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Abstract 
The significant technological advances achieved in the last years, in the field of wireless communica-

tions, opens new design opportunities and also new challenges for application developers. Wireless networks 
assure greater mobility and flexibility, but in the same time they require solutions for some new issues, which 
are not present in legacy LANs. The efficient use of limited bandwidth and the control of services' quality are 
two of the issues that need better solutions. This paper presents an overview on the wireless technologies used 
today, emphasizing the possibilities and limitations. The paper analyzes different methods used to control and 
guarantee the quality of services (QoS) in wireless networks.     

 

Kivonat  
Az utóbbi években a drótnélküli kommunikációs technológiák terén tapasztalt, robbanásszerű fejlődés 

új lehetőségeket nyújt, de ugyanakkor új kihívásokat is jelent a fejlesztők számára. A drótnélküli hálózatok 
nagyobb mobilitást és flexibilitást biztosítanak, viszont olyan feladatok megoldását is követelik, amelyek nem 
jellemzők a hagyományos helyi hálózatokra. Ezek közé tartozik a kommunikációs médium hatékonyabb ki-
használása vagy a szolgáltatások minőségének ellenőrzése és garantálása. A dolgozat átfogó képet nyújt a 
drótnélküli hálózatok mai helyzetéről, és elemzi a jelenleg használt protokollok lehetőségeit és korlátait. A 
tanulmány főleg a szolgáltatások minőség-ellenőrzési feladataira fektet hangsúlyt. 

 

1. Bevezető
Ha a történelmi adatokra tekintünk, azt tapasztaljuk, hogy már a 19-ik század végén (pontosabban 

1896-ban) Guglielmo Marconi bebizonyította a drótnélküli kommunikáció elvi lehetőségét, amikor rádió-
hullámok által megvalósított egy telegráf jellegű kapcsolatot. Az első években a fejlődés kis lépésekben 
történt, mivel hiányzott a szükséges elektronikus technológiai háttér. A két világháború felgyorsította a 
fejlesztést, mivel nagyobb mobilitásra és gyorsabb kapcsolatteremtésre volt szükség. Kezdetben a rádió- és 
a későbbi tévéadások ugyancsak drótnélküli csatornán működtek.  

A 60-as évek elején bocsátották fel az első telekommunikációs műholdakat, amelyek interkontinentá-
lis  kapcsolatot és információközvetítést tettek lehetővé. A műholdas rádiókapcsolat áthidalta a hatalmas 
távolságokat, és kapcsolatot teremtett a drótos kapcsolatra kevésbé alkalmas területek között is.  

A 90-es évek elején robbanásszerűen fejlődött a mobil telefonhálózat, elsőként Amerikában és mindjárt 
azután a többi kontinensen is. Ma már több mint egy milliárd felhasználót szolgálnak ki ezek a hálózatok.  

A drótnélküli számítógépes hálózatok főleg az utóbbi 4-5 évben kerültek előtérbe, egyrészt a hordoz-
ható számítógépes eszközök (laptop-ok, PDA-k, intelligens telefonok, stb.) fejlődésének köszönhetően, 
másrészt a fokozott mobilitást igénylő mai társadalom kielégítése érdekében. A 90-es évek nagy reményei 
után ma már egy egyenletes fejlődési trendet tapasztalunk. Az 1-es ábra tükrözi ezt a fejlődést, ami máskü-
lönben a legtöbb új technológiára jellemző.
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1. ábra 
A drótnélküli hálózatok fejlődése 

 
Ma a drótnélküli kommunikáció fő célja az emberek és gépek közti kötetlen (ang. ubiquitous) kapcsolat 

megvalósítása, a „kapcsolat bárhol és bármikor” elvnek megfelelően. Előnyei közé tartoznak a következők: 
− nincs szükség fizikai infrastruktúrára 
− ideiglenes (ad-hoc) kapcsolatok vagy akár hálózatok könnyű és aránylag olcsó megvalósítása 
− kommunikálási kompatibilitás különböző eszközök között (laptop, PDA, telefon, orvosi készülékek, stb)   
− mobil számítástechnikai eszközök és mozgásban levő felhasználók Internethez való bekapcsolása  
Vannak viszont bizonyos hátrányok is, mint például: a korlátolt sávszélesség, az alacsonyabb megbíz-

hatósági szint vagy sok esetben a térbeli korlátozottság. A 2-es ábra a különböző drótnélküli kapcsolattal 
megvalósítható kommunikálási lehetőségeket tükrözi.  

