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Razvoj mobilnih tehnologij

Uroš Hribar1

 

POVZETEK: Razvoj mobilnih tehnologij je iz leta v leto hitrejši in razširjenost 
med uporabniki vedno večja. Mobilne tehnologije so prenosljive tehnologije, ki 
uporabnikom med uporabo omogočajo mobilnost.  V grobem jih razdelimo na 
mobilna oziroma brezžična omrežja,  mobilne naprave in mobilne storitve. Na 
razvoj mobilnih storitev vplivajo trije glavni dejavniki, in sicer: razvoj novih 
omrežij in omrežnih tehnologij, razvoj novih mobilnih naprav in želje ter zahteve 
trga oziroma uporabnikov. S prihodom novih brezžičnih omrežij, kot so 4G, 
WiMAX  in napredna WLAN- omrežja, se odpirajo nove možnosti uporabe in 
ponujanja storitev. Razvoj na področju mobilnih naprav gre v smeri človeku 
prijaznih uporabniških vmesnikov, hitrega prenosa podatkov, zmogljivih več-
predstavnih predvajalnikov in univerzalnih komunikacijskih naprav, ki bodo 
uporabnikom omogočale neposredno komunikacijo z drugimi uporabniki in 
pisarniškimi ter gospodinjskimi napravami. Storitve bodo vedno bolj personali-
zirane, kar pomeni, da bodo funkcije in vsebine prirejene vsakemu uporabniku 
posebej. V bližnji prihodnosti lahko pričakujemo inteligentne mobilne naprave,  
ki se bodo znale prilagajati trenutnemu okolju, situaciji in uporabnikovim željam. 
Uporabniški vmesniki  bodo omogočali čimbolj naravno upravljanje mobilnih 
naprav in dostop do informacij ter storitev, na primer z glasom ali gibanjem.

1 Mag. Uroš Hribar (uros.hribar @fov.uni-mb.si) je raziskovalec na Fakulteti za organiza-
cijske vede v Kranju, Univerza v Mariboru.
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1.0 Uvod

V zadnjem času se izraz mobilne tehnologije pojavlja vedno bolj pogosto. Možno 
ga je zaslediti v različnih javnih medijih, reklamnih oglasih, znanstvenih prispev-
kih in na strokovnih srečanjih, pa tudi na ulicah, v trgovinah, na športnih prire-
ditvah in zabavah. To kaže na izredno razširjenost mobilnih tehnologij v Sloveniji 
in na pomembno mesto, ki ga imajo v današnjem vsakodnevnem življenju. 
Razširjenost mobilne telefonije v Sloveniji je več kot 85-odstotna (Vehovar  in 
drugi 2005). Toda izraza »mobilne tehnologije« ne gre jemati dobesedno, saj teh-
nologije same po sebi niso mobilne. Mobilni smo uporabniki, ki tehnologije upo-
rabljamo. Tehnologije so pravzaprav prenosljive, vendar jih imenujemo mobilne, 
ker so prirejene za mobilno uporabo. To pomeni, da so majhne, lahke in priroč-
ne, da delujejo na baterije in so enostavne za uporabo. Z izrazom mobilne tehno-
logije ponavadi opisujemo tehnologije, ki jih uporabljamo, ko smo na poti, in jih 
v grobem razdelimo na mobilna oziroma brezžična omrežja,  mobilne naprave 
in mobilne storitve (Müller-Veerse 1999). Brezžična omrežja predstavljajo osnov-
no infrastrukturo in uporabnikom z mobilnimi napravami omogočajo uporabo 
mobilnih storitev. Brezžična omrežja so vsa omrežja, ki za komunikacijo name-
sto žičnih povezav izkoriščajo radijske valove in združujejo: mobilna telefonska 
omrežja, brezžična lokalna omrežja in druge brezžične komunikacije, ki upo-
rabnikom omogočajo uporabo mobilnih storitev. Razlikujemo dva glavna načina 
uporabe brezžičnih storitev, in sicer jih lahko uporabljamo mobilno oziroma 
med premikanjem ter stacionarno  oziroma nomadsko.  Pri mobilni uporabi je 
uporabnik dejansko v gibanju; uporaba mobilnega telefona med sprehodom v 
parku ali pregledovanje informacij na mobilnem telefonu med vožnjo z avtobu-
som. Pri prenosljivem, nomadskem načinu uporabnik uporablja brezžično 
komunikacijo, vendar med uporabo storitve ni v gibanju. Tipičen primer nomad-
ske uporabe je uporaba prenosnega računalnika, ki omogoča uporabniku, da je 
mobilen in se lahko premika, vendar med premikanjem ne uporablja storitev. Za 
uporabo prenosnega računalnika se mora uporabnik načeloma ustaviti, šele ko 
konča uporabo, nadaljuje pot.

Prispevek opisuje razvoj mobilnih omrežij skozi generacije, in sicer od prve pa 
do sedanje, tretje generacije. Poskuša pokazati, kaj bodo prinesla četrta genera-
cija  in druga brezžična omrežja,  ki so še v razvoju. Z mobilnimi napravami opi-
sujemo naprave, ki jih uporabnik uporabljajo za dostop do mobilnih storitev. 
Glede na obliko in namen uporabe jih v osnovi lahko razdelimo na mobilne tele-
fone, dlančnike, ročne računalnike in prenosne računalnike. Te mobilne napra-
ve so podrobneje predstavljene v nadaljevanju. 

Razvoj mobilnih tehnologij je iz leta v leto hitrejši. Vzrok je vsekakor v hudi kon-
kurenčnosti izdelovalcev opreme in ponudnikov storitev. Gonilna sila je tudi 
veliko število uporabnikov, ki so pripravljeni plačevati za nove izdelke in nove 
storitve. Mobilne telefone v največji meri uporabljamo za telefonske pogovore, 
vendar že sedaj mobilna omrežja  in naprave omogočajo veliko dodanih storitev. 
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Zadnjih nekaj let se kaže, da bodo storitve, kot so večpredstavnostna mobilna 
sporočila MMS  (Multimedia Message Service), mobilni dostop do interneta, 
informacijske storitve in mobilne igre , predstavljale pomemben del mobilnih 
komunikacij (UMTS  Forum 2003). Na razvoj mobilnih storitev vplivajo trije glav-
ni dejavniki, in sicer: razvoj novih omrežij in omrežnih tehnologij, razvoj novih 
mobilnih naprav in želje ter zahteve trga oziroma uporabnikov (Kalakota in 
Robinson 2002). Omenjeni trije dejavniki vplivajo tudi drug na drugega in na ta 
način še stopnjujejo hitrost razvoja mobilnih tehnologij. V tem t. i. razvojnem 
krogu nova mobilna omrežja vplivajo na razvoj novih storitev in novih mobilnih 
naprav, ki bodo omogočale nove storitve. Po drugi strani nove želje in potrebe 
trga zahtevajo razvoj novih storitev. Za njihovo uporabo je potrebno razviti tudi 
nove mobilne naprave in nova mobilna omrežja. 

Prispevek je razdeljen v štiri glavne dele. V prvem poskuša na pregleden način 
predstaviti razvoj brezžičnih omrežij, ki obsegajo omrežja mobilne telefonije 
skozi vse generacije, brezžična lokalna omrežja in ostale brezžične komunikaci-
je, katerih uporaba je precej razširjena. V drugem delu predstavlja različne 
mobilne naprave. Tretji del je namenjen predstavitvi mobilnih storitev, in sicer 
kratkih sporočil SMS  (Short Message Service), večpredstavnostnih sporočil 
MMS , prenosa podatkov, WAP -tehnologije itd. Posebno poglavje obravnava vse 
tri glavne skupine mobilnih tehnologij v bližnji prihodnosti. Tako opisuje priha-
jajoča mobilna omrežja , mobilne naprave prihodnosti in prihodnost  mobilnih 
storitev. Podan je tudi pogled na varnost  in vpliv mobilnih tehnologij na zdravje 
uporabnikov .

Omeniti je potrebno še, da je zaradi izredno hitrega razvoja mobilnih tehnologij 
zelo težko ločiti med sedanjimi in prihodnjimi tehnologijami. Lahko se pojavijo 
tudi določene nove tehnologije, ki tukaj niso predstavljene in se bodo pokazale 
kot izredno pomembne. Zato je potrebno upoštevati čas, v katerem je prispevek 
nastajal, in dejstvo, da bodo lahko nekatere tehnologije, ki so v prispevku opisa-
ne kot tehnologije prihodnosti, kmalu po objavi postale tehnologije sedanjosti, če 
ne celo preteklosti.

2.0 Brezžične komunikacije in mobilna omrežja 

Brezžična komunikacija  pomeni brezžičen prenos signala od oddajnika do pre-
jemnika. Omogočajo jo brezžična omrežja , ki uporabnikom in elektronskim 
napravam zagotavlja fizično mobilnost . Mobilna omrežja  za brezžično komuni-
kacijo lahko uporabljajo različne nosilce signala, kot so svetloba in bolj razširje-
ni radijski valovi. Najbolj razširjen sistem za brezžično komunikacijo na osnovi 
svetlobe so infrardeči  (IR) vmesniki, ki za komunikacijo uporabljajo infrardečo 
svetlobo. Drug sistem, ki prav tako za nosilni signal  komunikacije uporablja sve-
tlobo, temelji na laserskih žarkih. Slabost na svetlobi temelječih tehnologij je v 
tem, da so zelo občutljive na fizične ovire in motnje v okolju. Za uspešno komuni-
kacijo morata biti sprejemnik in oddajnik  v vidni povezavi. Tako se na primer 

fdv_vehovar_mobilne_refleksije_fSec15:287   Sec15:287fdv_vehovar_mobilne_refleksije_fSec15:287   Sec15:287 6.9.2007   14:43:136.9.2007   14:43:13



288

I z b r a n i  v i d i k i :  T e h n o l o g i j a ,  m a r k e t i n g

laserske povezave lahko uporabljajo za zunanje povezave med stavbami ali raz-
ličnimi predeli mest, vendar so v primeru vremenskih vplivov (megle, snega, 
močnega dežja) povezave zelo motene ali celo prekinjene. Druga bolj pogosta in 
na fizične motnje manj občutljiva tehnologija za brezžično komuniciranje  so 
radijski valovi. Pri tej tehnologiji oddajnik in sprejemnik komunicirata na osnovi 
radijskih valov. Večina današnjih sistemov je zgrajenih tako, da omrežja z brez-
žičnim signalom pokrivajo določeno geografsko območje in da se na tem obmo-
čju lahko z ustrezno mobilno napravo povežemo v omrežje . Med brezžična 
omrežja se ne uvrščajo samo mobilna telefonska omrežja, ki so sicer najbolj 
razširjena in imajo največ uporabnikov, ampak tudi povezave Bluetooth , brezžič-
na lokalna omrežja (Wireless Local Area Network – WLAN ) ter satelitske pove-
zave. Poleg tega je tudi elektronsko oddajanje (oddajanje radijskih in televizijskih 
programov) eno od brezžičnih komunikacijskih tehnologij. Že sedaj je uporaba 
le-teh zelo razširjena, saj ima v Sloveniji skoraj vsako (96 %) gospodinjstvo  televi-
zor  in radijski sprejemnik  (SURS  2005). S prihodom digitalne televizije se bo 
uporabnost tega načina komuniciranja še povečala, saj bo omogočala tudi 
povratno komunikacijo in dostopnost  tudi na mobilnih napravah. Glede na geo-
grafsko pokritost brezžična omrežja ločimo na: osebna, lokalna, mestna, regij-
ska, celinska in globalna (Geier 2004). Med osebna omrežja štejemo elektronske 
povezave Bluetooth, ki omogočajo komunikacijo elektronskih naprav v razdalji 
desetih metrov. V naslednjo skupino lokalnih in mestnih omrežij se uvršča brez-
žično lokalno omrežje. Satelitske komunikacije, ki pokrivajo ves svet, pa uvršča-
mo med globalna mobilna omrežja. 

