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Összefoglaló – Jelen dolgozat rámutat arra, milyen jelentőssége van a szélessávú adatelérésben a vezeték nélküli 
technológiáknak, ezek tesztelésének és, hogy mindezt meghatározott módon tegyük. Ezzel együtt módszert ad arra, 
hogyan érdemes e technológiákat, eszközöket és hálózatokat szisztematikusan tesztelni, vizsgálni. Ehhez két 
gyakorlati projekt szolgált alapul és a módszertan használhatóságának vizsgálatára.  

 

I. BEVEZETÉS  

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap az Internet penetráció még szélesebb körben való kiterjesztése, és 
szintén igény van az Internet nomád és mobil elérésére. Ezen célokat szélessávú nagyvárosi vezeték nélküli 
hálózatok – WMAN [1] – telepítésével lehet elősegíteni. Az utóbbi években, hónapokban kezdenek megjelenni a 
piacon olyan eszközök, melyekkel az eddiginél hatékonyabban lehet ilyen rendszereket kiépíteni. [6] A 
hálózatok telepítését azonban meg kell előznie egy széleskörű tesztelésnek. Az Internet-szolgáltatókat (ISP) és a 
távközlési cégeket jelenleg kevés tesztelési útmutató, dokumentáció támogatja ebben, főként az eddig 
megszerzett tapasztalatokra támaszkodhatnak. 

 

1. ábra: Alkalmazható technológiák a település lélekszámának függvényében [2] 
 

II. A WMAN HÁLÓZATOK TESZTELÉSE 

A TESZTELÉS SZÜKSÉGESSÉGE 

A WMAN technológiákat elsősorban ipari vállalatok, telekommunikációs cégek, Internet-szolgáltatók 
alkalmazzák. Új technológia esetén joggal merül fel a kérdések e csoport minden résztvevőjében, jelent-e 
számukra új üzleti lehetőséget annak bevezetése, felhasználása. A kérdés eldöntéséhez a lehető legtöbb és minél 
kézzelfoghatóbb információ szükséges. A szabvány leírásnak és az eszközök dokumentációjának 
tanulmányozása mellett a tesztelés kerül előtérbe. 
Sokszor a gyártói dokumentációból nem egyértelműen derül ki, hogy az eszköz a szabványban szereplő 
ajánlásokból, szolgáltatásokból mit valósít meg. Azt szinte biztosan nem tartalmazza a leírás, milyen más 
rendszerekkel, eszközökkel működik együtt az adott berendezés. Ennek feltárására szolgál az együttműködési – 
interoperabilitási – teszt. 
Annak eldöntésében, hogy a rendszer egy adott helyen, adott körülmények között milyen mértékben, hogyan fog 
működni, kizárólag egy helyszíni teszt segíthet. Szintén hosszas vizsgálatokkal lehet csak azt is megnézni, az 
alkalmazandó eszköz a felhasználási terület követelményeinek eleget tesz-e teljesítményben, biztonságban, 
megbízhatóságban vagy más módon. 



WMAN TESZTELÉSI MÓDSZERTAN SZÜKSÉGESSÉGE  

Bár a tesztelést, alkalmazhatósági vizsgálatokat szinte minden érintett cég elvégzi, mégsincs erre kialakult 
eljárásuk. A legtöbb vállalatnál a felmérés előre nem definiált, ötletszerű – ad-hoc – módon történik. Sokszor a 
szakemberek emlékeikre, idősek tapasztalatára vagy más, nehezen leírható dologra támaszkodnak. 
Nem létezik tehát olyan egységes módszertan, amely segítségével módszeresen lehet feltérképezni az adott 
technológiát, az azt megvalósító eszközöket vagy éppen azt a környezetet, melyben ezeket alkalmazni 
szeretnénk. 
 

III. A MÓDSZERTAN 

A dolgozat célul tűzte ki, hogy általános módszertant adjon az ilyenkor szükséges és szokásos tesztelési 
eljárásokra. A módszertannal szemben tervezési követelményként szerepeltek az alábbi szempontok: 

• Gyakorlatiasság: A tesztelés végző szakemberek könnyen tudják használni. 
• Jólstruktúráltság: Logikus felépítés a könnyű áttekinthetőség és modularitás miatt 
• Jóldefiniáltság: Egyértelmű tesztelési útmutatások a megismételhetőség és 

összehasonlíthatóság miatt 
• Következtetésre alkalmas: Segítsen az eredményeket értelmezni 

 

