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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na oblast bezdrátových počítačových sítí a to v 
souvislosti se zajištěním podpory IP mobility pro tyto sítě. Práci tvoří dvě hlavní části, 
teoretická a praktická. 

První teoretická část obsahuje v úvodu jednoduchou charakteristiku a klasifikaci 
bezdrátových sítí. Dále pak popisuje aktuální nové trendy v oblasti bezdrátových sítí a 
soustředí se přitom především na technologii WiMAX (IEEE 802.16). V závěru této 
části je pak uveden popis technologie mobilní IPv4 adresy zajišťované protokolem 
MIPv4. 

Druhá hlavní část práce se zabývá praktickou implementací protokolu MIPv4 v 
prostředí Wi-Fi a WiMAX. K tomuto účelu je využito simulačního programu OPNET 
Modeler 14.0, ve kterém je vytvořena trojice síťových modelů těchto technologií. 
Simulace ukazuje funkci základních mechanismů protokolu MIPv4 a ve výsledcích je 
zjišťováno, který z daných modelů poskytuje lepší vlastnosti pro realizaci VoIP 
komunikace. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 

WiMAX, Wi-Fi, 802.16, 802.11, Mobilní IP, MIPv4, Hlas, VoIP, Bezdrátový, Síť, WMAN, 
WLAN 
 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor´s thesis is focused on wireless networks within the context of providing 
support of IP mobility for these networks. This document consists of two main parts, the 
theoretical part and the practical part. 

The first one at the beginning includes simple characteristics and classification of 
wireless networks. Then it is followed by description of actual new trends in wireless 
networks, focused on the WiMAX technology (IEEE 802.16). At the end of this part is 
introduced the technology of mobile IPv4 address provided by the MIPv4 protocol. 

The second main part of the bachelor´s thesis deals with the practical implementation 
of the MIPv4 protocol into the Wi-Fi and WiMAX environment. For this object is used 
the OPNET Modeler 14.0 simulation environment, in which are made three network 
models of these technologies. This simulation shows function of the basic mechanisms 
of the MIPv4 protocol and reports which of these models have the best performance for 
supporting VoIP communication. 
 

KEYWORDS 

WiMAX, Wi-Fi, 802.16, 802.11, Mobile IP, MIPv4, Voice, VoIP, Wireless, Network, 
WMAN, WLAN
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ÚVOD 

Bakalářská práce je svým tématem zaměřena do oblasti bezdrátových 

počítačových sítí, které v poslední době zaznamenávají naprosto bezkonkurenčně 

největší rozvoj a představují tak jeden z nejdynamičtěji se vyvíjejících segmentů 

síťových technologií jako takových vůbec. Nejen z tohoto důvodu je tak nezbytně nutné 

jim věnovat náležitou pozornost. V souvislosti s tímto se práce také snaží o zachycení 

nových významných trendů a technologií ve vývoji právě této oblasti sítí a to především 

v rámci „otevřených“ specifikací podle IEEE. Větší pozornost je pak věnována 

technologii WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), definované 

standardem IEEE 802.16, jakožto normalizovanému řešení širokopásmového 

bezdrátového přístupu (BWA). 

Opomenout však nelze ani nezpochybnitelný význam podpory mobility a s ní 

spojené dostupnosti síťových služeb u současných moderních sítí, na což práce reaguje 

částí věnovanou problematice technologie mobilní IP adresy u protokolu IPv4, 

konkrétně zajišťované funkcemi protokolu Mobile IP (MIPv4). Jejich teoretický popis 

následně v druhé části práce přechází také v praktickou ukázku při využití simulačního 

prostředí programu OPNET Modeler 14.0, v němž je vytvořena simulace tří modelů 

infrastruktury sítí implementujících protokol MIPv4 do prostředí Wi-Fi a WiMAX. Tato 

simulace názorně ukazuje funkci jednotlivých základních mechanismů protokolu 

MIPv4 a ve výsledcích dále uvádí, u kterého ze síťových modelů, realizujícím některou 

z uvedených bezdrátových technologií, případně jejich kombinaci, je dosahováno 

lepších vlastností při přenosu hlasové komunikace.       
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1. BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ 

V souvislosti s tím, že práce se tematicky zaobírá bezdrátovými sítěmi, je 

nejprve vhodné si tuto oblast síťových technologií bližším způsobem popsat. 

 

1.1 Charakteristika a rozdělení 

V současné době asi jeden z nejrozšířenějších typů počítačových sítí představují 

právě sítě bezdrátové [1], [3], které tak tvoří alternativu k pevným sítím. Výhod tohoto 

alternativního řešení využívajícího pro přenos signálu „vzdušné“ rozhraní (air interface) 

namísto klasické kabeláže je hned několik. V první řadě jsou to bezesporu jednoduchá 

instalace a velká flexibilita při připojování stanic do sítě, kdy se tak vyhneme 

problémům spojených s „taháním“ kabelů, jako je plánování, jejich vlastní pokládka a 

následná údržba. Další, v dnešní době již neméně důležitou vlastností, jež nám 

bezdrátové sítě mohou poskytnout, je mobilita pro koncová zařízení (přenosné počítače, 

PDA, atd.) jednotlivých uživatelů, kde je pamatováno také na podporu bateriového 

napájení stanic pro jejich snadný přenos a pohyb v rámci dané sítě. 

Stejně, jako vše ostatní, mají ale bezdrátové sítě také své nevýhody. Pro rádiové 

sítě je například typická jejich náchylnost na rušení od všech okolních zařízení 

pracujících na stejných kmitočtech. Naproti tomu další z řady bezdrátových sítí – tj. 

optické bezdrátové sítě a infračervené sítě pak zase vyžadují přímou viditelnost a 

nesnesou žádné překážky v cestě komunikace. Dalším faktorem, který se nepříznivým 

způsobem podepisuje na vlastnostech bezdrátových spojů, jsou atmosférické vlivy, jako 

je hustý déšť a sníh u rádiových sítí nebo například mlha u optických přenosů. Svojí roli 

v kvalitě bezdrátového spoje hraje také vzdálenost mezi komunikujícími zařízeními. 

Dosah a rychlost vysílání jsou totiž závislé na použitých kmitočtech a odvíjí se od nich 

celková kvalita přenosu, která je omezující pro vlastní velikost sítě i maximální počet 

systémů, které se smí v daném prostoru nacházet, aniž by docházelo k jejich 

vzájemnému rušení. Důležitou a nedílnou součástí bezdrátových sítí je také zajištění 

bezpečnosti komunikace, což představuje jedno z hlavních témat současnosti. 
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 Bezdrátové sítě lze rozdělit podle mnoha různých hledisek, zde jsou uvedeny 

pouze některé z nich: 

Podle dosahu (viz obr. 1.1): 

• bezdrátové osobní sítě (WPAN) 

• bezdrátové lokální sítě (WLAN) 

• bezdrátové metropolitní sítě (WMAN) 

• bezdrátové rozlehlé sítě (WWAN) 

 

 

Obr. 1.1: Rozdělení bezdrátových sítí podle dosahu 

Podle typu signálu: 

• rádiové sítě – nejběžnější typ. Jednotlivé stanice spolu komunikují v rámci 

daných oblastí (rádiových buněk) prostřednictvím základnové stanice (BS) nebo 

přístupového bodu (AP). Využívá se rádiového signálu, jež je schopen pronikat 

také zdmi, ale existují i sítě, které vyžadují tzv. přímou viditelnost. Dosah těchto 

sítí je různý a obecně pro něj platí, že je nepřímo úměrný kmitočtu rádiového 

signálu. Signál o nízkém kmitočtu se totiž šíří jako povrchová vlna a může tak 

dosáhnout poměrně velkých vzdáleností a dosahu, zatímco signály s vyššími 

kmitočty (od jednotek GHz) se naopak šíří jako přímá vlna, z čehož také 

vyplývá omezení dosahu právě jen na přímou viditelnost. Rádiové typy sítí jsou 

vhodné pro domácí a podnikové sítě i pro širokopásmový přístup k Internetu. 

• optické bezdrátové sítě – sítě s velkým dosahem na přímou viditelnost, jež 

zároveň nabízejí vysokou přenosovou kapacitu srovnatelnou s klasickými 

optickými spoji (rychlost světla ve vzduchu je dokonce vyšší než ve skle a plastu 

bezdrátová 
osobní síť 
(WPAN) 

bezdrátová 
lokální síť 
(WLAN) 

bezdrátová 
metropolitní síť 

(WMAN) 

bezdrátová 
rozlehlá síť 
(WWAN) 

do 10 m do 100 m do 50 km 100+ km 
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a je jen o málo nižší než ve vakuu). Jsou vhodné zejména jako řešení 

podnikových sítí v rámci komunikace mezi budovami, ale také pro domácí sítě 

pro přístup k Internetu. 

• infračervené sítě – velmi malý dosah, vyžadují přímou viditelnost. Infračervený 

signál tak neproniká zdmi ani jinými neprůhlednými překážkami (navíc jej 

negativně ovlivňují také překážky v podobě pohybujících se lidí ale například i 

vlhkost). Komunikace se tak omezuje pouze na vnitřní použití, což ale naopak 

může být výhodné z pohledu bezpečnosti (větší bezpečnost vůči odposlechu 

například vně dané místnosti). 

 

Podle podpory mobility: z tohoto hlediska lze bezdrátové sítě rozdělit na mobilní a 

fixní. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že mobilní bezdrátové sítě umožňují 

transparentní pohyb uživatelům a jejich koncovým zařízením jak v rámci jedné 

bezdrátové sítě, tak i mezi jednotlivými sítěmi navzájem, kdežto fixní bezdrátové sítě 

podporují pouze „pevné bezdrátové“ připojení omezující se jen na oblast dané sítě. 