Glede na to da je mobilna telefonija najbolj razširjen način brezžične komunika-
cije, bomo najprej pogledali njen razvoj. V nadaljevanju bodo kratko predstavlje-
ne tudi druge tehnologije mobilnih komunikacij, saj tudi te postajajo vedno bolj 
razširjene. V prihodnosti naj bi se različne tehnologije med seboj povezovale 
oziroma dopolnjevale, kar bo predstavljeno v drugem delu, ki predstavlja priho-
dnost  mobilnih komunikacij, omrežij in naprav. 

2.1 Razvoj mobilnih telefonskih omrežij

Razvoj mobilnih telefonskih omrežij opisujemo z generacijami. Zdaj so v Sloveniji 
na voljo storitve druge, druge in pol ter tretje generacije mobilnih omrežij. 
Operaterji že nadgrajujejo omrežja, ki bodo v bližnji prihodnosti ponujala še 
boljše storitve uporabnikom in jih uvrščamo že v tretjo in pol generacijo.

2.1.1 Prva generacija  – 1G

Prvo generacijo mobilnih omrežij, imenovano Nordic Mobile Telephone (NMT ), 
so najprej uvedli v Savdski Arabiji, in sicer septembra 1981. Sestavljalo jo je 20 
baznih postaj, ki so delovale na frekvenci 450 MHz. Naslednji mesec se je začelo 
uvajanje NMT v skandinavskih državah, ki je v letu 1982 že pokrivalo celotno 
Skandinavijo (Farley 2005). Potem se je ta sistem razširil še v 40 drugih evropskih 
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državah. V Združenih državah Amerike se je leta 1983 začel uporabljati 
Advanced Mobile Telephone System  (AMPS) – sistem prve generacije mobilnega 
omrežja. Druga mobilna omrežja , ki jih uvrščamo v prvo generacijo, so: Hicap , 
CDPD , Mobitex  in DataTac . Sistemi mobilne telefonije prve generacije so bili v 
glavnem uporabljeni le za brezžičen prenos govora oziroma mobilno telefonijo. 
Dodatne storitve, kot so kratka sporočila, večpredstavna sporočila, gostovanje  
pri drugih operaterjih, niso bile omogočene. NMT je sicer omogočal neke vrste 
prenos besedilnih sporočil, imenovan DMS  (Data and Messaging Service) ali 
NMT-Text , ter zelo počasen prenos podatkov s hitrostjo 380 bitov/s, vendar te 
storitve v večini omrežij, in s tem tudi večini uporabnikom, niso bile na voljo. Ti 
sistemi so temeljili na analognih omrežjih, ki so omogočala dobro pokritost 
večjega geografskega področja. Niso pa bila enostavno razširljiva, ne glede 
povečanja števila uporabnikov kot tudi glede ponujanja dodatnih storitev. S pove-
čevanjem števila uporabnikov so postali analogni sistemi neuporabni, saj niso 
bili dovolj zmogljivi. Zaradi vedno večjega števila uporabnikov so analogna 
omrežja zamenjala digitalna, ki omogočajo zgoščevanje in kodiranje  signalov, in 
s tem večjo izrabo frekvenčnega spektra. Tudi v Sloveniji je od julija 1991 skoraj 
15 let delovalo omrežje  NMT, ki je bilo konec leta 2005 ukinjeno zaradi pomanj-
kanja novih NMT-naprav in omrežne opreme (Mobitel  2006). V Sloveniji je 
omrežje NMT uporabljalo približno 42.000 uporabnikov.

2.1.2 Druga generacija  – 2G

Raziskave in testiranja novih mobilnih tehnologij so pokazala velike prednosti 
digitalnih omrežij pred analognimi. Prednosti so predvsem v boljši kakovosti in 
varnosti govornih komunikacij ter v dodatnih storitvah: prenos podatkov, faks 
storitve, prenos kratkih sporočil in gostovanje  uporabnikov v omrežjih drugih 
operaterjev. Zato je bil konec osemdesetih razvit sistem druge generacije, tako 
imenovan Global System for Mobile Communication (GSM). Prvo omrežje  je bilo 
vzpostavljeno leta 1991 v skandinavskih državah. Omrežje GSM omogoča digita-
len prenos govora, prenos podatkov s hitrostmi 9.600 bit/s-14.400 bit/s ter faks 
storitve. Omrežje GSM omogoča podatkovno komunikacijo na osnovi vzpostavi-
tve klica in se zato zaračunava glede na čas trajanja vzpostavitve povezave. Zelo 
dobro je podprto gostovanje uporabnikov v omrežjih drugih operaterjev, kar 
omogoča, da uporabniki, ki uporabljajo storitve enega operaterja, brez težav 
uporabljajo storitve tujih operaterjev. Seveda morajo imeti operaterji med seboj 
vzpostavljen dogovor o gostovanju. Poleg tega omrežje GSM omogoča tudi poši-
ljanje kratkih sporočil med uporabniki in dodatne možnosti: identiteto kličočega, 
čakajoči klic, konferenčno zvezo itd. Ena od prednosti omrežja GSM je tudi upo-
raba pametne kartice, ki jo imenujemo Subscriber Identification Module (SIM ), 
za identifikacijo uporabnika. Ta omogoča enostavno zamenjavo mobilnih telefo-
nov z obstoječo številko. GSM je bil kljub možnosti prenosa podatkov in pošilja-
nja kratkih sporočil še vedno v osnovi namenjen govorni komunikaciji in ne 
prenosu podatkov. V drugo generacijo mobilnih omrežij se uvrščajo še omrežja: 
iDEN, D-AMPS , cdmaOne, PDC in PHS. 
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V juliju 1996 se je tudi v Sloveniji začela vzpostavitev in delovanje digitalnega 
sistema mobilne telefonije Mobitel  GSM. Po prvem letu delovanja je omrežje  
uporabljalo okoli 22.000 naročnikov. Septembra 1998 je bilo GSM-uporabnikov 
že približno 100.000, konec leta 2001 pa je bilo uporabnikov že okoli 1.000.000 
(Mobitel 2006). Poleg Mobitela v Sloveniji storitve GSM prek lastnega omrežja 
ponuja tudi Si.mobil Vodafone . Lastno omrežje je vzpostavilo tudi podjetje 
Western Wireless pod blagovno znamko VEGA, vendar je zaradi nekonkurenč-
nosti slovenski trg zapustilo v letu 2006. Drugi operaterji (Debitel, M-mobil in Izi 
mobil) so t. i. virtualni operaterji, ker ne uporabljajo svojega omrežja, ampak 
tržijo storitve omrežij Mobitela in Si.mobila. Konec leta 2005 je v Sloveniji upora-
bljalo mobilni telefon okoli 1,5 milijona oseb, kar predstavlja 88 % prebivalstva 
(Vehovar  in drugi 2005). Potreba trga po hitrejšem in cenejšem prenosu podat-
kov prek mobilnih omrežij se je hitro povečevala in razvoj komunikacij je pripe-
ljal do t. i. druge in pol generacije. 

2.1.3 Druga in pol generacija  – 2,5G

Druga in pol generacija  mobilnih omrežij je usmerjena predvsem na izboljšanje 
prenosa podatkov prek mobilnih omrežij. Višja hitrost prenosa podatkov na 
osnovi klicnega dostopa se doseže s tehnologijo hitrega prenosa podatkov 
HSCSD  (High Speed Circuit Switched Data), ki omogoča združevanje več časov-
nih kanalov z osnovno hitrostjo 14,4 kbit/s. Na ta način je možno doseči hitrost 
prenosa tudi do 43,2 kbit/s. Glavna iznajdba druge in pol generacije pa je 
General Packet Radio Service (GPRS). Sistem GPRS deluje na osnovi paketnega 
prenosa podatkov in omogoča hiter prenos podatkov ter stalno povezavo v 
omrežje . S tem je postal prenos podatkov hitrejši, in sicer teoretično do 115 kbit/
s (vendar v praksi uporabniki lahko pričakujemo hitrosti okoli 65 kbit/s), in 
cenejši, saj zaračunavanje GPRS-storitev temelji na dejanski zasedenosti omrež-
ja in se obračunava po količini prenesenih podatkov. Prenos desetih elektron-
skih sporočil v skupni velikosti 1,5 Mb je v povprečju stal 150 SIT, vendar je cena 
zelo odvisna od sklenjene pogodbe oziroma naročniškega paketa storitev. 
Storitev GPRS v Sloveniji omogočata oba operaterja, ki imata lastno omrežje: 
Mobitel  in Si.mobil Vodafone . Prvi je storitev leta 2001 ponudil Mobitel. Storitev 
pa uporabnikom ponujajo tudi ostali virtualni operaterji. Uporabniki lahko 
GPRS-storitev uporabljajo tudi v omrežjih tujih operaterjev, ki imajo sklenjeno 
pogodbo o gostovanju uporabnikov. V tem primeru je cena višja, saj je potrebno 
plačati tudi stroške posredovanja storitve tujemu operaterju.

2.1.4 EDGE  – 2,75G

Nadgradnjo GPRS-sistema predstavlja Enhanced Data Rates for Global Evolution  
(EDGE). Zaradi bolj učinkovite modulacije EDGE omogoča še hitrejši prenos 
podatkov, in sicer teoretično do 473,6 kbit/s. Današnja omrežja te hitrosti ne 
omogočajo, tako da je realna hitrost prenosa podatkov do 217 kbit/s. Ker gre za 
naslednjo stopnjo v razvoju mobilnih omrežij, se uvršča v 2,75G. Še vedno gre le 
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za nadgradnjo omrežja, zato vlaganja v postavitev celotne nove infrastrukture 
niso potrebna. Sistemi 3G zahtevajo ogromne investicije v popolnoma novo 
omrežno tehnologijo in v nakup licence za uporabo frekvenčnega spektra. 
EDGE v Sloveniji ponuja Si.mobil Vodafone , ki pa je pridobil tudi že pravice za 
ponujanje storitev 3G. Po načrtovani nadgradnji GPRS omrežja bo storitev 
EDGE ponujal tudi Mobitel .

2.1.5 Tretja generacija  – 3G

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS ) je tehnologija mobilnih 
komunikacij tretje generacije. Leta 2001 je bil na Japonskem uveden prvi komer-
cialni sistem tretje generacije, ki ni bil združljiv z evropskim omrežjem, katerega 
razvoj se je začel v letu 2002. Omrežja tretje generacije ponujajo velike hitrosti 
paketnega prenosa podatkov, in sicer teoretično do 2Mbit/s. Večina operaterjev 
ponuja 384 kbit/s, kar je trikrat hitreje v primerjavi s prenosom podatkov prek 
klasične ISDN-linije. Takšna hitrost prenosa podatkov omogoča tudi paketni 
prenos govora oziroma internetno telefonijo VoIP (Voice over IP), prenos videa 
ter uporabo večpredstavnih vsebin. Omrežja UMTS ponujajo tudi videotelefoni-
jo, ki uporabnikom omogoča prenos zvoka in žive slike iz enega mobilnega tele-
fona na drugega. Seveda morajo to storitev omogočati tudi mobilni telefoni. Na 
trgu že lahko izbiramo med UMTS-telefoni, ki jih operaterji ponujajo v akcijskih 
paketih in omogočajo uporabo vseh najnovejših UMTS-storitev. Omrežje  UMTS 
tretje generacije spremeni mobilni telefon v večnamensko napravo, ki omogoča 
napredne lokacijske storitve, večpredstavnostne storitve, kot je video  na zahtevo, 
in zelo hiter dostop do interneta. V Sloveniji storitve 3G za enkrat ponuja samo 
Mobitel , in sicer že od konca leta 2003; bil je eden izmed prvih operaterjev na 
svetu, ki so na trgu ponudili UMTS. Mobitel ima sklenjenih že nekaj dogovorov o 
gostovanju, tako da je možno storitve UMTS uporabljati tudi v drugih evropskih 
državah. V letu 2006 so bile za ponujanje storitev UMTS podeljene koncesije še 
operaterju Si.mobil Vodafone  in podjetju T-2 d. o. o.

