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Diverse implementationer av trådlösa nätverk:

Wireless Wide Area Network (WWAN)

Wireless Metropolitan Area Network (WMAN)

Wireles Local Area Network (WLAN)

Wireless Personal Area Network (WPAN)

Det finns en hel del organisationer som 
är inblandade för att det trådlösa 
kommunikations ska fungera.

Det finns också flera standarder:

IEEE standarder

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 
802.11ac, 802.11ax.

802.11i kryptering

Wi-Fi alliansen har baserat 
krypteringsmetoder WEP, WPA och 
WPA2 på 802.11i standard.

Trådlösa nätverkstyper
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Kommunikation över trådlöst nätverk är enkelriktad, halv-duplex.

Kommunikation över trådbundet nätverk kan vara halv-/full-duplex.

Om flera trådlösa enheter skickar och tar emot datasignaler samtidigt 
uppstår interferenser. 

I ett trådlöst nätverk ska nätverksenheterna annonsera sina intentioner att 
skicka signaler till andra innan överföringen sker. 

Då alla andra enheterna väntar tills 
transmissionskanalen är ledig.

CSMA/CA

WLAN grundtopologier
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Carrier – gemensam transmissionsmedia, radio och mikrovågor.

Sense – detektering av transmissioner i transmissionsmedia.

Multiple Access – fleråtkomst till transmissionsmedia.

Collision Avoidance – undvikande av kollisioner.

CSMA/CA
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När mer än två trådlösa enheter vill kommunicera med varandra via ett 
privat nätverk uppstår många tekniska villkor att ta hänsyn till.

Independent BSS, ett AD HOC nätverk utan AP

c:\> netsh wlan show drivers

Sök efter ”Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:

c:\> netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=diginto
key=Digintopass

c:\> netsh wlan start hostednetwork

Trådlösa nätverkstopologier
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I ett trådlöst nät byggs associationer mellan AP och klientstationer först.

Klientstationer identifieras och registreras hos accesspunkter.

I aktiva associationsbyggande söker klientstationer efter trådlösa 
accesspunkter genom att broadcast ett särskilt ram ”probe”

I passiva associationsbyggande väntar klientstationer för broadcast-ramar 
från accesspunkter som annonserar det trådlösa nätverket.

Trådlösa nätverkstopologier
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I aktiva associationsbyggande söker klientstationer efter trådlösa 
accesspunkter genom att broadcast ett särskilt ram ”probe”

1. Trådlösa enheter söker efter AP och skickar sina ”probe” kontinuerligt.

2. AP svarar till förfrågorna och skickar information till klientstationerna.

3. Klientstationerna tar emot informationen och begär vara med i nätverket.

4. AP verifierar processen och godkänner begäran.

Trådlösa nätverkstopologier
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För att vara med i ett trådlöst nätverk behöver klientstationer identifiera 
nätverket, moduleringsteknik, lösenord, mm.

Dessa tjänster kallas för grundläggande serviceuppsättning eller Basic 
Service Set eller bara BSS.

I centrum av ett BSS-topologi finns en trådlös åtkomstpunkt (AP) som 
erbjuder den grundläggande serviceuppsättning.

Klientstationer som identifierar sig får bygga upp en association med AP. 

Kommunikation mellan klientstationer sker 
via AP och inte direkt mellan varandra.

Service Set Identifier – SSID är nätverkets 
namn, 32 bokstäver och case sensitiv.

Basic Service Set Identifier – BSSID är 
MAC-adressen (48 bitar)

Trådlösa nätverkstopologier
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WLAN topologier kan sammanfattas i tre grundläggande uppsättning av 
tjänster som associerar klientstationer mellan eller klientstationer med 
accesspunkten.

Independent Basic Service Set – IBSS

Basic Service set – BSS

Extended Service Set – ESS

Varje WLAN är ansluten till ett trådbundet nätverk.

Trådlösa nätverkstopologier
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802.11-2012 standarden definierar ett distributionssystem som ett  
trådbundet nätverk anslutet till trådlösa 
nätverk via accesspunkter. 

AP har inbyggda teknologier för att brygga två 
olika nätverkstyper och översätta datasignalerna.

Ett Distributionssystem består av två 
huvudkomponenter:

Distribution System Medium (DSM) –
transmissionsmedia, logiska och fysiska mellan AP.

Distribution System Services (DSS) – tjänster i form 
av mjukvara som finns i AP. 

Mjukvaran används för att hantera 
kommunikation mellan AP och anslutna 
klientstationer.