A MÓDSZERTAN HIERARCHIKUS FELÉPÍTÉSE  

A módszertan fő vázát egy moduláris felépítésű táblázat adja. Az egyes modulok a technológiát illetve az 
eszközöket más-más megközelítésben vizsgálják, ezzel lehetővé téve mind a tesztasztalon, mind pedig a nyílt 
terepen végzendő vizsgálatokat. Mindegyik egység hierarchikusan több részből áll, melyek eltérő tulajdonságot 
vagy eltérő nézőpontból vizsgálnak. A hierarchikus lehetővé teszi tetszőleges mélységű felépítését e 
rendszernek, és lehetőséget biztosít későbbiekben új vizsgálatok beillesztésére. Így a metodika tetszőlegesen 
bővíthető, illetve – amennyiben az adott vizsgálat nem szükséges – egy-egy része elhagyható. 
A módszertan leírásának 0. fejezetében a többször felhasználásra kerülő tényadatokat kell rögzíteni, melyekre a 
tesztekben csak hivatkozni kell. Ezzel az adatok redundanciáját és átláthatóságát lehet növelni. 
Jelenleg a keretrendszer az alábbi egységeket tartalmazza: 
 

• 0.0 KÉSZLETEK LEÍRÁSA 
– 0.1 Eszközök leírása 
– 0.2 Konfigurációk leírása 

• 0.2.1 Konfiguráció részletes leírása 
– 0.2.1.1 Konfigurációban szereplő eszközök leírása 
– 0.2.1.2 Konfigurációban szereplő kapcsolatok leírása 

– 0.3 Tesztkörnyezetek leírása 
• 1.0 JELTERJEDÉS ÉS MODULÁCIÓ 

– 1.1 Spektrális vizsgálat 
– 1.2 Reflexió vizsgálata 

• 1.2.1 Visszaszórás vizsgálata 
• 1.2.2 Felületi reflexió és többutas terjedés 
• 1.2.3 NLOS-képesség 

– 1.2.3.1 „Késél” vizsgálat 
– 1.2.3.2 Magasságfüggés vizsgálata 

– 1.3 Adaptív moduláció és kódolás 
• 2.0 FUNKCIONÁLIS TESZTEK 

– 2.1 Adaptív moduláció és kódolás 
– 2.2 Automatikus adóteljesítmény-szabályozás (ATPC) 

• 3.0 TELJESÍTMÉNY ÉS TERHELÉSI TESZT 
– 3.1 Maximális adatátviteli sebesség 
– 3.2 Késleltetés vizsgálata 

• 4.0 SZOLGÁLTATÁSMINŐSÉG 
– 4.1 QoS osztályok kezelése 

• 5.0 BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA 
– 5.1 Hitelesítés, engedélyezés vizsgálata 
– 5.2 Titkosítási algoritmusok támogatása vizsgálata 

• 6.0 MENEDZSELHETŐSÉG (TELEPÍTHETŐSÉG, KONFIGURÁLHATÓSÁG) 
– 6.1 Fizikai telepíthetőség 



• 6.1.1 Bel- és kültéri egység kapcsolata 
• 6.1.2 Tápellátás 
• 6.1.3 Az eszközök méretei 

– 6.2 Menedzsment felület vizsgálata 
• 6.2.1 Távmenedzsment képességek vizsgálata 
• 6.2.2 Egyszerű kezelhetőség és felület vizsgálata 

 

A TESZTEK FELÉPÍTÉSE 

A hierarchia alján a konkrét tesztesetek találhatók. Ezeknek a felépítése kötött, jól elkülöníthető részekből áll. 
Minden esetben bemutatásra kerül az adott vizsgálat célja. Ez alapján eldönthető, szükség van-e az adott esetben 
e konkrét vizsgálatra, vagy a követelmények ezt nem teszik szükségessé. 
Ezt követi a beállított paraméterek felsorolása. Ezek azok a jellemzők, melyek nagymértékben befolyásolhatják 
az adott vizsgálatban mért paraméterértékeket. Mindegyik paraméter megnevezése mellett egy rövid leírás 
található annak pontosítására, hogy a paraméter neve pontosan mit jelent, hogyan szükséges rögzíteni az 
értékeket. 
A beállított jellemzőket követi a mért vagy vizsgált paraméterek. Megadása megegyezik a beállítottéval. 
Ezt követi annak gyakorlatias leírása, hogy hogyan szükséges a mérést, vizsgálatot elvégezni. Ezzel garantálható, 
hogy a mérést megismételve hasonló eredményt kell kapnunk ugyanazon beállított paraméterek mellett, hiszen a 
mérési eljárás is egyértelműen rögzített. 
Az utolsó rész a vizsgálat értékeléséhez nyújt segítséget, összefoglalja, a mérési adatokban milyen 
összefüggéseket kell keresni, hogyan kell azokat értelmezni. 
 

