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WI-FI szolgáltatás
az Országos Idegennyelvû

Könyvtárban

1.0 Kell nekünk WI-FI?

Könyvtárunk, igyekezvén lépést tartani a digitá-
lis kor pillanatról pillanatra bõvülõ és változó
igényeivel, egyre újabb és újabb korszerû szol-
gáltatásokat indít. Mindezt korántsem korlátlan,
leginkább egyre szûkülõ financiális keretekbõl.
Ilyen feltételrendszerben, ahol minden forintnak
legalább tíz helye van, erõsen válogatni kell a
megvalósítandó tervek között. Mi ilyen, megva-
lósításra érdemes szolgáltatásnak találtuk a ve-
zeték nélküli hálózatot (WI-FI – Wireless Fidelity
vagy WLAN – Wireless Local Area Network).
Pontosabban az erre alapozott internetelérés szol-
gáltatását.

Nézzük, milyen érvek szóltak a megvalósítás
mellett! A legtöbb könyvtár küzd azzal a prob-
lémával, hogy nem tud elegendõ számítógépes
munkahelyet (PC-t) biztosítani az olvasók részé-
re, esetleg nem megfelelõ teljesítményûek a
gépek.

Az is problémaként jelentkezhet, hogy nem
olyan operációs rendszer és böngészõ fut a gé-
peken, amelyet az olvasó jól ismer. Ezek a hát-
ráltató tényezõk mind megszûnnek, ha az olvasó
saját, jól ismert gépén dolgozhat a könyvtárban,
és errõl az internetet és/vagy a könyvtár adatbá-
zisait is elérheti.

Ehhez persze kell egy érzékelhetõ arányú
olvasói réteg, amely rendelkezik erre alkalmas
hordozható géppel. Természetesen itt is felismer-
hetõ a „tyúk vagy tojás” dilemma, ha nincs ilyen
szolgáltatás, akkor talán fel sem merül az igény.
Könyvtárunkban 2005-ben láttuk elérkezettnek
az idõt, hogy kísérleti jelleggel bevezessük a
szolgáltatást. Ez egyrészt a hordozható számító-
gépek (notebook, laptop, PDA, VoIP telefon)
egyre nagyobb elterjedésének, másrészt az ezek-
ben az eszközökben alapfelszereltséggé váló veze-
ték nélküli csatolóknak volt köszönhetõ.

2.0 Mi is ez, és mi kell hozzá?
Mit is takar ez a szolgáltatás, milyen a tech-
nikai háttér, melyek a feltételek, jellemzõk?
Ezt a szolgáltatást a helyi igényektõl és lehe-
tõségektõl függõen meglehetõsen sok változat-
ban lehet kialakítani, ezért az alapkiépítés le-
írásával kezdeném, és csak jelezném a továb-
bi lehetõségeket.

Az alapelv mindenki elõtt világos lehet, hi-
szen nem régen éltük át, ahogy a vezetékes te-
lefonok uralmát szempillantás alatt átvette a
mobil. Sokan ismerhetik már a vezetékes vonal-
hoz használható „zsinór nélküli” telefonokat is.
Talán ezekhez lehetne leginkább hasonlítani a
WI-FI rendszert. Van egy „bázisállomás”, amely-
be csatlakozik a vezeték, és amelyik rádiós kap-
csolatban van a telefonokkal. Itt a bázisállomást
Access Pointnak hívjuk (hozzáférési pontnak for-
díthatjuk), telefonvonal helyett számítógépes
vonalat csatlakoztatunk hozzá, a telefonok he-
lyett pedig számítógépekkel tartja a rádiós kap-
csolatot.

Ebbõl következnek a technikai feltételei is.
Elõször is kell egy vezeték, ahova csatlakoztatni
szeretnénk a rádiós kapcsolattal rendelkezõ gé-
peket. Szükségünk van (legalább) egy hozzáfé-
rési pontra (Access Point), és a csatlakoztatni
kívánt gépekben rádiós hálózatot kezelõ kártyá-
ra (Wireless Card). Ez utóbbinak a biztosítása
az olvasóknak történõ szolgáltatás esetén, így
nálunk is, az olvasók feladata. Ahol korábban
vezettek be ilyen szolgáltatást vagy a felhaszná-
lói kör igénye még mindig megköveteli, ott fel
kellett és ezentúl is fel kell készülni olyan hor-
dozható gépekre is, amelyekbe nincs beépítve
ilyen kártya. Ebben az esetben – legtöbbször
letéti díj ellenében – az olvasók rendelkezésére
bocsáthatnak külsõ csatlakozóba helyezhetõ
(PCMCIA- vagy USB-csatlakozós) WI-FI kár-
tyákat. (Saját, belsõ hálózat esetén asztali PC-
kbe is beszerezhetõ beépíthetõ vagy USB-csato-
lós kártya. A beépíthetõ kártya esetén lehetõsé-
günk van a kártyához egyedi antennát csatlakoz-
tatni, ami sok esetben többszörösére növeli a
hatótávolságot.)
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A hozzáférési pont(ok) biztosítása viszont már
mindenképpen a mi feladatunk. Ennek kiválasz-
tásához és telepítéséhez közelebbrõl is meg kell
ismerkednünk az alkalmazható vezeték nélküli
szabványokkal (IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g
– ez a jelenleg legelterjedtebb) és a kialakítandó
rendszer szolgáltatási lehetõségeivel, korlátaival.
Ha csak nem akarjuk külsõ vállalkozásra bízni a
feladatot. Viszont még az utóbbi esetben is tud-
nunk kell, mit várhatunk el egy ilyen rendszer-
tõl. Ha saját hálózatot kell kiépítenünk, akkor –
minden szakértõ azt tanácsolja – a szabványok
mellett ügyeljünk arra, hogy a kártyák és a hoz-
záférési pont is ugyanannak a gyártónak a ter-
mékei legyenek. Ezt olvasóknak biztosított há-
lózat esetén nincs módunk betartani, ezért a
hozzáférési pontok gyártótól függõ (gyár-
tóspecifikus) szolgáltatásait óvatosan használjuk
vagy inkább sehogy, mert könnyen inkompatibi-
litási problémákkal találkozhatunk.

