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Forbeholdte brugere: 

 Organisationer med behov 

for adgang til et fleksibelt og 

nemt tilpasselig netværk 

 Til virksomheder der vil spare 

penge på kabeltræk af 

Ethernet og Switch udstyr 

Uddrag: 

 Læseren af dette White-

Paper vil for en udvidet 

forståelse for Wi-Fi basics, 

såsom radiobølger, 

frekvenser og udstyr der 

bruges i sammenhæng. 
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Wi-Fi White Paper 
 

Introduktion: 
 

De fleste virksomheder, organisation og bare generelt 

husstande har efterhånden en eller anden form for trådløst 

netværk installeret. Wi-Fi er en af de mest kendte 

teknologier, hvis ikke den mest kendte blandt folket som 

helhed. 

 

Men hvor mange folk ved egentlig hvordan det såkaldte 

trådløse netværk fungerer, hvordan tilslutter vi os det og 

hvordan ved det hvor vi er? Hvordan optimerer man det så 

man får mest ud af den givende teknologi. 

 

Ideen med dette White Paper er at give grundlæggende 

forståelse for det mest relevante omkring Wi-Fi og hvordan 

det fungere i dagligdagen. 

 

Vi gennemgår en masse basics af hvordan teknologien 

fungere, det vil sige radiobølger, hvilke frekvenser de bruger, 

hvem vedligeholder det, båndbredde og andre 

ekstrafunktioner. 

 

En anden vigtig indgangsvinkel er også hvor relevant Wi-Fi 

kan være for dig. Hvilke besparelser kan dig forekomme af at 

foretrækker et trådløst netværk from for en kablet løsning, 

eller anden løsning. 

 

Hvad med fremtiden, bliver Wi-Fi ved med at være relevant, 

kan det følge med udviklingen eller er det på vej til at blive 

udskiftet af en nyere teknologi? Disse er også spørgsmål der 

er vigtige at stille for at kunne drage visse konklusioner 

indenfor investeringer. 
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Wireless standards og sammenligninger: 
 

Som vist i skemaet til højre kan man 

se at der er en del forskellige 

standarder at tage udgangspunkt i. 

Listen viser dem man vil støde på i 

dag men udelukker faktisk en vigtig 

en af dem. 

Den første standard der blev lavet 

er nemlig ikke med. 802.11-1997 er 

den bedst kendt som og det var den 

standard, selvom teknologien ikke 

blev udbredt før B, der banede 

vejen for den trådløse teknologi 

som vi kender i dag. 

 

I dag er de mest kendte og brugte G, 

N og AC. Men som skemaet også 

viser forventes der snart flere 

standarder i fremtiden så det er 

noget der ændre sig efter behov. 

Hvad er vigtigt at tage højde for ved valg af disse standarder? Det hele afhænger af dit behov og hvilken 

struktur du er ved at sætte op. Har du for eksempel en kæmpe lagerbygning med begrænset mulighed for 

Access Points, ville en standard med en stor Max Range måske være noget at prioritere over Max Data Rate 

eller har du et lille kontor hvor du gerne vil oprette et gæstenetværk der ikke behøver at være ligeså 

effektivt som arbejdsnetværket kunne man jo vælge en standard med en lidt mindre Max Data Rate og det 

er sådanne spørgsmål man hele tiden bliver nødt til at stille sig selv for at kunne vælge den mest optimale 

løsning. 

Wi-Fi organisationer for vedligeholdelse 
 

IEEE 802 LAN/MAN standards committee - står for at vedligeholde og udvikle nye standarder for 

protokollen 802.11. 

802.11 er arbejdsgruppen der står for udvikling af nye standarder samt vedligeholdelsen af de gamle. 

 

Så er der også IETF ”The Internet Engineering Task Force” som vedligeholder dataprotokoller og har også 

været der lige siden begyndelsen. Der er et tæt samarbejde mellem IETF og IEEE. 

WiFi alliance er gruppen der står for at teste om produkter på markedet overholder, den standart der er 

sat af IEEE 802. Et produkt der er godkendt bliver markeret med et Wi-Fi Alliance mærke (se forside) 
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Frekvenser (RF Radio Frequency) 
Radiobølger og Frekvenser er hvad der gør det muligt at sende frames fra en enhed til en anden uden at de 

er forbundet rent fysisk. 

Igennem tiden er der udviklet forskellige frekvenser som gør det muligt at transmittere data hurtigere og 

mere effektivt. 