Trådlösa nätverkstopologier

11



Gonzalo Rivera ©2020-08-15

Ett distributionssystem är det trådbundet nätverk som är anslutet till AP

Till exempel via en L2 eller L3 switch och till switchen anslutna fler trådlösa 
klientstationer.

På switchen kan köras flera VLAN och i de servrar eller trådbundna enheter.

Observera att det trådbundet nätverk kan det vara stort.

På bilderna tar vi enkla nätverk.

Trådlösa nätverkstopologier
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Basic Service Set är i princip en serviceuppsättning för en AP ansluten till 
ett trådbundet nätverk

Oftast finns det flera AP i ett trådlöst nätverk och serviceuppsättningen för 
de definieras som Extended Service Set.

Med andra ord flera BSS tillsammans utgör en ESS. 

Lägger vi till ordet Area så här vi Basic Service Area (BSA) och Extended
Service Area (ESA).

Trådlösa nätverkstopologier

13



Gonzalo Rivera ©2020-08-15

En repeater AP ansluts inte till det trådbundet nät, istället placeras nära till 
den ansluten AP

Trådlösa nätverkstopologier
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Standby AP har samma inställningar som den övervakade AP. 

Standby AP agerar som en klient till övervakad AP.

Om den övervakade AP 
inte svarar kommer 
standby-AP online 
och tar den övervakade 
AP plats i nätverket.

En backup AP

Trådlösa nätverkstopologier
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Mesh Basic service Set – MBSS

I ett MBSS nätverkstopologi finns minst en AP som är alltid ansluten till 
trådbundet nätverket, en Mesh Point Portal.

En sådan AP är en portal för trådlösa klientstationer för att få åtkomst till 
det trådbundet nätverket. 

De andra accesspunkter tillhandahåller anslutning till MPP därmed kallas de 
“wireless backhauls”. 

Accesspunkter i ett Mesh BSS 
kallas generellt “mesh points” 
eller MPs.

Trådlösa nätverkstopologier

16

MPP



Gonzalo Rivera ©2020-08-15

I ett företags trådlösnätverk används flera åtkomstpunkter 
sammankopplade till samma nätverk. 

När du går runt på kontoret vill du inte kopplas bort varje gång när din 
klientstation växlar från en åtkomstpunkt till en annan. 

Du vill ha en stabil trådlös anslutning, var du än går.

Byte av AP utan att kopplas bort kallas roaming.

Trådlösa nätverkstopologier
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När klientstationer befinner sig utanför åtkomstpunktens räckvidden kan 
flera AP läggas till nätverket. 

Men med flera AP blir deras konfigurationer tidskrävande om inte en WLC 
eller WLAN controller används.

Med WLAN kontroller är AP (Light Weight Access Point) endast ansvariga att 
vidarebefordra den trådlösa nätverkstrafiken

För att uppnå detta måste all trafik skickas till/från AP genom tunnlar som 
heter CAPWAP (Control and Provision of Wireless Access Points).

Trådlösa nätverkstopologier
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WDS – Wireless Distribution System, trådlös brygga där AP får endast 
kommunicera med varandra och inte med trådlösa klienter eller stationer. 

Denna teknik används för att binda ihop separata nätverk där den ena är 
en WDS trådlös router och den andra enbart AP.

Trådlösa nätverkstopologier
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ISM (1947) är ett licensfritt frekvensband på 2,4 GHz med max uteffekt på 
100 mW i Sverige. 

Utöver trådlöst nätverk används frekvensbandet också för Bluetooth, 
tangentbord, möss, audio, video, mikrovågsugnar och mycket mer. 

Frekvensbandet delas upp i ett antal kanaler eller frekvensintervaller

Varje kanal är 20 MHz bredd (i andra länder 22 MHz).

WiFi-kanalerna separeras med mellanrum på 5 MHz

Kanalplanering krävs så att accesspunkter inte överlappar varandra.

De facto branschstandard kanaler 1, 6 och 11.

WiFi frekvenser och kanaler
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Sedan i slutet av 1990-talet blev kanalbredden 22 MHz i 802.11b standard 
med 11 Mbps överföringshastighet.

22 MHz bredd reducerar antal överlappsfria kanaler till 3 (USA).

Denna begränsning gäller fortfarande idag, oavsett om du använder äldre 
802.11b/g/n (2.4GHz) WiFi-utrustningen.

