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1. Povzetek 

Brezžična lokalna omrežja (WLAN) in UMTS omrežja ponujajo uporabnikom 
široko paleto komunikacijskih storitev. Vendar pa imata oba tipa omrežij 
določene pomanjkljivosti. UMTS omrežja nudijo kakovostno podporo 
govornemu prometu, ki je trenutno pri WLAN omrežjih še v ozadju, kar pa se bo 
z razvojem VoWLAN tehnologije sčasoma spremenilo. Po drugi strani pa imajo 
WLAN omrežja, kljub relativno visokim hitrostim, ki jih nudi UMTS, pri prenosu 
podatkovnega prometa veliko prednost. Prenosne hitrosti so občutno višje, 
poleg tega pa je prenos preko javnega IP omrežja veliko cenejši, kar je glavna 
prednost WLAN omrežij. Je pa uporabnik pri uporabi brezžičnih lokalnih omrežij 
omejen na majhno območje okoli posameznih dostopovnih točk in primoran na 
stacionarno uporabo storitev. 
Da bi uporabnikom zagotovili univerzalno in popolno uporabniško izkušnjo, ter 
hkrati prišli bližje konvergenčnim omrežjem naslednje generacije, je potrebno ta 
omrežja integrirati in omogočiti neprekinjeno uporabo storitev ne glede na 
dostopovno tehnologijo prek katere se dostopa do nabora storitev. Potrebno je 
izkoristiti komplementarnost teh omrežij.  
Temi integracije WLAN in UMTS omrežij sem se posvetil v tej seminarski 
nalogi. Jedro naloge predstavlja predstavitev potrebne arhitekture, problem 
avtentikacije uporabnikov, pregled trenutnih razvojnih projektov, raziskava 
področja upravljanja mobilnosti uporabnika med gostovanjem v različnih 
omrežjih ter zagotavljanje kakovosti storitev v integriranih omrežjih. 
Mnogo bolj podrobno kot scenarij gostovanja fiksnega naročnika v celičnem 
UMTS omrežju je raziskan scenarij gostovanja naročnika mobilnega operaterja 
v WLAN omrežju, ki ga upravlja nek drug mobilni ali fiksni operater. Predvsem 
se je potrebno zavedati, da imajo mobilni operaterji veliko prednost, ko 
govorimo o že obstoječi arhitekturi. Postavljeno imajo opremo za avtentikacijo 
uporabnika, registre za delo z naročniškimi podatki ipd., poleg tega pa imajo še 
močno standardizacijsko telo 3GPP, medtem ko je pred fiksnimi operaterji 
veliko več dela za dosego zastavljenih ciljev.  
 
Ključne besede: WLAN, UMTS, integracija, gostovanje, AAA, mobilnost, 
kakovost storitev   
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2. Uvod 

Trenutno je veja brezžičnih komunikacij v velikem vzponu, saj ponuja 
uporabnikom mnoge dodatne možnosti, ki jih žične tehnologije ne nudijo. 
Predvsem gre tu za možnost komunikacije ne glede na lokacijo uporabnika, saj 
sam terminal ni več omejen na žični priključek v notranjih prostorih. 
Brezžične tehnologije lahko v grobem ločimo glede na njihove prenosne hitrosti, 
največje oddaljenosti terminala od oddajne postaje (domet) ter nivoja 
mobilnosti, ki je omogočen uporabniku med uporabo storitev.  
Seveda obstajajo tudi slabosti brezžičnih omrežij. Širjenje signala prek zraka je 
bolj neodporno na motnje (in s tem na napake v prenosu), kot prenos signala 
preko žice. Poleg tega tu pride do problema širjenja signala po različnih poteh, 
kar je posledica odbojev, to pa povzroči zmanjšanje prenosne hitrosti ter oteži 
zasnovo samega sistema. Vse te aspekte je potrebno upoštevati pri razvoju 
brezžične tehnologije in zagotavljanju kakovosti storitev. Z vidika varnosti 
varovanja podatkov in storitev je prenos podatkov preko zraka veliko bolj 
tvegan, saj je napadalcu olajšan dostop do prenosnega kanala. Zaradi tega je 
učinkovit varnostni mehanizem v brezžičnih sistemih ena izmed glavnih zahtev 
pri razvijanju novih standardov. 
Trenutno je zelo aktualna ideja o zdužitvi ter medsebojnem sodelovanju dveh 
brezžičnih tehnologij, to sta brezžično lokalno omrežje (WLAN - Wireless Local 
Area Network) ter univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (UMTS - 
Universal Mobile Telecommunication System). Poskušal bom poiskati razloge 
za potrebo po integraciji teh omrežij, predvsem v luči uporabniških izkušenj. 
Glavni cilj je razvoj heterogenih mobilnih podatkovnih omrežij, ki so sposobni 
podpirati storitve povsod in vedno. Poleg tega pa je dovolj uporaba enega 
samega večzvrstnega terminala, da lahko dostopamo do vseh teh tehnologij.  
Vendar pa se ob tem pojavijo zahteve po učinkovitih mehanizmih, ki bodo 
omogočala izvedbo tega cilja. Uporabnik se mora v novem omrežju identificirati, 
da mu je odobren dostop do storitev, torej so potrebni mehanizmi za 
avtentikacijo in avtorizacijo. Potrebno je enotno zaračunavanje storitev, kar spet 
pomeni dodatne mehanizme. Zelo pomembna tema, če ne najbolj pomembna, 
pa je mobilnost uporabnika. V takih heterogenih omrežjih bodo predaje zvez 
med različnimi tehnologijami zelo pogoste, zato bo pomembno zagotoviti 
učinkovite mehanizme za upravljanje mobilnosti. Seveda pa je nenazadnje tu še 
večni problem zagotavljanja kakovosti storitev. 
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3. Brezžična omrežja 

Različne obstoječe ter še razvijajoče se tehnologije lahko vidimo na sliki 1. 
Razdeljene so glede na prenosne hitrosti ter nivo mobilnosti. Velika prednost, ki 
jo omogočajo nekatera brezžična omrežja, je mobilnost uporabnika. Višji nivo 
mobilnosti pomeni bolj kompleksno arhitekturo  ter posledično zmanjšanje 
prenosne hitrosti v primerjavi s stacionarno komunikacijo.    
 

 

Slika 1: umestitev brezžičnih tehnologij 

V nadaljevanju se bom posvetil izključno dvema izmed teh tehnologij, to sta 
WLAN in UMTS. 

3.1 WLAN 

Kratica WLAN pomeni brezžično lokalno omrežje, zasnovano za uporabo na 
kratke razdalje (reda nekaj 100 m v idealnih pogojih). Najbolj uporabniško 
zanimivo področje uporabe WLAN tehnologije je brezžični nomadski dostop, 
kjer lahko uporabnik na območju okoli dostopovne točke, imenovane 'hotspot', 
dostopa do interneta na javnih mestih, kot so npr. letališča, železniške postaje, 
območja univerz, nakupovalna središča itd., preko svojega terminala 
(prenosnik, osebni digitalni asistent ali dlančnik (PDA – personal digital 
assistant)).  
WLAN omrežja so trenutno optimizirana za uporabo podatkovnih aplikacij. 
Prenos govora preko WLAN omrežja (VoWLAN – Voice over WLAN) še ni na 
zadovoljivi ravni, da bi lahko konkuriral mobilnim omrežjem, kot sta UMTS in 
GSM, kjer se govor prenaša preko vodovno komutiranih povezav. Poleg tega 
pa ne omogoča dovolj široke pokritosti s signalom. Sčasoma pa bo tudi WLAN 
dovolj kakovostno podpiral ta tip aplikacij in takrat lahko pričakujemo še večji 
razmah WLAN omrežij.   
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3.1.1 WLAN Standardi 

802.11 je družina specifikacij za brezžično LAN tehnologijo, ki jih je razvila 
delovna skupina v okviru IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers). Standard 802.11 opisuje zračni vmesnik med brezžičnim 
uporabnikom ter bazno postajo ali pa med dvema brezžičnima uporabnikoma. 
Delovna skupina 802.11 je odgovorna za definicijo standardov fizičnega sloja 
ter podsloja za krmiljenje dostopa do medija (MAC - Medium Access Control). 
Standard 802.11 je postal 'de facto' WLAN standard. 
V družini je definiranih več različnih specifikacij [1,2,28]: 

• 802.11: Osnovna različica standarda, ki je nato doživela več razširitev 
oz. nadgradenj na različnih področjih (fizični sloj, varnost, kakovost 
storitev itn.). Omogoča hitrost prenosa 1 Mbit/s ali 2 Mbit/s v 2.4 GHz 
pasu, za modulacijo signala uporablja ali razpršeni spekter s frekvenčnim 
skakanjem (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum) ali pa 
razpršeni spekter z neposrednim zaporedjem (DSSS - Direct Sequence 
Spread Spectrum). Specifikacija je bila dokončana leta 1997. 

 
Razširitve na področju fizičnega sloja: 

• 802.11a: Omogoča prenosne hitrosti do 54 Mbit/s, uporablja pa 5GHz 
pas. Prenosne hitrosti so odvisne od načina multipleksiranja in 
modulacije signala ter od nivoja naprejšnjega popravljanja napak (FEC - 
Forward Error Correction). Uporablja ortogonalni frekvenčni multipleks 
(OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) in ne več FHSS ali 
DSSS. Uveljavil se je v ZDA. 

• 802.11b: Omogoča prenosne hitrosti do 11 Mbit/s (še 5.5, 2 ter 1 Mbit/s) 
v frekvenčnem pasu 2,4 GHZ in je kompatibilen s standardom 802.11. 
Višje prenosne hitrosti doseže z uporabo modulacije s komplementarno 
kodo (CCK - complementary code keying). Standard je bil ratificiran leta 
1999. 

• 802.11g: Najnovejši standard, ki je kompatibilen s standardom 802.11b, 
saj uporablja isti frekvenčni pas 2,4 GHz ter ponuja enake prenosne 
hitrosti kot standard 802.11a (do 54 Mbit/s). Prav tako uporablja OFDM 
tehniko sodostopa, ki mu omogoči višje prenosne hitrosti. Za 
kompatibilnost s standardom 802.11b pa je poskrbljeno z uporabo CCK 
modulacije pri nižjih hitrostih. Ratificiran je bil junija 2003. 

 
Največ se pričakuje od standarda 802.11g, ki omogoča velike prenosne hitrosti 
ter hkrati kompatibilnost s prvotno 802.11b opremo, kar minimizira stroške 
investicije v razvoj novega standarda. Standard 802.11a kljub občutno višjim 
prenosnim hitrostim ni bil uspešen, saj nihče ni želel zavreči svojih investicij v 
standard 802.11b. 
802.11g uporabnik lahko komunicira tudi s starimi baznimi postajami tipa 
802.11b, seveda z nižjimi hitrostmi, ki jih podpira ta standard. Poleg tega so 
nove bazne postaje, ki podpirajo oba standarda, tako b kot g, občutno cenejše, 
kot bi bile tiste, ki bi podpirale standarda a in b. 
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Omeniti je potrebno še en WLAN standard, to je HIPERLAN (High Performance 
Europe Radio LAN), ki ga je razvila skupina RES10 Evropskega inštituta za 
telekomunikacije (ETSI - European Telecommunications Standards Institute). 
Ta standard prav tako določa fizični sloj ter MAC podsloj, omogoča pa prenosne 
hitrosti med 2 in 25 Mbit/s z uporabo tradicionalnih radijskih modulacijskih 
tehnik v 5,2 GHz pasu. Na tem mestu je dovolj, da se zavedamo, da standard 
obstaja, medtem ko se v podrobnosti specifikacij ne bomo spuščali. 
Pregled WLAN standardov vidimo v tabeli 1. 
 

Standard Hitrost prenosa podatkov Način sodostopa ali 
širitve signala 

Varnost 

IEEE 802.11 Do 2 Mbit/s v pasu 2,4 
GHz 

FHSS ali DSSS WEP in WPA 

IEEE 802.11a (Wi-Fi) Do 54 Mbit/s v pasu 5 GHz OFDM WEP in WPA 

IEEE 802.11b (Wi-Fi) Do 11 Mbit/s v pasu 2,4 
GHz 

DSSS s CCK WEP in WPA 

IEEE 802.11g (Wi-Fi) Do 54 Mbit/s v pasu 2,4 
GHz 

OFDM nad 20 Mbit/s, 
DSSS s CCK pod 20 Mbit/s 

WEP in WPA 

HiperLAN/1 (Evropa) Do 20 Mbit/s v pasu 5 GHz CSMA/CA Enkripcija na posamezno 
sejo in individualna 

avtentikacija  

HiperLAN/2 (Evropa) Do 54 Mbit/s v pasu 5 GHz OFDM Visoke varnostne lastnosti 
s podporo za individualno 
avtentikacijo in enkripcijo 

na posamezno sejo 

Tabela 1: WLAN specifikacije 

Delovanje v višjem frekvenčnem pasu (5 GHz) v splošnem zaradi večje 
pasovne širine omogoča višje prenosne hitrosti ter manjšo interferenco z 
ostalimi signali, saj je frekvenčni spekter tu še bolj neuporabljen. Vendar pa po 
drugi strani pomeni manjši doseg, večjo porabo moči ter veliko bolj zahtevno in 
dražjo implementacijo. 
Ta spekter se bolj uporablja v ZDA, medtem ko sta v Evropi v veljavi predvsem 
standarda 802.11b in 802.11g, ki uporabljata 2,4 GHz spekter. Julija 2005 pa je 
Evropska komisija v Bruslju sprejela sklep o regulaciji dveh frekvenčnih blokov v 
5 GHz spektru (5150-5350 MHz in 5470-5725 MHz) za celotno Evropo. 
 