Her under ses et udpluk af frekvenser der har været brugt igennem tiden. 

ASK (Amplitude Shift Keying) Skifter mellem høj og lav amplitude (høj og lav bølge) og på den måde 

transmitteres der et 0 eller 1. Metoden er langsom og meget følsom over for støj, så den blev aldrig brugt 

til WiFi 

 

FSK (Frequency Shift Keying) Sender data ved at skifte Frequency (hastighed på bølgerne) og på den made 

sendes der et 0 eller 1. Metoden blev brugt i den spæde start af WiFi, men er senere hen blevet skiftet ud 

da det var for langsomt at sende 1bit af gangen. 

QPSK (Quadruple Phase Shift Keying) ved at angive mere end 2 ”Carrier Variations” Kan man med QPSK 

sende 2bits på samme tid. XQAM bruger samme princip med op til langt flere variationer, men ved brug af 

flere variationer bliver signalet også mere sart over for støj og rækkevidde. 
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Throughput: 
 

Max Data rate er den hastighed som er teknisk mulig at opnå på det medium som du sender fra, for 

eksempel har 802.11ac en Max Data Rate på 1Gbs / 1000Mbs men det er ikke det samme som hvad dit 

”Throughput” er, dit Throughput er den faktiske hastighed nu opnår på din forbindelse.  

Alt Wi-Fi er half-duplex og der forekommer kun kommunikation en vej af gangen og alt kommunikation til 

et Access Point deles mellem Devices tilsluttet den. 

Så som en god regel kan man godt hive 50% fra max data rate til sit Throughput og måske endda mere 

desto flere Devices på dit Access Point og alt det her taget ud fra de rigtige omstændigheder der er andre 

variabler der spiller ind over, for eksempel sikkerhed. 

MIMO / MU-MIMO: 
 

Multiple-input and multiple-output er en 

Wi-Fi teknologi som udnytter sig af flere 

sender og modtager antenner. Som vist på 

billedet er der 3 antenner hver med en 

hastighed på 20Mbit, ved brug af MIMO 

kan de til sammen sende 60Mbit afsted til 

en modtager enhed. 

Multiple-user – multiple-input and multiple 

output er den samme teknologi bare 

udvidet til at håndtere flere Devices på 

samme tid ved hjælp af beamforming.  

 

 



5 
 

 

Selve metoden for hvordan modtageren kan kende forskel på de tre ens signaler den modtager fra 

afsenderen foregår ved hjælp af en DSP (Digital Signal Processor) som kan udregne forskellen på grund af at 

der er en rigtig lille forskel på hvornår antennerne modtager signalerne (afstanden mellem antennerne er 

forskellige og det kan den udregne) og på denne måde kan de egentlig udnytte den samme kanel og det er 

det vi kalder for ”Spatial Multiplexing”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FHSS (Frequency hopping spread spectrum) 

Data bliver sendt I små bidder fordelt over flere frekvenser. For at dette kan lade sig gøre skal der i begge 

ender aftales et mønster i de hop der fortages, for at det er muligt at samle data igen. På den måde får man 

en ”hop key”. 

Dette gøres for at undgå at nogle ”lytter” med eller at signalet bliver jammet. 

FHSS blev første gang set brugt af Tyskerne under 1 verdenskrig dog i et meget begrænset omfang. Den 

første rigtige brug af FHSS var under 2 verdenskrig hvor den kvindelig amerikanske skuespiller & opfinder 

Hedy Lamarr brugte FHSS til et guidens system til radio styret torpedoer. 

DSSS (Direct sequence spread spectrum) 

Data bliver spredt over alle frekvenser via en chipping code, på den måde bliver signalet stærkere over for 

støj og gør at selv om noget data skulle blive tabt på vejen så kan det stadig genskabes. (som vi kender det 

fra raid). 

OFDM (Orthogonal frequency division multiplexing) 

Ved at splitte en channel op i 52subCarriers der sender data parallel ved low data rate kan man skubbet en 

stor mængde data afsted. OFDM samler alle separate carriers og sender samlet og opnår på den måde 

stadig high data rates. 
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RSSI (Received signal strength indicator) 

WiFi holder konstant øje med signalstyrken for at kunne justere data 

raten(Hastigheden), RSSI sørger for at holde hastigheden nede hvis 

signalet falder. På den måde vil der stadig kunne overføres data frames 

uden fejl selv om der er et svagt signal.  