 

Podle šířky pásma: na úzkopásmové a širokopásmové. Přesná hranice mezi těmito 

dvěma pojmy neexistuje, ale běžně lze za širokopásmové považovat sítě s teoretickou 

propustností nad 2 Mbit/s, i když správně by bylo uvažovat především využitelné 

kmitočtové pásmo.  
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2. NOVÉ TRENDY A TECHNOLOGIE V OBLASTI 
BEZDRÁTOVÝCH POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ 

Jak již bylo uvedeno dříve, jsou bezdrátové počítačové sítě jednou z oblastí 

síťových technologií, která v dnešní době prochází daleko největším rozvojem 

vedoucím k neustálé inovaci stávajících ale i vzniku zcela nových technologií. Neméně 

důležitý jako samotný rozvoj je i fakt, aby byl tento vývojový trend současně sledován 

také, co se týče procesu normalizace, jež v konečném důsledku vede ke vzniku 

patřičných standardů pro tyto technické inovace a nová řešení. Vzájemná kompatibilita 

s požadavky příslušných norem je v současném světě síťových technologií totiž 

naprosto nezbytnou náležitostí všech jednotlivých produktů a je přímo spjata s jejich 

certifikací. Tím je tak garantována jak vzájemná spolupráce jednotlivých zařízení 

různých výrobců, tak i splnění požadovaných nároků kladených na tato zařízení právě 

v souladu s danou normou.  

Specifikací bezdrátových sítí se zabývá především IEEE ve svých následujících 

podvýborech: [3] 

• IEEE 802.11 – bezdrátové lokální sítě (WLAN) 

• IEEE 802.15 – bezdrátové osobní sítě (WPAN) 

• IEEE 802.16 – širokopásmový bezdrátový přístup (bezdrátové metropolitní sítě, 

WMAN) 

• IEEE 802.20 – širokopásmové mobilní bezdrátové sítě (MBWA) 

• IEEE 802.22 – bezdrátové regionální sítě (WRAN) 

 

Témata pro tuto část práce, týkající se nových trendů v oblasti bezdrátových sítí, 

tak vyčleníme především z oblasti činnosti těchto normalizačních skupin. 

 

2.1 802.11n: standard rychlé WLAN 

Podle [1], [9], [10], [11], [12] se jedná o specifikaci zcela nového typu WLAN o 

podstatně vyšší kapacitě, než jakou nám jsou v současnosti schopny poskytnout 

dosavadní standardy 802.11a/b/g, přičemž zpětná kompatibilita s nimi je v případě nové 

802.11n také zohledněna. Záměrem tohoto zmiňovaného standardu IEEE 802.11n 

(Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 
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Specifications: Enhancements for Higher Effective Throughput) je modifikovat 

fyzickou a část spojové vrstvy, konkrétně podvrstvu řízení přístupu 

k médiu/přenosovému prostředku (MAC), za účelem dosažení propustnosti 100 Mbit/s, 

i více (jde tak o zvýšení reálných přenosových rychlostí právě nad tuto hranici, což je 

vnímáno samotným uživatelem). To vše přitom za použití stejně širokých frekvenčních 

kanálů a ve stejných bezlicenčních pásmech jako je tomu dosud u současných standardů 

z řady 802.11. Tímto krokem by se tak WLAN dostaly na úroveň stávajícího Fast 

Ethernetu a eliminovaly by jedno ze svých posledních slabých míst, kterým kapacita do 

určité míry až dosud byla.  

Finální verze tohoto standardu však stále ještě není k dispozici a to i přesto, že 

oficiální normalizační činnost na tomto projektu byla zahájena již v roce 2003. Poměrně 

dlouhou dobu však trvalo, než se z původního velkého počtu návrhů různých 

technických řešení 802.11n podařilo vybrat ten nejvhodnější, kterým se nakonec ukázal 

být až společný návrh konsorcia EWC (Enhanced Wireless Consortium), sdružujícího 

v sobě mimo jiné společnosti jako Intel, Atheros a Broadcom, a který byl přijat jako 

základní návrh normy (tzv. draft 1.0). I k němu se však později objevila celá řada 

připomínek a protinávrhů a to nakonec v zájmu urychlení celého procesu vedlo 

k rozhodnutí o tzv. dvoustupňovém řešení, v rámci něhož se už v průběhu léta 2007 

uskutečnili první certifikace produktů, ale jen podle jakéhosi „pre-standardu“ (draft 2.0) 

přijatého v březnu 2007, přičemž certifikace podle definitivního znění normy 802.11n 

se rozběhnou až po jejím konečném schválení (v současnosti již ve verzi 4.0). 

Zareagovalo se tak na požadavky trhu, na kterém se již dříve objevilo několik různých 

druhů firemních řešení, u nichž až dosud nebyla zaručena téměř žádná vzájemná 

kompatibilita. 

Uplatnění tohoto nového typu WLAN lze předpokládat hlavně v oblasti 

domácích a podnikových sítí. 

 

2.1.1 Technologie MIMO 

Konkrétním nástrojem umožňujícím ono podstatné navýšení přenosové kapacity 

nových WLAN podle 802.11n se ukázalo použití technologie MIMO (Multiple-Input 

Multiple-Output) [1], jedné z technik tzv. „chytrých antén“ (smart), pro niž je 

charakteristické použití více antén na jednotlivých zařízeních, a to buď symetricky – tj. 



Zajištění IP mobility v prostředí Wi-Fi a Wi-Max   | 22 

 

na obou stranách, či asymetricky – tj. jen na straně vysílače nebo přijímače. Přičemž 

jakákoliv z těchto možných kombinací již zaručuje lepší výkonnost dané sítě. 

Nejprve je však třeba se zmínit, že v případě technologie vícenásobných antén se 

nejedná o žádnou převratnou novinku poslední doby. MIMO byla totiž vyvinuta již 

v 70. letech v Bell Labs a dnes je s úspěchem zastoupena a je jí využíváno v různých 

systémech firemních řešení WLAN především za účelem zvětšení jejich dosahu. Byla 

také použita už v rámci 802.11a, kde bylo možné si takto na základě SNR (poměru 

užitečného signálu a šumu) zvolit jednu z dvojice antén přístupového bodu, ale pouze 

ve významu, že se tím zvýší pokrytí sítě. Současnost MIMO technologie se ale 

nevztahuje pouze na WLAN, je již zapracována také do standardu 802.16 pro 

metropolitní bezdrátové sítě WMAN a dále je počítáno s jejím využitím i pro oblast 

mobilních sítí vyšších generací. 

MIMO funguje v podstatě na principu paralelního vysílání několika signálů 

různými na sobě zcela nezávislými cestami. Dalo by se tak říci, že propustnost sítě 

realizované tímto způsobem se zvyšuje úměrně s počtem použitých antén a teoreticky, 

že je tak možné ji přidáváním dalších neustále zvyšovat. V praxi se však prozatím 

nepředpokládá využití více než 4 antén pro vnitřní použití s menším dosahem a nejvýše 

16 antén pro venkovní užití v metropolitních sítích.  

Každá z instalovaných antén je součástí samostatného vysílače či přijímače a pro 

jejich správné fungování je nutné použití vhodných řídících algoritmů uplatněných 

v čipových sadách těchto prvků. Na straně vysílače tak tyto řídí vysílání informací 

jednotlivými anténami. Vysílané signály se totiž v prostoru šíří různými cestami, což je 

způsobeno jejich odrazy od překážek (zdi, objekty, atd.), které se v něm nacházejí. To 

v konečném důsledku může vést k rušení signálu a jeho útlumům, pokud ale naopak 

nedokážeme tento vliv vícecestného šíření signálu obrátit v opačný a namísto snahy o 

jeho potlačení jej využít pro zvýšení výkonnosti celého přenosového systému, 

projevujícího se ve vyšší propustnosti (o což zejména jde u 802.11n), pokrytí i kvalitě 

signálu. A právě to se za použití inteligentních procesorů digitálního signálu (DSP) děje 

v případě technologie MIMO (viz obr. 2.1). Na přijímací straně dochází ke 

zkombinování přijatých signálů s využitím tzv. „chytrých algoritmů“ v jejichž rámci se 

na základě matice manipulace (udávající způsob zpracování signálu podle cesty a 

odpovídajícího útlumu) a detekce příchozí cesty signálu, signály korelují, čímž 

současně dochází k odstranění rušení. Platí zde přitom základní požadavek na přesnou 
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znalost komunikačního kanálu, jehož počet parametrů, potažmo tak i celková složitost 

systému, je tím vyšší, čím je použito více antén a navíc mají tyto parametry tendenci se 

v případě mobility zařízení na jedné či obou komunikujících stranách časově měnit.  

To vše ještě více dokládá vhodnost použití této technologie právě pro oblast 

WLAN, pro niž jsou časté odrazy signálu běžné a navíc i mobilita pro jednotlivá 

zařízení je určitým způsobem omezena. Vzniklé systémy se tak nevyznačují až tak 

výraznou složitostí, i když jsou samozřejmě hardwarově náročnější.         

DSP

Přijímač

DSP

Vysílač

vícecestné šíření signálu
 

Obr. 2.1: Bezdrátový systém s MIMO 

 

2.2 WiMAX - technologie širokopásmového bezdrátového 
přístupu 

Vedle již uvedené specifikace rychlé WLAN podle IEEE 802.11n se 

v současnosti začíná ve větší míře uplatňovat ještě jedna technologie, u níž se právem 

očekává, že by měla v budoucnu udávat trend ve vývoji bezdrátových sítí. Jedná se o 

technologii WiMAX založené na standardu IEEE 802.16. WiMAX, na rozdíl od Wi-Fi, 

není primárně určen samotným koncovým uživatelům, ale jedná se o řešení 

širokopásmového bezdrátového přístupu pro použití v městských a meziměstských 

bezdrátových sítích (WMAN), které má poskytovatelům připojení umožnit překlenutí 
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tzv. první/poslední míle, tedy části přenosové trasy mezi posledním telekomunikačním 

bodem a vlastní uživatelskou přípojkou. 

Technologii WiMAX však bude podrobněji věnována následující část této práce, 

a proto je zde teď uvedena pouze za účelem jakéhosi uceleného přehledu.    

 

2.3 802.20: standard mobilní širokopásmové bezdrátové sítě 

Reakcí IEEE na stále rostoucí požadavky na mobilitu v oblasti širokopásmového 

přístupu bylo vytvoření zcela nové skupiny pro normalizaci mobilního 

širokopásmového bezdrátového přístupu (MBWA) [1].  