3.2 UMTS  

UMTS je mobilno omrežje tretje generacije, ki se je razvilo iz omrežij druge 
generacije, kot sta globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM - Global 
System for Mobile communication) in splošna paketna radijska storitev (GPRS - 
General Packet Radio Service), ki spada v razred 2,5G. Po omrežjih druge 
generacije je podedoval jedrno omrežje, ki je za potrebe UMTS-a nadgrajeno, 
medtem ko je dostopovno omrežje povsem novo. Je brezžično prostrano 
omrežje (WAN - Wide Area Network), kar pomeni, da pokriva širše območje 
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okoli bazne postaje (slika 2). Omogoča različne prenosne hitrosti  glede na 
oddaljenost mobilnega terminala od bazne postaje [5]: 

• 144 kbit/s v širšem območju ter satelitske zveze, 

• 384 kbit/s v ožjem urbanem območju, 

• 2048 kbit/s znotraj in na manjših razdaljah zunaj, 

• 8-10 Mbit/s z uporabo HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) - v 
specifikaciji R4, do 20 Mbit/s z uporabo HSDPA in antenskih sistemov z 
več vhodi in izhodi (MIMO - Multiple Input, Multiple Output antenna 
system) – v specifikaciji R6. 

UMTS ponuja široko paleto storitev, od tradicionalnega govornega prometa do 
različnih tipov podatkovnih storitev, kot so brskanje po internetu, multimediji, 
video na zahtevo, strujanje podatkov, videotelefonija itd.  
 

 

Slika 2: pregled UMTS celic 

3.2.1 Standardizacija 

Partnerski projekt za 3. generacijo (3GPP - Third Generation Partnership 
Project) je bil oblikovan z namenom, da bi izdelali globalno uporabne tehnične 
specifikacije za mobilni sistem tretje generacije.  
Februarja 1992 se je na Svetovni radijski konferenci dodelilo frekvence za 
UMTS sistem. Dodeljena sta bila frekvenčna pasova 1885 – 2025 ter 2110 – 
2200 MHz. Uvedba ter razvijanje UMTS tehnologije poteka v več fazah. Leta 
1999 je bila sprejeta prva specifikacija za UMTS omrežje, to je izdaja 99 ali 
verzija 3. Ta uvaja popolnoma novo dostopovno omrežje, medtem ko je jedrno 
omrežje le malenkost dograjeno za potrebe UMTS-a. Še vedno pa sta ločeni 
podatkovna domena, ki je paketno komutirana, in vodovno komutirana domena, 
ki služi za prenos govora. Nadaljnje sprejete specifikacije (izdaja 4, izdaja 5, 
izdaja 6) pa se predvsem ukvarjajo s postopnim spreminjanjem jedrnega 
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omrežja v enotno omrežje IP. Trenutna delujoča UMTS omrežja so narejena po 
specifikaciji 99.   

3.2.2 Arhitektura 

Arhitektura UMTS omrežja je sestavljena iz treh sklopov ali delov omrežja [3-5]: 
terminalne domene, v katero spada mobilni terminal z univerzalnim modulom za 
identifikacijo naročnikov (USIM - Universal Subscriber Identity Module), 
dostopovnega omrežja ter jedrnega omrežja (slika 3). 

 

Slika 3: sklopi UMTS omrežja 

Jedrno omrežje je sestavljeno iz fizičnih elementov, ki omogočajo podporo 
omrežnim storitvam, kot so upravljanje lokacije uporabnika, nadzor storitev, 
mehanizmi preklapljanja ter prenosa signalizacije ter uporabniških podatkov. 
Sestavljeno je iz paketne in vodovno komutirane domene. Domeni se 
prekrivata, saj vsebujeta nekaj skupnih elementov. Obstoj dveh domen je 
posledica evolucije 3G omrežja iz 2G omrežja ter soobstoja le-teh. GSM 
omrežje je bilo sprva namenjeno le govornemu prometu, ki je bilo vodovno 
komutirano. S prihodom tehnologije GPRS, namenjene paketnemu prometu, se 
je jedrnemu omrežju vzporedno dodala še paketna domena, medtem ko se je 
govorni promet še naprej prenašal enako. Končno UMTS omrežje (kasnejše 
specifikacije) vodovno komutirane domene ne bo vsebovalo, saj se bo ves 
promet prenašal preko paketnega omrežja IP (govorni promet se bo prenašal 
kot VoIP – voice over IP). V omrežje se bodo posledično implementirali dodatni 
elementi, medijski prehodi (Media Gateway) ali protokolni prevajalniki, ki bodo 
povezovali jedrno omrežje z dostopovnim omrežjem na eni strani ter z 
zunanjimi omrežji na drugi. Skrbeli bodo za pravilno prevajanje prenosnih 
protokolov ter signalizacije glede na zunanja omrežja.   
Elementa paketne domene sta podporno vozlišče za strežni GPRS (SGSN - 
Serving GPRS Support Node) in podporno vozlišče za GPRS prehod (GGSN - 
Gateway GPRS Support Node). SGSN shrani naročniški profil uporabnika 
registriranega v SGSN, skrbi za informacijo o njegovi lokaciji ter usmerja 
paketni promet po jedrnem omrežju (do drugega SGSN ali pa do primernega 
GGSN). GGSN povezuje jedrno omrežje z zunanjimi paketnimi omrežji, kot npr. 
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internet, ter skrbi za usmerjanje prometa v ta omrežja ali pa z njih do mobilnega 
terminala.  
Vodovno komutirano domeno sestavljajo naslednji elementi: komutacijski center 
za mobilne storitve (MSC - Mobile Services Switching Centre), komutacijski 
center za prehodne mobilne storitve (GMSC - Gateway MSC) ter register 
gostujočih naročnikov (VLR - Visitor Location Register). MSC ter GMSC imata 
enako vlogo kot SGSN ter GGSN v paketni domeni, VLR pa je register, ki 
vsebuje informacije o uporabnikih ter skrbi za registracijo uporabnika, ko ta 
pride v območje nove bazne postaje. 
Ostali registri, register domačih naročnikov (HLR - Home Location Register), 
register za identifikacijo opreme (EIR - Equipment Identity Register) in 
avtentikacijski center (AuC - Authentication Centre), pa so skupni obema 
domenama. Prvi vsebuje podatke o naročnikih in sodeluje z VLR, medtem ko 
ostala dva služita za avtentikacijo, varnost ter identifikacijo strojne opreme 
(mobilnega terminala) 
Dostopovno omrežje pa je sestavljeno iz bazne postaje, imenovane Node-B in 
krmilnika radijskega omrežja (RNC – Radio Network Controller). Naloge Node-B 
so prenos preko zračnega vmesnika, modulacija in demodulacija, kodiranje itd. 
RNC pa skrbi za nadzor nad radijskimi viri, kontrolo dostopa, dodelitev kanalov, 
nastavitev kontrole moči, izročanje, šifriranje itd. Za sodostop do kanala se 
uporablja širokopasovni kodno porazdeljeni sodostop (W-CDMA - Wideband 
Code Division Multiple Access), ki je v bistvu CDMA z neposrednim zaporedjem 
(DS-CDMA – Direct Sequence CDMA). Poznamo dva osnovna načina 
delovanja; frekvenčni dupleks (FDD - Frequency Division Duplex) ter časovni 
dupleks (TDD - Time Division Duplex). Trenutno TDD način še ni v uporabi, 
tako da se uporablja le FDD.   

3.3 Povezovanje brezžičnih omrežij (roaming) 

Trenutno zelo aktualno vprašanje je, ali se bo med obema tehnologijama razvila 
tekmovalnost in bitka za uporabnike, ali pa bodo morda ponudniki obeh 
tehnologij združili moči in s sodelovanjem ponudili uporabnikom še boljšo 
uporabniško izkušnjo, seveda pa s tem tudi sebi zagotovili dovolj velik prihodek. 
Torej, vprašanje se glasi: 'Sta UMTS in WLAN konkurenčni ali dopolnilni 
tehnologiji?' [6,7] 
Tabela 2 prikazuje osnovne lastnosti tehnologij UMTS in WLAN. 
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PARAMETER 3G WLAN (802.11g) 

prenosna hitrost do 2 Mbit/s 

(do 20 Mbit/s s 
HSDPA – R6) 

do 54 Mbit/s 

(nad 100 Mbit/s – Turbo 
WLAN) 

domet do 35 km pribl. 75m (pri 54 Mbit/s), pribl. 
300m (11 Mbit/s) 

cena bazne postaje nad $200.000  okoli $1000  

licenca za spekter potrebna, draga ni potrebna 

varnost boljša kot v WLAN WEP, možen tudi WPA varen 
dostop, AES 

aplikacije govor in podatki podatki, govor še v razvoju 

Tabela 2: primerjava med 3G in WLAN (802.11g) 

 
Mnogo ljudi meni, da WLAN omrežja ogrožajo prihodnost 3G omrežij s tem, da 
prevzemajo vodilno vlogo v brezžičnih podatkovnih komunikacijah, na katerih 
sloni tudi vir dohodkov pri operaterjih UMTS. Čeprav obe tehnologiji nudita 
širokopasovni dostop, so hitrosti prenosa pri WLAN-u veliko višje kot pri UMTS-
u. Novi standardi omogočajo že hitrosti do 54 Mbit/s, v primerjavi z 2 Mbit/s, ki 
jih omogoča UMTS (seveda realne hitrosti ne dosegajo teh številk). Pomemben 
dejavnik je tudi cena bazne postaje in terminala, ki je veliko bolj ugodna kot pri 
UMTS omrežjih. Lastnost WLAN-a je, da deluje v frekvenčnem pasu, za 
katerega ni potrebno pridobiti koncesije, ki so v primeru UMTS-a zelo drage. Po 
drugi strani pa to pomeni večjo stopnjo interference z ostalimi mikrovalovnimi 
napravami (npr. mikrovalovne pečice, brezžični telefoni), kar zmanjša doseg 
signala, operaterju pa poveča stroške zaradi potrebe po implementaciji 
mehanizmov za zmanjšanje interference. WLAN pa ima še druge 
pomanjkljivosti, ki govorijo proti zgornji tezi. WLAN omrežja nimajo dovolj velike 
pokritosti ter ne omogočajo ravni mobilnosti, kakršno omogoča mobilno omrežje 
UMTS, zato so omejena na ponudbo storitev v območjih, kjer se pričakuje večje 
število zahtev za dostop. Tudi s stališča varnosti in kakovosti storitev WLAN ni 
kos tehnologiji UMTS,  predvsem pa se moramo zavedati, da WLAN še ne 
omogoča zadovoljive kakovosti prenosa govornega prometa. Prav to pa je za 
povprečnega uporabnika ena izmed najpomembnejših storitev.  
Iz zgoraj povedanega je razvidno, da imata omenjeni tehnologiji 
komplementarne prednosti in slabosti, torej, kjer ima neka tehnologija slabost, 
ima druga prednost.  Logična posledica je torej njuna integracija. WLAN 
operaterji bi omogočili mobilnim uporabnikom UMTS omrežja gostovanje v 
njihovem omrežju ter tako večjo kakovost podatkovnih storitev, kot jim jo lahko 
nudi domače omrežje, po drugi strani pa bi imeli WLAN uporabniki preko tujega 
UMTS omrežja omogočeno povezanost tudi, kadar bi bili izven dosega bazne 
postaje nekega WLAN omrežja. 
Pri uporabi storitev med gostovanjem je potrebno ločiti med podatkovnimi in 
govornimi storitvami. Omogočti neprekinjeno uporabo podatkovnih paketnih 
storitev v obeh omrežjih je veliko lažje, kot pa poskrbeti za uspešno predajo 
govorne zveze. UMTS še ni popolnoma paketno omrežje, saj se govorni promet 
še vedno prenaša preko vodovno komutiranih povezav, medtem ko je celotno 
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WLAN omrežje paketno orientirano. Poleg tega pa tudi tehnologija, ki omogoča 
govor preko paketnih IP-povezav v WLAN omrežju (VoWLAN) še ni na enako 
visoki ravni kot tradicionalni način prenosa govora v UMTS. Posledično v 
nadaljevanju večji del govori o podatkovnem prometu, le manjši del zavzema 
uporaba govornih storitev v integriranih WLAN/UMTS omrežjih.    
Tehnične rešitve že obstajajo, 3GPP je določil zahteve za različne scenarije 
medsebojnega delovanja, kjer je večinoma govor o podatkovnh storitvah, 
predvsem v začetnih scenarijih [12,13], obstajajo pa tudi že dualni terminali, ki 
omogočajo povezanost v obeh omrežjih. Povezovanje omrežij WLAN in 3G je 
pomemben korak k novi generaciji brezžičnih omrežij, v katera bodo povezane 
tudi ostale radijske tehnologije (npr. WiMax, Bluetooth, 802.20). 
Zavedati se moramo, da večina končnih uporabnikov ne razume razlik med 
brezžičnimi tehnologijami, njihovimi standardi ter različicami. To pa jih tudi ne 
zanima. Njihova osnovna zahteva je neprekinjena povezanost ter dostop do 
njim domačih in preprostih storitev, ne glede na to katera tehnologija jih 
omogoča. 
Iz navedenega je razvidno, da lahko UMTS in WLAN postaneta komplementarni 
tehnologiji, največje vprašanje pa je, kako zagotoviti neprekinjeno povezanost, 
mobilnost v smislu gostovanja v tujih omrežjih in kako zagotoviti kakovost 
storitev, ki jo zahtevajo končni uporabniki. Kakšne spremembe je potrebno 
narediti v jedrnem delu omrežja, kakšne elemente dodati, kako omogočiti 
izročitev klica ali seje  med dvema različnima omrežjema, kako upravljati taka 
omrežja, vse to so vprašanja, ki se pojavljajo in na katera bom poskušal 
odgovoriti v naslednjih poglavjih. 
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4. Gostovanje mobilnega uporabnika v WLAN omrežju 

Za mobilne operaterje je omogočanje WLAN dostopa svojim uporabnikom zelo 
privlačna poslovna priložnost za razširitev svoje ponudbe in izboljšanje 
uporabniške izkušnje. Ko uporabnik pride v območje, ki ga pokriva WLAN 
dostopna točka, se med UMTS in WLAN omrežjem na uporabnikovo željo izvrši 
izročitev klica ali podatkovne povezave. Uporabniku je tako omogočen veliko 
hitrejši in praviloma cenejši prenos podatkov kot v domačem UMTS omrežju. 