 

 

 

 

Antenner 
Antenner bliver skabt til bestemt frekvenser fx 2.4GHz. 

Der er 2 måder man kan bruge til at få et bedre signal 

1. Tilføj mere strøm til antennen 

2. Brug en retningsbestemt (Semi/high directional) antenne. 

Omnidirectional antenner er den mest almindelige form for antenner. 

Den skaber et jævt fordelt WiFi felt rundt om sig selv(se billede).  

Det første billede er set oppe fra og ned på antennen, hvis man vælger 

at kikke på signalet fra siden vil det se sådan ud .  

(Billedet her under viser 1 signal i 1 lokale). 
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Access 
Frames: 

Management frames: 

Beacons - AP sender dem for at vise at de er der. Indeholder information om WIFi fx SSID og mode, 
time stamp. Channnel, data rate. Sendes ca hver 10sek (kan ændres) 
Probes - Request: din laptop der kalder efter APer i nærheden | response: er AP der siger at de er der 
Association - request: "kan vi være venner" share info som fx time | response: acceptense eller 
rejections | DisAssociation: "farvel vi ses" frames. Lukker forbindelsen på en pæn måde så der bliver 
ryddet op. 
Authentication - begynder authentication med et AP fx handshake | deAuthentication: terminate 
forbindelsen mellem AP og client 

Control frames: (2way handshake) 
Request to send(RTS) - RTS spørger om det er ok at sende nogle data frames 
Clear to send(CTS) -  response the RTS som sendes hvis det er ok. Her bliver også angivet den 
mængde tid der kan snakkes imellem AP og client, og det høre de andre på netværket og venter så på 
at de bliver færdige. Det gøres for at undgå interupptions 
Acknowlege (ACK) - fortæller afsenderen at alt er modtaget i god stand. Hvis denne ikke sendes er 
der noget galt og senderen vil prøve igen 

Data frames: 
Indeholder de data pakker der bliver sendt. Kan være stortset alt. 
 

Frame Aggregation: brugt i 802.11e,n,ac: increases throughput ved at sende 2 eller flere data frames i en 
transmission. 
 

A-MSDU: Pakker enthernet frames sammen I en 802.11 frame, hvis de har samme SA/DA. 
A-MPDU: Pakker enthernet frames sammen I en 802.11n MAC header, hvis de har samme SA/DS. 
Mindre effektivt end A-MSDU. Men I områder med høj fejl rate virker det bedre pga SBA(Selective 
block acknowledgement).SBA gør at hver aggregated data frame bliver individuelt acknowledged eller 
retransmitted ”if affected by an error”. 
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Channels 
2.4GHz = 22MHz wide channelse. 5MHz separation aka white space. 
Channel 1 = 2.412 - 2.417 
Channel 2 = 2.417 - 2.422 
Channel 3 = 2.422 - 2.427 
osv osv  
Derfor bruger man 1 6 11 og "14" da de ikke overlapper. 
NorthAmerica må bruge 1 til 11 
Japan 1 til 14 
Resten af verden 1 til 13 
  

 
 
Hvorfor 2.4? 
802.11 bruger unlicensed frequency(UNII bands, aka: Unlicensed national information infrastructure bands) 
- ISM bands (industrial, Scientific, and Medical bands, licensed experiments) 
Valget faldt på 2.4GHz fordi man blev nød til at kikke efter et område på ISM banded som ikke var off limits 
pga radio/tv og da man ikke kunne finde et brugbart range besluttet man 
at kikke efter ranges der allerede var i brug og her fandt man frem til at 2.4 var "the place" for der var 
mulighed for et bredt valgt af kanaler og fordi range/penetration/cost, til sammen udgjorde et godt 
kompromis af alle ting. 
Microbølgeovnen var allerede lagt på 2.45GHz så man var bange for at der vil blive for meget støj på 
sidelæggende frekvenser så man udvidede 2.4 til  (2400 - 2483.5MHz) 
Routers(APs) kunne fungere lige så godt på 2.3 og 2.5GHz, men fordi det er vedtaget at det skulle ligge på 
2.4GHz så er det sådan det er :) 
5GHz ligger til sammenligning på  
 
 

Wide Channel(40Mhz) - compared to the 
normal 20Mhz wide channels, wide channelse 
are able to transmit more data but there is a 
catch. The wider channels are more sensitive 
to interference because more devices on the 
2.4 will overlap with the channelse 
  
 
 