Jí připravovaný standard IEEE 802.20 (Standard Air Interface for MBWA 

Systems Supporting Vehicular Mobility), někdy označovaný také jako Mobile-Fi nebo 

WiMobile, s sebou má přinést podporu mobility na úrovni pohybujícího se dopravního 

prostředku (do 250 km/h – vhodné tedy jak pro automobily, tak například i rychlostní 

vlaky) a to s maximální kapacitou minimálně 1 Mbit/s pro dopředný směr (downstream) 

a nejméně 300 kbit/s pro zpětný směr (upstream). Agregovaná rychlost uvnitř jediné 

buňky má být přitom 4 Mbit/s dopředně, resp. 800 kbit/s zpětně. Specifikace 802.20 by 

měla také poskytovat jak frekvenční (FDD) tak i časový (TDD) duplex, je určena pro 

licenční kmitočtová pásma pod hranicí 3,5 GHz a její základ budou tvořit rádiové buňky 

o průměru kolem 15 km. Díky zabudované podpoře kvality služeb (QoS) i malému 

zpoždění (pod 20 ms) bude podporovat také všechny typy moderních interaktivních 

služeb (hlasových, obrazových a datových) a to včetně těch citlivých na zpoždění (např. 

IP telefonie). 

Souběžně s tímto existuje v současné době ještě jeden standard, pro něž je 

uvedená norma 802.20 pro MBWA často označována za potenciálně konkurenční. 

Tímto standardem, resp. doplňkem, je 802.16e pro tzv. „mobilní WiMAX“, který bude 

podrobněji popsán v další části práce (viz část 3.2.4). Obě tyto specifikace definují 

vzdušné rozhraní pro mobilní širokopásmovou komunikaci, ale svým základem i 

řešením jsou značně odlišné. V porovnání se zde uváděným standardem 802.20 

schválený doplněk 802.16e podporuje mobilitu „pouze“ do rychlosti 120 km/h 

s postupným snižováním kapacity od rychlostí nad 60 km/h. Dále pak pracuje jak 

v licenčních, tak bezlicenčních pásmech 2-6 GHz a poskytovaná rychlost se pohybuje 

v rozsahu 3-5 Mbit/s.    
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2.4 802.22: nejnovější typ – bezdrátové regionální sítě 

Normalizační skupina 802.22 se, jak uvádí [1], zabývá využitím kmitočtového 

spektra lokálně nepoužívaných televizních kanálů pro možnost jejich použití 

v regionálních bezdrátových sítích (WRAN), které prozatím představují nejnovější typ 

sítí, přestože se příliš neliší od stávajících WMAN. 

Chystaná norma, jejíž technický návrh řešení již byl přijat, bude specifikovat 

vzdušné rozhraní pro pevné regionální bezdrátové sítě s maximálním dosahem kolem 40 

km v nevyužitých TV pásmech pro pevný přístup. Uplatnění této specifikace se očekává 

zejména pro vzdálené, venkovské a obecně i méně osídlené oblasti, kde v současnosti 

ještě stále neexistuje dostatečně široká nabídka rychlého připojení.  
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3. WiMAX – IEEE 802.16 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je označení pro 

technologii bezdrátového širokopásmového přístupu (BWA), založené na standardu 

IEEE 802.16. 

 

3.1 802.16: bezdrátové metropolitní sítě 

Technologií širokopásmového bezdrátového připojení, pro využití v sítích 

s větším dosahem – bezdrátové metropolitní sítě (WMAN), se zabývá podvýbor 802.16 

[1], [3], [4], [6]. 

Prvním standardem, schváleným v roce 2001, byl 802.16 (Standard Air Interface 

for Fixed Broadband Wireless Access Systems). Ten (dále i všechny následující 

standardy „rodiny“ 802.16) obsahoval specifikaci dvou vrstev (viz obr. 3.1) – fyzické 

vrstvy (PHY) a podvrstvy řízení přístupu k přenosovému prostředku/mediu (MAC), 

v tomto případě tedy rádiovému kanálu. Standard 802.16 nabízel hned několik 

rádiových rozhraní se stejným protokolem MAC, ale s různým řešením fyzické vrstvy, 

lišících se v přenosových technikách (TDM/TDMA, plný TDD i FDD duplex a 

poloviční duplex s FDD). Definoval použití kmitočtového pásma od 10 do 66 GHz, 

z čehož ale vyplynula jeho hlavní nevýhoda, kterou byl požadavek na přímou 

viditelnost mezi vysílačem a přijímačem (LOS). Vzhledem k těmto vyšším použitým 

kmitočtům bylo možné na fyzické vrstvě dosáhnout kapacity až 268 Mbit/s. 

 

 

Obr. 3.1: Vrstvová architektura standardů 802.16 
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Jak již bylo uvedeno, norma 802.16 specifikovala několik řešení na fyzické 

vrstvě. Pro shlukové přenosy dat bylo možné využít jak časový (TDD), tak i kmitočtový 

(FDD) duplex. V případě časového duplexu byl pro oba směry komunikace – tj. od 

uživatele i k uživateli, použit stejný kanál, ale přenos tak nemohl probíhat současně 

v obou směrech. To bylo naopak umožněno s využitím kmitočtového duplexu, při němž 

bylo pro každý z obou směrů použito jiného kanálu a navíc bylo dovoleno jejich 

společné užití v plném duplexu, přičemž i poloviční kmitočtový duplex, kdy nebylo 

vysíláno současně v obou směrech, byl u protokolu 802.16 MAC možný. 

Rádiové kanály měly šířku pásma 28 MHz (pro Evropu), resp. 20–25 MHz (pro 

USA). Mechanismus dopředné opravy chyb (FEC) byl využit s modulacemi QPSK a 

QAM. Délka použitých rámců byla 0,5, 1 nebo 2 ms. 

MAC 802.16 poskytoval službu se spojením a to z toho důvodu, aby byla 

zajištěna dostatečná spolehlivost přenosu i pro ty protokoly vyšších vrstev, které sami 

pracují v režimu bez spojení (např. IP), přičemž bylo využíváno nikoli funkce 

potvrzování přijatých dat, jež by svojí režií zbytečně spotřebovávala šířku pásma a 

způsobovala zpoždění v komunikaci, ale samoopravné funkce protokolu. MAC dále 

umožňoval efektivní přístup i v případech, kdy existovalo více spojení nebo více 

požadavků na úroveň QoS na jeden terminál, díky zahrnuté specifikaci mechanismu pro 

pružné přidělování šířky pásma a podpory QoS, ovšem přesné podrobnosti způsobu 

provedení v 802.16 implementovány nebyly. 

Součástí protokolu 802.16 MAC byla dále i inicializační procedura vykonávaná 

při vstupu stanice do sítě, která oprošťovala od nutnosti manuálně účastnickou stanici 

konfigurovat. Vstup do sítě 802.16 byl možný dvěma způsoby a to buď na základě 

postupného skenování kmitočtů dle seznamu stanice, za účelem nalezení funkčního 

kanálu anebo přímým specifikováním identifikátoru základnové stanice, u které byla 

požadována registrace do sítě, což bylo výhodné zejména v hustých sítích. 

Každá účastnická stanice v síti 802.16 měla svoji 48bitovou MAC adresu, která 

však sloužila pouze jako její identifikátor, primárně se během komunikace využívalo 

identifikátoru spojení (CID), který byl každému jednotlivému spojení přidělen a na 

jehož základě mohly být podle typu přenosu požadovány konstantní šířka pásma nebo 

naopak šířka pásma podle vyžádaní. 

Vlastní proces autentizace a autorizace stanice byl založen na digitálním 

certifikátu X.509, který byl stanici přidělen v průběhu výroby a certifikátu výrobce. 
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K zajištění ochrany dat sloužil vylepšený protokol PKM (Privacy Key Management), 

přičemž šifrování vlastního obsahu přenášených dat bylo povinně řešeno pomocí DES 

(Data Encryption Standard), resp. 3DES (Data Encryption Standard s trojitým použitím 

klíče DES), určeného k výměně šifrovacích klíčů pro přenos dat. Podrobněji se této 

oblasti bude věnováno ještě v souvislosti s prvky bezpečnosti u WiMAX. 

Požadavek přímé viditelnosti odvíjející se od použitých kmitočtů však zapříčinil, 

že se standard 802.16 neujal jako nejideálnější řešení pro širokopásmový bezdrátový 

přístup. Ani u antén přijímačů, umístěných na střechách domů, totiž nemusí být 

zaručena přímá viditelnost na anténu základnové stanice, například kvůli stromům a 

dalším možným překážkám, díky nimž dochází k četným odrazům a vicecestnému 

šíření signálu s různě velkým zpožděním při jeho příjmu. Dalším faktorem byla i 

poměrně vysoká cena vnějších antén pro běžné domácí uživatele.  

Vhodným řešením pro BWA se ukázala být až druhá specifikace 802.16a, přijatá 

v roce 2003, která již pracuje v režimu bez přímé viditelnosti (NLOS, Non Line of 

Sight). Ta původní normu postupně zcela nahradila a ujalo se pro ni označení WiMAX. 

V červnu 2004 pak IEEE definitivně schválil její kompletní revizi s pracovním 

označením 802.16d, která byla později všeobecně přijata pod základním označením 

802.16 (zahrnuje jak výše popsanou původní normu 802.16, tak i rozšíření 802.16a a 

802.16c). Chronologický vývoj základních norem 802.16 je znázorněn na obrázku 3.2.  