2.1.6 High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA ) – 3,5G

HSDPA  je nova tehnologija mobilne telefonije, ki jo uvrščamo v tretjo in pol gene-
racijo mobilnih omrežij. Gre za nadgradnjo omrežja UMTS  in omogoča hitrejši 
prenos podatkov k uporabniku. Tehnologija zagotavlja nov kanal za prenos 
podatkov k uporabniku z večjo hitrostjo, in sicer do 14,4 Mbit/s. Vendar bo v 
začetku realno omogočena hitrost 3,6 Mbit/s. Ta kanal se razlikuje od preostalih 
UMTS-kanalov in je uporaben samo za povezavo od operaterja k uporabniku. 
Tehnologijo že uvaja Mobitel  in je na določenih območjih že na voljo uporabni-
kom.
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2.2 Brezžično lokalno omrežje  (WLAN )

Brezžično lokalno omrežje  (Wireless Local Area Network – WLAN ) je računalni-
ško omrežje kratkega dosega, ki deluje na osnovi radijskih valov frekvence 2,4 
GHz. Ta frekvenca  se uvršča v frekvenčno območje, ki je bilo rezervirano za 
nekomercialno uporabo na področju industrije, znanstvenega raziskovanja in 
medicine in ga imenujemo tudi ISM – Industrial, Scientific and Medical. Zaradi 
tega za WLAN-komunikacije ni potrebno pridobiti koncesije za uporabo fre-
kvenčnega spektra. WLAN je lokalno omrežje, v katerega se lahko povezujejo 
uporabniki s prenosnimi računalniki ali dlančniki ali mobilni telefoni brez žič-
nih povezav. Omrežje sestavljajo dostopovne točke, ki so navadno priključene na 
ožičeno lokalno omrežje, lahko pa se med seboj povezujejo tudi brezžično. 
Dostopovne točke lahko delujejo tudi kot usmerjevalniki in usmerjajo paketni 
prenos podatkov v omrežju. Te dostopovne točke pokrivajo določeno področje z 
brezžičnim signalom, prek katerega se uporabniki lahko povežejo v lokalno 
omrežje. Domet posamezne dostopovne točke je do 30 metrov v notranjosti 
betonskih zgradb in do 300 metrov na prostem. Domet oziroma pokritost dolo-
čenega področja lahko zagotovimo s postavitvijo več dostopovnih točk, katerih 
signal  se med seboj prekriva. Hitrost prenosa podatkov prek brezžičnega LAN-
omrežja je odvisna od uporabljenega IEEE-standarda in se giblje do 11 Mbit/s pri 
specifikaciji 802.11b, do 54 Mbit/s po specifikaciji 802.11a in 802.11g. Različni pro-
izvajalci z različnimi pristopi hitrost še povečujejo, vendar takšna oprema pravi-
loma ni standardizirana in deluje samo ob uporabi opreme istega proizvajalca. 
Brezžična omrežja , ki temeljijo na standardih IEEE 802.11, imenujemo tudi »Wi-
Fi«. Uporaba je enostavna, saj uporabnik na področju, ki ga pokriva vsaj eno 
omrežje WLAN, z vključeno napravo poišče brezžična omrežja, izbere želeno 
omrežje in se vanj poveže. Uporabnik mora imeti v brezžični napravi vgrajen 
brezžični modul, ki ga sestavljajo antena, oddajnik  in sprejemnik. Težavi, ki se 
pojavljata pri uporabi brezžičnih omrežij, sta varnost  in zasebnost  brezžičnih 
komunikacij. Ker brezžičnih omrežij ne moremo fizično zaščititi kot žičnih omre-
žij, za zagotavljanje varnosti in zasebnosti obstaja več različnih tehnologij, ki 
uporabnikom zagotavljajo različne nivoje varnosti. Varnost se zagotavlja na 
dveh ravneh: z overjanjem uporabnika, ki lahko poteka enostavno z geslom ali 
pa z uporabo digitalnih certifikatov. Drugi nivo varnosti se zagotavlja s šifrira-
njem samega prenosa podatkov. Za overjanje uporabnikov se najbolj pogosto 
uporablja tehnologija WPA (WiFi Protected Access), za šifriranje pa tehnologija 
WEP (Wired Equvivalent Privacy), ki naj bi omogočala varnost ekvivalentno 
žični komunikaciji. Obstajajo še druge bolj napredne in zapletene tehnologije, ki 
zagotavljajo višjo stopnjo varnosti in zasebnosti brezžične komunikacije. Kljub 
temu je v Sloveniji še vedno približno polovica vseh brezžičnih omrežij nezava-
rovanih in s tem na voljo vsakemu uporabniku, ki lahko nepooblaščeno dostopa 
do virov v nezaščitenem omrežju. 
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2.3 Infrardeče brezžične povezave 

Te brezžične tehnologije za prenos podatkov na kratke razdalje uporabljajo 
infrardečo svetlobo. Svetloba je uporabljena kot nosilec podatkov in zaradi tega 
tudi omejena z njenimi lastnostmi. Zato je za uspešno komunikacijo zelo 
pomembno, da med oddajnikom in sprejemnikom ni fizičnih ovir, kar pomeni, 
da morata biti napravi pravilno obrnjeni ena k drugi in v vidni povezavi. Vsaka 
ovira, ki se pojavi med napravama, predstavlja motnjo v komunikaciji, in s tem 
zniža hitrost prenosa podatkov ali celo prekine povezavo. Najbolj razširjen stan-
dard za brezžične komunikacije na osnovi infrardeče povezave je IrDA (Infrared 
Data Association). Naprave IrDA omogočajo komunikacijo s hitrostmi do 4Mbit/
s, in to v razdalji od enega do dveh metrov. Na večjih razdaljah se hitrost hitro 
znižuje. Do nedavnega je bila to najbolj pogosta brezžična komunikacijska teh-
nologija  med dvema elektronskima napravam, ki jo v zadnjem času nadomešča 
Bluetooth .

2.4 Bluetooth 

Tehnologija Bluetooth  omogoča brezžično komunikacijo med elektronskimi 
napravami na krajše razdalje (do približno 10 metrov). Komunikacija poteka na 
osnovi radijskih valov nizke moči. Zato ni potrebno, da sta napravi, ki komunici-
rata, v medsebojnem vidnem polju. Ker deluje v frekvenčnem območju ISM, ni 
potrebno pridobiti licence za uporabo frekvenčnega spektra. Hitrost prenosa 
podatkov se giblje okoli 1Mbit/s. Tehnologija je posebej primerna za mobilne 
telefone, prenosne računalnike in dlančnike, ki jih zelo enostavno in hitro pove-
žemo med seboj. Ker gre za komunikacijo na kratke razdalje, so oddajne moči 
zelo nizke, s tem pa tudi poraba energijsko varčna in prijazna do naprav, ki 
delujejo na baterije. Zelo so razširjene brezžične slušalke, brezžični sprejemniki 
GPS  (Global Positioning System), ki jih prek tehnologije Bluetooth povežemo z 
mobilnimi napravami. Proizvajalci avtomobilskih vmesnikov za brezžično telefo-
niranje  so svoje naprave opremili tudi s tehnologijo Bluetooth. Tako lahko mobil-
ni telefon v avtomobilu povežemo prek brezžičnega vmesnika in ga upravljamo 
z glasom. Na trgu je vedno več elektronskih naprav, ki omogočajo komunikacijo 
prek te zelo praktične tehnologije. V prihodnosti naj bi imela vsaka elektronska 
naprava in tudi druge naprave (zabavna elektronika in gospodinjski aparati) 
vgrajeno podporo za brezžično komunikacijo Bluetooth, prek katere se bo lahko 
povezovala s katerokoli drugo elektronsko napravo. 

2.5 Satelitska brezžična komunikacija 

Ponudba satelitskih brezžičnih komunikacij v Sloveniji ni najbolj razširjena. 
Satelitske komunikacije sestavljajo satelitska telefonija, prenos podatkov, satelit-
ska televizija in satelitska navigacija. Dobra lastnost večine satelitskih komuni-
kacij je v tem, da so dostopne po vsem svetu, tudi v najbolj odročnih krajih sveta. 
Satelitska komunikacija poteka na osnovi radijskih valov, ki jih ponudniki odda-
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jajo z Zemlje na satelite, sateliti pa jih oddajajo nazaj proti uporabnikom na 
Zemlji. Za satelitsko telefonijo uporabniki potrebujejo poseben satelitski mobilni 
telefon, ki ima večjo anteno, ki jo med uporabo usmerimo proti nebu. V Sloveniji 
Mobitelovi naročniki lahko gostujejo v satelitskem omrežju Globalstar in 
Thuraya, in sicer tako, da najamejo satelitski mobilni telefon. Z njim lahko kliče-
jo povsod, kjer ima Mobitel  sklenjene pogodbe o sodelovanju. Na območjih, ki 
niso pokrita s signalom GSM, je potrebno vstaviti svojo Mobitelovo naročniško 
kartico SIM  v satelitski mobilni telefon in že lahko vzpostavijo klic prek satelita. 
Poleg tega so dosegljivi na svoji stalni telefonski številki. 

Za satelitsko podatkovno povezavo potrebujemo posebno anteno, ki jo lahko 
priključimo na računalnik ali dlančnik . Razlikujemo tri glavne načine satelitske-
ga dostopa do interneta (Kruse 2001):

• enosmerno večkanalno oddajanje

 Enosmerno večkanalno oddajanje pomeni, da prek satelitskega oddaja-
nja podatke, zvok in sliko samo pošiljamo uporabnikom. Komunikacije v 
povratni smeri ni. Podobno kot satelitska televizija, kjer uporabniki samo 
sprejemamo signal  satelitov in ga predvajamo na televizijskem zaslonu. 
Ker večina internetnih protokolov zahteva dvosmerno komunikacijo, je 
ta tehnologija za brskanje po spletu neuporabna. Kljub temu jo lahko 
uporabimo za posredovanje spletnih vsebin uporabnikom na osnovi poti-
snega pristopa. To pomeni, da se določene spletne vsebine samodejno 
pošiljajo uporabnikom prek satelitskega signala.

• enosmerno oddajanje z zemeljsko povratno povezavo

 Enosmerno satelitsko oddajanje z zemeljsko povratno povezavo je bolj 
pogost način prenosa podatkov prek satelitskih povezav. Gre za kombi-
nacijo satelitskega prenosa podatkov od ponudnika k uporabniku, v 
nasprotni smeri pa se podatki pošiljajo prek običajne telefonske linije ali 
mobilnega omrežja. Ta model že omogoča uporabo internetnih storitev, 
saj je vzpostavljena dvosmerna komunikacija. Običajno uporabniki veli-
ko večjo količino podatkov prenašajo k sebi kot pa nazaj k ponudniku. To 
zelo dobro izkorišča omenjeni model satelitske komunikacije, saj omogo-
ča širokopasovno povezavo v smeri k uporabniku in počasnejšo poveza-
vo v nasprotni smeri. 