Om vi delar varje kanal från mitten, 10 + 10 = 20 MHz: 

2412 – 10 = 2402 och 2412 + 10 = 2422

2412 + 5 = 2417; 2417 – 10 = 2407 och 2417 + 10 = 2427

……

Från 2402 till 2482 MHz

Eller från 2402 till 2494 MHz

WiFi frekvenser och kanaler
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Bredden på kanalerna varierar beroende på modulationsmetoden.

22 MHz ±11 MHz, om DSSS och HR-DSSS modulationer används.

20 MHz, om modulationsmetoden OFDM används.

Kanal 1: 

2412 - 11 MHz = 2.401 GHz

2412 + 11 MHz = 2.423 GHz

Men kanal 2 är på 2.417 GHz vilket är en tydligt överlappning.

802.11 standarden delar upp frekvensområdet 2.4 GHz i 14 kanaler. 

2.4 GHz kanaler
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Vad hände med kanalerna 
12, 13 och 14?

Endast Japan tillåter 
användning av kanal 14

Är 2.4 GHz kanaler på 
väg att ersättas med 
5 GHz kanaler?

802.11b = WiFi-1

802.11a = WiFi-2

802.11g = WiFi-3

802.11n = WiFi 4

802.11ac = WiFi 5

802.11ax = WiFi-6

2.4 GHz kanaler
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Frekvensbandet indelas i tre band:

U-NII Unlicensed National Information 
Infrastructure

U-NII-1, WiFi 802.11a/n/ac, LTE-U, 50 mW

U-NII-2, U-NII-2e, 250 mW

U-NII-3, WiFi 802.11a/n/ac, LTE-U, 1 W

U-NII-4 under utveckling

Kanalerna separeras med 20 MHz ifrån 
varandra:

5180 - 10 = 5170, 5180 + 10 = 5190

5200 - 10 = 5190, 5200 + 10 = 5210

5220 - 10 = 5210, 5220 + 10 = 5230

…..

5300 - 10 = 5290, 5300 + 10 = 5310

5320 - 10 = 5310, 5320 + 10 = 5330

5500 - 10 = 5490, 5500 + 10 = 5510

5520 - 10 = 5510, 5520 + 10 = 5530

5 GHz kanaler
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Flera nya kanaler i olika frekvensintervaller

Varierar land till land, bilden nedan illustrerar USA 5 GHz där nya kanaler 
godkänns av FCC i samarbete med IEEE.

Det sträcker sig 5 170 MHz till 5 835 MHz, men vissa frekvensspann inom 
området är reserverade.

På 5 GHz-bandet är det inga problem att använda 40 MHz och 80 MHz 
breda kanaler. 

Men kortare räckvidd

Kanaler i MHz:

36, 5180

40, 5200 

44, 5220

48, 5240

5 GHz kanaler
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UNII-1 kanaler 36, 40, 44, 48 stöds av de flesta länder.

Väder, radar och DFS-kanaler (Dynamic Frekvens Selection) samt TPC

Om DFS används finns 25 kanaler på 5 GHz band, annars endast 9.

25 kanaler ger möjlighet att sammanfoga kanalerna för att få dubbel så 
snabba överföringshastigheter.

Detta implementeras i 802.11n och 802.11ac, ”bonding channel”

Två 20 MHz blir en 40 MHz kanal, men endast 4 icke överlappande kanaler 
eller 12 om DFS används.

Endast i 802.11ac kan två
40 MHz kanaler 
sammanfogas till en 
på 80 MHz.

Endast 2 kanaler eller 
5 om DFS och TCP 
används.

Endast en 160 MHz 
kanal ifall DFS och TCP 
används.

5 GHz kanaler
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Sedan 2003 har inte gjorts någon ny allokering på ISM licensierad 
frekvensband.

Det finns flera organisationer i olika länder som blockerar 6 GHz utveckling.

6 GHz i standarden 802.11ax kan gå upp till 9,6 Gbps.

6 GHz kanaler
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RF-spektrum kontrolleras av nationella organisationer.

Det brukar ta ca. 9 år innan det öppnas en ny band.

Det krävs minst 80 MHz kanal för att uppnå 
Gbps överföringshastigheter.

Normalt är idag 40 och 20 MHz kanaler.

5 GHz används idag mellan 60% till 80% 
av mobildatatrafik.

In 2020, we will finally get it: A big chunk of
new wireless spectrum in the
6 Gigahertz (GHz) band – potentially from
5.925 GHz up to 7.125 GHz.

In 2020, for the first time in 17 years, we
expect that Wi-Fi will get additional airspace.

While we don’t know all the conditions that
regulators will require for use of the
6 GHz band, we do expect access to a broad
swath of spectrum.

6 GHz kanaler
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