IV. A MÓDSZERTAN ALKALMAZÁSA A GYAKORLATBAN 

Annak érdekében, hogy a módszertan ne csak elméleti megfontolásokon alapuljon, két gyakorlati feladat 
megoldása során szerzett tapasztalatok kerültek felhasználásra, és tették azt még alkalmazhatóbbá. E két 
gyakorlati alkalmazás: 
 

802.11 (WIFI) PROJEKT 

Az egyik keretében 802.11b szabvány [3] megvalósító, azaz WLAN eszközökkel telepítettem másodmagammal 
egy kerületre kiterjedő hálózatot. A hálózat fejlesztése 3 évig folyt, eközben az üzemeltetését én végeztem. A 
hálózat magját egy középiskola jelentette, melyhez három további access point (AP) – csatlakozási pont – 
tartozott. Ezekhez, mint bázisállomásokhoz kapcsolódhattak az iskola dolgozó, hogy a gimnázium hálózatát 
otthonról is elérhessék. 
A 3 átjátszóállomás és a 9 végpont kiépítése során számos tapasztalatra tettem szert, melyet a módszertanba 
beépítettem, majd azt a következő alkalommal felhasználtam.  
 

802.16 (WIMAX) PROJEKT 

A másik projekt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai tanszékén belül történt. 
Itt több 802.16a (pre-WiMAX) [4][7] eszköz tesztelését végeztük. A vizsgálat során a módszertanban leírt szinte 
valamennyi tesztet elvégeztük, a gyakorlatban kipróbáltuk, és sikerrel alkalmaztuk. 
 

V. MÉRÉSI TAPASZTALATOK, EREDMÉNYEK 

Sajnálatos módon a teszteredmények üzleti titoknak minősülnek, ezért jelen dolgozatban azokat nem hozhatom 
nyilvánosságra. Mégis a teljesség igénye nélkül bemutatok néhány részletet abból, hogy a módszertant hogyan 
alkalmaztuk a gyakorlatban. 
 

KONFIGURÁCIÓK A GYAKORLATBAN 

Az alábbi két ábra egy-egy konfigurációt mutat. Az első rajz azt mutatja, hogy az előfizetők külön egységgel 
csatlakoznak a rendszerhez, míg a második esetben egy közös kapcsolatot használnak. 
 
 



  

 

2. ábra: Konfigurációk 

A két konfiguráció esetén elvégzett adatátviteli mérésekkel lehet következtetni a közeghozzáférés 
hatékonyságára és arra, milyen paraméterek vannak hatással az erőforrások prioritásos hozzárendelésében, 
amennyiben azok nem állnak olyan mértékben rendelkezésre, ahogyan azt az előfizetők igényelnék. 
 

MAXIMÁLIS ADATÁTVITELI SEBESSÉG MÉRÉSEK 

Tesztelésre került hogy milyen maximális adatátviteli sebesség érhető el optimális rádiós összeköttetés mellet. A 
vizsgálat tárgyát képezte, hogy külön letöltési, külön feltöltési irányban és egyidejűleg a két irányban milyen 
mértékben lehet kihasználni a csatornát. A méréseket UDP és TCP forgalomra is elvégeztük. Az eredményeket 
az alábbi két diagramm ábrázolja. 

UDP maximális sebességek 
(QoS = BE, CT = Medium)
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TCP maximális sebességek  
(QoS=BE, CT=Medium)

MIR [kbps]

[k
b
p
s
]

UL Simplex

DL Simplex

UL Dulplex

DL Duplex

UL + DL

Duplex

 

3. ábra UDP és TCP maximális adatátviteli sebességek 

JELSZINT A MAGASSÁG FÜGGVÉNYÉBEN 

Szintén a vizsgálat tárgyát képezte, hogy hogyan függnek a rádiós paraméterek a magasság függvényében. Az 
alábbi diagram azt mutatja, hogy egy erősen beépített területen hogyan romlik a jelszint és a jel-zaj viszony,  ha 
csökkentjük a magasságot. 



4. ábra UDP és TCP maximális adatátviteli sebességek 

 

VI. ÖSSZEFOGLALÁS 

A bemutatott módszertan elősegítheti a vezeték nélküli adathálózatok tesztelését ipari és kisebb környezetben. 
Biztosíthatja azt, hogy az ezt használók ugyan azt és ugyan olyan módon vizsgálják a lehető legtöbb szempontot 
figyelembe véve.  A jelenlegi vizsgálati módszerek is használható eredményekkel szolgálnak mint azt a kiemelt 
gyakorlati példák mutatták, viszont egyúttal biztosított a lehetőség további modulok, tesztek hozzávételére. 
A leírt, rendszerzett tesztek, javaslatok használata mindenképpen nagy segítséget nyújthat vezeték nélküli 
adathálózatok teszteléséhez. 
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Romló jelszint a magasság függvényében
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