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Hot Spots coraz popularniejszym rozwiązania WLAN. 
 
Introduction  
 After login into a public cordless web system called “hot spot” (public access point) 
we obtain an access to the Internet and the other operation serving offers. That’s the way we 
can already receive some of the functionality, witch will be fully given by 3G systems – quick 
and cordless access to the Internet and other services not provided by GPRS.   
 
Wprowadzenie  

Po załogowaniu do publicznej sieci bezprzewodowej w tzw. hot spot (publicznym 
punkcie dostępowym) uzyskujemy dostęp do Internetu oraz innych usług oferowanych 
przez operatora. W ten sposób otrzymujemy już dziś część funkcjonalności, jaką dadzą 
długo oczekiwane systemy 3G - szybki i bezprzewodowy dostęp do Internetu i innych 
usług, których nie zapewnia GPRS.  
 
Występowanie 

Publiczne sieci WLAN (Wireless LAN) coraz częściej pojawiają się na lotniskach, w 
centrach konferencyjnych, hotelach, kawiarniach, stacjach benzynowych itp.. Wszędzie 
tam, gdzie można liczyć na większą liczbę potencjalnych klientów. Klientami usługi będą 
początkowo głównie podróżujący biznesmeni, którzy chętnie korzystają z tego typu 
udogodnień i są w stanie za nie sporo zapłacić. Sporą grupę odbiorców stanowią również 
mobilne służby lokalne (jeśli będą miały możliwość dostępu do hot spota w ciągu krótkiego 
czasu, np. 10-15 minut), działy handlowe oraz telepracownicy. Sprawą otwartą pozostaje 
na razie przydatność hot spotów dla zwykłych użytkowników, dotychczas nie wymyślono 
dla nich dobrej aplikacji PWLAN (Public Wireless LAN). Może to być na przykład Instant 
Messaging lub VoIP (Voice over Internet Protocol), który powinien również zainteresować 
przedsiębiorstwa ze względu na możliwość ograniczenia kosztów połączeń. 

Są dwa modele biznesowe prowadzenia hot spotów. Może to być usługa płatna lub 
bezpłatna. Bezpłatnym udostępnianiem hot spota zainteresowane są np. hotele, które 
mogą w ten sposób zaoferować klientowi wartość dodaną do oferowanych przez nie 
usług. Modelem płatnym zainteresowani są operatorzy, a przede wszystkim dobrze nam 
znani operatorzy GSM. 
 
Zainteresowani usługami.  

W pierwszej kolejności zainteresowani wdrożeniem systemów publicznego 
dostępu do Internetu są obecni operatorzy GSM. Publiczne sieci WLAN oferuje już sporo 
europejskich operatorów GSM. Sieci Public WLAN są jednak najbardziej popularne w 
USA - oprócz operatorów telekomunikacyjnych są to sieci Boingo, iPass, Wayport – oraz 
w krajach azjatyckich, np. w Korei Południowej, gdzie główny operator KT Zainstalował 
już przeszło 20 tyś. publicznych punktów dostępowych. 
Sieci PWLAN mogą być również utrzymywane przez same przedsiębiorstwa, bez 
udziału operatorów. Mają one również pewną przewagę na starcie w porównaniu z 
operatorami, ze względu na to, że dotyczą budynków. W Polsce, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury o uwolnieniu pasma 2,4 GHz, jest możliwe 
ustawianie punktów dostępowych wyłącznie wewnątrz budynków. Dlatego nawet jeśli 
np. lotnisko lub kawiarnia nie zdecyduje się na świadczenie usługi publicznego dostępu do 
sieci bezprzewodowej na własną rękę, to może podpisać korzystną umowę na wynajem 
„powietrza" z operatorem. Wprowadzenie sieci bezprzewodowej z publicznym dostępem 
np. w hotelu może być również traktowane jako wartość dodana i bezpłatna dla jego 



klientów. 
Raport analityków zakłada, że do roku 2007 liczba hot-spots osiągnie ponad pół 

miliona w USA oraz około 800 tys. w Europie oraz około miliona w Azji. Podczas gdy raport 
przewiduje około 46 tys. nowych hot spotów w USA w tym roku, analitycy spodziewają się 
lekkiego spowolnienia wzrostu w przyszłym roku. W roku 2007 spodziewane ponad 500 tys. 
punktów bezprzewodowego dostępu do Internetu wygeneruje obrót na poziomie 8 mld. 
dolarów. W przeliczeniu na jednego hot-spota daje to tylko około 15 tys. dolarów. Oznacza 
to, że koszty infrastruktury muszą być minimalne, aby operatorzy takich usług mogli liczyć na 
zyski. 
 