 

 

Obr. 3.2: Vývoj norem 802.16 
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3.2 WiMAX 

WiMAX, specifikovaný standardem IEEE 802.16 (2004) [1], [4], pracuje jak 

v licenčním, tak v bezlicenčním pásmu 2–11 GHz, tedy bez požadavku přímé 

viditelnosti (režim NLOS) a s maximálním dosahem 50 km ve venkovských oblastech a 

3–5 km v městském prostředí s hustou zástavbou. Velký dosah pokrytí signálem je 

možný jednak díky výším vysílacím výkonům, jejichž použití je v licenčních pásmech 

povoleno, ale lze ho zvětšit také užitím směrových antén. WiMAX nabízí kapacitu až 

75 Mbit/s, která je ale sdílena všemi uživateli připojenými k téže základnové stanici. 

Základnové stanice jsou nejčastěji umístěny na střechách budov a nejprve se 

snaží o komunikaci jen s venkovními anténami přijímačů pevně instalovanými většinou 

také na střechách a zdech domů, až následně pak s anténami vnitřními. 

Primárním účelem pro pevný WiMAX je zajištění širokopásmového přístupu k 

Internetu pro domácnosti a různé podnikové instituce, kde by měl silně konkurovat 

zejména přípojkám typu xDSL. Mimo to je ale vhodným řešením také pro bezdrátové 

páteřní sítě (backhaul) sloužící k propojení veřejných přístupových míst na bázi Wi-Fi. 

Technologie WiMAX je navržena tak, aby vyhověla požadavkům na 

spolehlivost a dostupnost komunikační sítě v 99,999 %. Proto je možné WiMAX využít 

i pro časově kritická data aplikací a to v přístupových sítích i bezdrátové metropolitní 

komunikaci.     

 

3.2.1 Fyzická vrstva 

Norma 802.16 pro WiMAX definuje tři různé varianty fyzické vrstvy, které 

spolu s jejich charakteristickými vlastnostmi popisuje následující obrázek 3.3. 

 

 

Obr. 3.3: Varianty fyzické vrstvy WiMAX 
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Mezi hlavní výhody technologie WiMAX patří tedy to, že nevyžaduje přímou 

viditelnost (pracuje v režimu NLOS). To umožňuje použití tzv. ortogonálního 

multiplexu s kmitočtovým dělením OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex), 

jedné z přenosových metod MCM (MultiCarrier Modulation), které se využívá 

v bezdrátových systémech, kde je potřeba docílit vysoké propustnosti a přitom 

podmínky přenosu v kanále mohou být ztíženy. Datový přenos je realizován po 

několika kmitočtových pásmech, čímž se minimalizuje nebezpečí rušení s jinými 

rádiovými aplikacemi. Vysílaná data se nejprve rozdělí do několika paralelních toků 

bitů o mnohem nižší bitové rychlosti a každý z těchto toků se poté použije pro modulaci 

jiné nosné. Kanály jsou velmi blízko u sebe, ale nepřekrývají se, takže nehrozí jejich 

vzájemné rušení. Tyto rádiové kanály mohou mít šířku pásma od 1,5 do 20 MHz. 

Způsobem paralelního vysílání se OFDM účinně brání také zkreslení způsobenému 

vícecestným šířením signálu (multipath distortion). 

Spojení může využívat různé kmitočty v závislosti na vzdálenosti uživatele od 

základnové stanice a na požadované kapacitě připojení. Využívá se mechanismu DSA 

(Dynamic Subcarrier Assignment), kdy základnová stanice dynamicky přiděluje kanály 

na základě CSI (Channel State Information), případně podle požadavků na QoS. 

Podmínky pro přenos na jednotlivých kanálech jsou na sobě většinou nezávislé, což 

znamená, že kanály s výrazným útlumem pro jednoho uživatele se nemusí jevit stejně i 

pro uživatele ostatní, takže každý kanál může být v lepších či horších podmínkách pro 

jiné uživatele. Multiplexování kmitočtů navíc umožňuje jemné přidělování prostředků. 

Struktura systému pro garanci vzájemného propojení, uvedená výše, je sice 

v normě 802.16 zahrnuta, ale stejně jako u původní specifikace, jsou vlastní provedení a 

plánovací algoritmy ponechány na implementaci výrobců. Tím je jim umožněno 

diferencovat svoje vlastní produkty s různou spektrální výkonností a možnostmi QoS. 

Technologie WiMAX dále umožňuje modifikovat a zvýšit pokrytí sítě použitím 

moderních antén s formováním paprsku (beam-forming), jejichž směrová 

charakteristika je řízena automaticky podle přijímaného signálu.  

 

3.2.2 Podvrstva řízení přístupu MAC 

Protokol MAC, pracující nad fyzickou vrstvou, používá TDM (Time Division 

Multiplex) pro směr od základny k uživateli (downstream) a TDMA (Time Division 

Multiple Access) pro směr opačný – od uživatele k základně (upstream), 
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s centralizovaným plánovačem pro efektivní a přednostní přidělování šířky pásma, což 

je důležité pro provoz citlivý na zpoždění, jako je hlas nebo video v reálném čase. 

Na rozdíl od technik s náhodným přístupem, CSMA/CA, používaných například 

v bezdrátových sítích typu 802.11, kde hrozí možnost výskytu kolize, zajišťuje 802.16 

MAC přístup k rádiovému kanálu bez jakýchkoli potenciálních kolizí a navíc zaručuje i 

určité maximální zpoždění. TDM/TDMA také zajišťuje jednodušší podporu 

multicastového vysílání. MAC dále také podporuje mechanismy pro efektivní úsporné 

napájení přenosných terminálů. 

802.16 podporuje čtyři úrovně kvality služeb QoS: 

• UGS – (Unsolicited Grant Services), vhodné pro přenos hlasu (VoIP) 

• rtPS – (Real-Time Polling Services), pro přenos na základě požadavku 

v reálném čase (MPEG video) 

• nrtPS – (Non-Real-Time Polling Services), pro přenos na základě požadavku 

nikoliv v reálném čase (FTP) 

• BE – (Best Effort), základní služba bez jakéhokoliv upřednostňování dat 

 

Pro zvýšení kapacity sítě v případě jejího růstu podporuje 802.16 pružné 

přidělování šířky pásma jednotlivých rádiových kanálů a také opětovné využívání jejich 

spektra prostřednictvím dělení rádiových buněk do sektorů. 802.16 specifikuje dále 

použití mechanismů pro řízení vysílacího výkonu (TPC), měření kvality kanálu a 

povinně pro práci v bezlicenčních pásmech také dynamický výběr kmitočtu, jako 

doplňkových prostředků pro plánování buněk a efektivní využívání spektra. 

Specifikace rovněž zahrnuje řízení rádiového spoje RLC (Radio Link Control) 

pro nastavení počátečních parametrů spojení a pro jejich přenastavení v případě změny 

podmínek. To znamená, že dané zařízení monitoruje kvalitu spoje po jeho inicializaci 

v síti a příslušně vhodným způsobem přizpůsobuje přenosové parametry. WMAN se 

totiž stejně jako ostatní typy rádiových sítí musejí vyrovnávat s měnícími se 

podmínkami prostředí (zejména deštěm), které mohou mít negativní vliv na kvalitu 

rádiového spojení. 

O zabezpečení se v 802.16 stará bezpečnostní podvrstva privacy [2], která je 

součástí MAC (viz obr. 3.1). Základnové stanice se před neautorizovaným přístupem 

k přenosovým prostředkům sítě chrání šifrováním datových toků v síti. K tomu se 

využívá protokolu managementu klíčů mezi autentizovaným klientem a serverem, kdy 
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základnové stanice (servery) řídí distribuci klíčů klientským stanicím. Tyto 

bezpečnostní mechanismy dále ještě zesiluje použití digitálních certifikátů pro 

autentizaci klientů. 

Vše je založeno na protokolu pro šifrování dat přes pevnou bezdrátovou 

přístupovou síť, který definuje související podporované algoritmy pro autentizaci a 

šifrování, a na protokolu pro management klíčů PKM, zabezpečující bezpečnou 

distribuci klíčů od základnové stanice klientům a také jejich synchronizaci. 

Prostřednictvím protokolu PKM klientské stanice získávají autorizaci a následnou 

podporu další periodické reautorizace a obnovy klíčů, přičemž je použito modelu klient-

server, který zajišťuje, že základnová stanice (server) zašle klientovi pouze ten šifrovací 

materiál (klíče), ke kterému je daný klient oprávněn. Využívá se zde jednak digitálních 

certifikátů podle X.509 a algoritmu veřejného klíče RSA (autorů Rivest, Shamir a 

Adleman), ale i dalších silných symetrických šifrovacích algoritmů. 

Aby se zabránilo zbytečné spotřebě síťových prostředků na procesně náročné 

operace spojené s pravidelnou obnovou klíčů, je zde použit dvouúrovňový 

mechanismus jejich distribuce, při kterém se nejdříve pomocí šifrování veřejným klíčem 

nastaví sdílený autorizační klíč AK (Authorization Key) mezi základnovou a klientskou 

stanicí a ten pak PKM používá pro zabezpečení výměny klíčů pro šifrování provozu 

TEK (Traffic Encryption Key). 

Autentizace klientské stanice u základnové je založena na digitálním certifikátu 

X.509 obsahujícím veřejný klíč a MAC adresu klientské stanice. Ten stanice obdrží ve 

výrobě, přičemž buď mohou mít tyto certifikáty instalovány přímo, ty pak obsahují i 

páry veřejných a privátních klíčů RSA anebo musí podporovat mechanismus pro 

instalaci těchto certifikátů se zabudovaným algoritmem pro dynamické generování RSA 

klíčů. Po počáteční autorizaci se klientské stanice dále pravidelně reautorizují, protože 

jedině tak je možné obnovovat stárnoucí šifrovací klíče TEK. V rámci (re)autorizace 

pošle klientská stanice žádost o autorizaci (authorization request) obsahující digitální 

certifikát stanice X.509, informaci o podporovaných šifrovacích algoritmech a také 

identifikátor spojení CID obdržený při inicializaci. Tím stanice žádá o autorizační klíč 

AK a identifikátor bezpečnostní asociace SAID (Security Association IDentifier). Na 

tuto žádost základnová stanice reaguje odesláním odpovědi (authorization reply), jež 

obsahuje vybraný šifrovací algoritmus a protokol a veřejný klíč zašifrovaný AK. Mimo 

to také ještě provede ověření identity stanice a aktivování AP pro stanici. Součástí 
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obsahu authorization reply je ještě specifikace životnosti klíče a jeho 4bitové pořadové 

číslo, kterým se rozlišují jednotlivé generace autorizačních klíčů. Platnosti po sobě 

jdoucích generací AK klíčů se překrývají, aby nedošlo k přerušení služby během 

komunikace. Vzhledem k tomu, že WiMAX je určen pro přístup k veřejné síti, je 

prakticky všechen provoz povinně šifrován pomocí 168bitového 3DES. Volitelně lze 

využít také AES (Advanced Encryption Standard). 