Kis hálózat kialakításánál elõnyösek lehetnek
azok a hozzáférési pontok, amelyek egybeépítve
tartalmazzák a hálózati forgalomirányítót
(routert), a tûzfalat (firewall) és a hálózati kap-
csolót (switch), így ezeket közvetlenül kapcsol-
hatjuk az ADSL- vagy kábelmodemhez.

A szabványok jellemzõinél olvashatjuk a
különbözõ maximális hatótávolságokat, de ve-
gyük figyelembe, hogy ezek szabad térre, ideá-
lis viszonyokra vannak megadva (mint az autók
végsebessége vagy fogyasztása). A határértéke-
ken ritkán üzemeltethetõ megbízhatóan bármely
berendezés, így a WI-FI rendszer sem. Arról nem
is beszélve, hogy könyvtári környezetben ritkán
találkozhatunk két-háromszáz méternyi szabad
térrel. A falak, fémberendezések, födémek drasz-
tikusan csökkentik a rádiós jelet. Húsz-harminc
méter fölött már egy sima téglafal is áthatolha-
tatlan akadály lehet. A következõ szûk kereszt-
metszetet az egy hozzáférési ponthoz kapcsoló-
dó gépek száma jelentheti. Könnyû belátni, hogy
egy gyors, 54 Mbit/s-os hálózatnak még az el-
méleti sebessége is 5,4 Mbit/s-ra csökken, ha tíz
gép csatlakozik hozzá (feltételezve, hogy folya-
matosan próbálnak kommunikálni a hálózaton
át). Ráadásul a gyakorlati sebesség soha nem éri
el az elméleti sebességet. Igaz, ez még ebben az
esetben is meghaladja egy átlagos internetes
kapcsolat (ADSL) sebességét. A hatótávolsági
problémákon speciális (irányított, nagy érzékeny-
ségû, kültéri) antennák használatával úrrá lehe-

tünk, de ha nagy a csatlakozó gépek száma, akkor
csak a hozzáférési pontok számának növelése
segíthet. Természetesen a dolog korántsem ennyi-
re egyszerû, ugyanis a túl sûrûn telepített beren-
dezések jelei zavarhatják egymást.

3.0 Biztonság

A számítógépes hálózatok kapcsán ennek a szó-
nak az ismételgetését szinte lehetetlen elkerülni.
A helyzet csak romlik, ha ez a hálózat nem csak
pontosan ellenõrzött kábelek végén, zárható vagy
szemmel tartható helyiségekben hozzáférhetõ,
hanem az épület falainak, berendezéseinek ki-
alakításától, valamint az alkalmazott antennák-
tól függõen egy harminc–kétezer méter átmérõ-
jû szabálytalan alakú buborékban hozzáférhetõ.
A jogosulatlan hozzáférés megakadályozására
több technikai megoldás is született. Alapvetõen
az éterben átküldött adatokat titkosítjuk. Sajnos
ennek a titkosításnak a régebbi változatát (WEP
– Wired Equivalent Privacy) a jogosulatlanul
használni szándékozók percek alatt fel tudják
törni. A fejlettebb változat (WPA, illetve WPA2
– Wi-fi Protected Acces) feltörésérõl is több
híradás jelent már meg, de ez még igényel egy
kis felkészülést, idõt és hozzáértést, így ennek
használata ajánlott. Ha ismerjük a csatlakozó
gépek hálózati kártyájának számát (MAC
address), akkor beállíthatjuk, hogy csak azok a
gépek jelentkezhessenek be a rendszerbe, ame-
lyek azonosítóit elõre felvettük a hozzáférési
pontra. Sajnos ez a védelem is feltörhetõ. Ter-
mészetesen vannak magasabb biztonsági köve-
telményeket kielégítõ WI-FI rendszerek, ame-
lyek biztonságosan azonosítják a csatlakozó fel-
használókat és figyelik a behatolási kísérleteket,
de ezek ára egy nagyságrenddel meghaladja az
alapszolgáltatásokat kínáló berendezésekét. En-
nek folyományaként az olvasóknak biztosított
WI-FI hálózatokat nagyon erõsen ajánlott elvá-
lasztani az intézmény egyéb hálózatától. Ha még
azt is hozzátesszük, hogy a jogosult felhasználó-
ként csatlakozó olvasók gépein lévõ programok
(vírusok, férgek stb.) is veszélyeztethetik az in-
tézményt, akkor már nem csak ajánlott, hanem
inkább kötelezõ ezt a hálózati részt úgy tekinte-
ni, mint az intézményen kívüli részt (internet).