• dvosmerno satelitsko komunikacijo

 Dvosmerna satelitska komunikacija pomeni, da se podatki prenašajo v 
obe smeri prek satelita, zato potrebujemo posebno anteno, ki omogoča 
sprejemanje satelitskega signala in tudi njegovo oddajanje. Antena mora 
biti zelo natančno usmerjena, da ne sprejema motečih signalov drugih 
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satelitov. Ta način komunikacije je primeren za zelo odročna območja, ki 
nimajo nobenega drugega fiksnega ali brezžičnega omrežja. Ladje na 
plovbi prek oceanov uporabljajo satelitsko komunikacijo. 

Glede na to da gre za komunikacijo zelo šibkih radijskih valov, mora biti antena 
za sprejem signala na odprtem. Gosto listje, močan dež, sneg ali megla lahko 
zelo omejijo komunikacijo oziroma jo popolnoma onemogočijo. Prav tako v zapr-
tih prostorih, ki nimajo prostega pogleda v nebo, satelitska komunikacija ne 
deluje. 

3.0 Mobilne naprave

Mobilne naprave so elektronske naprave, ki jih uporabniki uporabljamo za brez-
žično komunikacijo z drugimi uporabniki ali za povezovanje prek mobilnih 
omrežij do storitev na internetu. Mobilne naprave so se z razvojem spreminjale 
in iz običajnega telefona postale večpredstavnostne komunikacijske naprave. 
Mobilne naprave ne omogočajo samo komuniciranja in povezovanja, temveč 
tudi uporabo storitev in aplikacij. V času 1. generacije mobilnih omrežij so bili 
telefoni veliki, težki in so omogočali le telefoniranje. Z razvojem novih elektron-
skih elementov, komponent in tehnologij so tudi mobilni telefoni postali bolj pri-
ročni, manjši in komunikacijsko veliko bolj zmogljivi. Omogočajo več različnih 
načinov komunikacije (govor, besedilo, zvok in video ), boljšo kakovost storitev in 
hitrejše prenose podatkov. Za brezžično komunikacijo danes niso uporabni 
samo mobilni telefoni, ampak so trenutno v uporabi zelo različne mobilne 
naprave, ki jih glede na obliko in vrsto ter način uporabe razdelimo na prenosne 
računalnike, tablične računalnike, ročne računalnike, dlančnike, t. i. pametne 
telefone in običajne mobilne telefone (slika 1). Tudi zadnjih ne uporabljamo več 
samo za telefoniranje, ampak omogočajo tudi sporočanje, različne informacij-
ske storitve in predvajanje večpredstavnostnih vsebin. 

Slika 1: Glavni tipi današnjih mobilnih naprav
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3.1 Prenosni računalnik

 Prenosni računalniki  so namenjeni oddaljeni oziroma nomadski uporabi, kar 
pomeni, da je uporabnik s prenosnim računalnikom mobilen, vendar ne v času 
uporabe; s prenosnim računalnikom gremo na službeno pot, dejansko pa ga 
uporabljamo v hotelu, na letališču ali pri poslovnih partnerjih, ne pa v času pre-
mikanja po mestu. Sestavljajo ga podobne enote kot osebni računalnik, le da so 
manjše in delujejo na baterije. Prenosni računalnik je običajno oblikovan kot 
mapa, ki jo lahko odpremo. Spodnji del navadno vsebuje vse pomembnejše kom-
ponente računalnika, zgornji del pa je namenjen zaslonu. Na prenosnih računal-
nikih imamo lahko nameščene različne operacijske sisteme in različno pro-
gramsko opremo. Za mobilno poslovanje je potrebno prenosni računalnik 
povezati v internetno omrežje.  To je možno z različnimi mrežnimi vmesniki in 
prek različnih mobilnih omrežij. Za povezavo lahko uporabimo mobilni telefon, 
ki ga povežemo z računalnikom prek povezave IR  ali Bluetooth,  naprej pa prek 
storitve GPRS ali UMTS  v internet.  Obstajajo tudi vmesniki PCMCIA, ki jih vsta-
vimo v prenosni računalnik in se direktno prek njih povežemo v omrežje. 
Nekateri prenosni računalniki imajo brezžične vmesnike že vgrajene in se z 
njimi lahko povezujemo v omrežje GSM, WLAN,  UMTS, GPRS in komuniciramo 
prek povezave Bluetooth in IR. Tako lahko koderkoli in kadarkoli vstopimo v 
omrežje internet in uporabljamo vse storitve enako kot na osebnem računalni-
ku. 

3.2 Tablični računalnik

 Na trgu so se pojavili tudi posebni prenosni računalniki , ki jih imenujemo tablič-
ni računalniki  (tablet PC). Ti računalniki imajo zaslon občutljiv na dotik, po 
katerem lahko pišemo, rišemo oziroma klikamo. Za upravljanje ponavadi upora-
bljamo posebno pisalo, ki je narejeno iz plastike in ne poškoduje zaslona. Ime 
prihaja iz same oblike, saj so oblikovani kot elektronske tablice. Ločijo se v dve 
glavni vrsti, in sicer na prave tablične računalnike, ki nimajo tipkovnice in neka-
terih drugih enot (CD, DVD-pogona), ter križance med tabličnimi računalniki in 
prenosniki, pri katerih se zaslon obrne in pokrije tipkovnico. Zadnje lahko upo-
rabljamo kot prenosnike s tipkovnico in pokončnim zaslonom, lahko pa jih upo-
rabljamo kot tablične računalnike z obrnjenim in zloženim zaslonom. Glede na 
to da so namenjeni mobilni uporabi, imajo vgrajene vmesnike za brezžična 
omrežja  vseh vrst.

3.3 Ročni računalnik

 Ročni računalnik  je podoben prenosnemu računalniku, vendar je manjši, manj 
zmogljiv in ne omogoča toliko razširitvenih možnosti. Ročni računalnik se ime-
nuje zato, ker ga med uporabo lahko držimo v roki. Navadno ima za polovico 
površine zaslon, drugo polovico pa zavzema tipkovnica. Tipkovnica je majhna, 
vendar kljub temu omogoča precej enostaven vnos podatkov. Zaslon je v večini 
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primerov barvni in je v primerjavi z zaslonom prenosnega računalnika precej 
manjši. Predvsem novejši modeli imajo kakovosten barvni zaslon, precej velik 
pomnilnik in zmogljiv procesor ter brezžične vmesnike za povezavo v mobilna 
omrežja.  Delovno okolje predstavlja operacijski sistem, kar pomeni, da je k stan-
dardnim programom mogoče naložiti dodatne po lastni želji. Katere storitve 
lahko uporabljamo na ročnem računalniku, je odvisno od nameščene program-
ske opreme. Uporabljamo lahko spletne storitve, elektronsko pošto, WAP- stori-
tve oziroma vse ostale rešitve, ki jih imamo nameščene na računalniku. V inter-
net  se lahko povežemo prek mobilnega telefona, ki z računalnikom komunicira 
prek infrardeče povezave in povezave Bluetooth.  Novejši ročni računalniki imajo 
določene mrežne vmesnike že vgrajene. 

3.4 Dlančnik  

Dlančnik  je računalnik, ki je navadno brez tipkovnice in ima velik zaslon, ki 
pokriva skoraj celotno površino računalnika. Podobni so tabličnim računalni-
kom, a so manjši in manj zmogljivi. Poleg zaslona imajo še nekaj gumbov za 
najbolj pogosta opravila. Zasloni so v primerjavi z mobilnimi telefoni bolj kako-
vostni, občutljivi na dotik in lahko prikazujejo večpredstavnostne vsebine. 
Podpirajo visoko ločljivost in čiste barve, tako da so primerni tudi za predvajanje 
filmov in igranje iger. Ker nimajo tipkovnice, jih upravljamo s posebnim pisalom, 
s katerim pišemo po zaslonu. Dlančniki so opremljeni s programsko opremo, ki 
prepoznava črke ali cele pisane besede in stavke. Delujejo na baterije in imajo v 
primerjavi s telefonom velik pomnilnik in hiter procesor. Razlikujemo jih lahko 
glede na operacijski sistem. Najbolj pogosti so dlančniki z operacijskim siste-
mom Palm  OS, Microsoft Mobile Windows ali Pocket PC, Java, EPOC/Psion. 
Pojavljati so se začeli tudi dlančniki z operacijskim sistemom na osnovi Jave in 
Linuxa. Programska oprema je odvisna od uporabljenega operacijskega sistema 
in mora biti z njim združljiva. Uporabljamo jih lahko v povezavi z mobilnim tele-
fonom ali osebnim računalnikom. Povezati jih je mogoče prek povezave IR  in 
Bluetooth.  Nekateri imajo vgrajene tudi WLAN- vmesnike, prek katerih se lahko 
hitro povezujemo v internet.  Z dlančniki lahko uporabljamo različne storitve 
mobilnega poslovanja, vendar so odvisne od naložene programske opreme. 
Zaradi večjega zaslona je pregledovanje WAP- a in spletnih vsebin preglednejše 
kot na mobilnem telefonu, večji pomnilnik ter bolj zmogljiv procesor pa omogo-
čata uporabo tudi bolj zahtevnih storitev. Nekateri dlančniki imajo vgrajene tudi 
GPS- sprejemnike  in omogočajo navigacijske storitve. 

3.5 Mobilni telefon

Mobilni telefoni so najbolj razširjene mobilne naprave. Število uporabnikov v 
svetovnem merilu že presega dve milijardi (Wireless inteligence 2006). Glede na 
lastnosti in funkcije razlikujemo dve glavni vrsti mobilnih telefonov: običajni 
mobilni telefoni in t. i. pametni mobilni telefoni. V primerjavi s starimi mobilnimi 
telefoni je bil velik napredek narejen na področju velikosti in teže ter zmogljivo-
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sti mobilnih telefonov. Ti postajajo vedno manjši, tanjši in lažji. Tudi baterije 
postajajo vedno bolj zmogljive, vendar njihova tehnologija napreduje počasneje 
kot razvoj mobilnih telefonov. Zaradi povečanih zmogljivosti mobilnih telefonov 
se povečuje tudi poraba energije. Sodobni mobilnih telefoni omogočajo le nekaj-
dnevno stanje pripravljenosti, medtem ko so starejši mobilni telefoni omogočali 
stanje pripravljenosti tudi do osem ali celo deset dni. Druga značilnost sodobnih 
mobilnih telefonov je tudi v tem, da se kljub zmanjševanju samih telefonov zaslo-
ni izboljšujejo in postajajo vedno večji ter prikazujejo bolj kakovostno sliko. 
Največja pomanjkljivost mobilnih telefonov je vnos podatkov, saj imajo mobilni 
telefoni le numerično tipkovnico. Tej tipkovnici je dodana možnost pisanja bese-
dila, vendar zelo neprijazna, saj je vsaki tipki prirejenih več črk. Zato je za en 
znak isto tipko potrebno pritisniti večkrat. Boljši mobilni telefoni uporabljajo 
posebno tehnologijo, imenovano T9, ki omogoča, da hitro pišemo sporočila, in 
sicer tako, da vsako tipko pritisnemo samo enkrat. Na podlagi pritisnjenih tipk 
in vgrajenega slovarja besed telefon sam poišče možne besede in jih ponudi 
uporabniku. Mobilni telefoni podpirajo različna frekvenčna območja, in s tem 
omogočajo uporabo v različnih omrežjih na različnih celinah. V Evropi sta v 
uporabi frekvenci 900 in 1800 MHz, v Aziji je najbolj razširjena frekvenca  1800 
MHz, v Združenih državah Amerike pa sta v uporabi 850 in 1900 MHz. Mobilne 
telefone, ki podpirajo samo določene frekvence, ne moremo uporabljati na dru-
gih celinah. T. i. svetovni telefoni podpirajo vse frekvence in jih lahko uporablja-
mo po vsem svetu. Funkcionalnost in način uporabe mobilnih telefonov sta 
odvisni tudi od operacijskih sistemov. Najbolj pogosti operacijski sistemi,  ki 
poganjajo mobilne telefone, so: Symbian OS,  Palm,  Windows Mobile  in drugi 
operacijski sistemi posameznih proizvajalcev, kot je na primer Nokia  OS. V 
Sloveniji okoli dve petini uporabnikov uporablja mobilni aparat blagovne znam-
ke Nokia, sledijo Siemens,  Ericsson  in Sony  Ericsson  (Vehovar  in drugi 2005).