WiMAX je tak již vybaven silnými bezpečnostními mechanismy a v porovnání 

s jinými typy bezdrátových technologií má v mnoha ohledech náskok. Od samého 

počátku totiž disponuje takovými funkcemi, které ostatní technologie buď ještě vůbec 

nepoužívají, nebo jsou o ně teprve rozšiřovány.  

  

3.2.3 Topologie a struktura sítě WiMAX 

Topologie sítí WMAN, tedy i WiMAX, je typicky point-to-multipoint, kdy 

základnová stanice v centru komunikuje s mnoha připojenými uživateli (viz obr. 3.4).  
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Obr. 3.4: Možnosti připojení pomocí WiMAX 
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Těmito uživateli, připojenými pomocí technologie WiMAX k jednotlivým 

základnovým stanicím, mohou být různé budovy, podniky, kanceláře a domy, u nichž se 

předpokládá, že v jejich rámci bude další distribuce dat probíhat již s využitím lokálních 

sítí typu Ethernet či Wi-Fi. Tyto objekty tak tvoří klientské stanice v síti WiMAX. 

Specifikace normy 802.16e, která bude popsána v následující části práce (viz část 

3.2.4), s sebou dále přináší i přímou podporu pro mobilní uživatele s možností jejich 

předávání (roamingu) mezi základnovými stanicemi. 

WiMAX ovšem volitelně využívá také topologii sítě se smyčkami (smyčkovou 

topologii) Mesh. Ta se pro bezdrátové systémy jeví jako velmi výhodná a efektivní, 

protože do značné míry řeší otázky dosahu v souvislosti s výkonností centrální 

základnové stanice. Koncový uživatelé totiž nemusí být nutně v jejím přímém dosahu či 

dokonce přímé viditelnosti, ale využívají replikace signálu bezdrátovými směrovači na 

cestě od základnové stanice. Signál se tedy nešíří přímo k cílovému přijímači, ale skok 

po skoku (hop by hop). Topologie Mesh je výhodná i z hlediska nákladů na 

infrastrukturu sítě, nemusí se totiž budovat předem, ale postupně, podle aktuální 

potřeby, po jednotlivých uzlech. 

 

3.2.4 802.16e: mobilní WiMAX 

Mobilním doplňkem pro pevnou bezdrátovou přístupovou síť WiMAX se stal 

standard IEEE 802.16e [1]. Jeho úkolem je začlenit mobilitu do bezdrátové metropolitní 

sítě a umožnit zkombinování fixní a mobilní podpory bezdrátového přístupu na 

základnových stanicích v kmitočtových pásmech 2–6 GHz, bez nutnosti přímé 

viditelnosti. 

Technické principy této specifikace jsou založeny na 802.16, ale navíc obsahuje 

také mechanismy pro podporu předávání stanice mezi buňkami (roaming), podle 

intenzity signálu základnové stanice, kterou mobilní stanice pravidelně zjišťují na 

základě zpráv od základnových stanic. Mobilita je podporována do rychlosti 120 km/h 

v lokálním až regionálním dosahu, s postupným snižováním kapacity sítě od rychlostí 

nad 60 km/h z důvodu předávání uživatelů mezi základnovými stanicemi. 

Nejvýznamnější doplňky ve specifikaci 802.16e lze nalézt ve fyzické vrstvě. 

Jsou jimi již uvedená funkce předávání uživatelů mezi základnovými stanicemi a také 

technologie S-OFDMA (Scalable Orthogonal Frequency Division Multiple Access), 

která ještě více zvyšuje výkonnost a odolnost mobilního WiMAX proti rušení a 
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zkreslení signálu, způsobeného jeho vícecestným šířením, v prostředích bez přímé 

viditelnosti (NLOS). Ve srovnání se systémy založenými na technologiích OFDM nebo 

SC je dosahováno výrazně vyššího zisku v pokrytí buňky především ve směru od 

uživatele (uplink). S-OFDMA podporuje šířku pásma kanálů od 1,25 do 20 MHz a od té 

se dále odvíjí propustnost daného sektoru. Dostupnost kanálů je u S-OFDMA lepší než 

u OFDM, protože pro zpětný směr využívá pro více uživatelů jeden časový úsek TDD 

pomocí FDD. 

Specifikace 802.16e definuje také použití dopředné opravy chyb (FEC) spolu 

s moderními technologiemi antén využívající formování paprsku (beamforming), 

prostorově-časové kódování STC (Space-Time Coding), ASS (Adaptive Antenna 

System) pro lepší směrové vlastnosti antén a technologii MIMO pro vyšší propustnost 

bezdrátového systému, které je zde použito v tzv. uzavřené smyčce, což také vylepšuje 

výkonnost mobilního WiMAX. 

Předností 802.16e je i efektivní využívání kmitočtů v rámci jednotlivých sektorů 

uvnitř rádiových buněk. Jeho další rozvoj však závisí na dostupnosti kmitočtového 

pásma, jelikož se omezuje na rozsah 2–6 GHz, v němž jsou v současnosti v Evropě 

dostupná pouze pásma 5,8 GHz (bezlicenční) a 3,5 GHz (licenční). Další vhodné 

licenční pásmo 2,5 GHz doposud není možné pro širokopásmový přístup použít, je totiž 

rezervováno pro služby IMT-2000. Mobilní WiMAX si navíc značně konkuruje s jiným 

připravovaným standardem přímo určeným pro mobilní širokopásmový bezdrátový 

přístup, kterým je 802.20 a který v této práci již byl popsán (viz část 2.3). Ale i 

s mobilními sítěmi 3. generace (3G). 

 

3.2.5 WiMAX Forum – certifikace 

WiMAX Forum je, dle [1], [13], nezisková průmyslová organizace sdružující 

společnosti, které se určitým způsobem angažují v oblasti technologií WiMAX. Bylo 

založeno v roce 2003 a jeho pozici lze přirovnat k Wi-Fi Allianci. 

Primární snahou WiMAX Fora je zasadit se o rozvoj a prosazování 

bezdrátových technologií založených na 802.16. Provádí testování slučitelnosti 

s normou a ověření vzájemné spolupráce, což je součástí procesu certifikace vedoucího 

k udělení loga WiMAX Certified. 
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3.2.6 Srovnání WiMAX a Wi-Fi 

Jak uvádí [14], WiMAX podle standardu IEEE 802.16 a Wi-Fi dle IEEE 802.11 

bývají velmi často milně považovány za obdobné technologie, jejichž pole působnosti 

se do značné míry překrývají. To ale není pravda, protože se jedná o dvě naprosto různé 

technologie, které směřují do úplně jiných segmentů využití, což je patrné už na základě 

specifikací, z nichž obě vycházejí. 

802.11 specifikuje bezdrátové lokální sítě (WLAN) určené primárně samotným 

koncovým uživatelům pro vnitřní použití, například v rámci budov, v bezlicenčním 

pásmu, s dosahem v řádech desítek až stovek metrů a maximální kapacitou 54 Mbit/s. 

Naproti tomu standard 802.16 pro bezdrátové metropolitní sítě (WMAN) nabízí vhodné 

řešení poskytovatelům širokopásmového bezdrátového připojení díky svým 

vlastnostem, kterými jsou výrazně větší dosah (možno až 50 km ve venkovských 

oblastech) a také maximální kapacita 75 Mbit/s. 

Další rozdíly obou technologií již vycházejí z toho, že WiMAX lze považovat za 

podstatně modernější z nich, která již obsahuje prvky, jež u specifikací podle 802.11 

(Wi-Fi) ještě zahrnuty nejsou (viz tab. 3.1) – vyhovuje nárokům na širokopásmovou 

komunikaci (vyšší propustnost i dosah a podpora většího počtu uživatelů), dále má 

přímo zabudovanou podporu pro kvalitu služeb (QoS), důležitou pro datové přenosy a 

služby citlivé na zpoždění (přenos živého hlasu a videa) a také kvalitnější zabezpečení, 

jehož mechanismy specifikuje samostatná podvrstva privacy (viz část 3.2.2).  

 

Tab. 3.1: Srovnání WiMAX a Wi-Fi 

Použití:
Bezpečnost:

Rušení:
Práce v režimu NLOS:

Podpora QoS:
Fyzická vrstva:

Dosah:
Maximální kapacita:

Spektrum:
Standard:

WMAN
vysoká

omezené
ano
ano

OFDM
50 km

75 Mbit/s
2 - 11 GHz

802.16
WiMAX

WLAN
WPA/802.11i

ano
ne

802.11e
DSSS, OFDM

100 m
54 Mbit/s

2,4; 5 GHz
802.11
Wi-Fi

Srovnání WiMAX a Wi-Fi

Pozn.: uvedené hodnoty dosahu jsou pouze orientační  
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Z implementačních náležitostí lze uvést přístup k rádiovému kanálu. U Wi-Fi je 

založen na CSMA/CA, u WiMAX vždy probíhá plánování, které vznik možných kolizí 

v podstatě vylučuje. 

U obou technologií WiMAX i Wi-Fi se důvodně předpokládá jejich úspěšná 

existence vedle sebe a to, že se jejich funkce budou vzájemně vhodně doplňovat, než 

aby se překrývaly a konkurovaly si. Jak již bylo uvedeno, každá z těchto technologií 

svými vlastnostmi spadá do typově jiné oblasti bezdrátových sítí (WMAN, resp. 