Még akkor is érdemes erre a tényre felhívni
az olvasók figyelmét, hogyha az internet felõl
tûzfallal védjük az olvasói WI-FI rendszert is. A
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jogosult (és rossz esetben jogosulatlan) csatla-
koztatott gépek felõl ugyanis érkezhet fenyege-
tés. (A legtöbb routerrel egybeépített hozzáféré-
si pont tartalmaz beépített tûzfal-szolgáltatást.
Van egyszerûbb és komolyabb szolgáltatású is.)
Ezért WI-FI hálózatra csatlakozni csak frissített
operációs rendszerrel, naprakész víruskeresõvel
és bekapcsolt egyéni tûzfallal javasolt.

4.0 Az Országos Idegennyelvû
Könyvtár megoldása

Könyvtárunkban elõször a belsõ hálózat része-
ként voltunk kénytelenek vezeték nélküli tech-
nológiát alkalmazni 2004-ben. Az itt gyûjtött
tapasztalatok alapján, a berendezések árának el-
érhetõvé válásával, valamint az olvasói igények
érzékelése okán döntöttünk az olvasói WI-FI szol-
gáltatás bevezetésérõl.

Eredeti elképzeléseink szerint a földszinti
fedett udvart, továbbá a félemeleti társalgót és
közösségi tereit fedtük volna le egy DLINK AP
2000 típusú hozzáférési ponttal. A hozzáférési
pont titkosított módban (SSID Broadcast off =
nem szórja az azonosítóját), fejlettebb titkosítás-
sal (WPA) és a jelentkezõ olvasóknak kiadott,
hetente változó tikosítási kulccsal üzemelt.

A problémák több síkon jelentkeztek. Olva-
sóink leginkább az olvasóteremben vették volna
igénybe a szolgáltatást. Ez úgy derült ki, hogy a
félemeleten elhelyezett berendezés jelét (ha gyen-
gén is) fogni lehetett az olvasóterem egy részén.
A biztonságos üzemmód hátrányaként több ol-
vasó gépe egyszerûen nem látta a hálózatot (per-
sze ez az igazi biztonság, de ez nem szolgálta-
tás). A régebbi kártyák még nem ismerik ezt a
fejlettebb titkosítást. A hetente cserélt jelszó sok
adminisztrációval járt, ami szintén nem lelkesí-
tette az egyébként ingyenes szolgáltatást igény-
be vevõ felhasználókat sem.

Az így szerzett tapasztalatok alapján a követ-
kezõképpen módosítottuk szolgáltatásunkat: A
hozzáférési pontot áthelyeztük az olvasóterem
elé az elsõ emeletre. A titkosításról nem mond-
tunk le, de a gyengébb verziót állítottuk be
(WEP), és az azonosítót sugározza a hozzáférési
pont (SSID Broadcast on). Annyi korlátot tartot-
tunk még meg, hogy a titkosító kulcsot (WEP
KEY) manuálisan kell megadniuk a felhaszná-
lóknak az elsõ bejelentkezéskor. (A kódot a könyv-
tár adja és az olvasó írja be a gépén, ha elõször jár

nálunk vagy
valamiért „elfe-
lejtette” a gépe
a beállításokat.)

Ezekkel a
paraméterek-
kel már sokkal
g ö r d ü l é k e -
nyebben tu-

dunk szolgáltatni. Hogy ennek köszönhetõ-e vagy
ettõl függetlenül is így alakult volna, már soha
nem lehet megtudni, mindenesetre már naponta
két-három olvasónk veszi igénybe a szolgálta-
tást, és hetente egy-két új gép kér kulcsot. Amit
a legtöbb esetben segítség nélkül is be tudnak
állítani az olvasók. A különbözõ notebookok
mellett PDA és iBook is csatlakozott már a há-
lózatunkhoz. A felhasználók száma miatt még
nem volt probléma, viszont az olvasóteremben
jelenleg elérhetõ négy hálózat (három nem intéz-
ményünké) jelei már zavarhatják egymást. Eseten-
ként a nagyméretû állományokat (például videót)
letöltõ felhasználók lefoglalhatják a sávszélességet
a többi felhasználó elõl.

A fejlesztési irány az épület még nagyobb
részének lehetõség szerinti teljes lefedése, a sáv-
szélesség növelése. Emellett az új technológiák
megjelenésével (WI-FI telefonok) további új
szolgáltatások kipróbálása, tesztelése, majd be-
vezetése.
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