho certifikátu X.509 a 
certifikátu výrobcu, ktorý sa zariadeniu pridelí pri výrobe. Na ochranu dát sa využíva zlepšený 
šifrovací protokol PKM (Privacy Key Management). Aby aj komunikácia prebiehala v 
bezpečnom kanáli, prenášané dáta sa šifrujú podľa štandardu DES. Šifrovacie kľúče sa 
vymieňajú s kľúčom, ktorý je odvodený od autorizačného kľúča.  
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NLOS (Non-Line-Of-Sight) 
To že nie je potrebný priamy výhľad na bázovú stanicu je síce pravda, ale na druhej strane 

sa tým znižuje dosah signálu od BS. Je to však výhodné v husto osídlených oblastiach v mestách, 
kde je veľa vysokých budov a prípadne aj nerovností v teréne. V takýchto lokalitách je potrebné 
budovať bázové stanice hustejšie a samozrejme bázová stanica musí mať viacej sektorových 
antén, aby sa kapacita zvýšila. Ak by BS 
boli príliš ďaleko od seba, nebolo by 
možné používať dostatočne silnú 
moduláciu a využitie pásma by 
nebolo také efektívne.  

Dosah  
Môžeme uvažovať o dosahu pri 

priamej viditeľnosti (LOS) a pri 
nepriamej viditeľnosti (NLOS). Na 
obrázku vpravo je vidieť porovnanie 
týchto dvoch prístupov. 

Z uvedeného je jasné, že NLOS 
veľmi znižuje dosah signálu a preto je 
potrebné stavať BS blízko k sebe, aby 
sa zaručila už spomínaná efektivita. Ale 
nič samozrejme nebráni postaviť BS 
ďalej od seba a neskôr, keď vzrastie 
počet zákazníkov a kapacity už 
nebudú stačiť, zhustiť sieť bázových 
staníc. 

Výhody / Nevýhody 
 
Výhody: 
 Perspektívna technológia 
 Podpora hlavne u výrobcov koncových zariadení  
 Rýchlosti okolo 256 kb/s až 2 Mb/s 

  WiMAX podporuje pružné prideľovanie šírky pásma rádiových kanálov a ich 
opakované využívanie pre zvyšovanie kapacity siete.  

 Zlepšeniu efektivity využitia spektra napomôže aj riadenie vysielacieho výkonu 
(Transmit Power Control, TPC), či meranie kvality kanálu.  

 využívanie špičkových, tzv. inteligentných antén s formovaním lúča, (beam-forming), 
alebo riadením lúča (beam-steering). 

 Existujú komerčné programy so symetrickým aj s nesymetrickým pomerom 
upload/download 

 Aj keď priama viditeľnosť je výhodná, môže systém pracovať aj v režime bez priamej 
viditeľnosti 

Nevýhody: 
 Zákazníci platia značne vysoké zriaďovacie poplatky  

 Z hľadiska pomeru kvalita cena je zatiaľ technológia WiMax v úzadí  
 Pripojenie vyžaduje externú anténu  

Pomerne slabé pokrytie v rámci Slovenska 
 Komerčná ponuka firiem je zatiaľ slabá  
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Porovnanie WiFi a WiMAX 

WiMAX protokoly sú určené na wireless pripojenie na veľké vzdialenosti až do 50 
kilometrov pri pevnom pripojení a až od 5 do 15 kilometrov pri mobilnom pripojení. Na takéto 
vzdialenosti je v súčasnosti možné realizovať aj WiFi pripojenie, je potrebné ale presné 
smerovanie, silné antény a priama viditeľnosť, bez priamej viditeľnosti je dosah WiFi 
maximálne niekoľko 100 metrov. Narozdiel od WiFi, pri WiMAXe pri pripojení na niekoľko 
kilometrov nie je potrebná anténa takého výkonu a priama viditeľnosť a tak na takéto 
vzdialenosti je možné teoreticky poskytovať pripojenie aj pre notebooky a PDA. Verzia 802.16e 
je určená aj pre mobilné zariadenia.  

Perspektívy: 

Intel už vyvíja riešenia pre WiMAX dlhší čas a je presvedčený, že je štandardom pre 
širokopásmové pripojenie, ktoré by malo úplne nahradiť Wi-Fi. 

Nokia zaznamenala dopyt po štandarde WiMAX zo strany mobilných operátorov, pre 
ktorých dodáva aj multimediálne telefóny 3. generácie s rýchlym prístupom do siete. Spoločnosť 
verí, že sa tu WiMAX môže stať plnohodnotným doplnkom sietí operátorov mobilných 
telefónov pre siete tretej generácie. 

xMAX - Upgradom WiMAX-u sa dá nazvať technológia xMAX, ktorá je vyvíjaná už od r. 
2002 a dokazuje, že Wimax nie je ani zďaleka konečným riešením v bezdrôtovom 
vysokorýchlostnom pripojení do internetu. 

Floridská spoločnosť xG vyvíja veľmi dômyselné riešenie bezdrôtového prenosu dát 
s pozoruhodnými parametrami: vyžarovanie je až 2000- krát nižšie ako Wi-Fi hotspoty a 
efektivita 1000-krát vyššia ako u WiMAX-u, dosah 22 km (hovorí sa o dosahu až 60 km) a 
lacné ceny za príslušenstvo a vysielače. Rýchlosti by sa mali pohybovať od testovaných 6 
Mbps až po bližšie neurčenú hranicu, pretože xMax dosahuje rýchlosť 3,7 mbps pri výkone 50 
mW na vzdialenosť 29 km, teda 7,4 mbps na každý watt výkonu. Veľkou zaujímavosťou je, že 
sa pri tejto technológií využívajú veľmi nízke frekvencie. Pri testoch sa použili frekvencie okolo 
169.44 MHz, čo je významne nižšia frekvencia, ako uWiFi a WiMAX.  

WiMAX – zhrnutie: 
Licencované pásmo 3,5 GHz 
prenos od 512 down/256 up  
cez 512/512, 800/800, 1024/1024 
po  2048/2048 kb/s 
 
Ceny od 500 Sk/mes + 1000 Sk inštall (minimál. variant) 
po 5900 Sk/mes + 6550 Sk inštall (max. verzia) 