WLAN), proto se zde jako možný příklad jejich použití nabízí využít WiMAX pro 

připojení domácností či malých a středních podniků a v jejich rámci už další konektivitu 

zajistit s pomocí Wi-Fi. 
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4. TECHNOLOGIE MOBILNÍ IPv4 

V úvodu této práce byl zmíněn význam mobility a dostupnosti síťových služeb 

(převážně Internetu) z pohledu jejich dnešního uživatele. Jako zcela zásadní se při tomto 

jeví požadavek na transparentnost vůči aplikacím, transportním protokolům a 

směrovačům, kdy je žádoucí, aby byl daný uzel v síti identifikovatelný stále pod stejnou 

IP adresou a to i v případě nastalé změny polohy místa jeho připojení. 

Síťový protokol IPv4 však, na rozdíl od novějšího IPv6, v sobě ještě nezahrnuje 

přímou podporu mobility, a proto tak sám o sobě není schopen těmto nárokům plně 

vyhovět. Z tohoto důvodu byl vytvořen protokol MIPv4 (Mobile IP), který stávající 

protokol IPv4 rozšiřuje právě o možnost použití v prostředí s mobilními uzly [1], [3], 

[7], [8]. MIPv4 je však díky svojí režii spojené s řešením mobility určen výhradně pro 

macro-mobilitu, v jejímž rámci nedochází k příliš častým, avšak dlouhodobějším 

přesunům uzlů. Z pohledu podpory micro-mobility je jedním z možných protokolů 

HMIP (Hierarchical Mobile IP), původně vyvinutý za účelem řešení problému utajení 

polohy v MIP. 

 

4.1 Protokol MIPv4 

Jak je zřejmé z následujícího obrázku (viz obr. 4.1), účelem MIPv4 protokolu je 

tedy umožnit mobilnímu uzlu MN (Mobile Node) pohyb v rámci Internetu při 

současném zachování jeho komunikace s jinými mobilními nebo pevnými uzly v síti – 

korespondujícími uzly CN (Corespondent Node). 

K tomuto je potřeba dvou typů tzv. agentů – domácí HA (Home Agent) a cizí 

FA (Foreign Agent) agenty. V obou případech se jedná o směrovače, které rozšiřují své 

běžné funkce také o podporu protokolu MIPv4. Domácí agent HA – tj. směrovač 

nalézající se v domácí síti mobilního uzlu a k němuž MN díky pevně přidělené IP 

adrese trvale náleží (i přesto je však nutné aby se u něj vždy registroval), zajišťuje 

předávání paketů určených právě tomuto uzlu. Zde mohou vzniknout dvě možné 

situace. První z nich nastane, pokud se MN nachází ve své domovské síti, v takovémto 

případě jsou k němu data směrována standardním způsobem a služeb MIPv4 protokolu 

v podstatě není třeba vůbec využít. Jinak je tomu v okamžiku, kdy MN provede 

roaming do oblasti pokrytí jinou (cizí) sítí. Potom přebírá veškerou zodpovědnost za 
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zachytávání a předávání paketů určených pro MN právě jeho HA, který je 

prostřednictvím IP tunelu „tuneluje“ na místo momentálního výskytu MN. To je 

jednoznačně určeno adresou CoA (Care of Address), kterou MN získá při registraci 

k příslušnému cizímu agentovi FA, kterým je směrovač v cizí síti, kde se MN aktuálně 

nalézá. Celý tento princip, stejně jako všechny základní součásti protokolu MIPv4 je 

tedy možné vidět na následujícím obrázku 4.1. 

 

Obr. 4.1: Součásti protokolu MIPv4 

 

Princip fungování protokolu MIPv4 lze souhrnně shrnout do tří fází, které budou 

nyní podrobněji popsány:  

• nalezení agentů MIPv4 

• registrace v protokolu MIPv4 

• doručování (tunelování) dat v MIPv4 

 

4.1.1 Nalezení agentů MIPv4 

Fáze nalezení agentů neboli zjišťování umístění je u protokolu MIPv4 založena 

na jejich vlastní inzerci, jež vychází z protokolu ICMP (Internet Control Message 

Protocol), a který definuje standard RFC 1256. Díky tomu agenti MIPv4 protokolu 
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nabízejí své služby a upozorňují okolí na svoji existenci prostřednictvím pravidelně 

všesměrově šířených zpráv ICMP Agent Advertisements. V případě těchto zpráv se 

jedná v podstatě o běžně používané zprávy typu ICMP Router Advertisements, které 

jsou však rozšířeny o informace protokolu MIPv4. Pomocí nich tak má MN možnost 

zjistit, kteří agenti MIPv4 jsou k dispozici, jaké služby a funkce poskytují a tedy i to, 

zda se právě nachází ve své domácí síti, či nikoliv. Mezi nejdůležitější informace 

z pohledu protokolu MIPv4, které jsou v těchto zprávách obsaženy, patří: 

• informace o dostupných CoA (i více) 

• typ agenta MIPv4 (HA nebo FA) 

• doba životnosti registrace MN u agenta (registration lifetime) 

• informace o speciálních funkcích (v případě FA) 

 

Mimo výše uvedený způsob inzerce agentů MIPv4 existuje ještě možnost tzv. 

oslovení mobilním uzlem, jímž MN požaduje, aby všichni agenti MIPv4, kteří tuto jeho 

zprávu obdrží, zaslaly své inzerce. To MN umožňuje zjistit potřebné informace rychleji, 

než kdyby musel čekat na jejich periodickou inzerci. 

 

4.1.2 Registrace v protokolu MIPv4 

Jakmile tedy MN zjistí, že se nachází mimo svou domácí síť, nechá si přidělit 

dočasnou adresu CoA (Care of Address), která může být dvojího typu: 

• FA CoA – adresa CoA založená na cizím agentu. FA přidělí MN jako dočasnou 

adresu jednu ze svých IP adres a stává se tak koncovým bodem IP tunelu 

vzniklého mezi ním a domácím agentem HA. 

• CCoA – v případě, kdy CoA nelze získat prostřednictvím agenta FA, obdrží MN 

vlastní dočasnou adresu CCoA (Collocated Care of Address) například 

z lokálního DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) serveru a nebo 

pevným nakonfigurováním adresy příslušné dané síti. IP tunel zde tedy není 

veden mezi HA a FA, ale je směřován přímo k MN. 

 

Nyní je třeba, aby MN takto získanou CoA zaregistroval u svého domácího 

agenta HA. Tuto registraci MN provede zasláním zprávy Registration request HA a 

očekává jeho odpověď v podobě zprávy Registration reply, obojí s využitím protokolu 

UDP (User Datagram Protocol). Jsou-li požadavky MN ze strany HA schváleny, 
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provede domácí agent odpovídající aktualizaci informací o umístění MN tak, aby bylo 

možné na jeho dočasnou adresu CoA zasílat příchozí pakety. To mimo jiné znamená 

vytvoření vazby mezi domovskou adresou MN a jeho dočasnou adresou CoA, resp. 

CCoA – vazba Binding, v čemž také spočívá optimalizace směrování v rámci MIPv4. 

Registraci u HA MN provádí při každé změně připojení v síti, přičemž je nutné, 

aby ji v pravidelných intervalech i aktualizoval. Z hlediska bezpečnosti a obrany proti 

útokům narušitelů, kteří se snaží o registraci falešné cizí IP adresy, se navíc při každé 

registraci MN u HA provádí jeho autentizace. 

 

4.1.3 Doručování (tunelování) dat v MIPv4 

Doručování dat od okamžiku, kdy MN provede roaming mimo svou domácí síť, 

již není možné provádět formou běžného směrování, ale musí se využít IP tunelu 

sestaveného mezi HA a FA resp. HA a MN v případě adresy CCoA. Tento způsob 

doručování dat od korespondující stanice CN určené mobilnímu uzlu MN je označován 

jako tunelování (viz obr. 4.2). 

Jedná se o mechanismus zapouzdřování celých paketů do datové části nových 

paketů protokolu IP, které probíhá na vstupu IP tunelu, tedy na straně HA. Na výstupu 

tunelu pak dochází k opětovnému vyjmutí původních paketů neboli k jejich 

odpouzdření a doručení MN. Záhlaví takto vzniklého nového paketu je označováno jako 

vnější a má jako cílovou adresu nastavenu adresu CoA. Tím je zajištěno i to, že přestože 

jsou data od CN určená MN směrována na jeho původní adresu v domácí síti, kde je 

zachytí HA a vyšle k MN, zůstává tato původní adresa při cestě paketů IP tunelem v síti 

skryta. Výchozím protokolem pro tunelování v MIPv4 je protokol IP v IP, mimo něj 

však lze použít i některé další způsoby: 

• IP v IP protokol – specifikovaný standardem RFC 2003. Původní paket je celý 

zapouzdřen do datové části vnějšího paketu. 

• Mechanismus minimálního zapouzdření – (RFC 2004), snižuje celkovou režii 

tunelování. Vnější záhlaví se vkládá mezi záhlaví a datovou část původního 

paketu. 

• GRE protokol – (Generic Route Encapsulation). 

 

V opačném směru, tedy od mobilního uzlu MN ke korespondující stanici CN, se 

původně využívalo principu tzv. trojúhelníkového směrování. Při něm byla data 
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ke korespondující stanici směrována přímo z aktuálního místa výskytu MN a tedy bez 

zpětného tunelování k domácímu agentu HA. Z důvodu bezpečnosti se však dnes již 

doporučuje využívat IP tunelu i pro tento směr komunikace neboli tzv. obráceného 

tunelování (viz obr. 4.3). 

HA

FA

CN

Internet

MN

domácí síť 
MN

cizí síť MN

1

2

3

paket

paket

IP tunel

zapouzdřený paketpřesun MN

 

Obr. 4.2: Směrování v MIPv4 – k mobilnímu uzlu 

obrácený IP tunel

přesun MN

 

Obr. 4.3: Směrování v MIPv4 – od mobilního uzlu 
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5. SIMULACE V OPNET MODELER 

Náplní následující části práce bude jednak praktická implementace a ukázka 

mechanismů protokolu MIPv4 v prostředí Wi-Fi a WiMAX, a pak také zkoumání 

vlastností, jež nám tyto jednotlivé technologie poskytují pro přenos hlasu. Z tohoto 

pohledu se jako velmi výhodné jeví využití simulačního prostředí programu OPNET 

Modeler (verze 12 a vyšší) [5], [15], který nám díky svým poskytovaným možnostem 

umožňuje specifikaci všech parametrů a funkcí podporovaných protokolem MIPv4 a 

dále i analýzu veškerých požadovaných vlastností simulované sítě. 