4.1 Izbor omrežja 

Na sliki 4 je predstavljeno WLAN/3G povezovalno okolje. Omrežja, ki imajo med 
seboj sklenjene pogodbe o gostovanju, so povezana z debelimi črtami 
opremljenimi s puščicami. Na primer, WLAN-1 ima neposreden dogovor o 
gostovanju z omrežjem UMTS-1 in UMTS-2. Vidimo tudi, da ima UMTS-4 
neposreden dogovor le z UMTS-1, vendar pa ima poleg tega še posreden 
dogovor o gostovanju z WLAN-1. 
 

 

Slika 4: WLAN/3G integrirano okolje [9] 

Mobilni terminal je v dosegu več WLAN omrežij, od katerih vsako omrežje 
oddaja svoj identifikator nabora storitev (SSID – Service Set Identifier), ki v 
bistvu služi razpoznavi različnih WLAN omrežij. Ta terminal je WLAN 
podpirajoča naprava, ki ima sklenjeno naročniško razmerje z enim od omrežij 
UMTS, ki je njegovo domače 3G omrežje. Zato je terminal opremljen s pametno 
kartico, USIM (User Services Identity Module), ki se prvotno uporablja za 
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avtentikacijo uporabnika in generacijo varnostnih ključev. Glavna zahteva je, da 
mobilni terminal uporablja WLAN za dostop do IP povezave in je še vedno 
avtenticiran s strani svojega domačega omrežja UMTS ter uporablja njegove 
USIM kredence in algoritme. Da bi bilo to mogoče, mora izbrati pravo WLAN 
omrežje, torej tisto, ki je sposobno medomrežnega povezovanja s 3G omrežji 
ter ima neposreden ali posreden dogovor o gostovanju z uporabnikovim 
domačim omrežjem. Predpostavlja se, da mobilni terminal na svoji USIM 
vsebuje seznam prednostnih omrežij UMTS.   
Za rešitev problema izbire omrežja pride v poštev več načinov, v  [9] sta 
opisana naslednja dva: 

• WLAN omrežja, ki medsebojno sodelujejo s 3G omrežji, bi lahko 
oddajala SSID v primernem formatu (npr. WLAN_NAME:3G:MCC). 
Tako bi iz takšnega SSID identifikatorja mobilni terminal lahko razbral, 
da WLAN omogoča dostop do UMTS omrežij v državi z mobilno 
deželno kodo (MCC – Mobile Country Code). Nato mobilni terminal 
poizve, ali ima željeno omrežje UMTS podpisan dogovor o gostovanju. 
To stori  tako, da pošlje zahtevo za preiskavo (probe request) s SSID = 
3G:Operator_brand:UMTS_ID, kjer UMTS ID pomeni kodo željenega 
mobilnega omrežja (MNC – Mobile Network Code). Vendar pa bi tak 
pristop pomenil spremembo formata oddaje SSID identifikatorja, kar pa 
ni možno zaradi prvotnih WLAN terminalov. 

• Boljša rešitev bi bila, da bi terminal poslal zahtevo za preiskavo, ki bi 
vsebovala vnaprej določen SSID (specifičen za 3G), ki bi ga podpirala 
vsa WLAN omrežja, sposobna povezovanja s 3G omrežji. Ko mobilni 
terminal potrdi, da obstaja tak WLAN, izvrši združitev s tem SSID, ki 
pomeni začetek 802.1x kontrolnega postopka za dostop.  

 

4.2 Načini povezovanja omrežij 

Na kakšen način pa je sploh možno WLAN in UMTS omrežji povezati? 
Obstajata dve bistveno različni arhitekturi, ki lahko omogočita medsebojno 
delovanje obeh omrežij. To sta ohlapno sklapljanje (loose coupling) in tesno 
sklapljanje (tight coupling), ki ju bom pojasnil v naslednjih dveh podpoglavjih 
[8,10,11,14]. Ta dva scenarija je izoblikovalo standardizacijsko telo ETSI znotraj 
projekta BRAN (Broadband Radio Access Network – širokopasovno radijsko 
dostopovno omrežje). 

4.2.1 Tesno sklapljanje 

Pri tesnem sklapljanju je WLAN omrežje integralni del UMTS omrežja, tako da 
je povezano v UMTS jedrno omrežje na enak način kot ostala UMTS radijska 
dostopovna omrežja, to je z uporabo Iu WLAN vmesnika, ki je zelo podoben Iu 
vmesniku. WLAN celica postane posebna celica znotraj UMTS omrežja (slika 
5). Prednost take arhitekture je v tem, da se lahko mehanizmi UMTS jedrnega 
omrežja za mobilnost, kakovost storitev (QoS – Quality of Service) ter 
avtentikacijo, avtorizacijo in obračunavanje (AAA – Authentication, Authorization 
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and Accounting) ponovno uporabijo. Ker je jedrno omrežje skupno, kar pomeni, 
da mora biti omrežje mobilnega operaterja neposredno dosegljivo WLAN 
omrežju, je tak pristop k integraciji mogoč le, če obe omrežji upravlja isti 
operater. Tak pristop torej ne more omogočati vsesplošnega povezovanja 
neodvisnih WLAN omrežij, ki jih upravlja nek ponudnik brezžičnih internetnih 
storitev (WISP – Wireless Internet Service Provider), z različnimi mobilnimi 
omrežji na podlagi med operaterskih pogodb. S tem močno omejuje dejansko 
komercialno uporabo tega načela integracije. 

 

Slika 5: tesno sklapljanje [14] 

4.2.2 Ohlapno sklapljanje 

Drug način integracije je ohlapno sklapljanje omrežij. WLAN omrežje je v tem 
primeru neodvisno omrežje, komplementarno UMTS dostopovnemu omrežju. Z 
UMTS omrežjem je povezano preko jedrnega omrežja in ne več preko Iu 
vmesnika kot pri tesnem sklapljanju omrežij. S tem se izognemo uporabi SGSN 
in GGSN elementov UMTS jedrnega omrežja pri gostovanju v WLAN omrežju, 
ves prenos podatkov z visokimi prenosnimi hitrostmi (uporabniški promet) 
poteka preko WLAN jedrnega omrežja (slika 6). Medsebojno delovanje med 
omrežjema je potrebno le med kontrolnimi izmenjavami, ki se nanašajo na AAA 
funkcije ter zaračunavanje, medtem ko bodo storitve IP med seboj fizično 
ločene. 
Na rob WLAN omrežja je potrebno implementirati WLAN prehod s 
funkcionalnostmi AAA, obračunavanja, tujega agenta (FA – Foreign Agent) ter 
požarnega zidu, ki je zadolžen za komuniciranje z UMTS jedrnim omrežjem 
med gostovanjem uporabnika v WLAN omrežju. V [13] se imenuje WLAN AAA 
proxy strežnik.   
Prednost takega načina je večja elastičnost in modularnost, saj ne potrebuje 
neposredne intervencije 3G jedrnega omrežja. To pa posledično pomeni, da ta 
tip integracije predstavlja bolj obetajočo rešitev za različne ponudnike s tega 
področja. 
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Slabost ohlapnega sklapljanja je ta, da v WLAN omrežju ni možno izkoriščati 
3G specifičnih protokolov, takih, ki se nanašajo na mobilnost. Načrtovanje 
alternativnih mehanizmov (npr. protokol Mobile IP, kjer je uporabniku dodeljen 
stalen IP naslov ne glede na njegovo gibanje in je tako z vidika aplikacije 
terminal oz. uporabnik stacionaren) tako postane obvezno. O tem bomo več 
spregovorili v poglavju 7.  
 

 

Slika 6: ohlapno sklapljanje [14] 

4.3 Nivoji Integracije (scenariji) 

Zahteve za razvoj učinkovitih rešitev za medsebojno sodelovanje WLAN in 
UMTS omrežij so odvisne od tipa storitev, ki so na voljo končnemu uporabniku. 
3GPP je za povezovanje omrežij izbral ohlapno sklapljanje, saj omogoča večjo 
elastičnost in razširljivost ter pristop k različnim operaterjem. V [12] je 
predpostavljenih šest splošnih scenarijev integracije, pri katerih vsak naslednji 
nadgrajuje prejšnjega v smeri tesnejše integracije: 

• 1. stopnja - skupna skrb za uporabnika in skupno zaračunavanje: 
To je najosnovnejša stopnja integracije, osnovna shema sklapljanja, ki 
ne zahteva nobenega posebnega sodelovanja med jedrnima 
omrežjema, zajema le skupno zaračunavanje in skrb za uporabnika, 
medtem ko varnostni mehanizimi ostanejo različni.  

• 2. stopnja – Obračunavanje in kontrola dostopa temelječa na 3G: 
Ta scenarij zahteva enake postopke avtentikacije, avtorizacije in 
obračunavanja (AAA) za 3G naročnike v WLAN omrežju kot v domačem 
UMTS omrežju. Glavni cilj je, da se UMTS naročniku omogoči IP 
povezava do interneta ali nekega drugega zunanjega paketnega 
omrežja tudi preko WLAN omrežja.  

• 3. stopnja – dostop do UMTS storitev paketno komutirane domene: 
cilj tega scenarija je razširiti dostop do UMTS paketne domene tudi do 
naročnikov, ki gostujejo v WLAN okolju. Če na primer mobilni operater 
podpira prehod za brezžični aplikacijski protokol (WAP - Wireless 
Application Protocol) in omogoča svojim naročnikom storitve WAP in 
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multimedijske sporočilne storitve (MMS - Multimedia Message Service), 
so v okviru tega scenarija te storitve dostopne tudi naročnikom v WLAN 
okolju. Prenos uporabniških podatkov med omrežjema poteka po 
varnem tunelu, ki se vzpostavi pred samim prenosom. V splošnem ima 
lahko naročnik dostop do IP multimedijskih storitev, storitev, ki temeljijo 
na lokaciji ali navzočnosti, neposrednega sporočanja ter MMS, odvisno 
od njegovega naročniškega profila. Vendar pa znotraj tega scenarija ni 
zahtevana nikakršna kontinuiteta storitev med prehodom med dvema 
omrežjema. 

• 4. stopnja - dostop do UMTS storitev paketno komutirane domene s 
stalnostjo storitev: Poleg dostopa do paketne komutirane domene 
(scenarij 3) je cilj zagotoviti tudi stalnost storitev med UMTS in WLAN 
radijskima dostopovnima tehnologijama. Torej, če uporabnik vzpostavi 
WAP sejo, dokler je še v domačem UMTS omrežju, bi mu moralo biti 
omogočeno, da to sejo nadaljuje tudi, ko pride v področje WLAN-a in 
obratno. Same zahteve za izročitev pa niso zelo stroge. To pomeni, da 
se lahko kakovost storitev pri prehodu med omrežjema, kot posledica 
vertikalne izročitve klica (vertical handover), močno spremeni. Pri 
nekaterih bolj občutljivih storitvah, kot na primer tistih, ki zahtevajo veliko 
učinkovitost pri zakasnitvah, pa je možna tudi prekinitev.  

• 5. stopnja - dostop do UMTS storitev paketno komutirane domene z 
brezprekinitveno stalnostjo storitev: To je nadgradnja 4. scenarija, ki 
omogoča stalnost storitev brez omembe vrednih sprememb v kakovosti 
zveze ob prehodu med omrežjema. Tako se lahko storitve paketne 
domene uporabljajo neprekinjeno čez celotno WLAN in UMTS 
dostopovno omrežje.  
Primer scenarija 5: 3GPP Naročnik ima multimedijski terminal, ki 
vsebuje zmožnost VoIP povezav. Za multimedijske klice bi rad uporablal 
WLAN omrežje, kadar je to mogoče. Vendar pa bi rad te VoIP in 
multimedijske seje ohranjal tudi, če slučajno zapusti območje WLAN 
dostopovne točke, in to brez opaznih prekinitev.     

• 6. stopnja – Dostop do UMTS storitev vodovno komutirane domene 
z brezprekinitveno mobilnostjo: Cilj je dostop do storitev vodovno 
komutirane domene (npr. navaden govorni klic) iz WLAN omrežja. 
Omogočena bi morala biti dostop do teh storitev preko WLAN vmesnika 
in popolna mobilnost uporabnika. Ta scenarij ne vsebuje nikakršne 
vodovno komutirane karakteristike, potrebne v WLAN omrežju. Vendar 
pa niso našli nobenih primerov uporabe za ta scenarij, zato v 3GPP 
menijo, da naj tega scenarija ne bi bilo vredno nadalje razvijati. Tako se 
morda izvedbe tega scenarija ne bodo lotili [12]. Tudi v [10] se  omenja 
možnost, da ta scenarij nikoli ne bo razvit. Do takrat, ko bodo 
tehnologije, ki omogočajo tako stopnjo integracije, dovolj zrele, namreč 
utegne biti že ves promet paketno usmerjen (novejše 3GPP specifikacije 
– R5, R6), kar pomeni primer scenarija 5.  

 
Tabela 3 povzema zgoraj razložene scenarije. Z večjo stopnjo integracije se 
seveda pojavlja tudi zahteva po bolj kompleksni arhitekturi. Potrebni so dodatni 
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moduli, ki skrbijo za mobilnost uporabnika, moduli, ki omogočajo večjo kakovost 
storitev, ipd. 
 