3.5.1 Običajni mobilni telefon

Ti so v glavnem namenjeni telefoniranju, vendar že omogočajo določene doda-
tne funkcionalnosti in storitve. Še vedno je večina mobilnih telefonov oblikovanih 
v obliki telefonske slušalke, kar kaže na njihov izvor  in osnovni namen uporabe. 
Najbolj pogosti sta dve obliki, in sicer klasični, ki imajo na sprednji strani zaslon 
in pod njim tipkovnico, ter pregibni, ki odprti na zgornjem delu ponujajo zaslon, 
na spodnjem pa tipkovnico. Dobra lastnost pregibnih telefonov je v tem, da 
imajo, ko so zaprti, zaščiten zaslon in tipkovnico. Vendar ga moramo ob preje-
tem klicu odpreti, če hočemo videti, kdo nas kliče. Boljši pregibni telefoni imajo 
tudi zunanji zaslon za osnovne informacije  o omrežju, zgrešenih klicih in kličo-
čemu. Tisti najbolj osnovni mobilni telefoni imajo majhen zaslon, majhen pomnil-
nik, ne omogočajo prenosa podatkov, nimajo vgrajenega modema in vmesnikov 
za povezovanje z drugimi napravami. Drugače je z novejšimi mobilnimi telefoni. 
Povprečni mobilni telefon ima barvni zaslon, podpira večglasna zvonjenja, omo-
goča prenos podatkov prek GPRS, kratka sporočila SMS,  večpredstavnostna 
sporočila MMS  (Multimedia Message Service), igre,  dostop do interneta z 
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brskalnikom WAP  (Wireless Application Protocol) in ima več drugih uporabnih 
funkcij. V posebno skupino se uvrščajo mobilni telefoni, ki podpirajo večpred-
stavnostne vsebine. Ti imajo poleg osnovnih funkcionalnosti vgrajene tudi digi-
talne fotoaparate, predvajalnike glasbe in videa, igre in možnost priklopa na 
osebni računalnik. Telefoni, ki so namenjeni bolj poslovni rabi, imajo še nekaj 
dodatnih funkcij: koledar, e-poštni odjemalec, vmesnike IR,  Bluetooth  za poveza-
vo z drugimi napravami, omogočajo hiter prenos podatkov EDGE  ali UMTS  in 
sinhronizacijo z osebnim računalnikom. Nekateri od teh se že uvrščajo med 
pametne mobilne telefone. 

3.5.2 Pametni mobilni telefoni

Mobilne naprave, ki so križanci med dlančniki in mobilnimi telefoni, imenujemo 
pametni mobilni telefoni. Pojavljajo se v dveh oblikah, in sicer kot mobilni telefo-
ni, ki imajo funkcionalnosti in lastnosti dlančnika, ter kot dlančniki, ki vsebujejo 
tudi mobilni telefon. Pametni telefoni  imajo veliko funkcij in podpirajo najrazlič-
nejše tehnologije. Zasloni so večji, barvni, pomnilniki večji in razširljivi s spomin-
skimi karticami, procesorji zmogljivejši … Vgrajene imajo večpredstavnostne 
tehnologije, digitalno kamero in predvajalnik večpredstavnostnih vsebin. 
Omogočajo vse vrste povezovanja prek IR,  Bluetooth,  WLAN,  GPRS in UMTS.  
Vgrajen imajo WAP  in spletni brskalnik, odjemalec elektronske pošte in možnost 
nalaganja lastnih programov. Tudi pametni mobilni telefoni lahko temeljijo na 
različnih operacijskih sistemih. Na trgu pametnih telefonov so najbolj razširjeni 
Symbian (60 %), Microsoft Mobile (15,9 %) in PalmSource (9,5 %) (Andersen 2005). 
Odvisno od operacijskega sistema lahko naložimo nove združljive programe v 
pomnilnik, in s tem razširimo uporabnost mobilnih naprav. S sinhronizacijo 
lahko prenašamo zapise v koledarju, imeniku in naloge ter opomnike iz osebne-
ga računalnika v mobilno napravo in obratno. Nekateri pametni mobilni telefo-
ni imajo vgrajeno tudi celotno tipkovnico QWERTY  in so prenosni računalniki  v 
malem (NOKIA komunikator, QTEK 9000, Nokia  E61). Tudi računalniški velikani, 
kot sta HP Compaq  in Apple,  so ugotovili, da povpraševanje po pametnih mobil-
nih napravah narašča. HP Compaq je svoji družini dlančnikov iPaq dodal funk-
cionalnosti mobilnega telefona. Apple pa je svoje znane in lepo oblikovane več-
predstavnostne predvajalnike opremil z mobilnim telefonom. iPhone kakor ga 
imenujejo je vrhunsko oblikovana mobilna naprava,  ki vsebuje mobilni telefon, 
večpredstavnostni predvajalnik, odjemalec za e-pošto, spletni brskalnik, video 
 kamero, vmesnike za brezžično povezovanje itd. Pri razvoju so se posebej posve-
tili inovativnemu uporabniškemu vmesniku, ki ga predstavlja na dotik občutljiv 
zaslon in ga upravljamo s prsti. Naprava ne vsebuje tipkovnice ampak zaslon 
pokriva skoraj celotno površino naprave in lahko prikaže navidezno tipkovnico 
glede na potrebe. Žal je naprava za enkrat na voljo le v ZDA. 
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4.0 Mobilne storitve

Že nekaj časa mobilnih telefonov ne uporabljamo samo za govorne storitve. 
Poleg te osnovne storitve uporabniki vse bolj pogosto uporabljamo tudi druge, 
dodatne storitve mobilne telefonije: informacijske storitve, mobilno pošto, mobil-
no poslovanje, mobilno bančništvo , mobilno plačevanje  itd. 

Mobilne storitve lahko razdelimo v tri glavne skupine (May 2001):

• osnovne oziroma komunikacijske storitve (prenos podatkov, SMS , MMS , 
potisne storitve),

• storitve za uporabnike (informacije , novice in šport, rezervacije poto-
vanj, vozovnic in vstopnic, bančništvo, plačevanje, zabavne igre , nakupo-
vanje …),

• poslovne storitve (oglaševanje , mobilne trgovine, mobilni dostop do reši-
tev na intranetu, sodelovanje pri odločanju, upravljanju in izvajanju 
nalog v podjetju).

Glavne značilnosti mobilnih storitev so: globalna dosegljivost , priročnost in viso-
ka stopnja varnosti ter zasebnosti (Hribar  2001). Mobilni telefoni so osebne 
naprave in jih imajo uporabniki večino časa pri sebi. Storitve lahko uporabljajo 
po vsem svetu in so tudi po vsem svetu dosegljivi. Mobilne storitve so večinoma 
enostavne za uporabo in neodvisne od kraja in časa, saj jih lahko uporabljamo 
kjerkoli in kadarkoli. Pri upoštevanju priporočil ponudnikov storitev in operater-
jev so tudi relativno varne. 

Glede razširjanja uporabe mobilnih storitev se morajo ponudniki zavedati, da je 
za dosego kritične mase uporabnikov potrebno precej časa. Raziskave kažejo, 
da uporabniki v Sloveniji mobilne telefone najpogosteje uporabljajo za telefoni-
ranje in storitve branja in pošiljanja SMS - in MMS -sporočil ter za fotografiranje 
z mobilnim aparatom (Vehovar  in drugi 2005; Hribar  2001), ostale storitve upo-
rabljajo zelo redko. Zanimiva je ugotovitev, da uporabniki mobilnih telefonov  v 
Sloveniji, kljub agresivnim oglaševalskim akcijam operaterjev, novejših storitev 
ne uporabljajo, jih ne poznajo ali niso niti slišali zanje (Hribar, Lenart 2003). V 
Sloveniji na primer bi večina uporabnikov zamenjala mobilni telefon samo v 
primeru, če bi se stari pokvaril ali postal neuporaben (Hribar, Lenart 2003). 
Glede na izrabljenost baterije, tipkovnice, zaslona in drugih mehanskih poškodb 
je povprečna življenjska doba mobilnega telefona  od treh do petih let. Zato mora 
preteči vsaj toliko časa, da bo večina uporabnikov zamenjala mobilne telefone 
za nove, ki bodo podpirali nove tehnologije in omogočali uporabo najnovejših 
storitev. S tem bo izpolnjen šele osnovni pogoj, da bodo uporabniki opremljeni z 
mobilnimi telefoni, ki jim bodo omogočali uporabo najnovejših storitev. Nadalje 
bodo morali ponudniki storitev uporabnikom predstaviti storitve in njihove pred-
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nosti ter jih naučiti, kako jih uporabljati. Še najtežje bo verjetno prepričati upo-
rabnike, da takšne storitve potrebujejo in da bodo zanje pripravljeni tudi plača-
ti.

4.1 Osnovne oziroma komunikacijske mobilne storitve

So dodane storitve mobilnih omrežij in služijo kot osnova za napredne vsebinske 
storitve za končne in poslovne uporabnike. Glede na naravo storitve in obliko 
vsebine ponudniki izberejo osnovno – komunikacijsko storitev, prek katere bodo 
ponudili določeno storitev zasebnim oziroma poslovnim uporabnikom.

4.1.1 Prenos podatkov

Storitev omogoča prenos računalniških podatkov prek mobilnega omrežja. Že 
pri predstavitvi razvoja mobilnih omrežij so bili na kratko omenjeni različni 
načini prenosa podatkov glede na generacijo mobilnega omrežja. Pri osnovnem 
klicnem dostopu mobilni telefon služi kot modem  za povezavo v internet . 
Podobno kot v fiksni telefoniji tudi v mobilni pokličemo na številko ponudnika 
internetnih storitev. Ko se preveri uporabniško ime in geslo, je uporabnik pove-
zan v internet in lahko dostopa do raznih spletnih vsebin in storitev. Prenos 
podatkov prek mobilnih omrežij je precej počasnejši od prenosa po žičnih vodni-
kih. Običajna klicna povezava omogoča hitrosti prenosa do 14,4 kbit/s. Hitri 
prenos podatkov (HSCSD)  z združevanjem kanalov lahko doseže hitrosti do 43,2 
kbit/s. Ta dva načina prenosa podatkov potekata na osnovi vzpostavitve klica. 
Ves čas, ko je povezava v omrežje  aktivna, mora biti vzpostavljen klic. Zato se 
tudi ves ta čas uporabniku zaračuna. Paketni prenos podatkov GPRS  ne potre-
buje vzpostavljenega klica. Pri tem načinu je uporabnik lahko ves čas povezan v 
omrežje. Ker pa omrežje obremenjuje samo takrat, ko prek njega prenaša 
podatke, se mu zaračuna samo dejanska količina prenesenih podatkov. Nove 
tehnologije predvidevajo precej višje hitrosti prenosa podatkov. EDGE  teoretično 
omogoča prenos podatkov s hitrostmi do 473,6 kbit/s, omrežje UMTS  tretje gene-
racije pa do 2Mbit/s. Največji slovenski operater  Mobitel  uvaja že nadgradnjo 
UMTS-omrežja, ki omogoča še hitrejši prenos podatkov k uporabniku in se ime-
nuje HSDPA  (High Speed Downlink Packet Access). Ker bo komercialno na voljo 
v bližnji prihodnosti, je tehnologija predstavljena v poglavju o prihajajočih mobil-
nih omrežjih.