Technologia  

Większość wdrożonych do tej pory rozwiązań hot spot zbudowano przy użyciu 
najpopularniejszego obecnie standardu sieci bezprzewodowych, 802.11b, wykorzystującego 
pasmo częstotliwości 2,4 GHz (chociaż pracuje już kilka publicznych sieci opartych na 
standardzie 802.11a). 
Przewagą 802.llb jest to, że karty oparte na tym standardzie znajdują się coraz częściej  w  
podstawowym wyposażeniu nowych modeli laptopów, są również dostępne jako moduły do 
urządzeń PDA (Persona Digital Assistant).    Mobilni    użytkownicy   mogą wykorzystywać  
również  karty  „dwusystemowe" GPRS/WLAN, które zapewniają transmisję pakietową w 
sieciach GSM, a w wypadku wykrycia hot spotu przełączają się na standard 802.11b, co 
zapewnia znacznie większą przepustowość. 
Wśród najczęściej wykorzystywanych punktów dostępowych należy wymienić produkty 
Cisco Aironet 350,1100 i 1200; Intela z linii PRO/Wireless AP, Nokii m.in. A036 Wireless 
LAN Access Point; oraz Proximu z rodziny Orinoco AP-4000. 
Część rozwiązań jest już przygotowanych do równoległej pracy w standardzie 802.lla            
(5 GHz). Niektóre punkty dostępowe pozwalają również na wymianę karty radiowej 
standardu b na standard g, pracujący w częstotliwości 2,4 GHz.  
W wypadku publicznych sieci WLAN istotny jest również problem doprowadzenia zasilania, 
które tylko w nielicznych rozwiązaniach jest pobierane z kabla ethernetowego. W innym razie 
niezbędne jest prowadzenie oddzielnego okablowania zasilającego, co stwarza dodatkowe 
problemy instalacyjne. 
Oprócz standardowych elementów sieci bezprzewodowej - punktów dostępowych urządzeń 
klienckich oraz routerów dostępowych, w sieciach z publicznym dostępem konieczne jest 
również wprowadzenie wyspecjalizowanych systemów uwierzytelniania, autoryzacji oraz 
rozliczania - w końcu ma to być docelowo usługa, której udostępnianie przynosi 
konkretne profity (chyba, że operator, np. kawiarnia czy hotel, proponują PWLAN jako 
wartość dodaną dla swoich klientów). Kolejnym elementem, który może się znajdować w 
takiej sieci, są urządzenia do przetwarzania zawartości (Content Transformation Engine). 
Dzięki nim wygląd przesyłanych stron jest automatycznie dostosowywany do parametrów 
urządzenia końcowego, z którego korzysta użytkownik (laptopa, PDA, telefonu IP itp.). 
 
Kontrola dostępu 

Kontrolę dostępu do zasobów na poziomie warstwy trzeciej zapewniają 
przykładowo w wypadku rozwiązań Cisco - SSG (Service Selection Gateway) wraz z SESM 
(Subscriber Edge Service Manager). 
Dostęp do zasobów sieci jest przydzielany użytkownikom na podstawie loginu i hasła, baza 
danych użytkowników znajduje się na serwerze uwierzytelniającym RADIUS (Retnote 
Dial-ln User Server) u operatora. Użytkownik, który się nie załogował, może skorzystać z 
tzw. usług Open Garden, wszelkie inne żądania np. połączenia z Internetem, czy też inne 
płatne usługi Walled Garden są blokowane, a użytkownik przełączany jest na specjalną 



stronę, na której musi wpisać login i hasło. 
Funkcję loginu i hasła może pełnić informacja otrzymana na karcie - zdrapce, którą 
użytkownik wykupi np. na lotnisku, odpowiedź na SMS, którym abonent może opłacić 
usługę lub zwykła karta SIM od operatora GSM. 
 
 
Bezpieczeństwo 

Zastosowanie sieci bezprzewodowych wymaga wyeliminowania podstawowych 
problemów bezpieczeństwa tego typu połączeń: możliwości łatwego podsłuchania 
połączenia oraz nieautoryzowanego korzystania z punktu dostępowego. Publiczne sieci 
bezprzewodowe powinny być jednak dostępne dla wszystkich chętnych znajdujących się w 
ich zasięgu. 
Dlatego w publicznych sieciach WLAN, w których nie jest stosowany standard 802.1x i 
protokół EAP (Extensible Authentication Protocol), nie jest również najczęściej możliwe 
szyfrowanie za pomocą WEP (Wired Equivalent Privacy). Jak wiadomo, standard WEP 
wymaga uzgodnienia klucza szyfrującego pomiędzy kartą klienta a punktem   dostępowym,   
niemożliwego w wypadku użytkowników mobilnych, jeśli nie jest wykorzystywane  
dynamiczne ustalanie klucza szyfrującego. Ręczna  konfiguracja ustawień karty 
bezprzewodowej przez użytkowników tak, aby współpracowały z punktem dostępowym, nie  
jest praktykowana - przecież nie każdy, kto chce mieć dostęp do sieci, musi znać sposób jej 
konfigurowania. Modelowym rozwiązaniem jest zastosowanie standardu 802.1x i protokołu 
EAP, co pozwala na ustalenie kluczy WEP i ich częste zmiany podczas sesji bez udziału 
użytkownika.     

Problematyczne jest jednak na razie wykorzystanie protokołu EAP w popularnych 
systemach operacyjnych. Jest on standardowo obsługiwany tylko przez Windows XP, 
Testowane są również otwarte rozwiązania przeznaczone do Linuksa. Zupełnie inaczej jest z 
protokołem LEAP (Lightweight and Efficient Application Protocol), implementowanym w 
sterownikach do sprzętu Cisco przeznaczonych do różnych systemów. 