 Scenarij 
1 

Scenarij 
2 

Scenarij 
3 

Scenarij 
4 

Scenarij 
5 

Scenarij 
6 

Skupno zaračunavanje X X X X X X 
Skupna skrb za uporabnika X X X X X X 
Nadzor dostopa prek 3G  X X X X X 
Zaračunavanje dostopa prek 3G  X X X X X 
Dostop do 3G storitev paketne 
domene 

  X X X X 

Dostop do 3G storitev paketne 
domene s stalnostjo storitev 

   X X X 

Dostop do 3G storitev paketne 
domene s stalnostjo storitev brez 
sprememb v kakovosti zveze 

    X X 

Dostop do 3G storitev vodovno 
komutirane domene z brezmejno 
mobilnostjo 

     X 

Tabela 3: scenariji medomrežne integracije [9] 

4.4 Predlagana arhitektura za 2. in 3. scenarij povzeta po 3GPP 

V tem poglavju bomo podrobneje pogledali arhitekturo, potrebno za izvedbo 
integracije po 2. in 3. scenariju iz 3GPP specifikacij [9]. S tema dvema 
scenarijema se dejansko poveže omenjeni omrežji in omogoči dostop 
uporabnikom do enakega nabora storitev, ne glede na to v področju katerega 
omrežja se nahajajo. Treba je razložiti potrebne nadgraditve posameznih 
omrežij v smislu arhitekture in protokolne podpore, potek registracije uporabnika 
preko tujega omrežja in rešitev problema prenosa podatkov oziroma uporabe 
storitev iz domačega omrežja in obratno.   
Višje stopnje integracije (scenarija 4 in 5) pa se posvečajo predvsem problemu 
izboljšanja kakovosti storitev v smislu mobilnosti, torej, kako omogočiti čim bolj 
učinkovito predajo zveze, ne da bi uporabnik občutil bistveno poslabšanje 
kakovosti storitev, ali pa da bi prišlo celo do prekinitve zveze.  Temu problemu 
se bom posvetil v poglavju 7 ter deloma v poglavju 8, tako da se na tem mestu 
ne bom podrobneje spuščal v razlago teh scenarijev. 
V scenariju 6 je nadgradnja ta, da ima lahko uporabnik v WLAN omrežju dostop 
do vodovno komutirane domene UMTS jedrnega omrežja. To pomeni, da lahko 
vzpostavi klicno povezavo preko te domene tudi iz WLAN omrežja z uporabo 
tunela. 
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4.4.1 Arhitektura, potrebna za scenarij 2 

Na sliki 7 je predstavljena WLAN/3G povezovalna arhitektura, ki izpolnjuje 
zahteve drugega scenarija. Na sliki gre za primer, ko WLAN omrežje ni 
neposredno povezano s 3G domačim omrežjem, torej komunikacija poteka 
preko nekega tujega UMTS omrežja (preko 3G AAA proxy strežnika).  
 

 

Slika 7: arhitektura integriranega UMTS/WLAN omrežja (scenarij 2) [9] 

Uporabniški podatki mobilnega terminala v 3G UTRAN omrežju in uporabniški 
podatki mobilnega terminala v WLAN omrežju se usmerjajo povsem drugače. 
Podatki terminala v WLAN omrežju se usmerjajo preko WLAN omrežja 
neposredno do interneta in tako ne vstopijo v 3G jedrno omrežje, medtem ko 
potujejo podatki terminala v 3G omrežju preko elementov SGSN in GGSN do 
zunanjega podatkovnega omrežja.  
Med omrežjema je potrebno izmenjati le AAA signalizacijski promet, za potrebe 
avtentikacije, avtorizacije in obračunavanja prometa naročnika, ki gostuje v 
WLAN omrežju. 
Glavni element v tej arhitekturi je 3G AAA strežnik v domačem UMTS omrežju, 
ki je nova funkcionalna komponenta, vpeljana v 3G omrežje, namenjena 
podpori sodelovanja z WLAN omrežji med postopkom avtentikacije uporabnika. 
Ta strežnik konča vso AAA signalizacijo z WLAN omrežjem in ima vmesniške 
povezave z drugimi 3G komponentami, kot so HLR, strežnik domačih 
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naročnikov (HSS - Home Suscriber Service), ki je HLR-ju dualni element, 
prehod za zaračunavanje s funkcijo za zbiranje stroškov (CGw/CCF - Charging 
Gateway/Charging Collection Function) ter sistem za sprotno zaračunavanje 
(OCS - Online Charging System). Oba elementa HLR in HSS sta naročniški 
bazi podatkov, ki jih 3G AAA strežnik uporablja za pridobivanje podatkov o 
naročniških informacijah za posamezne terminale, ki gostujejo v WLAN-ih, 
medtem ko elementa CGw/CCF in OCS priskrbita sprotne in nesprotne storitve 
zaračunavanja.  
Komunikacija med omrežjem WLAN in domačim UMTS omrežjem lahko poteka 
tudi prek tujih UMTS omrežij. V tem primeru v tujih UMTS omrežjih za 
usmerjanje avtentikacijskih podatkov do domačega UMTS omrežja skrbijo 3G 
AAA strežniki, ki prevzamejo nalogo 3G AAA proxy strežnika (na sliki 7). 3G 
AAA proxy prepozna IP naslov 3G AAA strežnika v domačem UMTS omrežju 
preko identifikatorja omrežnega dostopa (NAI - Network Address Identifier), ki 
ga pošlje mobilni terminal. DO 3G AAA strežnika ali proxy strežnika pa usmerja 
AAA podatke WLAN AAA proxy, ki je implementiran v WLAN omrežju, glede na 
NAI posredovan s strani mobilnega terminala.  
Čeprav je podatkovni promet usmerjan preko WLAN omrežja, pa lahko 3G 
omrežje (domače ali tuje) določi politiko uporabe storitev. 
Signalizacija med WLAN in domačim ali tujim UMTS omrežjem se prenaša 
preko vmesnika Wr/Wb v varnem načinu. Predlagan protokol za prenos 
podatkov preko tega vmesnika je Diameter, ki se uporablja za zagotavljanje 
AAA funkcij in prenašanje sporočil razširljivega avtentikacijskega protokola 
(EAP - Extensible Authentication Protocol) med mobilnim terminalom ter 3G 
AAA strežnikom. Vendar pa mora biti preko Wr/Wb vmesnika podprt tudi 
protokol Radius (Remote authentication dial-in user service - komutirana 
uporabniška storitev z oddaljeno avtentikacijo), da nudi podporo starim WLAN 
omrežjem (legacy WLANs). Preko Wr vmesnika se prenaša informacija o 
avtentikaciji in avtorizaciji, medtem ko se preko Wb vmesnika prenaša 
informacija o obračunavanju. Vmesnik Ws/Wc omogoča enako funkcionalnost 
kot Wr/Wb vmesnik, le da poteka med 3G AAA proxy strežnikom ter 3G AAA 
strežnikom. Ker poteka med dvema 3G omrežjema, ni potrebe po podpori 
protokola Radius. 

4.4.2 Arhitektura, potrebna za scenarij 3 

Za potrebe scenarija 3, tj. dostopa do 3G storitev paketno orientirane domene, 
je potrebno usmerjati uporabniški podatkovni promet do domačega ali tujega 
3G omrežja. Omrežna arhitektura, ki izpolnjuje te zahteve, je predstavljena na 
sliki 8 in je dejansko le nadaljevanje arhitekture iz scenarija 2 (slika 7). 
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Slika 8: arhitektura integriranega UMTS/WLAN omrežja (scenarij 3) [9] 

Vidimo, da signalizacijski podatki potekajo po isti poti, to je prek WLAN AAA 
strežnika do 3G AAA strežnika, medtem ko je podatkovni promet usmerjan do 
novega elementa v naročnikovem domačem 3G omrežju, imenovanega prehod 
za paketne podatke (PDG - Packet Data Gateway), preko podatkovnega 
prehoda za brezžični dostop (WAG - Wireless Access Gateway), ki se v 
zgornjem primeru, ko ni neposrednega dostopa do domačega UMTS omrežja, 
nahaja v tujem UMTS omrežju. Pot usmerjanja podatkov je vsiljena z uvedbo 
primernih tunelov, kar bomo podrobneje obdelali kasneje.  
PDG deluje podobno kot GGSN v 3G omrežju, usmerja podatke med mobilnim 
terminalom ter zunanjim podatkovnim omrežjem, ki ga izbere glede na zahteve 
mobilnega terminala po določenih storitvah (WAP, MMS, IP mulitmedija). Tip 
storitve  je razpoznaven preko imena WLAN dostopovne točke (W-APN - WLAN 
Access Point Name), ki je vključen v AAA signalizacijska sporočila. 
Dobro razvidno je, da ima terminal, ki gostuje v WLAN omrežju, na voljo 
povsem enake storitve kot terminal v 3G radijskem dostopovnem omrežju. 
 
Referenčne točke: 

• Wn: Vmesnik se uporablja za prenos tuneliranih podatkov med WLAN in 
WAG.  

 19



 

• Wp: Vmesnik se uporablja za prenos tuneliranih podatkov med WAG in 
PDG. Uporablja se tudi v primeru, ko je možna neposredna povezava 
med WLAN in domačim UMTS omrežjem. Takrat sta oba elementa v 
domačem omrežju. Predlagan protokol preko Wp vmesnika je tunelski 
protokol GPRS (GTP – GPRS Tunneling Protocol), ki se uporablja tudi 
preko Gn vmesnika med SGSN in GGSN. 

• Wm: Nahaja se med 3G AAA strežnikom ter PDG in se uporablja za 
vzpostavitev tunelskih atributov in IP konfiguracijskih parametrov 
mobilnega terminala od/proti PDG. AAA protokol preko vmesnika temelji 
na protokolu Diameter. 

• Wi: Je podoben vmesniku Gi v 3G PS domeni. Na podlagi IP je preko 
vmesnika Wi omogočeno medomrežno povezovanje z zunanjimi 
paketnimi omrežji. 

• Wg: Ta vmesnik v glavnem uporablja 3G AAA proxy za dostavo 
informacij o uveljavljanju usmerjevalne politike elementu WAG. Tako 
lahko WAG varno prepozna uporabnikove podatke in lahko uporabi 
zahtevano usmerjevalno shemo. 

     
Na koncu naj samo spomnim, da je ta scenarij nadgradnja prejšnjega, torej je 
še vedno možen dostop do podatkovnih storitev, kot je internet, neposredno 
preko WLAN omrežja in ne preko tuneliranja do UMTS omrežja. Bilo bi seveda 
zelo neučinkovito z vidika zakasnitev, če bi promet moral opraviti vso pot do 
domačega omrežja, še posebno, ko bi bilo domače omrežje fizično zelo 
oddaljeno od trenutne lokacije uporabnika.   

4.5 AAA (avtentikacija, avtorizacija in obračunavanje)  

Kot smo videli v poglavju 4.4, je ena izmed poglavitnih pogojev za uspešno 
integracijo uspešna avtentikacija gostujočega uporabnika. Overitveni proces, 
kot opisan v [9,10,15], v primeru gostovanja v tujem omrežju vključuje tuj in 
domač AAA strežnik, ki med seboj komunicirata. Če sta obe omrežji last istega 
operaterja, si lahko strežnika brezpogojno zaupata. Upoštevajoč heterogenost 
tehnologij dostopa in veliko število samostojnih operaterjev, ki med seboj 
sklepajo dogovore o gostovanju, pa je potrebno poskrbeti za dodatne varnostne 
mehanizme za komunikacijo med strežnikoma. Poleg tega je potrebno določiti 
enotna avtentikacijska pravila ne glede na tehnologijo in operaterja. Uporabljeni 
protokoli morajo soditi v standardno ogrodje, ki je v uporabi v brezžičnih 
omrežjih IP. Tak je protokol EAP, ki je razširljiv in elastičen ter ne določa 
natančnega postopka avtentikacije, temveč ga lahko razumemo kot nek ovitek, 
ki znotraj sebe omogoča različne avtentikacijske metode. Tak je tudi protokol 
Radius (ali njegov naslednik Diameter), ki omogoča prenos AAA informacij med 
dostopovnim ter avtentikacijskim strežnikom. Poleg tega mora WLAN omrežje 
podpirati standard 802.1x, ki omogoča dostop do omrežja s priključki ali porti, in 
temelji na EAP avtentikacijskem protokolu. Leži v MAC sloju in filtrira okvirje na 
poti od/do neoverjenih terminalov. Preden je overjanje končano, je do zgornjih 
slojev dovoljen dostop le overjevalnim podatkom, s čimer se prepreči dostop do 
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omrežja pred uspešno zaključenim overjanjem. Na sliki 9 vidimo AAA 
protokolno arhitekturo od konca do konca.  
  

 

Slika 9: AAA protokolna arhitektura od konca do konca [9] 

Preden je naročniku (od sedaj naprej tudi MT ali mobilni terminal) dovoljen 
dostop do omrežja, mora biti: 

 overjen s strani lokalnega AAA strežnika (WLAN AAA proxy), ki preveri 
njegov naročniški profil ali privilegije dostopa preko domačega AAA 
strežnika (3G AAA server). V primeru na slikah 8 in 9, ko komunikacija 
poteka še preko tujega UMTS omrežja, pa je med WLAN AAA proxy 
strežnikom in 3G AAA strežnikom še AAA posrednik (3G AAA proxy, ki 
se nahaja v tujem UMTS omrežju). 

 Generirati je potrebno začasne varnostne ključe ter jih razdeliti med 
vpletene strani, da bi se zagotovil varen in zaupen prenos preko zračnih 
prenosnih poti in tudi olajšalo morebitno ponovno avtentikacijo. 