4.1.2 Storitev kratkih sporočil SMS  (Short Mesage Service)

Storitev kratkih sporočil je del GSM-standarda in je bila razvita že leta 1986. 
Prvo sporočilo v Evropi je bilo poslano iz osebnega računalnika na mobilni tele-
fon leta 1992. Pošiljanje SMS -sporočil med uporabniki še nekaj let ni bilo mogoče. 
Do eksplozije uporabe SMS-storitev v zahodnoevropskih državah je prišlo šele 
leta 1997. Veliko rast so povzročili predvsem predplačniški paketi mobilnih stori-
tev, ki so zelo priljubljeni pri mladih. SMS omogoča prenos kratkih besedilnih 
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sporočil iz enega mobilnega telefona na drugega. Posamezno sporočilo lahko 
vsebuje do 160 znakov, vendar nekateri novejši telefoni znajo daljše sporočilo 
razbiti na več krajših in jih poslati prek mobilnega omrežja naslovniku. Kratka 
sporočila SMS se ne pošiljajo po istih komunikacijskih kanalih, ki se uporabljajo 
za prenos govora, ampak po posebnem signalizacijskem kanalu, ki se uporablja 
tudi za nadzor baznih postaj, prenos signalizacijskih podatkov, vzpostavljanje in 
zaključevanje klicev in prenos USSD -sporočil. Pošiljanje SMS-sporočil deluje na 
principu »store & forward«, kar pomeni pošiljanje z zakasnitvijo. Sporočilo se ne 
posreduje naslovniku direktno z vzpostavitvijo povezave, ampak glede na razpo-
ložljivost signalizacijskega kanala. Če sporočila ni možno posredovati takoj, ker 
naslovnik ni prijavljen v omrežje  ali je le-to preveč zasedeno, se sporočilo shrani 
in se posreduje naslovniku, ko je to možno. Pri posredovanju sporočil lahko pride 
do zakasnitev ene ali celo več ur. Zato se ta tehnologija ne sme uporabljati za 
kritične primere (obveščanje gasilcev o požaru). V začetku so bila kratka sporo-
čila mišljena kot možnost pošiljanja sporočil operaterja uporabnikom in obra-
tno. Nihče ni pričakoval, da bi uporabniki hoteli uporabljati storitev s tako zaple-
tenim vnosom besedila in nekaj poslanih besed celo plačati operaterju. Ko se je 
storitev med uporabniki začela močno razširjati, so operaterji začeli storitev 
tudi zaračunavati. 

4.1.3 Storitev večpredstavnih sporočil MMS  (Multimedia Messaging Service)

Večpredstavna sporočila so sporočila, ki lahko poleg besedila vsebujejo tudi 
slike, zvok in kratke videoposnetke. MMS  združuje dobre strani SMS -sporočil in 
elektronske pošte ter tako omogoča večpredstavno sporočanje, ki je optimizira-
no za mobilne naprave. Ta sporočila se lahko pošiljajo iz mobilnega telefona, ki 
omogoča MMS-tehnologijo, prek mobilnega omrežja na drug mobilni telefon, ki 
mora prav tako podpirati to tehnologijo. MMS-sporočila je možno pošiljati tudi 
iz mobilnega telefona na strežnik oziroma na osebni računalnik prek elektron-
ske pošte. Mobilni telefoni morajo za udobno uporabo te storitve imeti večji, 
barvni zaslon in digitalno kamero. Sporočila MMS se pošiljajo prek GPRS, 
EDGE  ali UMTS  prenosa podatkov. Večina današnjih mobilnih telefonov omogo-
ča uporabo MMS-storitev. Podobno kot SMS-sporočila se tudi MMS-sporočila 
lahko uporabljajo v osebne namene, kot zabavne storitve ter za resno poslovno 
rabo. 

4.1.4 Unstructured Supplementary Services Data (USSD )

Unstructured Supplementary Service Data bi lahko prevedli kot nestrukturira-
ne dopolnilne podatkovne storitve in omogočajo prenos informacij prek signali-
zacijskega kanala v GSM-omrežjih. USSD  je storitev za posredovanje kratkih 
besedilnih sporočil med uporabniki prek GSM-omrežja. Za razliko od SMS , ki v 
osnovi le shranjuje in posreduje kratka sporočila, USSD ponuja povezavo med 
dvema uporabnikoma v realnem času. Povezava ostane odprta, dokler si upo-
rabnika ali programska rešitev ne izmenjajo vseh sporočil. USSD-sporočilo 
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lahko vsebuje 182 znakov. Odzivni čas USSD interaktivnih storitev je veliko kraj-
ši kot pri rešitvah, ki temeljijo na SMS-komunikaciji, saj SMS uporablja shrani in 
posreduj pristop, USSD pa uporablja komunikacijske seje. Dobra lastnost USSD-
storitev je možnost uporabljanja neposredno z osnovnega zaslona, ne da bi 
uporabniki morali v meniju poiskati posebne funkcije. Uporabnost omenjene 
tehnologije razširja tudi možnost uporabe v vseh GSM-omrežjih in na vseh 
obstoječih mobilnih telefonih. Tehnologijo podpirata tudi SIM  Application Toolkit 
in WAP , tako da je s kombinacijo teh tehnologij možno pripraviti tudi bolj napre-
dne storitve: mobilne finančne transakcije, nakupovanje in plačevanje. Vendar 
za sedaj tehnologija USSD ni posebej dobro razširjena.

Najbolj razširjen primer uporabe USSD -storitve je telefonsko glasovanje, pri 
katerem z ukazom na mobilnem telefonu pošljemo podatke o izbiri na glasova-
nju. 

4.1.5 Celično sporočanje  (Cell Broadcast – CB) 

Celično sporočanje  je tehnologija, ki omogoča, da kratko sporočilo pošljemo več 
uporabnikom hkrati na določenem območju. Ta tehnologija je podobna SMS , le 
da SMS omogoča pošiljanje kratkega sporočila enemu ali nekaj uporabnikom, 
celično sporočanje pa omogoča pošiljanje kratkega sporočila vsem uporabni-
kom, ki so trenutno na območju določene celice mobilnega omrežja. Celično 
sporočanje je medij za množično distribucijo novic ali drugih sporočil. Ker so 
celice mobilnega omrežja ponavadi razporejene ob glavnih cestnih povezavah, 
je ta storitev zelo primerna za obveščanje voznikov o cestnih in prometnih 
posebnostih na določenem kraju. Storitev je primerna tudi za obveščanje upo-
rabnikov o lokalnih družabnih, kulturnih ali športnih prireditvah ali znamenito-
stih v določenem kraju. Uporabnik mora vključiti poseben kanal, če hoče spreje-
mati sporočila določenega ponudnika. Tako se uporabniki izognemo prejemanju 
neželenih sporočil. Navadno je storitev za uporabnike brezplačna. Operater  
zaračuna storitev ponudniku vsebine, ki hoče poslati sporočilo. 

4.1.6 Wireless Application Protocol  (WAP)

WAP  je niz specifikacij, ki jih je razvil WAP Forum in dopuščajo razvijalcem na 
osnovi Wireless Markup Language (WML) razviti spletne rešitve, ki so primerne 
za ročne mobilne naprave. WAP je bil oblikovan tako, da lahko deluje znotraj 
omejitev, ki jih imajo telefoni oziroma ročni računalnik i. Omejitve so naslednje: 
nizka hitrost procesorja in majhnost pomnilnika, majhni zasloni in nizka hitrost 
prenosa podatkov, seveda v primerjavi z osebnim računalnikom. 

WAP -protokol povezuje mobilno okolje z okoljem internet , saj mobilnim uporab-
nikom omogoča dostop do vsebin, ki so objavljene na spletu. Primeren je za 
povezavo interneta z majhnimi brezžičnimi mobilnimi napravami (mobilni tele-
fon). Odjemalec je brskalnik, ki je integriran v mobilni napravi. Za povezavo med 
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mobilnim omrežjem in računalniškim omrežjem skrbi WAP-prehod (gateway), ki 
zna komunicirati z WAP-odjemalci in spletnimi strežniki. Prehod usmerja zahte-
ve od odjemalcev proti spletnim strežnikom, ki ponujajo določene storitve, in 
nazaj proti mobilnim napravam. Uporabnik z mobilno WAP-napravo zahteva 
neko spletno vsebino in mikrobrskalnik zahtevo s spletnim naslovom posreduje 
prek mobilnega omrežja WAP-prehodu. Ta zahtevo prekodira v internetno zah-
tevo in jo prek interneta posreduje spletnemu strežniku. Spletni strežnik zahtevo 
obdela in pošlje odgovor WAP-prehodu. WAP-prehod prevede odgovor v WAP-
obliko in jo posreduje mobilnemu odjemalcu prek mobilnega omrežja. 
Mikrobrskalnik na odjemalcu uporabniku prikaže vsebino zahtevanega odgovo-
ra. WAP-prehod predstavlja most med mobilnim in internet omrežjem. 

4.1.7 Pritisni in govori (Push to talk – PTT) 

Pritisni in govori je princip znan že iz »walkie talkie« načina komunikacije, sedaj 
pa se seli tudi na področje mobilne telefonije. Za razliko od telefoniranja pri 
tehnologiji »pritisni in govori« ni potrebno vzpostaviti klica, ampak samo s priti-
skom na posebno tipko oddamo glasovno sporočilo . Pri »walkie talkie« tehnolo-
giji uporabniki komunicirajo med seboj le s pritiskom tipke na oddajniku. Vsi 
drugi uporabniki, ki so na območju dometa oddajnika, (lahko tudi nekaj kilome-
trov) slišijo oddano sporočilo. Uporabniki tehnologije »pritisni in govori« so lahko 
celo na različnih koncih sveta. Prenos govora poteka na osnovi prenosa podat-
kov prek hitrih podatkovnih povezav EDGE  in 3G. Komunikacija je enosmerna, 
kar pomeni, da lahko poteka samo v eno smer hkrati. Ko en uporabnik govori, 
morajo drugi poslušati. Šele ko konča svoje sporočilo in spusti tipko, lahko govo-
ri drug uporabnik. Tehnologija je zelo enostavna za uporabo in deluje hitro ter 
učinkovito. V Sloveniji to tehnologijo ponuja Mobitel . 

4.1.8 SIM  Application Toolkit

Tehnologija SIM  Application Toolkit omogoča izvajanje določenih mobilnih sto-
ritev na telefonu oziroma, bolj natančno, na pametni SIM-kartici. Pametna kar-
tica vsebuje procesor in pomnilnik ter poleg modula za identiteto uporabnika 
omogoča tudi izvajanje določenih mobilnih rešitev. Operaterji mobilne telefonije 
lahko prek mobilnega omrežja spremenijo obstoječe rešitve ali dodajo nove. 
Tehnologija se osredotoča na običajne mobilne telefone, ki še ne spadajo v kate-
gorijo »pametnih« mobilnih telefonov. Dostop do rešitev, ki so shranjene na SIM-
kartici, je uporabniku omogočen prek telefonskih menijev. Zato je uporaba teh 
rešitev za uporabnike mobilnih telefonov precej enostavna. Operaterji lahko 
enostavne rešitve razvijejo sami in jih prek omrežja naložijo na uporabnikovo 
SIM-kartico. 