 

2. ábra 
Drótnélküli kapcsolatok 

 

2. Tervezési és megvalósítási feladatok 
A rendelkezésre álló korlátozott sávszélesség és az ebből következő alacsony logikai csatornaszám a 

legkritikusabb tervezési gondokhoz tartoznak. A hálózati kommunikációra csak bizonyos szűk sávok állnak 
rendelkezésre; ezek közül egyes sávokat más célokra is alkalmaznak (pld. ipari, vagy háztartási célokra). Az 
alkalmazott kommunikációs protokollok különbözőképpen próbálják minél hatékonyabban kihasználni a ren-
delkezésre álló  sávszélességet.   

Az állandóan változó hálózatkonfiguráció (gépek, felhasználók, adathozam változások) újabb tervezési 
komplexitást okoz. A kommunikációs protokoll automatikusan fel kell ismerje az ideiglenes hálózatban résztve-
vő aktív szereplőket és az igényeiknek megfelelő sávszélességet kell, hogy biztosítson.  

Azt is szem előtt kell tartani, hogy sok mobil eszköz korlátozott energiaforrással rendelkezik, ami meg-
szabja a maximális közvetítési távolságot. Ugyanakkor egyes mobil eszközök adatfeldolgozási sebessége és 
tárolási kapacitása ugyancsak korlátozott, ami meggátolja a bonyolult protokollok beépítését.  

A nyitott közvetítési környezet, amelyben a drótnélküli kommunikáció történik, biztonsági gondokat 
okoz; egyrészt biztosítani kell a hibamentes közvetítést és ugyanakkor védeni kell a hálózatot idegen beavat-
kozás ellen. Ismert tény, hogy a drótnélküli hálózatokban sokkal nagyobb a hiba-megjelenési gyakorisága 
mint a dróton vagy optikai szálon alapuló hálózatokban. A hibás üzenetek újraközvetítése csökkenti az úgyis 
keskeny gyakorlati sávszélességet. Ezért nagyon fontos olyan minőség-biztosító eljárásokat beépíteni a proto-
kollba, amelyek egy előre megszabott minőségi szintet tudnak garantálni. 
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3. Drótnélküli rendszerek 
A drótnélküli rendszerek kategóriájába a következő rendszerek sorolhatók:  
− a sejt- (mobil-) rendszerek (ang. Cell Systems) 
− a drótnélküli helyi-hálózatok (ang. WLAN Wireless LAN) 
− műholdas rendszerek (ang. Satelite Systems) 
− rövid üzeneteket közvetítő rendszerek (ang. Paging Systems) 
− rövidtávú rádiókapcsolatok (Bluetooth) 
A sejtrendszereket főleg telefonkapcsolatokra alkalmazzák. Ugyanakkor viszont az aránylag új GPS és 

GPRS protokollok lehetővé teszik a digitális adatok közvetítését és a mobil eszközök révén az Internet háló-
zatba való gyors bekapcsolását. A sejthálózati technológia több változáson ment keresztül: az első generáció 
(1G) analóg eszközökre és sávmegosztásra alapszik; a második generáció (2G) digitális alapokra épül és sáv-
szélesség-, idő- és kódmegosztást alkalmaz a csatornák meghatározásához; a 3-dik generáció (3G) egyszerre 
áramkör- és csomagkapcsolási technikákat alkalmaz, ami azt mutatja, hogy alkalmas mind telefon-, mind 
számítógépek közti kapcsolatra. 

A műholdas közvetítés kevésbé függ össze technikai szempontból a számítógépekközti kommunikáció-
val. Ezért a továbbiakban főleg a WLAN és a Bluetooth hálózatokról lesz szó. 

A drótnélküli helyi-hálózatok (WLAN) a LAN típusú hálózatok feladatait próbálják helyettesíteni olyan 
esetekben, amikor a hagyományos közvetítési eszközök (rézdrót, optikai szál) alkalmazása nem lehetséges 
vagy nem gazdaságos. A leggyakrabban előforduló esetek, amelyekben WLAN technológiát alkalmazunk, a 
következők: 

− helyi-hálózatok bővítése  
− épületek közti kapcsolat megteremtése 
− mobil eszközök hálózatba való bekötése 
− „Ad-hoc” (alkalmi) hálózatok megvalósítása 
Az első esetben a hagyományos LAN alkotja a hálózat gerincét, amelyhez hozzáférési pontok által 

(ang. AP - Access Points), WLAN interfésszel rendelkező számítógépek kapcsolhatók. A kapcsolat lehet ide-
iglenes, mint például a laptopok vagy PDA-k esetében vagy állandó, az irodai gépek (PC-k) esetében. A 3-as 
ábra tükrözi ezt az esetet. 