4.5.1 AAA signalizacija za scenarij 2 

Slika 10 predstavlja običajen diagram sekvence sporočil med postopkom 
avtentikacija uporabnika (po zahtevah scenarija 2). 
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Slika 10: sekvenca sporočil med postopkom avtentikacije mobilnega terminala v WLAN 
omrežju [9] 

Avtentikacijski postopek je preko protokola 802.1x sprožen vsakič, ko MT pride 
v območje, ki ga pokriva nova WLAN dostopna točka. Najprej MT pošlje z EAP 
odzivnim (EAP-response) sporočilom WLAN omrežju (omrežje vsebuje 
dostopno točko in WLAN AAA proxy) svojo identiteto. Identiteta, NAI-1 (Network 
Access Identifier – identifikator omrežnega dostopa), je formata 
uporabniško_ime@področje, kjer se uporabniško ime nanaša na 3G naročnino 
v domačem UMTS omrežju in lahko npr. vsebuje mednarodni identifikator 
mobilne postaje (IMSI), področje pa oblika imena internetne domene, kot je 
določena v RFC 1035. V tem primeru bi format lahko bil: 
homeMNC.homeMCC.WLAN.3Gnetwork.org (koda domačega mobilnega 
omrežja.domača mobilna deželna koda.WLAN.3Gomrežje.org). WLAN lahko, 
na primer preko strežnika domenskih imen (DNS – domain name server), 
preveri, če lahko ta naslov pretvori v IP naslov, ki je vsebovan v usmerjevalni 
tabeli WLAN AAA strežnika. Če je rezultat pozitiven (če je sklenjen neposredni 
dogovor o gostovanju), se preko Wr vmesnika prepoznanemu UMTS omrežju 
pošlje AAA prošnja za dostop. V nasprotnem primeru pa WLAN pošlje MT 
podatke o oglaševanju omrežja, ki vsebujejo vsa UMTS omrežja, s katerimi ima 
neposredne povezave. MT izbere preferenčno tuje UMTS omrežje in oblikuje 
drugo NAI (NAI-2), ki vsebuje obe UMTS omrežji, tujega in domačega. 
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Uporabita jo tako WLAN AAA proxy kot tudi AAA strežnik v tujem UMTS 
omrežju, da usmerita podatke do domačega 3G AAA strežnika.  
3G AAA strežnik nato komunicira s HSS ali HLR, da dobi WLAN naročniški 
profil mobilnega terminala in informacije o overjanju. Nato se začne faza 
sporazuma o overjanju ključa, ki temelji na EAP-AKA (EAP-Authentication and 
Key Agreement) ali EAP-SIM (EAP-Subscriber Identity Module) metodah. Na 
sliki 9 vidimo, da mora biti metoda, uporabljena za avtentikacijo MT, 
implementirana le s strani MT in domačega 3G AAA strežnika. WLAN mora 
podpirati le generični EAP in EAP-over-LAN (EAPOL), kot je določeno v 802.1x.  
Po uspešnem sporazumu o overjanju ključa 3G AAA strežnik pošlje sporočilo o 
sprejetem dostopu (access accept message), ki vsebuje šifrirni ključ za podatke 
ter morebiti še nekatera filtrirna pravila, ki se tičejo vodenja uporabniških 
podatkov. Ta pravila lahko 3G AAA proxy v tujem UMTS omrežju modificira 
glede na politiko tega omrežja. 
Po prejemu EAP sporočila o uspešni overitvi MT običajno uporabi protokol za 
dinamično konfiguriranje gostiteljev (DHCP - Dynamic Host Configuration 
Protocol), za pridobitev naslova IP, ki ga uporablja v tistem WLAN omrežju.       

4.5.2 AAA Signalizacija za scenarij 3 

Glavna zahteva v scenariju 3 je terjatev usmerjanja uporabniških podatkov med 
MT in PDG. Aplicirana je z vzpostavitvijo primernih tunelov, ki omogočajo varen 
in zanesljiv prenos podatkov. Tunel je lahko vzpostavljen na zahtevo mobilnega 
terminala ali pa brez njegovega posredovanja, torej mobilnemu terminalu 
transparentna vzpostavitev tunela. 
Druga, že prej omenjena karakteristika, specifična za scenarij 3, je uporaba 
identifikatorja W-APN, ki ga MT pošlje 3G AAA strežniku in z njim eksplicitno 
zahteva dostop do 3G paketne domene.   

4.5.2.1 Vzpostavitev tunela na zahtevo mobilnega terminala 

V tem primeru se tunel vzpostavi na zahtevo MT samega in se začne pri MT ter 
konča pri PDG. Na sliki 11 je predstavljen signalizacijski diagram za ta primer. 
Vidimo, da do točke 6 na diagramu signalizacija poteka enako kot v primeru 
scenarija 2 (slika 11). Edina razlika je, da MT poleg NAI pošlje tudi W-APN. Ta 
identifikator uporabi 3G AAA strežnik za avtorizacijo in začetek vzpostavljanja 
tunela. 
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Slika 11: AAA signalizacija v primeru vzpostavitve tunela na zahtevo mobilnega terminala 
[9] 

4.5.2.2 Vzpostavitev tunela brez posredovanja mobilnega terminala 

V tem primeru se za prenos uporabniških podatkov vzpostavita dva mobilnemu 
terminalu transparentna tunela, eden med WLAN dostopovnim prehodom 
(WLAN AG – WLAN Access Gateway), ki je na robu WLAN omrežja, in med 
WAG, drugi pa WAG in PDG v domačem UMTS omrežju, kot kaže slika 12. Po 
WLAN omrežju se promet usmerja ali normalno s protokolom IP ali pa se prvi 
tunel vzpostavi kar med dostopovno točko WLAN omrežja in WAG elementom.  
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Slika 12: usmerjanje podatkov preko tunelov, vzpostavljenih brez posredovanja MT [9] 

 
Kot smo videli na sliki 11, se postopek overjanja MT ne spreminja, razlike 
nastanejo pri vzpostavitvi poti usmerjanja. Slika 13 prikazuje vzpostavitev 
tunelov brez posredovanja MT. Po uspešni overitvi terminala 3G AAA server 
ugotovi (npr. iz naročniških podatkov uporabnika), da naj bi se uporabljal ta 
način vzpostavitve tunela. Zato se s PDG dogovori za tunelske lastnosti, ki 
bodo uporabljene preko Wp vmesnika, ter obvesti PDG o W-APN, zahtevanem 
s strani MT. Ko 3G AAA proxy prejme sporočilo o dovoljenem dostopu, WAG 
elementu sporoči tunelske lastnosti (npr. tip tunela, IP naslov PDG elementa). 
Poleg tega se 3G AAA proxy odloči, kakšen tunel bo uporabljen preko vmesnika 
Wn in posreduje sporočilo WLAN AAA proxy-ju. Ko sta oba mobilnemu 
terminalu transparentna tunela vzpostavljena, MT prejme EAP sporočilo o 
uspešni vzpostavitvi zveze in posledično uporabi DHCP protokol za pridobitev 
IP naslova. DHCP paketi so lahko tunelirani do PDG, MT pa je dodeljen naslov 
IP iz naslovnega prostora domačega UMTS omrežja, ali pa so procesirani v 
WLAN-u ter je MT dodeljen naslov IP iz naslovnega prostora WLAN omrežja.        
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Slika 13: AAA signalizacija v primeru vzpostavitve tunela brez posredovanja MT [9] 

 
Primerjava lastnosti zgornjih načinov tuneliranja je narejena v tabeli 4. Ker 
imata oba načina svoje dobre in slabe strani, so možni tudi hibridni pristopi, npr. 
mobilnemu terminalu transparenten tunel med WAG in PDG, z uporabo 
protokola GTP, ter tunel, vzpostavljen na zahtevo MT, med MT in WAG. Tak 
način tuneliranja je podoben tuneliranju v 3G omrežjih, kjer je vzpostavljen tunel 
na zahtevo MT, od MT do SGSN, in  terminalu transparenten tunel od SGSN do 
GGSN.  
 
 
 
 
 
 
 

 26



 

Lastnost MS-transparent tunelling MS- initiated tunelling 

Intervencija MT Ni potrebna. Potrebna. 

Simultan dostop do 
več paketnih 
podatkovnih omrežij 
(PDN – packet data 
network) 

Ker je tunel vzpostavljen kot del grajenja WLAN 
seje, ima lahko MT dostop le do enega PDN.  

Lahko se vzpostavi več tunelov, od 
katerih je vsak povezan z različnim 
PDN. Torej je dostop do več PDN 
možen, npr. dostop do interneta ter 
hkrati do korporativnega intraneta.  

Vpliv mobilnosti Mobilnost MT-ja ima lahko velik vpliv na tunel. 
Posebno, ko se MT giblje med dostopovnimi 
točkami, lahko pride do potrebe po ponovni 
vzpostavitvi tunela. Zabeležimo, da tak tunel lahko 
izvira iz neke druge naprave v WLAN omrežju kot 
dostopovne točke, npr. WLAN AG, kot kaže slika 
15.   

Ponovna vzpostavitev tunela ni 
potrebna, ko MT zamenja dotopovno 
točko. Tako ima mobilnost minimalen 
vpliv na tako vzpostavljene tunele. 

Vpliv na zračni 
vmesnik 

Ni dodatne režije (glave) na zračnem vmesniku.  Na vmesniku je zaradi enkapsulacije, 
ki jo izvede MT, dodana dodatna 
glava.  

Varnost Bolj varen, saj Mt ni vpleten v vzpostavitev tunela. Manj varen. 

Procesiranje v MT Ne zahteva nobenih dodatnih sposobnosti 
procesiranja. 

Potrebne dodatne sposobnosti 
procesiranja za izvajanje upravljanja 
tunela. 

Tabela 4: primerjava med vzpostavitvijo tunela brez in z posredovanjem MT [9] 
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5. Gostovanje WLAN uporabnika v UMTS omrežju 

Ta scenarij je zaenkrat manj raziskan kot scenarij gostovanja mobilnega 
uporabnika v WLAN omrežju. Razlika je seveda v tem, da so mobilna omrežja, 
ko pride do problema upravljanja gostovanja in skrbi za domačega uporabnika, 
veliko bolj izpopolnjena kot WLAN omrežja. Uporabi se namreč lahko uporabi 
večina arhitekture, ki se uporablja že pri gostovanju v tujih mobilnih omrežjih. 
Potrebne so le manjše nadgraditve ali nekateri dodatni elementi, ki omogočajo 
gostovanje v fiksnih WLAN omrežjih. Postavljena je že vsa AAA arhitektura, 
vsak operater ima naročniške baze podatkov (HLR, VLR). Uporabnik  za 
identifikacijo v vseh omrežjih (seveda tudi WLAN) uporablja univerzalni modul 
(U)SIM. Naročniški profili uporabnikov so lahko shranjeni na kartici (U)Sim ali 
pa v naročniških bazah podatkov. 
Glavno vprašanje se pojavlja na področju identifikacije uporabnika v tujem 
omrežju. V WLAN omrežju se uporabnik identificira na podlagi uporabniškega 
imena in gesla, tako kot je to potrebno opraviti ob priklopu v omrežje preko 
domačega osebnega računalnika, poleg tega pa se za dodatno verifikacijo 
uporabnika uporabljajo varnostni certifikati. Tak način identifikacije pa v 
mobilnem omrežju ni mogoč, saj ta poteka preko USIM kartice ob prvem stiku 
terminala z bazno postajo.    
Po mojem mnenju sta najbolj verjetni dve hipotetični rešitvi. V obeh primerih 
morata ponudnika storitev seveda podpisati dogovor o gostovanju uporabnikov. 

5.1 Uporaba (U)SIM kartic mobilnega operaterja 

Pri prvi bo imel vsak WLAN naročnik, katerega naročniški profil bo dovoljeval 
gostovanje v mobilnem omrežju,  enako (U)SIM kartico, kot jo imajo domači 
mobilni naročniki, in bo vpisan v lokacijski register v omrežju mobilnega 
operaterja. Bazna postaja pa bi zaradi postopkov obračunavanja dovoljenih 
storitev na podlagi profila uporabnika razbrala, da je WLAN naročnik. 
Uporabnikov naročniški profil bi bil seveda temu primeren. Avtentikacija 
uporabnika in zaračunavanje storitev bi se izvršilo v jedrnem omrežju mobilnega 
operaterja. S tem v fiksnem WLAN omrežju ne bi bilo potrebnih nobenih 
infrastrukturnih sprememb. Tako bi WLAN omrežje predstavljalo nekakšno 
podružno omrežje mobilnega omrežja. Slabost bi tu seveda bila, da bi bil 
uporabnik omejen le na svojega 'domačega' mobilnega operaterja ter na 
operaterje, ki imajo z njim podpisane dvostranske pogodbe. To pa pomeni 
veliko odvisnost WLAN fiksnega operaterja od mobilnega operaterja. Dodatno 
vprašanje regulativne narave je, kateri od operaterjev bi uporabnikom izdajal 
(U)SIM kartice, mobilni ali fiksni operater. Najverjetneje bi to bil kar mobilni 
operater, ki bi za naročnike fiksnega operaterja, s katerim ima podpisan 
dogovor o gostovanju, priskrbel potrebne kartice. 
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5.2 Postavitev potrebnih omrežnih modulov v domače WLAN 
omrežje 

Če pa želi biti fiksni operater bolj neodvisen in sam odločati, s katerimi 
mobilnimi operaterji želi podpisati dogovore o gostovanju uporabnikov, mora v 
svoje omrežje implementirati vso potrebno arhitekturo. To pomeni 
avtentikacijski strežnik in različne registre (HLR ali HSS, VLR, registre za 
zaračunavanje storitev itn.). Vstopiti mora v GSM zvezo, da lahko svojim 
uporabnikom priskrbi (U)SIM kartice. Torej mora fiksni operater priskrbeti 
opremo, značilno za mobilne operaterje. Identifikacija in avtentikacija WLAN 
uporabnika v UMTS omrežju bi potekala tako kot v primeru gostovanja 
mobilnega uporabnika v WLAN omrežju. Preko podatkov, ki bi jih terminal 
posredoval bazni postaji, bi se poiskalo domače WLAN omrežje, nato pa bi za 
avtentikacijo uporabnika poskrbela AAA strežnika v obeh omrežjih. 
Ta rešitev je po mojem mnenju bolj verjetna, saj moramo upoštevati, da bodo 
vsa WLAN omrežja, ki bodo omogočala gostovanje mobilnih uporabnikov, tako 
ali tako potrebovala AAA strežnike, kot je to opisano v poglavjih 4.4 in 4.5. 
Poleg tega pa bi bil tako WLAN ponudnik veliko bolj neodvisen. Pomembno je 
predvsem približevanje fiksnega operaterja mobilnemu v smislu implementacije 
opreme, ki je v domeni mobilnih operaterjev. Iz tega je razviden trend manjšanja 
razlik med operaterji, kar je posledica razvoja omrežij naslednje generacije, kjer 
bodo omrežja še bolj tesno povezana v nekakšen enoten sklop in se bodo meje 
med njimi vedno bolj brisale. 
Seveda pa so to le predvidevanja, rešitev utegne biti povsem drugačna, saj o 
tem področju še ni veliko govora. Večino naporov se, kot sem že omenil, 
trenutno usmerja v gostovanje v obratni smeri. Vendar pa bo tudi to privedlo do 
razmišljanja o zgornjih problemih, saj bodo mehanizmi za predajo zveze, 
mehanizmi za upravljanje kakovosti storitev ter razni protokoli enaki v obeh 
primerih.  
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6. Trenutni razvojni projekti na tržišču 

Na tržišču so se že pojavile različne tehnologije, ki ponujajo ali pa razvijajo 
infrastrukturne ali protokolne rešitve za konvergentna UMTS/WLAN omrežja in 
brezmejno prehajanje med njimi. Gre za medsebojno sodelovanje različnih 
podjetij na področju telekomunikacij, ki se združujejo v različne skupine, forume 
ali združenja. 