Glavna značilnost pametne kartice SIM  in tehnologije SIM Application Toolkit je 
varnost , saj sta zaupnost in celovitost že vključeni v standard. Predvsem je teh-
nologija primerna za mobilno bančništvo , mobilno e-pošto, informacijske stori-
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tve in plačevanje. V Sloveniji to tehnologijo uporablja Mobitel , ki uporabnikom 
ponuja enostaven dostop do informacij prek storitve SMS  info. Skupaj z NLB so 
razvili tudi storitev mobilnega bančništva (MOBA), ki za svoje delovanje upora-
blja pametno SIM-kartico in SIM Application Toolkit. 

4.1.9 I-mode

I-mode je ena najuspešnejših brezžičnih tehnologij, ki Japoncem prek mobilnega 
telefona omogoča dostop do interneta, elektronske pošte in drugih mobilnih 
storitev. Razvil jo je največji japonski operater  mobilnih komunikacij NTT 
DoCoMo in jo februarja 1999 ponudil japonskim uporabnikom. V zadnjih letih se 
je ta storitev razširila tudi v Evropo. Storitev je bila zasnovana na dveh načelih: 
storitev mora biti poceni in enostavna za uporabo. I-mode na Japonskem deluje 
na osnovi paketnega prenosa podatkov PDC (Packet Data Cellular) prek mobil-
nega omrežja. Za povezavo do storitev morajo uporabniki uporabljati poseben 
mobilni telefon, ki ima dodano tipko za povezavo do vstopnih vrat storitve i-
mode. Tu so zbrane povezave do vsebin in storitev najrazličnejših ponudnikov. 
Da ponudnikom operater omogoča povezavo do njihove storitve, mu plačujejo 
določeno provizijo od vsake storitve, ki je ponujena prek tehnologije i-mode. 
Vsebine storitve i-mode temeljijo na standardnem opisnem jeziku HTML, ki je 
prirejen v cHTML (compact HTML), zato je prilagajanje spletnih storitev v i-
mode storitve zelo preprosto. Storitve i-mode zajemajo tudi: trgovanje z vredno-
stnimi papirji, prometne informacije , novice, elektronsko poslovanje, elektron-
sko trgovino, rezervacijo vstopnic in vozovnic, igre  in zabavne storitve in drugo. 
V Evropi prenos cHTML vsebin poteka prek GPRS oziroma UMTS  omrežij.

4.2 Storitve za domače in poslovne uporabnike

Predstavljene osnovne oziroma komunikacijske storitve, ki jih omogočajo mobil-
na omrežja , so osnova za napredne storitve, ki jih lahko razvijejo ponudniki 
storitev. Malo uporabnikov mobilnih telefonov v Sloveniji napredne storitve že 
uporablja, nekateri pa teh storitev sploh ne poznajo (Vehovar  in drugi 2005). 
Napredne mobilne storitve, ki dodajajo vrednost osnovnim komunikacijskim, 
pravimo storitve mobilnega poslovanja (Müller-Veerse 1999). Te zajemajo najra-
zličnejše storitve za domače uporabnike: informacijske storitve (novice, šport, 
vreme, vozni redi itd.), zabavne storitve (kvizi, šale, igre  itd.), mobilno plačevanje , 
mobilno bančništvo , rezervacije in nakup vozovnic in vstopnic (kino-vstopnice), 
elektronske trgovine itd. Poleg teh so podjetja začela izkoriščati prednosti mobil-
nih tehnologij in svojim zaposlenim ponujajo mobilni dostop do intraneta in 
internih rešitev podjetja, mobilno podporo delavcem na terenu (serviserji, mon-
terji, prodajalci …). Mobilne komunikacije izkoriščajo tudi za promocijske aktiv-
nosti in ponujanja storitev strankam in partnerjem, ki jim s tem omogočijo 
dostop do storitev od kjerkoli in kadarkoli. Pojavile so se tudi t. i. storitve mobil-
nega učenja. Mobilno učenje ali m-učenje je učenje z uporabo brezžičnih naprav. 
Gre za nov distribucijski kanal, prek katerega uporabnikom ponudimo izobra-
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ževalne vsebine. Trenutni trendi kažejo na tri glavna področja, ki se bodo na 
področju mobilnih storitev najhitreje razširjala, in sicer: mobilne izobraževalne 
igre, jezikovni pripomočki ter orodja za pomoč pri odločanju in povečevanju 
učinkovitosti (Wagner 2005). 

Glede na zahteve ponujene storitve ponudniki izberejo, prek katere komunika-
cijske storitve bodo uporabniki lahko dostopali do storitve. Ponudniki lahko 
omogočijo dostop do dodanih storitve prek več komunikacijskih storitev. 
Informacijska storitev lahko ponuja informacije  prek SMS -sporočil ali prek 
WAP -protokola, za katerega je potreben tudi prenos podatkov. Katero tehnologi-
jo izbrati, je odvisno od narave storitve, potrebne zanesljivosti delovanja, zahte-
vane hitrosti prenosa podatkov itd. 

5.0 Prihajajoče mobilne tehnologije in storitve

Glede na dosedanji razvoj lahko pričakujemo, da se bodo brezžične in mobilne 
tehnologije v prihodnosti še bolj razširile in omogočale globalno mobilno dosto-
pnost , visoko kakovost storitev in enostaven dostop do večpredstavnostnih vse-
bin. Uporabniki bodo z eno samo mobilno napravo, ki bo združevala več elek-
tronskih naprav in vse njihove funkcionalnosti, dostopali do različnih mobilnih 
omrežij in uporabljali najrazličnejše mobilne storitve. To bo možno doseči samo 
z integracijo obstoječih in prihajajočih brezžičnih tehnologij v enotno fleksibilno 
in razširljivo brezžično okolje. Brezžična omrežja  prihodnosti bodo temeljila na 
enotnem brezžičnem modelu, ki bo združeval različne brezžične tehnologije: 
mobilno telefonijo, brezžično IP-telefonijo, napredna WLAN -omrežja, brezžične 
povezave na kratke razdalje in ožičene mrežne sisteme. Tehnologije ne bodo več 
tekmovale med seboj, ampak se bodo dopolnjevale glede na razpoložljivost in 
zahtevano kakovost storitve. Napredni omrežji WLAN in WiMAX  bosta ponujali 
brezžično širokopasovno povezavo v internet . Ta pa bo uporabnikom omogočala 
uporabo najrazličnejših večpredstavnostnih storitev. Možnost uporabe različnih 
omrežij z eno samo mobilno napravo bo postala resničnost. Mobilne naprave se 
bodo samodejno povezovale v najbolj primerno omrežje  glede na lokacijo, potre-
bo po pasovni širini in želje uporabnikov. Mobilne naprave postajajo vedno bolj 
sofisticirane. Tiste, ki bodo združevale več naprav v eni, bodo predstavljale uni-
verzalno komunikacijsko napravo, ki bo uporabnikom omogočala uporabo tele-
fonije, videotelefonije, hitrih informacijskih storitev in zabavnih večpredstavnih 
storitev (Rouffet in drugi 2005). Mobilni telefoni bodo podpirali različne komuni-
kacijske tehnologije: od tistih, ki pokrivajo kratke razdalje (Bluetooth ), do 
WiMAX-a in 4G. Mobilni telefon bo v prihodnosti postal univerzalna večopravil-
na komunikacijska naprava. Mobilna televizija  je prihajajoča storitev, ki bo 
uporabnikom omogočala spremljanje televizijskih programov na mobilnem tele-
fonu. 
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5.1 Prihodnost  mobilnih omrežij

Potrebe in želje po novih mobilnih storitvah in hitrejšem dostopu do podatkov od 
kjerkoli in kadarkoli spodbujajo razvoj novih mobilnih omrežij. Tehnologije, ki so 
še danes v procesu raziskav in razvoja, bodo v naslednjih letih ponujale nove, 
hitrejše storitve večjemu številu uporabnikov. Uporabniki bodo lahko prek oseb-
nih omrežij PAN (Personal Area Networks) komunicirali z gospodinjskimi apa-
rati in pisarniškimi napravami ter drugimi elektronskimi napravami v bližnji 
okolici. Brezžična lokalna omrežja WLAN  bodo uporabljali za povezovanje z 
drugimi uporabniki in napravami, povezanimi v omrežje  internet . Mobilna 
omrežja  četrte generacije bodo uporabnikom omogočala izmenjavo zvoka, slike 
in podatkov z zelo visokimi hitrostmi na globalni ravni.

5.1.1 High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA ) – 3,75G

Tehnologija mobilnih omrežij HSUPA  omogoča zelo hiter prenos podatkov od 
uporabnika k operaterju. Hitrosti prenosa v tej smeri dosegajo 5,76 Mbit/s. 

5.1.2 Četrta generacija  – 4G

Kot pri razvoju tretje generacije mobilnih omrežij so tudi pri razvoju 4G najna-
prednejši na Japonskem. Z razvojem novih komunikacijskih tehnologij so že v 
fazi praktičnega testiranja, vendar je resna in bolj razširjena uporaba omrežij 
4G še daleč. Po predvidevanjih naj bi bila omrežja četrte generacije na voljo po 
letu 2008, bolj razširila naj bi se po letu 2010. Sistemi 4G bodo združljivi z drugo 
in tretjo generacijo mobilnih omrežij ter jih bodo najprej dopolnjevala. Kasneje 
pa jih bodo popolnoma nadomestila. Glavne značilnosti omrežij četrte generaci-
je so izjemno hiter dostop do informacij kjerkoli in kadarkoli, samodejno povezo-
vanje do vnaprej naročenih storitev, neopazno in hitro prehajanje med različni-
mi omrežji in izmenjavanje ogromnih količin podatkov (slik, videa in dokumen-
tov). 4G bo integrirala vsa omrežja: od satelitskih povezav prek omrežij 3G, 
kakor tudi fiksna brezžična omrežja  (WiMAX ), brezžična lokalna omrežja 
(WLAN ) in osebna omrežja (PAN) (Rouffet in drugi 2005). Infrastruktura četrte 
generacije bo uporabljala protokol IP (Internet Protocol), in s tem omogočala 
uporabnikom, da bodo prosto izbirali, katero omrežja bodo uporabili za dostop 
do želenih storitev. Glede hitrosti prenosa podatkov se omenjajo številke okoli 
100 Mbit/s, vendar so bolj verjetne hitrosti okoli 20 Mbit/s. Z uporabniškega vidi-
ka bo 4G prinesel večjo fleksibilnost, dinamičnost in prilagodljivost mobilnih 
rešitev, kar pomeni, da bodo storitve personalizirane oziroma prilagojene vsake-
mu uporabniku posebej. Poleg tega bodo storitve upoštevale uporabljeno omrež-
je  za povezavo, njeno hitrost in želeno kakovost storitve. Dostop do omrežij 
četrte generacije bodo omogočale različne naprave: mobilni telefoni, dlančniki 
in prenosni računalnik i. 
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5.1.3 WiMAX  ( Worldwide Interoperability for Microwave Access)