Wysoki poziom zabezpieczenia transmisji jest zapewniany również poprzez 
połączenia VPN. Niedawno wprowadzony system oznaczania hot spotów certyfikatem 
Wi-Fi Zone (na wzór certyfikatu Wi-Fi) wymusza na operatorach hot spotów, którzy 
chcą posługiwać się tym znakiem, zapewnienie usługi z minimalną szybkością transmisji 
na poziomie 128 kb/s. W sieciach z takim emblematem muszą być także używane 
urządzenia zgodne z Wi-Fi. 
 
Autoryzacja przez SIM 

Z uwagi na duże rozpowszechnienie kart SIM, których wydano na świecie już 
ponad 720 milionów, i duże zainteresowanie technologią PWLAN przez operatorów 
GSM, postanowiono wykorzystać karty z telefonów komórkowych jako doskonałe 
narzędzie do uwierzytelniania i autoryzacji również w wypadku hot spotów. W sieciach 
telefonii komórkowej po podaniu PIN-u następuje uwierzytelnienie i autoryzacja dostępu 
do sieci, również sama sieć przedstawia się użytkownikowi. 
Na podobnej zasadzie działa uwierzytelnienie klienta wykorzystującego publiczną sieć 
WLAN i kartę SIM. W tym wypadku standard 802.1x z protokołem EAP otrzymuje 
narzędzie uwierzytelniające w postaci karty SIM. Pełni ona taką samą funkcję, jak inne 
mechanizmy uwierzytelniania wykorzystywane przez EAP, np. TLS (Transport Layer 
Security) czy PEAP (Proteded EAP Protocol). Karta SIM zapewnia również autoryzację 
użytkownika chcącego skorzystać z określonych usług. 
Innymi zaletami takiego rozwiązania jest wsteczna integracja ze stosowanymi już 
metodami uruchamiania usług w sieciach GSM oraz możliwość wykorzystania umów 



roamingowych między operatorami. 
Dzięki temu możliwe jest uwierzytelnienie się użytkownika hot spota na lotnisku w 
Londynie u miejscowego operatora za pomocą karty SIM, którą otrzymał od swojego 
operatora GSM, np. polskiego. Po zakończonej podróży służbowej dostaje rachunek od 
swojego operatora komórkowego, na którym oprócz rozmów, wyszczególnione jest 45 
minut korzystania z Internetu podczas oczekiwania na samolot. Użytkownik nie musi 
biegać i dowiadywać się na lotnisku o karty-zdrapki albo inne tego typu rozwiązania. 
Problem rozliczeń płatności załatwiają umowy pomiędzy operatorami. 

Nad standardem EAP-SIM pracują wspólnie Cisco i Nokia. W fazie rozwoju jest 
również projekt standardu Enhanced SIM, w którym PIN do sieci GSM jest inny niż do sieci 
PWLAN. Dzięki temu złamanie jednego z nich nie przeszkodzi w korzystaniu z drugiej 
usługi. Enhanced SIM umożliwia również obliczanie algorytmów EAP-SIM bezpośrednio 
na karcie, co jest kolejnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo 
 
Zakończenie 

Zachęcające są informacje na temat sieci WLAN udostępniającej Internet na pokła-
dzie samolotu Lufthansy. Autorzy raportu Yankee Group na temat publicznego dostępu 
WLAN w Europie spodziewają się, że liczba użytkowników hot spotów w roku 2007 
wyniesie 7,7 miliona, co zapewni operatorom obroty rzędu 1,8 mld dolarów. Analitycy nie 
spodziewają się jednak, aby publicznie dostępne sieci WLAN stanowiły konkurencję dla 
rozwiązań 3G. Nie są to, według nich, rozwiązania konkurencyjne, a jedynie 
komplementarne. UMTS nie zapewni takiej szybkości transmisji, jaką dają WLAN, a 
bezprzewodowe sieci nie są na razie aż tak mobilne, jak komórkowe. 

Pozostaje jednak pytanie, czy sami użytkownicy są aż tak mobilni, aby zauważyć 
zmianę w sytuacji, gdy hot spotów będzie przybywać? Również problem stałego adresu IP 
zostanie rozwiązany przez Mobile IP, który zapewni jego przekazywanie pomiędzy różnymi 
typami dostępu. Niektórzy analitycy uważają również, że np. za koszt licencji na UMTS w 
Niemczech można by zbudować sieć publicznych WLAN, która pokryłaby sporą cześć 
terytorium tego kraju. Polscy operatorzy GSM bardzo ostro interesują się wprowadzeniem tej 
technologii. Jak na razie w  oczekiwaniu na większe rozstrzygnięcia można się przejechać się 
po mieście z laptopem i poszukać bezprzewodowych sieci, które są publicznie dostępne od 
dawna, gdyż ich administratorzy nie zadbali o odpowiednie zabezpieczenie, chociaż mają 
coraz większe możliwości w tym względzie.  
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