6.1 Nortel in BB Mobile  

Podjetje Nortel je v začetku junija 2005 v sodelovanju z BB Mobile na 
Japonskem izvedlo prvo uspešno zvezno predajo klicnih in podatkovnih storitev 
med obstoječim mobilnim 3G omrežjem, ki deluje v frekvenčnem pasu 1,7 GHz, 
ter WLAN omrežjem. To brezmejno mobilnost je omogočila inteligenca, ki jo je v 
omrežje vgradilo podjetje Nortel [25]. 

6.2 BridgePort Networks 

BridgePort Networks je razvil 'Mobile to VoIP' rešitev, ki omogoča mobilnim 
uporabnikom neprekinjen sprejem mobilnih storitev v širokopasovnem 
brezžičnem WLAN omrežju z uporabo protokola za zagon seje (SIP - Session 
Initiation Protocol). Do omrežja dostopajo preko dvozvrstnega  mobilnega in 
WLAN terminala (dual mode terminal). 'Mobile to VoIP' podpira klicne storitve, 
storitev kratkih sporočil (SMS - Short Message Service) ter podatkovne storitve. 
Rešitev temelji na produktu, implementiranem v jedrnem omrežju, imenovanem 
NomadicONE prehod za konvergenco omrežij (NCG - Network Convergence 
Gateway), ki uporablja 'roaming' tehnologijo za razširitev storitev, vezanih na 
isto telefonsko številko, na več dostopovnih omrežij, vsebujoč mobilna, 
kabelska, DSL in WI-Fi omrežja (slika 14). [23,26]. 

 

Slika 14: implementacija NomadicONE NCG v jedrnem omrežju [23] 
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6.3 UMA  

Mobilni dostop preko nelicenciranega spektra (UMA - Unlicensed Mobile 
Access) je projekt, v katerem sodeluje veliko število članov, ubral pa je 
drugačen pristop kot Bridgeport Networks [24,26]. Tehnologija UMA (slika 15) 
omogoča dostop do GSM in GPRS storitev preko omrežij, ki delujejo v 
frekvenčnem pasu, za katerega ni potrebna pridobitev koncesije (WLAN, 
Bluetooth). Uporabniku omogoča uporabo klicnih in podatkovnih storitev, ki so 
mu omogočene v domačem mobilnem omrežju. Je transparentna za obstoječe 
naprave, kot so dostopovne točke, usmerjevalniki in modemi. Varnost je 
ekvivalentna varnosti v trenutnih GSM omrežjih.  
 

 

Slika 15: UMA arhitektura [24] 

6.4 Intel in IRAP  

Zvezno prehajanje med omrežji je tudi cilj podjetja Intel, ki aktivno sodeluje z 
industrijo pri razvoju rešitve, ki temelji na standardih ter se imenuje IRAP 
(International Roaming Access Protocols). IRAP je nelastniška rešitev, ki ima 
podporo industrije in odobravanje glavnih standardizacijskih teles, kot so GSM 
Association, IEEE in Wi-Fi Alliance. IRAP ni nova tehnologija, temveč gre za 
pristop od konca do konca, je odprto ogrodje, ki uporablja profile že obstoječih 
standardnih protokolov, že preverjene standardizirane vmesnike, protokole 
jedrnega omrežja, raziskuje uporabo univerzalnih avtentikacijskih in varnostnih 
metod med uporabnikom ter ponudnikom storitev itn. Njihovo vodilo je, da 
dandanašnji fragmentiran nabor standardov in protokolov ne naslavlja vseh 
problemov gostovanja v zadovoljivi meri. Zato želi Intel doseči, da bi industrija 
začela standardizirati brezžična omrežja na bolj dosleden način. IRAP je 
predlog, ki omogoča varnejšo, enostavnejšo in stalno povezanost za brezžične 
uporabnike po celem svetu. 
Varnost izboljša tako, da zagovarja prevzetje robustne varnosti prek zraka in 
enkripcijskih metod. Te metode vključujejo prehod na WPA in sčasoma na WPA 
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2 (IEEE 802.11i). Za omogočanje skupnih scenarijev prijavljanja v omrežje 
predpisuje uporabo protokolov 802.1x ter EAP kot avtentikacijsko ogrodje. To 
omogoča ponudnikom storitev podporo različnih metod avtentikacije (certifikati, 
SIM, uporabniško ime/geslo) prek istega ogrodja, kar pomeni lažjo avtentikacijo 
uporabnika med gostovanjem ne glede na dostopovno omrežje, ki ga uporablja. 
IRAP profil predvideva tudi uporabo enotnega računa ne glede na lastništvo 
omrežja, v katerem uporabnik gostuje [27].  

6.5 IEEE 802.21 

Znotraj telesa IEEE se razvija nov standard 802.21, ki se osredotoča na 
podporo predaje zveze med omrežji tipa 802, naj bodo žična ali brezžična, kot 
tudi med omrežji tipa 802 ter ostalimi omrežji. Pričakuje se, da ratifikacija tega 
standarda ne bo končana pred letom 2007 [26]. 
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7. Upravljanje mobilnosti 

Ko je bilo v poglavju 4.4 govora o potrebni infrastrukturi za integracijo omrežij 
po scenariju 2 in 3, ni bila nikjer omenjena potreba po mobilnosti oziroma po 
neprekinjeni povezavi. Scenarija 2 in 3 predvidevata le uporabo določenih 
storitev v obeh omrežjih, ni pa nobene zahteve po vzdrževanju sej ali zvez, 
začetih že pred prehodom v novo omrežje. Uporabnik se ob prvem kontaktu z 
bazno postajo registrira s postopkom overitve ter dobi nov IP naslov, ki mu 
omogoči sprejem podatkov na novi lokaciji. Če pogledamo razvrstitev scenarijev 
iz poglavja 4.3, vidimo, da se zahteva po stalnosti zveze pojavi šele pri višjih 
nivojih integracije.  Uresničitev te zahteve pa je seveda ena najpomembnejših 
nalog za uspeh integriranih omrežij IP naslednje generacije. Uporabnika 
namreč zanima le, da, ko se giblje med omrežji, ohranja, pod enakimi ali vsaj 
podobnimi pogoji, trenuten klic ali neko drugo trenutno odprto aplikacijo, ne pa 
da mu novo omrežje omogoča boljšo kakovost storitev, vendar le v primeru, če 
prekine vse trenutne aplikacije in jih kasneje ponovno odpre. Zato je trenutno 
veliko poudarka namenjeno razvoju učinkovitih protokolov, ki bodo omogočali 
brezmejno mobilnost uporabnika ob stalni povezanosti, ne glede na dostopovno 
tehnologijo, ki jo tisti trenutek uporablja. 
V poštev sta prišla predvsem dva protokola, Mobile IP v.4/v.6 in SIP, omenja pa 
se še realizacija z uporabo mobilnega prenosnega protokola s krmiljenjem 
struje (mSCTP - Mobile Stream Control Transmission Protocol) [16-22]. 

7.1 Mobile IP 

Mobile IP je standard, ki ga je razvila delovna skupina za internetsko inženirstvo 
(IETF - Internet Engineering Task Force), rešuje pa problem mobilnosti v 
omrežnem sloju ISO/OSI referenčnega modela in naredi mobilnost 
transparentno za višje nivoje ter omogoča vzdrževanje obstoječih TCP povezav 
(Transmission Control Protocol - protokol za krmiljenje prenosa).  
V omrežjih IP naslov, poleg tega da je identifikator končne točke, predstavlja 
lokacijo terminala v omrežju. Ko se mobilni terminal giblje in menja točke, prek 
katerih dostopa do omrežja, se povezava med lokacijo in identiteto zgubi. 
Problem bi lahko rešili tako, da bi terminalu vsakič določili nov IP naslov, vendar 
bi to pomenilo, da bi se TCP povezave, ki jih vzdržuje terminal, ob vsaki 
menjavi lokacije prekinile, saj se nanašajo na IP naslov. TCP povezava je 
dvosmerna in je določena s parom dveh konektorskih točk ali 'socket-ov'. 
Konektorska točka na strani izvora je sestavljena iz IP-naslova izvora ter 
priključka ali porta TCP, točka na strani ponora pa z enakimi podatki ponora. Ko 
se eden teh parametrov spremeni (ko na primer terminal zamenja dostopovno 
točko, ki je v drugem logičnem omrežju IP /roaming/, se mu spremeni naslov 
IP), se TCP povezava poruši. Protokol Mobile IP ta problem rešuje z uporabo 
dveh naslovov IP, stalnega naslova (domači naslov), dodeljenega terminalu, ki 
deluje kot identifikator končne točke, ter začasnega naslova (CoA - Care-of 
Address), ki podaja trenutno lokacijo terminala. 
Slika 16 predstavlja Mobile IP postopek. Stalen naslov IP se uporabi za 
identificiranje terminala, ne glede na njegovo lokacijo. Naloga protokola Mobile 
IP je, da najde lokacijo terminala, tako da ta lahko prejema pakete na katerokoli 
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lokacijo. Te funkcije se upravljajo na omrežnem nivoju (IP nivo) s komunikacijo 
med domačim agentom (HA – Home Agent) v domačem omrežju ter tujim 
agentom (FA – Foreign Agent) v omrežju, v katerem terminal gostuje. HA in FA 
funkcionalnosti sta lahko fizično implementirani ali v IP mejnih usmerjevalnikih 
ali pa v samostojnih strežnikih. V tujem omrežju mora terminal najprej pridobiti 
začasen CoA, ki mu ga lahko dodeli FA (FACoA), ali pa mu je dodeljen preko 
alternativnega mehanizma, npr. DHCP protokola (CoCoA – Colocated CoA). Ko 
mobilni terminal prejme CoA, opravi še registracijski postopek, s katerim obvesti 
HA o novem IP naslovu, torej o svoji novi lokaciji. S tem omogoči HA, da ažurira 
svojo usmerjevalno tabelo. Tako lahko HA prestreže vse pakete, namenjene 
mobilnemu terminalu in jih preko tunela usmerja naprej do FA ali pa direktno do 
mobilnega terminala (v primeru CoCoA). Vsak paket, ki ga HA posreduje do FA, 
mora imeti kot ciljni IP naslov trenutni CoA. HA mora zato 'enkapsulirati' 
originalne pakete, tako da domači IP naslov nima nobenega vpliva na 
usmerjanje paketov. Medtem ko mora ves promet, namenjen do mobilnega 
terminala preko HA, pa v obratni smeri poteka promet direktno od mobilnega 
terminala do končne točke (npr. internetni strežnik). Temu načinu usmerjanja 
pravimo trikotno usmerjanje. V primeru, ko terminal pridobi CoA preko protokola 
DHCP, je možno da dostopovni usmerjevalnik v omrežju ne bo posredoval 
paketov, prihajajočih od terminala (uplink traffic), saj IP-naslov izvora (domač 
naslov) morda ni topologijsko pravilen glede na naslovno polje domene 
dostopovnega usmerjevalnika. V tem primeru je potrebno usmerjanje preko 
povratnega tunela do HA, kjer je naslov izvora CoA, dodeljen s strani lokalne 
domene. 
Pomembno pri IP protokolu je torej, da terminal ohranja stalen IP naslov, s 
čimer je možna ohranitev TCP povezav, in da končna točka ne potrebuje 
nobenega znanja o protokolu Mobile IP, kar močno poenostavi implementacijo 
protokola v omrežje. 
 

 

Slika 16: Mobile IP [17] 
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7.1.1 Mobile IP in AAA sodelovanje  

Med samim postopkom predaje zveze je potrebno poskrbeti tudi za overitev 
uporabnika, kar pa mora čim manj vplivati na skupen čas predaje zveze. Pri 
sodelovanju med Mobile IP in AAA je potrebno arhitekturi, potrebni za Mobile 
IP, priključiti tudi AAA arhitekturo [21]. FA mora biti tesno povezan s tujim AAA 
strežnikom, HA pa z domačim AAA strežnikom. Če ta AAA strežnika ne moreta 
komunicirati neposredno, so v shemi tudi povezovalni AAA strežniki. V primeru 
gostovanja mobilnega uporabnika v WLAN omrežju, kot to predstavljajo slike v 
poglavju 4.4, bi bil tuj AAA strežnik kar WLAN AAA proxy domač AAA strežnik 
pa 3G AAA strežnik, medtem ko povezovalne AAA strežnike predstavljajo 3G 
WLAN proxy-ji. 
Pomembni koraki pri registraciji uporabnika so naslednji: 

• FA vpraša tuj AAA strežnik za pomoč pri Mobile IP registraciji, 

• tuj AAA strežnik pogleda domenski del NAI mobilnega terminala in 
naveže stik z domačim AAA strežnikom, 

• domači AAA strežnik avtenticira in avtorizira mobilni terminal, 

• domači AAA strežnik naveže stik z HA, ta pa nadaljuje Mobile IP 
postopek. 

 
Razvidno je, da se med postopek komunikacije med FA in HA vrine še dodaten 
AAA postopek, medtem ko ostalo ostane nespremenjeno.  
 