 

AP 

LAN 
WLA

szerver 

3. ábra 
LAN bővítés WLAN kapcsolatokkal  

 
Két épület között drótnélküli kapcsolatot alkalmazunk abban az esetben, amikor hagyományos kapcso-

latot bizonyos okok miatt (pl. adminisztratív szabályzatok) nem lehet vagy nagyon költséges létrehozni. Álta-
lában ezek a kapcsolatok ideiglenek. 

A mobil, vagy „nomád” kapcsolatokat iskolákban, könyvtárakban vagy más információs központokban al-
kalmazhatjuk. Jellemző az ilyen esetben egyrészt az azonnali hozzáférési igény, másrészt a kapcsolat ideiglenes 
jellege.  

Az „Ad-hoc” hálózatok olyan esetben jönnek létre, amikor egy megbeszélés alatt a résztvevők laptopja-
ik által operatív információt cserélnek egymás között anélkül, hogy egy hagyományos LAN hálózatba beköt-
nék őket. Ebben az esetben hiányzik a hozzáférési pont (AP) koordináló szerepe. 

Minden esetben különféle stratégiát kell alkalmazni a mobil eszközök hálózatba való bekapcsolásához.  
Különbözik a mobil eszközök felismerése és nyilvántartása, az adatok közvetítése (pl. központi vagy elosztott 
kontroll) és a biztonsági eljárások. Ugyanakkor viszont a felhasználók számára fontos, hogy ugyanazt az inter-
fészt több fajta hálózatban lehessen használni, kompatibilitási gondok nélkül. 
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4. WLAN hálózatok 
A közvetítési médium alapján a WLAN hálózatok három csoportra oszthatók: infravörös sugaras LAN-

ok (IR-LAN), szórt spektrumú LAN-ok és szűksávú mikro-hullámos LAN-ok. Az infravörös sugaras közvetí-
tés lehet irányított sugaras vagy mindenirányú sugaras; a hálózat egy szobában levő eszközöket kapcsol össze 
azzal a feltétellel, hogy adóvevők egyenes vonalban lássák egymást. Gyakran a plafonra helyeznek el egy 
központi adóvevő készüléket, amely közvetítőként dolgozik. A különböző hőforrások (pl. napsugár, kályha) 
befolyásolhatják a közvetítés minőségét. 

A szórt spektrumú LAN bizonyos hullámhossz-tartományban levő rádióhullámokat (5GHz, 2,5GHz) 
alkalmaz közvetítésre. Az adatok kódolásához egy különleges modulációs eljárást alkalmaznak (ang.   DSSS - 
Direct Sequence Spread Spectrum), amely magas zajszint mellett is biztosítja a hibamentes adatközvetítést. 
Ahhoz, hogy egy korlátolt sávszélességben több logikai csatornát biztosítson, a protokoll az úgynevezett frek-
venciaugrás-módszert alkalmazza (ang. FHSS -Frequency Hopping Spread Spectrum). 

A hordozó jel pontos időközönként, látszólag véletlenszerűen frekvenciát vált; az adó és a vevő egy elő-
re meghatározott terv szerint, egyszerre vált frekvenciát. 

Ez a módszer megvédi a hálózatot idegen beavatkozások ellen.  
A szabványosítás szempontjából a különböző változatú drótnélküli hálózatokat az IEEE 802.11x vagy 

az IEEE 802.15 (Bluetooth) szabvány írja le. Ezek a változatok a sebesség, a hordozójel frekvencia-tartomány, 
az alkalmazott kódolási módszer vagy a hálózat-hozzáférési technika szempontjából különböznek. Az IEEE 
802.11a 5GHz-en működik és 6-54MBps adatsávot biztosít; az IEEE 802.11b jelenleg a leghasználtabb proto-
koll,  a 2,5 GHz-es sávot használja és gyakorlatilag 5Mbps adatátvitelt biztosít. Az IEEE 802.11g változat 
eléri az „a” változat sebességét a „b” változat frekvenciasávjában. A Bluetooth elnevezésű szabvány lényege-
sen különbözik az előbbiektől, mivel más célokat szolgál. Ez a hálózat a különböző periferikus eszközök szá-
mítógéphez való kapcsolását biztosítja. Ezért az alkalmazott hálózat-hozzáférési módszer master-slave típusú; 
a számítógép, mint „master” egység rendre lekérdezi a környezetében levő „slave” eszközöket.      
 