Pro tuto práci byl konkrétně použit program OPNET Modeler 14.0, který mimo 

výše uvedené již přímo obsahuje také specializovanou knihovnu síťových komponentů 

a prvků umožňující simulaci technologie WiMAX. Veškerý další popis se tedy bude 

vztahovat právě k této verzi programu. 

 

5.1 Popis simulace    

Celá simulace se skládá ze tří samostatných modelů sítí, ve kterých jsou 

postupně realizovány jednotlivé bezdrátové technologie Wi-Fi, WiMAX a ve třetím 

případě kombinace obou, kdy tzv. první/poslední míle je realizována technologií 

WiMAX, ale koncoví účastníci jsou již připojeni prostřednictvím Wi-Fi. Ve všech 

těchto modelech jsou pak za účelem zajištění podpory mobility pro pohybující se 

stanice v síti, implementovány také funkce protokolu mobilní IP adresy - MIPv4. Je 

vhodné dále poukázat na to, že cíle simulace jsou především ukázat na možné praktické 

využití bezdrátových technologií WiMAX, resp. i Wi-Fi, případně jejich společnou 

implementaci a dále se pokusit o jejich možné srovnání z pohledu poskytovaných 

vlastností pro VoIP komunikaci. V souvislosti se simulovanými ději, které se v síti 

odehrávají (pohyb mobilních stanic), jsou také uvedeny některé s tím spojené základní 

mechanismy. Parametry jednotlivých prvků této simulace tak nejsou optimalizovány 

pro konkrétní účel jako např. maximální výkonnost sítě atd.      

 

5.1.1 Topologie simulovaných sítí 

Topologie sítě u prvních dvou modelů (tedy Wi-Fi a WiMAX), která bude nyní 

popsána a ukazuje ji obrázek 5.1, je prakticky totožná a jediná podstatná odlišnost 
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spočívá v tom, že v případě modelu sítě WiMAX jsou jednotlivé přístupové body 

technologie Wi-Fi přirozeně nahrazeny základnovými stanicemi WiMAX. Samozřejmé 

je i to, že se změnou bezdrátové technologie se patřičně změní také typ vlastních 

bezdrátových pracovních stanic tak, aby odpovídal použité technologii. 

 

 

Obr. 5.1: Model sítě Wi-Fi 

 

Topologii simulované sítě (viz obr. 5.1) tedy tvoří čtveřice páteřních směrovačů 

(Router1 až Router4), které uvedeným způsobem propojují celkem osm samostatných 

segmentů sítí o různém rozsahu IP adres, jež korespondují s oblastí pokrytí jednotlivých 

přístupových bodů a pro názornost jsou v modelu navíc barevně odlišeny. Z pohledu 

protokolu MIPv4 zde tyto přístupové body vystupují v roli domácích (HA1 a HA2), 

resp. cizích agentů (FA1 až FA6). V obou sítích domácích agentů se dále nalézají 

mobilní pracovní stanice – tedy mobilní uzly MN1 a MN2. Posledním prvkem 

v topologii simulovaného modelu je Server, který vůči oběma mobilním stanicím MN1 

a MN2 plní funkci jejich korespondujícího uzlu CN, s nímž obě tyto stanice v průběhu 

simulace komunikují. 
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Pro úplnost je nyní popsán ještě poslední ze simulovaných modelů, 

implementující společně obě technologie Wi-Fi i WiMAX, jehož topologie se od 

předešlých dvou přeci jen mírně liší (viz obr. 5.2). Jsou však zmíněny jen zcela zásadní 

odlišnosti, které se neshodují s již uvedeným popisem výše. 

 

 

Obr. 5.2: Model sítě s WiMAX i Wi-Fi 

 

Je zřejmé, že základní topologie sítě zůstává stejná jako u předešlých dvou 

modelů. První větší rozdíl nastává v realizaci páteřní části sítě, kde čtveřici směrovačů 

(Router1 až Router4) nahradily základnové stanice technologie WiMAX, vzájemně 

propojené jedním centrálním směrovačem (Router). Z toho také vyplývá, že další 

konektivitu zde již není možné realizovat v podobě klasické Ethernetové kabeláže, jako 

tomu bylo v předešlých případech. Spojení mezi těmito základnovými stanicemi 

(WiMAX_BS1 až WiMAX_BS4) a uživatelskými terminály (SS_WiMAX_WiFi), které 

zde oproti předešlým modelům nahradily běžné přístupové body, resp. základnové 

stanice, je naopak realizováno právě prostřednictvím technologie WiMAX, jak tomu 

bylo požadováno v zadání. Uživatelským terminálem se v tomto případě rozumí 
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zařízení, které vystupuje jako klientská stanice v síti WiMAX, ale dále navíc funguje 

také jako přístupový bod technologie Wi-Fi. 

 

5.1.2 Simulovaný děj v síti 

Pro simulaci byla u všech síťových modelů zvolena doba jejího trvání v délce 

jedné hodiny, nejedná se tedy o skutečnou dobu trvání simulace, ale o časový usek, 

který je v síti simulován. Jak je vidět na již uvedených obrázcích (viz obr. 5.1 a obr. 

5.2), na začátku simulace se obě mobilní stanice MN1 i MN2 nachází ve svých 

domácích sítích. Po několika minutách však zahájí svůj pohyb po předem definované 

trajektorii (bíle vyznačena) a v dalším průběhu simulace pak takto provedou přechod 

mezi několika různými sítěmi. Během tohoto navíc obě stanice MN1 a MN2 

komunikují se serverem, který, jak už bylo jednou zmiňováno, zde vystupuje jako jejich 

korespondující uzel CN – přesněji plní funkce databázového, E-mail, FTP a HTTP 

serveru. 

Další, z našeho pohledu významnou událostí, jež se v síti odehrává, je vlastní 

hlasová komunikace mezi stanicemi MN1 a MN2. Ta bude později jedním z předmětů 

analýzy ve výsledcích simulace, nyní jen uveďme, že celá komunikace je iniciována ze 

strany MN1 – tj. že mobilní stanice MN1 je volající a MN2 je stanicí volanou. 

Veškerá tato komunikace, probíhající ať už mezi mobilními stanicemi a 

serverem nebo mezi mobilními stanicemi navzájem, doprovázená „na pozadí“ jejich 

pohybem mezi jednotlivými sítěmi je podporována právě díky implementaci funkcí 

protokolu MIPv4. 

 

5.2 Výsledky simulace     

V této části bude nyní provedena analýza výsledků získaných simulací 

uvedených modelů sítí. Ty lze z pohledu našeho zájmu shrnout do dvou hlavních 

oblastí. Nejdříve se budeme věnovat ukázce principů činnosti a fungování protokolu 

MIPv4 tak, jak byly popsány ve čtvrté kapitole této práce, následně pak výsledkům, 

jakých bylo dosaženo u jednotlivých síťových modelů, resp. technologií, jež simulují, 

při realizaci hlasové komunikace. 
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5.2.1 Implementace protokolu MIPv4  

Následující výsledky implementace protokolu MIPv4 se vztahují k modelu sítě 

Wi-Fi a to konkrétně k mobilní stanici MN1. Obdobným způsobem by bylo možné je 

získat také u dalších modelů, či pro druhou mobilní stanici MN2. Pro účel ukázky, 

jakým způsobem MIPv4 funguje, však toto není rozhodující.   

Z obrázku 5.1 je vidět, že stanice MN1 provádí během simulace přechod celkem 

mezi třemi různými sítěmi. Simulaci zahájí ve své domácí síti, přičemž poté přechází 

postupně do sítě přístupového bodu FA1 a následně pak FA2, kde setrvá až do jejího 

skončení. Tomu také odpovídají získané výsledky (viz obr. 5.3 a 5.4). 

 

 

Obr. 5.3: Registrace stanice MN1 u domácího agenta HA1 

Na obrázku 5.3 dole je možné vidět jak se mobilní stanice MN1 postupně 

připojuje k jednotlivým přístupovým bodům (vodorovná osa udává časové intervaly, jež 

MN1 stráví v síti každého z AP; hodnoty na svislé ose pak odpovídají jím přiřazeným 

identifikátorům BSS). Horní graf ukazuje registrační zprávy, které domácí agent HA1 

obdržel v průběhu simulace od stanice MN1. Je zřejmé, že kdykoliv provede MN1 
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roaming do jiné sítě, registruje takto nově získanou dočasnou adresu CoA u svého 

domácího agenta HA1. Mimo to dochází ihned po začátku simulace také k tzv. prvotní 

registraci, kterou se MN1 u svého domácího agenta zaregistruje. Prostřední graf pak 

uvádí velikost tabulky Binding, blíže popsané v kapitole 4. Je vidět, že od okamžiku, 

kdy se MN1 ocitne mimo svoji domácí síť, obsahuje tato jeden záznam příslušející 

právě mobilní stanici MN1. 

 

 

Obr. 5.4: Tunelovaní dat ke stanici MN1 

 

Výsledky simulace na obrázku 5.4 již znázorňují vlastní doručování neboli 

tunelování dat v rámci protokolu MIPv4. Na horním grafu je zobrazeno zatížení celé 

WLAN sítě, kde je mimo jiné možné také vidět jeho nárůst v důsledku probíhající 

hlasové komunikace. Graf třetí shora ukazuje celkový provoz tunelovaný domácím 

agentem HA1 k mobilní stanici MN1. Na druhém grafu shora je pak vidět, jaká 

část tohoto celkového tunelovaného provozu je přijata cizím agentem FA1. Poslední 

graf popisující opět průběh připojování mobilní stanice k jednotlivým přístupovým 
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bodům - totožný jako na předešlém obrázku (viz obr. 5.3), je zde uveden pouze pro lepší 

vypovídající hodnotu ostatních prezentovaných grafů.  