7.2 SIP 

SIP je v osnovi signalizacijski protokol aplikacijkega sloja, ki služi za 
vzpostavljanje, upravljanje in rušenje multimedijskih sej. Uporabnik uporablja 
naslov, podoben e-mail naslovu, oblike uporabnik@domena. SIP definira vrsto 
sporočil (INVITE, ACK, BYE, REGISTER itn.), odgovori na ta sporočila pa 
sporočajo uspeh ali neuspeh izvršitve in se razlikujejo po statusnih kodah: 1xx 
(100 - 199) za ažuriranje procesa, 2xx za uspeh, 3xx za preusmeritve ter višje 
številke za neuspeh. Vsaka SIP seja ima unikaten identifikator, ki se uporablja 
vedno, kadar se sporočila nanašajo na to sejo, npr. za dodajanje novega medija 
ali pa za modifikacijo trenutne seje.  
Mobilni terminal (na sliki 17 SIP terminal A) želi vzpostaviti sejo npr. z nekim 
terminalom (SIP terminal B), katerega domače omrežje je omrežje x, ter pošlje 
SIP sporočilo za zagon seje (INVITE) na njegov naslov user@omrežje_x. V 
primeru, da se ta terminal nahaja v domačem omrežju, se preko SIP proxy 
strežnika vzpostavi seja. Če pa terminala ni v domačem omrežju, preusmerjalni 
strežnik mobilnemu terminalu vrne trenutni naslov iskanega cilja, namesto da bi 
preusmeril sporočilo do tega cilja, kar se močno pozna pri obremenjenosti 
strežnika. Za usmerjanje skrbijo le proxy strežniki. Tako SIP proxy strežniki kot 
preusmerjalni strežnik sprejmeta registracijo uporabnika, v kateri je podana 
njegova trenutna lokacija, ki se lahko shrani lokalno v strežniku ali pa v 
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posebnem lokacijskem strežniku. SIP omogoča osebno mobilnost, saj se lahko 
uporabnik registrira tudi preko drugega terminala. Običajno so SIP prošnje in 
odgovori poslani z uporabo protokola uporabniškega datagrama (UDP - User 
Datagram Protocol), čeprav protokol podpira tudi TCP. Tipična signalizacija v 
primeru preusmeritve je predstavljena na sliki 17. Sporočila tipa ACK, ki 
potrjujejo sprejem odgovora, so tu izpuščena, a le zaradi preglednosti slike.    
 

 

Slika 17: SIP postopek preusmerjanja klica [19] 

7.2.1 SIP kot protokol za podporo mobilnosti 

Protokol SIP pa se lahko uporabi tudi v primeru terminalske mobilnosti. Razlika 
je v bistvu v frekvenci spreminjanja lokacije ter v tem, da lahko uporabnik 
zamenja lokacijo (naslov IP) med aktivno sejo in ne izgubi povezave. Gre za 
rešitev v aplikacijskem sloju OSI modela, za razliko od Mobile IP, ki je 
pozicioniran v omrežnem IP sloju.  
Ko mobilni terminal pride v novo omrežje, najprej pridobi nov IP naslov preko 
DHCP strežnika. Nato pošlje končni točki, s katero ima vzpostavljeno sejo, novo 
SIP sporočilo INVITE, v katerem uporablja isti identifikator seje, kot pri originalni 
vzpostavitvi klica. S tem ji sporoči nov naslov IP, na katerega naj odslej pošilja 
podatke. V bistvu je to le ažuriranje trenutnega opisa seje. Nato se še registrira 
v preusmerjalnem strežniku v domačem omrežju, da ta izve novo lokacijo 
terminala. S tem se zaključi proces predaje zveze (slika 18). Prednost tega 
pristopa je zavedanje o mobilnosti na aplikacijski ravni.  
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Slika 18: upravljanje mobilnosti z uporabo protokola SIP [20] 

7.3 Primerjava protokolov SIP in Mobile IP 

Oba opisana protokola torej omogočata mobilnost uporabnika brez prekinitve 
zveze, vendar pa imata oba protokola določene slabosti. Velik problem 
protokola Mobile IP je trikotno usmerjanje, ki povzroča zakasnitev prometa, 
namenjenega terminalu. Predvsem je to močno opazno, kadar je mobilni 
terminal zelo oddaljen od HA. Poleg tega enkapsulacija IP glave pomeni 
povečano dolžino paketov. Dodatna glava namreč vsakemu paketu doda 
približno 20 oktetov, kar je v primerjavi z velikostjo avdio paketa, ki je okoli 60 
oktetov, vključno z IP, UDP in RTP (Real-time Transport Protocol - protokol za 
prenos v realnem času) glavami, če je bitna hitrost kodirnika 6 kbit/s, zelo veliko 
[19]. Ta dva problema sta toliko bolj kritična pri storitvah, ki zahtevajo prenos v 
realnem času. Problem trikotnega usmerjanja se lahko reši z optimizacijo 
usmerjanja, tako da se končni točki, ki komunicira s terminalom, pošlje 
povezovalne informacije glede novega IP naslova terminala (da lahko poveže 
nov naslov s starim). Vendar pa bi to zahtevalo spremembe v IP skladu končnih 
točk, tako da bi lahko enkapsulirali IP pakete in shranili CoA terminala ali FA, 
poleg tega pa to možnost podpira le IPv6. Poleg tega lahko končni točki pošlje 
te podatke le HA, kar bi pomenilo novo zakasnitev, preden bi vozlišče ugotovilo, 
kam pošiljati pakete.  
S tega stališča ima SIP veliko prednost, saj omogoča direktno komunikacijo 
med terminalom in končno točko, in to brez spreminjanja njenih IP skladov. 
Protokol SIP torej ponuja boljše rezultate pri uporabi aplikacij, občutljivih na 
zakasnitve (multimedija), ki uporabljajo protokol UDP. Po drugi strani pa ne 
omogoča ohranjanja TCP povezav, saj ne podpira uporabe stalnega IP naslova, 
ker je uporabnik identificiran le preko SIP naslova [17-19]. Podpora terminalske 
mobilnosti za TCP povezave z uporabo protokola zahteva sledilnega agenta na 
vsakem mobilnem terminalu, ki beleži vzpostavljene TCP povezave, poleg tega 
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pa bi morali omogočiti zmožnost enkapsulacije IP paketov v vsaki končni točki, 
s katero terminal komunicira. 

7.3.1 Zakasnitve pri predaji zveze 

S stališča skupne zakasnitve pri predaji zveze je primerjava naslednja: Pri 
odkritju novega omrežja in pridobitvi novega IP naslova ni omembe vrednih 
razlik, medtem ko razlika nastane pri posredovanju sporočil skozi omrežje. Ta 
razlika pa je seveda odvisna od položaja terminala, končne točke in HA oziroma  
njihove medsebojne oddaljenosti. V splošnem je pot od terminala do HA in 
naprej do končne točke (v primeru optimizacije usmerjanja) pri uporabi Mobile 
IP daljša kot pa pot od terminala do končne točke pri uporabi protokla SIP).   
V [17] je opravljena raziskava o zakasnitvi med predajo VoIP zveze pri uporabi 
protokola Mobile IP in SIP. Pri VoIP prometu ta zakasnitev pomeni kar čas 
prekinitve storitve. Pri raziskavi so upoštevali le sam čas predaje zveze v 
odvisnosti od oddaljenosti (zakasnitve) MT od HA ter mobilnega terminala od 
končne točke. Zakasnitev zaradi detekcije premika v novo omrežje in pridobitve 
novega naslova IP ni všteta.  
V prvem primeru je bila zakasnitev med MT in končno točko konstantna in je 
znašala 30 ms. Spreminjali pa so zakasnitev zaradi oddaljenosti domačega 
omrežja. V tem primeru je bila prekinitev zaradi predaje zveze pri uporabi 
protokola SIP skoraj konstantna, saj je odvisna predvsem od razdalje med MT 
in končno točko, znašala pa je okoli 95ms. Prekinitev pri uporabi protokola 
Mobile IP pa je premosorazmerno naraščala z oddaljenostjo HA. Pri zakasnitvi 
10 ms je znašala 40 ms, pri zakasnitvi 100 ms pa kar 230 ms. 
V drugem primeru pa je bil konstanten drug parameter (30 ms), spreminjali pa 
so razdaljo med MT in končno točko. V tem primeru je bila prekinitev pri 
protokolu Mobile IP konstantna in je znašala okoli 90 ms, medtem ko se je 
prekinitev pri uporabi protokola SIP večala podobno kot prej za protokol Mobile 
IP. 
Integrirana rešitev, o kateri bom govoril v naslednjem poglavju, pa je zakasnitev 
v obeh primerih optimizirala. 
Naj na tem mestu še enkrat spomnim, da je v splošnem razdalja od MT do 
končne točke krajša kot razdalja od MT do HA, kar daje prednost protokolu SIP. 
Treba pa se je tudi zavedati, da je bilo tukaj govora le o času predaje zveze in 
ne tudi o zakasnitvah, ki nastanejo zaradi različnih poti usmerjanja prometa.  

7.4 Združitev protokolov SIP in Mobile IP 

Ker noben od obeh protokolov ne izpolnjuje zahtev za različne tipe podatkov 
(npr. prekinitev za storitve, ki niso časovno občutljive, ter zakasnitev pri 
storitvah, ki zahtevajo prenos v realnem času), se je porodila ideja, da bi združili 
oba protokola, tako da bi iz vsakega izvlekli njegove prednosti. Tako dobimo 
večslojno multiprotokolno shemo upravljanja mobilnosti. Protokol SIP se 
uporablja za komunikacije v realnem času (VoIP, videotelefonija, IPTV ipd.), 
Mobile IP pa za TCP povezave, čeprav so tudi nekatere TCP aplikacije 
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uporabne brez podpore protokola Mobile IP. Tu mislim na aplikacije, kot so 
aplikacije za brskanje po internetu, ki uporabljajo protokol za prenos hiperteksta 
(HTTP - hypertext transfer protocol) in SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - 
preprosti protokol za prenos pošte) ter POP (Post Office Protocol - poštni 
protokol) ali IMAP (Internet Message Access Protocol - internetni protokol za 
dostop do e-pošte) aplikacije za pošiljanje in sprejemanje elektronskih sporočil. 
Te seje so dovolj kratke, da se uporabniku ne pozna toliko, če mora aplikacijo 
ponovno zagnati.     
Da se izognemo dvojnemu shranjevanju trenutne lokacije terminala (v SIP 
proxy ali preusmerjalnemu strežniku ter še v HA), lahko namestimo SIP strežnik 
ter HA  skupaj, ali pa omogočimo SIP strežniku poizvedovanje o lokaciji preko 
HA.  
Predlagano rešitev lahko dosežemo tako, da mobilnemu terminalu omogočimo 
izbiro protokola, glede na tip povezave (TCP ali UDP) [19]. Terminal se v bistvu 
na podlagi tabele mobilnostne politike (MPT – Mobile Policy Table) odloči, kateri 
naslov bo uporabil za pošiljanje podatkov, ali svoj domači naslov ter pustil HA, 
da usmerja podatke, namenjene terminalu (TCP - Mobile IP), ali pa CoA in 
neposredno prejemal podatke (RTP preko UDP – protokol SIP). Poleg tega se 
še odloči, ali naj bodo podatki tunelirani (v primeru CoCoA). Primer MPT je 
predstavljen v tabeli 5. 
 
 

Naslov 
ponora 

Maska 
omrežja 

priključek mobile IP dvosmerno komentar 

0.0.0.0 0.0.0.0 23 da ne Ves telnet promet naj uporablja Mobile 
IP 

0.0.0.0 0.0.0.0 21 da ne Ves ftp promet naj uporablja Mobile IP 

0.0.0.0 0.0.0.0 0 ne ne Ves ostali promet ne uporablja Mobile 
IP 

Tabela 5: MPT tabela [19] 

 
Ob izbiri protokola Mobile IP gredo podatki iz lokalnega omrežja preko FA, ob 
izbiri protokola SIP pa se podatki usmerjajo po navadni poti, preko 
dostopovnega usmerjevalnika na robu lokalnega (tujega) omrežja. Če je 
terminalu preko protokola DHCP dodeljen privatni naslov IP, ki v zunanjem 
javnem omrežju IP ni poznan, kar pomeni, da se paketov, ki nosijo ta naslov kot 
naslov izvora, tam ne da usmerjati, je potrebna uporaba modula za prevajanje 
omrežnih naslovov (NAT – Network Address Translation). Ta modul spremeni 
naslov izvora iz privatnega v javni naslov IP in to zapiše v svojo usmerjevalno 
tabelo. Končna točka na drugi strani kot naslov ponora  poda ta javni naslov, ki 
ga modul ob prihodu paketov spet spremeni v privatnega in tako posreduje 
pakete naprej do terminala. Tak primer je opisan v [20], kjer je predstavljena 
zelo podobna rešitev, le da se ločevanje prometa opravi znotraj izpopolnjenega 
mobilnostnega prehoda (EMG - Enhanced Mobility Gateway) (slika 19).  
Naj na tem mestu le omenimo, da obstajajo problemi pri skupni uporabi NAT in 
protokola SIP (UDP promet) pri prenosu podatkov v realnem času. Gre za 
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blokiranje prometa med končnima točkama v modulu NAT. Za ta problem 
obstajajo različne rešitve, kot na primer enostavno prečkanje UDP skozi NAT 
(STUN - Simple Traversal of UDP Through NAT), prečkanje z uporabo 
relejnega NAT (TURN - Traversal Using Relay NAT) ipd.   
 

 

Slika 19: upravljanje mobilnosti z EMG [20] 

Slika 20 predstavlja hibridni SIP/MIP pristop k upravljanju mobilnosti, v tabeli 6 
pa je opravljena primerjava učinkovitosti med uporabo protokola Mobile IP brez 
in z optimizacijo poti, protokola SIP ter hibridnega pristopa pri upravljanju 
mobilnosti.   
 