5. Szolgáltatásminőség biztosítása  (ang. QoS) WLAN hálózatokban 
Amikor a drótnélküli hálózatok szabványait tervezték, az eredeti elképzelés az volt, hogy a funkcionali-

tás szempontjából a WLAN hálózatok hasonlóképpen kell működjenek mint a hagyományos LAN hálózatok 
és ugyanazokat a szolgáltatásokat kell nyújtsák a felsőbb szintű protokolloknak. Viszont a LAN hálózatok mai 
változatai (100 MHz, 1GHz) aránylag nagy sávszélességet biztosítanak, ami fölöslegessé teszi a minőség-
ellenőrző eljárásokat. Ezért egy helyi-hálózaton belül nem szükséges olyan eljárásokat beépíteni, amelyek 
különbséget tesznek a különböző típusú adatfolyamok között és ezáltal biztosítják az idő szempontjából kriti-
kus adatok minőségi közvetítését.  

Az Internet-környezetben változik a helyzet. Itt a sávszélesség még mindig nem elégíti ki az igényeket. 
Több olyan kezdeményezés létezik, amely próbálja megoldani a szolgáltatások  minőségének biztosítását fő-
leg hálózati szinten (IP-szinten). Az új IP v6 változat tartalmaz olyan módszereket, amelyek részben lehetővé 
teszik az idő-kritikus multimédia adatfolyamok közvetítését egy előre megszabott minőségi szinten.  

A WLAN hálózatokban a jóval alacsonyabb sávszélesség miatt a szolgáltatások minőségének biztosítá-
sa kritikus feladat. Az első WLAN szabványok, a LAN hálózatok modellje alapján, kevésbé foglalkoztak ez-
zel a gonddal. Viszont a mára már egyre gyakoribb multimédia közvetítések ennek a feladatnak a megoldását 
követelik. 

IP (Internet Protocol) szinten a minőség-ellenőrzési feladatot két féle megközelítéssel próbálják megol-
dani. Az IntServ (Integrated Services) protokoll szerint garantálni lehet bizonyos adatfolyamok minőségét, 
amennyiben ezek paraméterei előre ismertek. A közvetítés egy adó és egy vevő állomás között történik, és az 
adatok elküldése előtt le kell foglalni a közvetítési pálya mentén a szükséges erőforrásokat. 

A DiffServ (Differentiated Services) protokoll különböző szolgáltatási szintet oszt ki a különböző fel-
használóknak vagy csoportoknak. A közvetítési sávot megosztja a csoportok vagy osztályok között, és külön-
böző minőségi szintet biztosít ezeknek. A minőségi szintet az adatok típusának megfelelően szabja meg; az 
üzeneteket a tartalmuk alapján (pl. audió-, videó- vagy számítógép-adatok) osztályozzák és jelölik. A DiffServ 
nem igényel plusz egyeztetési időt, és csak a kapcsolat két végében levő állomásban (esetleg routerben) al-
kalmazzák. Ezzel szemben az IntServ az útba eső routerek működését is befolyásolja. Mikor egy üzenet a 
DiffServ doméniumba kerül, akkor a kapott jelző alapján kezelik a routerek. 

A WLAN hálózaton belül nem használnak IP szintű protokollt; ezért az IntServ és a DiffServ jellegű
mechanizmusokat alacsonyabb szinten, pontosabban a MAC szinten szükséges beépíteni. Az eredeti IEEE 
802.11 szabvány tervezői gondoltak az idő-kritikus és minőséget követelő közvetítésekre, és ezért bevezettek 
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egy olyan hálózat-hozzáférési módszert is, amely nem az ismert ütközéses (CSMA) módszert alkalmazza, 
hanem egy master-slave jellegű, ütközés nélküli eljárást. Elvben egy szuper-keretben (ang. superframe) két 
periódus létezik, az első, amelyben a hálózathoz való hozzáférést szigorúan a hozzáférési pont (AP Access 
Point) irányítja, és egy második, amelyben bármely állomás a CSMA/CA protokoll alapján igyekszik elfog-
lalni a közvetítési sávot és elküldeni az adatokat.  