Získané výsledky zejména dokládají, že k tunelování dat dochází skutečně až od 

okamžiku, kdy se MN1 nachází v jiné, než své domácí síti. Dále je také patrné, že data 

jsou domácím agentem HA1 tunelována na adresu CoA, cizího agenta FA1, opravdu jen 

po dobu, kdy se u něj mobilní stanice MN1 nalézá a má tuto jím přidělenou dočasnou 

adresu CoA zaregistrovanou u svého domácího agenta. 

 

5.2.2 Přenos hlasu 

K simulaci probíhající hlasové komunikace byla vybrána jedna z 

předdefinovaných Voice aplikací označená jako „PCM Quality Speech“, pro niž bylo 

dále u modelů technologie WiMAX využito přímo zahrnuté podpory QoS (viz část 

3.2.2) a na základě specifikace její priority (parametr Type of Service) jí byla přiřazena 

úroveň kvality služeb UGS, vhodná právě pro přenos hlasu. V případě simulovaných 

WLAN sítí nebyla tato aplikace žádným způsobem upřednostněna. Vlastní profil 

aplikace pak definuje její začátek v 9 minutě po startu simulace a dobu jejího trvání 40 

minut. Blíže tento průběh popisuje následující obrázek (viz obr. 5.5). 

V horní části obrázku se nachází graf (černý) znázorňující datový tok 

odpovídající dané hlasové aplikaci vyslaný v průběhu simulace volající stanicí MN1 

volané stanici MN2. Zbylé tři grafy pak postupně pro jednotlivé modely (Wi-Fi modře, 

WiMAX červeně, WiMAX s Wi-Fi zeleně) ukazují, jak jsou tato data přijata na straně 

MN2. Ze získaných výsledků je vidět, jakým způsobem se v probíhající komunikaci 

projevuje přechod mobilní stanice mezi jednotlivými sítěmi. Je zřejmé, že relativně 

nejlepších výsledků je dosaženo v případě modelu WiMAX a naopak, že jako nejhorší 

se zde jeví průběh komunikace při společné implementaci technologií WiMAX s Wi-Fi, 

kde je jasně vidět, že v porovnání s předchozími tento průběh není zcela optimální. Toto 

je pravděpodobně způsobeno vzájemným zarušením rádiových buněk jednotlivých 

základnových stanic WiMAX, přičemž se mi parametry profilu fyzické vrstvy WiMAX, 

použité při simulaci tohoto modelu, nepodařilo optimalizovat tak, aby byl tento 

nepříznivý jev plně odstraněn. Lze však důvodně předpokládat, že v ideálním případě 

by byl průběh této komunikace velmi podobný průběhu zde uvedeným pro model Wi-Fi 

(modrý graf) a tedy, že konečný vliv na tuto komunikaci by měla technologie Wi-Fi, 

použitá v přístupové části sítě tohoto modelu.            
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Obr. 5.5: Probíhající hlasová komunikace 

 

Výsledky s podobnými vlastnostmi lze získat také pro opačný směr komunikace 

– tj. od mobilní stanice MN2 ke stanici MN1. 

Na následujícím obrázku (viz obr. 5.6) nahoře jsou uvedeny hodnoty zpoždění 

dosaženého při přenosu hlasu u jednotlivých modelů (barevné rozlišení je shodné 

s předchozím na obrázku 5.5). Obrázek také pro všechny modely uvádí graf popisující, 

jakým způsobem mobilní stanice MN1 přechází v průběhu hlasové komunikace mezi 

jednotlivými sítěmi, resp. přístupovými body, či základnovými stanicemi v případě 

technologie WiMAX. 
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Obr. 5.6: Zpoždění při přenosu hlasu 

 

Vlastní hodnoty zpoždění pro jednotlivé modely činí přibližně: 61 ms (pro 

model Wi-Fi), 80 ms (pro model WiMAX) a 96 ms (pro model společně implementující 

technologie WiMAX s Wi-Fi). Z tohoto pohledu by tak bylo možné všechny tyto 

simulované sítě považovat za vhodné pro nasazení VoIP komunikace. Na tomtéž grafu 

je však také vidět zjevný nárůst celkové hodnoty zpoždění v případě modelů 

simulujících síť WLAN a to ať už přímo nebo při společném využití s technologií 

WiMAX (modrý a zelený graf). Uvedené vznikající zpoždění by samozřejmě nečinilo 
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až takový problém při běžném datovém provozu, avšak nepříznivým způsobem 

ovlivňuje právě hlasovou komunikaci, jakožto jednu z interaktivních aplikací 

probíhající v reálném čase. 

Graf připojování mobilní stanice k přístupovým bodům (viz obr. 5.6 dole) 

vypovídá o tom, že k tomuto dochází právě v okamžicích, kdy mobilní stanice provádí 

přechod (roaming) mezi jednotlivými segmenty různých sítí a naopak je také zřejmé, že 

v případě simulované technologie WiMAX (červený graf) se tento jev žádným 

způsobem neprojevuje. Specifikace 802.16e – mobilní doplněk základní normy 802.16 

pro WiMAX (viz část 3.2.4), v sobě totiž již přímo zahrnuje podporu pro předávání 

mobilních stanic mezi buňkami a roaming. Ten je v podstatě podporován také u WLAN 

sítí (802.11), ale jak už bylo uvedeno, pro interaktivní služby a aplikace ne zcela 

ideálně. Tyto závěry ještě více dokládají i dříve uvedené průběhy na obrázku 5.5. 

Daný problém u WLAN je v současnosti předmětem řešení v podobě 

připravovaného doplňku 802.11r, pro podporu rychlého a zabezpečeného roamingu pro 

aplikace v reálném čase, jakými jsou právě přenos živého hlasu nebo videa.       

Obrázek 5.7 dále zobrazuje kolísání velikosti zpoždění (jitter), ke kterému 

dochází při přenosu hlasu v simulovaných sítích.  

 

 

Obr. 5.7: Kolísání velikosti zpoždění (Jitter) 
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Z výsledných grafů je vidět, že tento parametr díky svým velmi malým 

hodnotám nemá na probíhající hlasovou komunikaci prakticky žádný nebo jen 

zanedbatelný vliv. Jeho hodnoty se v podstatě po celou dobu simulace blíží nule, 

výjimkou jsou opět u modelů sítí WLAN okamžiky při přechodu mobilní stanice mezi 

sítěmi. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce na úvod popisuje aktuální trendy ve vývoji bezdrátových 

počítačových sítí, zaměřuje se přitom na nejběžněji používané – tedy rádiové sítě. 

V této oblasti se v současnosti ve větší míře očekává uplatnění zejména dvou 

bezdrátových standardů. Prvním z nich je standard IEEE 802.11n pro nové rychlé 

WLAN s cílem dosáhnout zvýšení maximálních přenosových rychlostí na hranici 100 

Mbit/s díky využití technik vícenásobných antén (MIMO). Druhým, kterému se práce 

dále podrobněji věnuje, je IEEE 802.16 – standard pro širokopásmový bezdrátový 

přístup v rámci sítí WMAN, na němž je založena technologie WiMAX. Tato část pak 

obsahuje detailnější seznámení se specifikací a principy, z níž daná technologie vychází 

a ve svém závěru dále uvádí její možné srovnání s jinou bezdrátovou technologií, které 

se zde nabízí a tou je Wi-Fi. Jsou popsány základní rozdíly v obou specifikacích a jejich 

primárním účelu využití a zároveň tak udány i důvody, pro něž WiMAX a Wi-Fi nelze 

považovat za obdobné technologie. 

Další část práce je věnována podpoře mobilní IP adresy u současných sítí, 

přesněji pak protokolu k jejímu zajištění – Mobile IP (MIPv4), který tedy rozšiřuje 

stávající protokol IP verze 4 o použití v prostředí s mobilními uzly. Postupně jsou 

popsány všechny jeho základní funkční procesy, což vede k objasnění principů činnosti 

tohoto protokolu. 

Na výše uvedenou teoretickou část navazuje její praktická realizace 

v simulačním prostředí OPNET Modeler. Vytvořená simulace názorně ukazuje funkci 

jednotlivých popisovaných mechanismů protokolu MIPv4 implementovaného do 

prostředí sítí s bezdrátovými technologiemi Wi-Fi a WiMAX. Simulace se dále 

zaměřuje na vhodnost použití těchto jednotlivých technologií, případně jejich společné 

implementace, při realizaci komunikace v reálném čase – přenos živého hlasu, přičemž 

je poukazováno zejména na možnosti poskytované ze strany technologie WiMAX, jejíž 

nasazení se pro tento účel jeví jako výhodné. Na základě dosažených výsledků lze 

usuzovat, že všechny simulované modely vykazují při realizaci přenosu hlasových 

služeb prostřednictvím těchto sítí velmi podobné vlastnosti – minimální rozdíly ve 

zpoždění (model Wi-Fi 61 ms, WiMAX 80 ms, WiMAX společně s Wi-Fi 96 ms) a jen 

velmi malé kolísání zpoždění (jitter). Pro WiMAX však v tomto ohledu jednoznačně 

hovoří přímo zahrnutá podpora rychlého předávání stanic (roamingu) při jejich 
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přechodu mezi různými sítěmi. Tento relativní nedostatek je v případě WLAN sítí 

potřeba ještě dořešit.   

Veškeré výsledky získané v této části práce jsou součástí celého modelu 

nacházejícím se na přiloženém CD ve složce „OPNET_Simulace_BP“ (pro jeho 

otevření v programu OPNET Modeler se pak konkrétně použije soubor 

„BP_WiFi_WiMAX.project\BP_WiFi_WiMAX.prj“). Uvedené i ostatní grafy si tak je 

možné zobrazit jednotlivě více detailně a případně i v plném rozsahu hodnot, stejně jako 

si ověřit i vlastní průběh celé simulace. Součástí CD je také elektronická verze této 

práce ve formátu PDF (složka „Bakalářská práce“, PDF soubor s vlastním názvem 

práce). 
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