 

Slika 20: hibridni SIP/MIP pristop [20] 
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 optimizirano 

usmerjanje 

transparentna 
terminalska 
mobilnost 

osebna 
mobilnost 

brez 
modifikacij 

v IP 
skladu 

brez 
točke 

odpovedi 

brezhibna 
popdora 
predaje 
zveze 

klicna 
podpora 
(paging) 

Mobile IP  √  √    

Mobile IP z 
optimizacijo 

poti 

√ √   √   

SIP √  √ √ √   

Hibridni 
SIP/Mobile 

IP 

√ √ √ √ √ √ √ 

Tabela 6: primerjava pristopov k upravljanju mobilnosti [20] 

Skupno tem pristopom pa je, da noben od njih sam po sebi ne omogoča dovolj 
hitre mobilnosti. Hitra mobilnost bi morala biti podprta ali s podporo nižjih slojev 
ali pa s kako drugo, bolj primerno shemo. 

7.5 UMTS/WLAN vertikalna predaja zveze z uporabo mSCTP 

SCTP je protokol transportnega sloja ISO/OSI referenčnega modela (tako kot 
TCP in UDP), ki je bil najprej specializiran transportni protokol za signalizacijo 
nadzora klica v VoIP, specificiran s strani 3GPP. IETF je kasneje protokol 
sprejel kot splošni protokol transportnega sloja. SCTP DAR dodatek, imenovan 
mSCTP (mobile SCTP) pa lahko omogoča enostavno toda učinkovito podporo 
mobilnosti med omrežji IP. SCTP ima parcialni mehanizem zanesljivosti, s 
katerim lahko konfigurira raven zanesljivosti, za razliko od TCP, ki omogoča 
zanesljiv prenos, ter UDP, ki omogoča nezanesljiv prenos. Tako lahko omogoča 
prenos vseh tipov podatkov (real time ter non-real time).  
Za razliko od Mobile IP in SIP, SCTP ne zahteva nobene dodatne arhitekture, 
saj pristop sledi načelu od konca do konca. Torej so vse spremembe narejene v 
končnih točkah (mobilni terminali in fiksni strežniki), ki morajo podpirati SCTP 
protokol. To omogoča precej večjo učinkovitost pri sami predaji zveze. 
Mobilnost podpira na osnovi funkcije večdomnosti (multihoming), ki omogoča 
vzpostavitev SCTP seje preko več vmesnikov, določenih z različnimi IP naslovi. 
Pri prvotnem SCTP protokolu ni možno spreminjati IP naslovov med sejo, kar 
pa je temeljna zahteva pri predaji zveze med UMTS in WLAN omrežjem. DAR 
dodatek pa končnim točkam omogoča dodajanje, brisanje ali spreminjanje IP 
naslovov med samo sejo s pošiljanjem ASCONF sporočil (Address 
Configuration) ter tako omogoča mobilnost uporabnika brez prekinitve seje 
(slika 21). 
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Slika 21: menjanje naslovov IP z uporabo protokola SCTP za potrebe mobilnosti [22] 

Problemi pri uvajanju takega načina mobilnosti so v tem, da je trenutno veliko 
večja možnost, da strežniki še ne podpirajo mSCTP, temveč TCP. Poleg tega 
se je treba zavedati še potrebe po avtentikaciji uporabnika ob prehajanju med 
omrežji. 
Brez teh problemov, ki zanesljivo ne bodo večni, pa je omenjeni protokol zelo 
zanimiva in kakovostna rešitev problema učinkovitega upravljanja mobilnosti 
uporabnika. 
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8. Zagotavljanje QoS v integriranih WLAN in UMTS 
omrežjih 

Če hočemo, da bo medsebojno sodelovanje UMTS in WLAN omrežij čim bolj 
učinkovito, je, poleg že naštetih vidikov, zelo pomembno tudi zagotavljanje 
podpore QoS med končnimi točkami. Uporabnik v času uporabe neke aplikacije 
ne sme čutiti poslabšanja kakovosti storitev, ne glede na dostopovno 
tehnologijo.  
Omogočiti zadovoljivo kakovost storitev v integriranih WLAN in UMTS omrežjih 
pa je zelo zahtevna naloga. Obstaja kar nekaj temeljnih ovir, ki jih je potrebno 
premostiti: 

• Kot prvo, WLAN deluje v prostem ISM pasu frekvenčnega spektra, kjer 
obstaja več nenadzorovane interference (brezžični telefoni, mikrovalovne 
pečice itn.). Delno je ta interferenca izločena z uporabo razširjenega 
spektra. Ta vrsta problema je izven načrtovalskega nadzora in v takšnih 
okoliščinah je trdno zagotovilo o kakovosti storitev  zelo težko doseči. 

• Druga ovira je ta, da WLAN in UMTS omrežji nudita različne prenosne 
kapacitete preko zračnih vmesnikov, zato je pri predaji zveze težko 
obdržati enako QoS povezavo. WLAN lahko teoretično omogoča hitrosti 
od 11 Mbit/s (802.11b) do 54 Mpbs (a,g), medtem ko UMTS ponuja le 
hitrosti od 144 kbit/s do 2 Mbit/s, odvisno od lokacije in hitrosti gibanja. 
Če ohranimo QoS parametre, dodeljene v UMTS omrežju, ko je terminal 
dejansko že v WLAN omrežju, potem ne izkoristimo vseh prednosti 
širokopasovnih WLAN omrežij. Če pa, po drugi strani, uporabljamo 
WLAN parametre za terminale, ki so že v območju UMTS omrežja, 
povezava morda sploh ne bo sprejeta. Razliko v prenosnih hitrostih je 
potrebno imeti v mislih, ko želimo zagotoviti in obdržati učinkovito QoS 
ogrodje, še posebno ob trenutkih menjave omrežij.  

• Tretjič, nivoji QoS, dosegljivi v omrežjih UMTS in WLAN, so zelo različni. 
UMTS omrežja so zelo dobro zasnovana s podrobnim načrtovanjem 
omrežja ter kakovostnimi algoritmi za krmiljenje dostopa. UMTS ima 
slojno arhitekturo za podporo kakovosti storitev od konca do konca, iz 
tega sledi, da je dosegljiv nivo QoS zelo visok, medtem ko WLAN deluje 
v bolj robustnem okolju in je težko doseči trden QoS nivo. WLAN je v 
osnovi tehnologija tipa best effort. Terminali se za razpoložljive vire 
potegujejo prek centraliziranega procesa povpraševanja. Znotraj 
standarda 802.11e so sicer za podporo QoS definirani določeni 
mehanizmi, ki delujejo na podlagi prioritetnih razredov prometa. 

 
Vsi našteti problemi zahtevajo prilagodljivo rešitev za integrirana WLAN in 
UMTS omrežja, rešitev, ki bi našla odgovor na zgoraj izpostavljene probleme in 
priskrbela zadovoljivo QoS. 
Glavna modela, predlagana za podporo Qos v omrežjih Ip sta IntServ in  
DiffServ. Prvi temelji na rezervaciji virov, drugi pa na priorizaciji prometa. V 
podrobnosti se na tem mestu ne bomo spuščali, rad bi poudaril le, da imata oba 
modela svoje pomankljivosti, in da v praksi noben sam po sebi ne more 
zagotavljati zadovoljive kakovosti storitev. Drugače pa so v preteklosti 
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načrtovalci QoS podpirali tako IntServ kot DiffServ, medtem ko je dandanes 
trend uporabljati predvsem DiffServ, dopolnjen z nekaterimi sposobnostmi 
rezervacije virov protokola RSVP na obrobjih omrežij.  
 

8.1 Primer predlaganega pristopa reševanja problema QoS 

V [14] je predlagan pristop k problemu zagotavljanja QoS z uporabo modela, ki 
temelji na rezervaciji virov. V WLAN omrežju je rezervacija virov dosežena z 
uporabo HCF, v UMTS pa preko nosilnih storitev. Predlagana arhitektura je 
prikazana na sliki 22. Model temelji na paketno komutiranem jedrnem omrežju z 
UMTS arhitekturo. Sami izbiri modela se tu ne bomo posvečali, zavedati pa se 
moramo, da je teorija lahko zelo daleč od realne izvedbe. Bolj kot sama izbira 
modela so tu pomembni predlagani moduli, ki rešujejo zgoraj opisane probleme, 
pa naj bo to s pomočjo rezervacije virov, diferenciacije prometa ali pa neke 
druge izpeljanke. 
 

 

Slika 22: predlagana QoS arhitektura [14] 

8.1.1 Modul PPM 

QoS zahteve najprej prejme modul za zagotovitev politike (PPM - Policy 
Provisioning Module), ki najprej pregleda naročniški profil uporabnika ter 
prometne razrede. Nato naredi QoS signal s predlaganim degradacijskim 

 44



 

profilom in ga pošlje tako uporabniku kot naslednjemu modulu za krmiljenje 
dopuščanja zveze (CAC - Connection Admission Control) (slika 23). 
 

 

Slika 23: PPM modul [14] 

Preko degradacijskega profila je možno pogajanje o QoS parametrih 
vzpostavljene povezave. V degradacijskem profilu so lahko vključeni naslednji 
parametri: 

o najmanjša prenosna hitrost, 
o delež napačnih bitov (BER – Bit Error Rate) in uničenih okvirjev 

(FER – Frame Erasure Rate), 
o največji delež izgubljenih paketov, 
o največja dopustna zakasnitev, 
o največja dopustna sprememba v zakasnitvah (jitter). 

8.1.2 Modul CAC 

CAC modul od PPM modula prejme zahtevo za vzpostavitev povezave pod 
naštetimi pogoji. Ta se posvetuje z modulom MMM (Mobility Management 
Module), da dobi status uporabnikove mobilnosti. Nato CAC uporabi 
rezervacijski protokol (npr. RSVP - Resource Reservation Protocol), da 
rezervira dejanske vire za uporabnikov tok podatkov. Glede na RSVP povratne 
informacije je povezava končno zagotovljena. 

8.1.3 Modul MMM  

Modul za upravljanje mobilnosti nadzoruje uporabnikovo mobilnost, ki ima velik 
učinek na QoS CAC modula. V integriranem UMTS in WLAN omrežju lahko 
pride do predaje zveze, ko uporabnik pride v območje WLAN dostopovne točke, 
ali pa ko to območje zapusti. Predaja zveze mora biti čim krajša, če želimo 
neprekinjeno storitev. Ker so ponavadi viri rezervirani v WLAN omrežju nad 
kapaciteto UMTS omrežja, je lahko verjetnost prekinitve zveze zelo visoka. 
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Preko adaptivnega mehanizma v CAC modulu in uporabe degradacijskega 
profila lahko učinkovitost sistema močno izboljšamo.     

8.1.4 Monitor 

Monitor skrbi za neprestan nadzor nad kakovostjo storitev, ki jo je deležen 
uporabnik, in ugotavlja, ali je zadovoljila njihove QoS zahteve. Če temu ni tako, 
lahko pošlje informacije modulu CAC ali drugim komponentam in tako sproži 
specifične akcije za izboljšanje QoS. Tak pristop omogoča prilagoditev QoS 
parametrov glede na dinamične spremembe v omrežju. 
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9. Zaključek 

V seminarski nalogi sem se posvetil tematiki integracije brezžičnih lokalnih 
omrežij in mobilnih omrežij tretje generacije oziroma UMTS omrežij. Podrobneje 
sem se lotil raziskave konceptov, protokolov ter mehanizmov na področjih 
zagotavljanja gostovanja uporabnika v tujem omrežju, upravljanju mobilnosti ter 
kakovosti storitev. 
S standardizacijo je najdlje 3GPP, ki preučuje primer gostovanja uporabnika 
mobilnega UMTS omrežja v javnem WLAN omrežju. 3GPP je določil različne 
scenarije oziroma nivoje integracije, vendar pa  je natančno določena le 
potrebna infrastruktura ter protokoli za avtentikacijo uporabnika med 
gostovanjem v WLAN omrežju. Na področju mobilnosti protokol še ni izbran, 
prav tako še niso določeni mehanizmi za upravljanje kakovosti storitev. 
Kakovost storitev je v primeru integracije različnih omrežij kot sta WLAN in 
UMTS še posebno zahteven problem, saj je tu prisoten še dodaten problem 
različnih prenosnih zmogljivosti ter razlik v dosegljivih nivojih kakovosti storitev v 
posameznih omrežjih.  
Primer gostovanja WLAN uporabnika v UMTS omrežju pa je še daleč od 
končne izvedbe. WLAN omrežja nimajo potrebne omrežne arhitekture, ki bi 
omogočala gostovanje njihovih naročnikov v mobilnih omrežjih, poleg tega pa 
nimajo združenega standardizacijskega telesa kot je 3GPP za mobilna omrežja 
tretje generacije.  
Lahko pa pričakujemo postopno manjšanje razlik med različnimi fiksnimi in 
mobilnimi operaterji kot posledico prilagajanja na upravljanje integriranih omrežij 
naslednje generacije. Temu trendu sledi tudi integracija WLAN in UMTS 
omrežij, ki je pomemben korak k uporabi enega večzvrstnega terminala, s 
katerim je možno dostopati do nabora storitev preko različnih dostopovnih 
tehnologij.  
Za dosego tega cilja pa bo potrebno zagotoviti enotne metode avtentikacije, kjer 
bosta najverjetneje veliko vlogo odigrala protokol EAP in Diameter, odločiti se 
bo potrebno za protokol ali kombinacijo protokolov, ki bo omogočal/a 
neprekinjeno uporabo storitev tudi med prehajanjem med omrežji in predajami 
zveze. Najverjetnejša izbira bo ali integracija protokolov SIP in Mobile IP, ali pa 
novejši protokol mSCTP, ki je enostavnejši in po mojem mnenju bolj učinkovit, 
manjka pa mu še širša integriranost v strežnike v jedrnem omrežju. Na področju 
kakovosti storitev je potrebno povezati razlike med kakovostjo storitev v 
posameznih tehnologijah in poiskati neko ogrodje, ki bo zagotavljalo učinkovit 
mehanizem za doseganje zadovoljive uporabniške izkušnje. Na to temo bo 
verjetno veliko različnih predlogov, izluščiti bo potrebno najboljšega izmed njih, 
za kar pa bo potrebno tesno sodelovanje regulativnih organov, izdelovalcev 
opreme ter operaterjev. 
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