Az első periódust az idő-kritikus közvetítésekre szánták. Mivel a közvetítést az AP állomás központilag 
szabályozza, feltételezhető, hogy egy olyan sávmegosztást lehet elérni, ami megfelelő szintű minőséget bizto-
sít. A második periódusban történő kommunikációra nem lehet egy bizonyos minőségi szintet igényelni és 
garantálni. Az üzenetek késleltetése a hálózat pillanatnyi terhelésétől függ. Az ilyen fajta közvetítés a vélet-
lenszerű adat-tömbök esetében előnyös, viszont nem felel meg a multimédia típusú adatok esetében, ahol az 
üzenetek periódusát szigorúan be kell tartani. 

A felmérések alapján kiderült, hogy az első periódusban történő közvetítés sem biztosít egy garantált mi-
nőségi szintet. Ez azzal magyarázható, hogy a központilag irányított kommunikáció időveszteséggel jár (lásd a 
szükséges kontroll-üzeneteket), és az AP állomás szintjén egy szűk keresztmetszet keletkezik. Mivel a második 
periódusban történő üzenetek hossza nem korlátozott, előfordulhat, hogy a következő szuper-keret később kez-
dődik, és ezáltal a periodicitás nincs betartva.  

Ezek következtében egy új protokoll-javaslat született (az IEEE 802.11e), amely az IntServ meg 
aDiffServ elveit a MAC-szintre igyekszik beépíteni. Az új protokoll kétféleképpen próbálja megoldani a minő-
ség-ellenőrzési kérdést: az első az EDCF (Enhanced Distributed Coordination Function) rövidítésként ismert 
módszer, a másik meg a HCF (Hybrid Coordination Function). Az EDCF módszer prioritásokat ad a különböző
üzeneteknek annak alapján, hogy mennyire kritikus a késleltetési idejük. Természetesen a multimédia típusú 
adatok magasabb prioritással rendelkeznek. A különböző prioritású üzenetek más várakozási pufferekbe kerül-
nek, és bizonyos időparaméterek beállításával a nagyobb prioritással rendelkező pufferek előbb szolgálja ki a 
rendszer. Egy szolgáltatás minőségét a paraméterek pontos és helyzethez adaptált beállítása biztosítja.  

A HCF módszer lehetővé teszi, hogy ütközés-mentes periódusokat lehessen használni nemcsak a szu-
per-keretben erre a célra fenntartott periódusban, hanem a második periódusában is. Az üzenetek hossza és a 
szuper-keret periódusa korlátozott. Ezáltal egy hálózatban ki lehet dolgozni egy stratégiát, amely az üzenetek 
maximális késleltetési idejét tudja garantálni. A végzett szimulációk bizonyították, hogy a javasolt új módsze-
rek lényegesen feljavítják a WLAN hálózat QoS tulajdonságait. 

 

6. Minőségbiztosítás ipari környezetben 
Mivel a WLA technológiákat egyre gyakrabban alkalmazzák ipari környezetben is, feltevődik a kérdés, 

hogy a létező szabványok mennyire elégítik ki ennek a környezetnek az igényeit.  
A legtöbb ipari alkalmazásban (irányítás, felügyelet, szabályozás) az idő egy kritikus paraméter. Az au-

tomatizálási rendszer helyes működése az időkorlátok betartásától is függ. Amennyiben drótnélküli hálózato-
kat alkalmazunk, szükséges, hogy korlátozzuk az üzenetek maximális késési idejét.  

Míg a multimédia alkalmazásoknál az üzenetek késése csak a minőség csökkentését jelenti, az ipari al-
kalmazásokban egy elkésett üzenet komoly anyagi károkat vagy akár emberi áldozatokat is okozhat.  

Sajnos a WLAN szabványok tervezői nem vették figyelembe az ipari alkalmazások igényeit. Ezért 
szükséges, a multimédiára alkalmas eljárásokat sokkal szigorúbb helyzetekre adaptálni.  

Egy ipari alkalmazásban három típusú adatközvetítést lehet meghatározni:  
− véletlenszerű kritikus üzenetek 
− periodikus üzenetek 
− véletlenszerű nem-kritikus üzenetek 
Az első kategóriához tartoznak az olyan üzenetek, amelyek egy kritikus eseményt jeleznek (pl. egy 

komponens meghibásodása). Megjelenési idejük nem ismert, viszont a maximális közvetítési idő adott. Az 
üzenet rövid és általában valami új eljárást indít el. 

A második kategóriához tartoznak azok az üzenetek, amelyek biztosítják az irányított folyamat adatai-
nak begyűjtését és a kontrolljelek kiosztását. Az üzenetek periódusának betartása nagymértékben befolyásolja 
a vezérlés minőségét, tudniillik a legtöbb szabályozási függvény időtől függ.  

A harmadik csoporthoz tartoznak az olyan üzenetek, amelyek nagy adattömböket közvetítenek, de ame-
lyek nincsenek időhöz kötve. Ilyenek például a konfigurálási adatok, a hosszabb időre tárolt adatok (logged 
files), vagy akár egy program kódjának új verziója.   

Az utolsó két üzenetkategóriát aránylag könnyen lehet egy WLAN környezetben közvetíteni. Amennyiben a 
periodikus üzenetek időparaméterei ismertek, ki lehet dolgozni egy ütemezési stratégiát, amely garantálni tudja a ha-



Műszaki Szemle •••• 33 37

táridők betartását. Az IEEE 802.11e szabványon belüli HCF módszer alkalmas erre a célra. A harmadik kategóriában 
levő üzeneteket a megmaradt időben, CSMA/CA módszerrel lehet közvetíteni. Ilyen módon maximálisan ki lehet 
használni a létező adat-sávot és ugyanakkor nem zavarjuk a periodikus közvetítést.  

A véletlenszerű kritikus üzenetek közvetítését viszont nehéz garantálni, amennyiben a határidő kisebb 
mint a szuperkeret periódusa. Ezekre az üzenetekre az ütközés-mentes periódus volna alkalmas, csakhogy ezt az 
AP állomás irányítja. Ezért a kritikus esetek állapotát ugyancsak periodikusan pooling módszerrel kérdezheti le 
az AP állomás. Ez a megoldás lényegesen csökkenti a hálózat hatékonyságát, mivel minden lehető esetet szük-
séges lekérdezni. Egy sokkal jobb megoldást a szabvány módosításával lehetne elérni. Például a kritikus üzene-
tek rövidebb üzenetközti várakozási időt kellene használjanak. Emiatt ezek az üzenetek kapnák a legmagasabb 
prioritást. Egy másik lehetséges megoldás  a szuperkeretben egy olyan különleges periódus fenntartására, amely-
ben csak a kritikus üzeneteket lehet elküldeni. Feltételezve, hogy egy bizonyos időn belül a kritikus üzenetek 
száma korlátozott (ami megfelel a meghibásodási modelleknek), az esetleges ütközések száma alacsony. 

 

7. Következtetések 
A drótnélküli hálózatok új kommunikálási lehetőségeket nyújtanak, főleg a kötetlen kapcsolatok terüle-

tén. A mobil számítástechnikai eszközök fejlődésével szükségessé vált egy olyan kommunikálási környezet, 
amely megfelel a „kapcsolat bármikor és bárhol elvnek.  

A helyi-hálózatok modelljére épített WLAN hálózatok részint teljesítik ezt az elvet. Viszont a rendelke-
zésre álló korlátozott sávszélesség miatt ezek kevésbé teljesítik a minőségi elvárásokat. Ezért szükséges beépíte-
ni olyan minőség-szabályozó és garantáló módszereket, amelyek a multimédia adatfolyamok kérelmeit is kielé-
gítik. A legújabb javaslatok, amelyek az IEEE 802.11e szabvány, változatban jelennek meg, lehetőséget nyújta-
nak a feladat megoldására. 

Ugyanakkor viszont a minőség szempontjából sokkal igényesebb ipari környezet kérelmeit az új szabvány 
sem fedi teljesen. Az idő-kritikus üzenetek határidőn belüli közvetítése még mindig nehezen garantálható a je-
lenlegi WLAN protokollok által. Ezért olyan típusú üzenet-ütemezési módszereket kell beépíteni, amelyek ha-
sonlítanak az ipari hálózatokban alkalmazott, prioritáson alapuló stratégiákhoz. Ugyanakkor az üzenetek hosszú-
ságának korlátozásával jobb reagálási időt lehet elérni, és a periodikus közvetítések frekvenciáját növelni lehet. 
A jelenleg folyamatban levő kutatások ezeket a feladatokat próbálják rövid időn belül megoldani.  
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