WiMAX  je standardizirana brezžična tehnologija, ki zagotavlja širokopasovno 
povezavo na dolge razdalje. Standard WiMAX bo omogočal elektronskim napra-
vam, da komunicirajo med seboj na osnovi protokola IP. Delovanje je podobno 
kot pri WiFi, le da je izpopolnjeno z določenimi izboljšavami, ki povečujejo 
hitrost, zanesljivost in uporabo na večje razdalje. WiMAX ponuja fiksno, preno-
sno in mobilno brezžično širokopasovno povezavo. WiMAX standard IEEE 802.16 
zagotavlja pokritost s signalom v radiju do 50 kilometrov in zagotavlja povezova-
nje uporabnikov brez vidne povezave. Vendar realno lahko pričakujemo nor-
malno povezavo na razdalji 5 do 8 kilometrov. Hitrost prenosa podatkov, ki naj 
bi jo omogočal WiMAX, je do 70Mbit/s, kar naj bi zadostovalo za hkratno zago-
tavljanje storitve za okoli 60 podjetij s hitrostjo T1 in več kot tisoč domov s hitro-
stjo DSL. Testiranja so pokazala, da bi praktično lahko dosegli hitrosti od 
500kbit/s do 2Mbit/s, odvisno od dane situacije. Hitrost prenosa podatkov prek 
WiMAX-omrežij je odvisna od različice, pasovne širine enega kanala, oddaljeno-
sti in drugih dejavnikov, zato je lahko zelo različna. WiMAX predvideva več 
možnih načinov uporabe, in sicer: kot zadnji kilometer širokopasovnih povezav, 
za povezavo dostopovnih točk WLAN  omrežij in celičnih baznih postaj ter kot 
nadomestilo DSL in kabelskih povezav. Nadomestilo zadnjega kilometra široko-
pasovnih žičnih povezav pomeni, da bi na določeno območje pripeljali interne-
tno povezavo po optičnih vlaknih, naprej do uporabnikov pa bi uporabili brezžič-
no širokopasovno omrežje . Na ta način bi se izognili napeljevanju kablov in 
veliko skrajšali čas priključitve uporabnikov. Ker naj bi imela tehnologija 
WiMAX velik doseg, bi jo uporabili za nadomestitev žičnih povezav baznih 
postaj in dostopovnih točk omrežja WLAN. Tehnologija za uporabo omrežij 
WiMAX naj bi bila vgrajena v prenosnike in dlančnike od leta 2007 naprej. Iz 
tehničnega vidika gledano lahko rečemo, da je WiMAX brezžično velemestno 
omrežje (MAN – Metropolitan Area Network), ki med seboj lahko povezuje več 
brezžičnih lokalnih omrežij z internetom. Urbane predele in mesta bo spremenil 
v mestna območja s prenosnim brezžičnim širokopasovnim dostopom do inter-
neta in hkratno uporabo VoIP ter videa. Več ponudnikov na trgu pomeni večjo 
konkurenčnost, ta pa obljublja pocenitev storitev tako za gospodinjstva kot tudi 
za organizacije. Predvsem pocenitev omrežnih tehnologij in storitev bosta vpli-
vali na hitrejše razširjanje med uporabniki. Tudi na območjih, ki nimajo obstoje-
čih fizičnih kabelskih in telefonskih omrežij, bo WiMax zagotavljal hitro poveza-
vo v internet .

5.2 Prihodnost  mobilnih naprav

Razvoj novih tehnologij vpliva na zmanjševanje elektronskih komponent in 
posledično na zmanjševanje mobilnih naprav. Mobilne naprave postajajo vedno 
manjše, tanjše, lažje in vedno manj opazljive. Glavne težave starejših mobilnih 
telefonov: majhni pomnilniki in počasni procesorji ter majhni nekakovostni 
zasloni, ki so še pred kratkim omejevali razširitev mobilnih storitev, počasi izgi-
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njajo. Mobilni telefoni imajo že v osnovi vgrajene zmogljive procesorje, velike 
pomnilnike, ki jih je možno razširiti s spominskimi karticami. V mobilni telefon 
s spominsko kartico 1 GB spomina ali več že sedaj lahko shranimo najljubšo 
glasbo, uporabne dokumente ali celo film. Zmogljivosti mobilnih naprav v priho-
dnosti se bodo še povečevale. Mobilni telefon bo postal veliko več kot samo zelo 
priročna in učinkovita naprava za komuniciranje. V bližnji prihodnosti lahko 
pričakujemo inteligentne mobilne naprave , ki se bodo znale prilagajati trenutne-
mu okolju, situaciji in uporabnikovim željam. Uporabniški vmesnik i bodo omogo-
čali čimbolj naravno upravljanje mobilnih naprav in dostop do informacij ter 
storitev, na primer z glasom ali gibanjem. Mobilni telefoni prihodnosti bodo 
združevali več današnjih elektronskih naprav v eni sami. Trend je, da bodo naj-
bolj razširjene mobilne naprave napredni pametni telefoni , ki združujejo lastno-
sti dlančnikov in mobilnih telefonov (Anderson 2005), saj se je v prvem četrtletju 
2006 število prodanih pametnih telefonov povečalo za 25 % v primerjavi s prej-
šnjim letom (Canalys 2006). Pametni telefoni  se razvijajo iz dveh smeri, in sicer: 
dlančniki dobivajo funkcionalnost mobilnih telefonov in mobilni telefoni dobiva-
jo vedno večje zaslone občutljive na dotik ter vedno več funkcionalnosti dlančni-
kov. Med dvema tipoma pametnih telefonov se je pojavilo neke vrste tekmovanje 
za prevlado na trgu mobilnih naprav. Ker oboji vsebujejo tudi druge elektronske 
naprave (glasbene predvajalnike, video  predvajalnike, digitalne kamere, pisar-
niške programe, GPS  za navigacijo, brezžične vmesnike itd.), bo o izbiri odločala 
predvsem osnovna oblika dlančnika ali mobilnega telefona. Podatki prodaje 
kažejo, da se število dlančnikov zmanjšuje v primerjavi z večjim številom pame-
tnih telefonov (Canalys 2006). Povečuje se tudi število naprav z vgrajenim GPS-
sprejemnik om. Skoraj polovico vseh prodanih dlančnikov v letu 2005 je imelo v 
grajen GPS-sprejemnik (Anderson 2005). Zato lahko pričakujemo, da se bo z 
razširjanjem pametnih mobilnih telefonov, ki so univerzalne elektronske in 
komunikacijske naprave, zmanjšala tudi prodaja drugih elektronskih naprav, ki 
so že vgrajene v mobilne naprave. 

Glede na trende razvoja mobilnih naprav se kažeta dve glavni skupini, in sicer 
mobilne naprave v obliki modnih dodatkov, nakita ali telefoni, integrirani v oble-
ko, ki bodo omogočali manj storitev. Najpomembnejša storitev teh mobilnih 
naprav bo telefoniranje. V drugo skupino se uvrščajo napredni pametni telefoni , 
ki bodo združevali več naprav v eni in omogočali povezovanje z drugimi napra-
vami ter hiter dostop do interneta. 

5.2.1 Napredni pametni telefoni 

Napredni pametni telefoni  bodo združevali več naprav v eni in tudi vse njihove 
funkcionalnosti bodo združene in podprte z najsodobnejšimi tehnologijami. Že 
sedaj so v mobilne telefone vgrajeni digitalni fotoaparati, predvajalniki večpred-
stavnostnih vsebin, ura z alarmom, koledar, videotelefonija itd. Mobilna naprava  
prihodnosti bo poleg telefona vsebovala tudi VoIP za internetno telefonijo, zelo 
kakovostne video -kamere za snemanje videoposnetkov in fotografiranje, elek-
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tronsko pisarno s pisarniškimi programi za urejanje dokumentov, spletni brskal-
nik in odjemalec za elektronsko pošto. Vseboval bo tudi napredne načine komu-
niciranja, kot so neposredno sporočanje ter pritisni in govori »Push to talk« ter 
GPS -sprejemnik  za navigacijo, elektronsko denarnico, projekcijsko enoto za pro-
jiciranje slike, senzor  gibanja, igralno konzolo itd. Omogočal bo vse načine pove-
zovanja prek različnih mobilnih omrežij: IR  in Bluetooth , WLAN , GPRS, EDGE  in 
3G oziroma 4G ter WiMax. Seveda ne bo manjkala možnost sinhronizacije z 
osebnim računalnikom oziroma strežnikom. Ti mobilni telefoni bodo imeli večje 
barvne zaslone občutljive na dotik, ki bodo sposobni prikazati izredno kakovo-
stno sliko visoke ločljivosti. Nekateri bodo uporabljali gibke zaslone, ki jih bo 
možno prepogibati ali zvijati. Tako bo možno zaslon, kadar ga ne bomo potrebo-
vali, zložiti in shraniti na manjši velikosti. Ko bomo velik zaslon potrebovali, ga 
bomo razprostrli. Nekatere naprave bodo še vedno uporabljale tipkovnico, ven-
dar jih bo možno uporabljati na bolj naraven način, saj bodo prepoznavali govor, 
gibanje, prek mnogih senzorjev pa tudi razpoloženje uporabnika. Na podlagi 
vseh sprejetih podatkov se bodo zmožni prilagajati različnim situacijam; samo-
dejno bodo zaznali, če je uporabnik v kinu in zato utišali zvonjenje, v hrupnem 
okolju pa bodo samodejno povečali jakost in vključili vibriranje. Pojavljajo se tudi 
prvi mobilni telefoni z vgrajenim RFID (Radio Frequency Identification), ki omo-
goča brezžično identifikacijo mobilne naprave. Tehnologijo bo možno uporabiti 
za identifikacijo uporabnika (za avtobusno vozovnico, potni list, plačevanje itd).

        Q t e k  9 0 0 0  ( w w w . G S M A r e n a . c o m )                       U b i k  ( w w w . c - n e t . c o m )

Slika 2: Pametni mobilni telefoni sedanjosti in prihodnosti z tankim pregibnim 
zaslonom

5.2.2 Telefoni kot modni dodatki oziroma nakit

Mobilni telefoni ne predstavljajo le mobilne naprave za komunikacijo, ampak – 
predvsem mladim – predstavljajo tudi modni dodatek (Fortunati 2 005). 
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Proizvajalci mobilnih telefonov poskušajo zapolniti tudi to tržno nišo in ponujajo 
razne telefone, ki so oblikovani bolj kot nakit oziroma modni dodatki. Predvsem 
Nokia j e na tem področju zelo napredna. Na trgu so že mobilni telefoni v obliki 
zapestne ure, v prihodnosti pa se bodo pojavili tudi kot zapestnice, priponke, 
obeski ali broške (Slika 3). Mobilne naprave bodo integrirane z oblačili in jih ne 
bomo več nosili s seboj, ampak na sebi. Najverjetneje ne bodo imeli tipkovnice ali 
pa bo le-ta zelo omejena. Upravljali jih bomo z glasom. Napajali se bodo s statič-
no elektriko, ki nastaja pri gibanju, in na ta način nikoli ne bodo ostali brez 
energije. Ena od možnih modnih dodatkov so tudi očala. Vanje bo vgrajen tudi 
zaslon, ki bo sliko projiciral kar na stekla očal. Tako bo prikazana slika točno 
pred očmi uporabnikov. 

Nokiin koncept v obliki zapestnice bo deloval na tekočinsko baterijo in vseboval 
fleksibilen zaslon, ki bo občutljiv na dotik. Tudi ostalo, prav tako fleksibilno ohiš-
je, bo občutljivo na dotik. Prepoznaval bo govor in znal se bo prilagoditi različ-
nim situacijam. 

   M i t s u b i s h i  T r i u m  ( w w w . m i t s u b i s h i . c o m )         N o k i a  8 8  8  ( w w w . g i z m o w a t c h . c o m )

Slika 3: Mobilni telefon v obliki zapestnice in mobilni telefon s fleksibilnim ohiš-
jem ter zaslonom 

Možno ga bo nositi v različnih oblikah in na različnih mestih, ga prepogniti in 
zatakniti za pas ali obleko, lahko ga bomo nosili tudi v žepu ali pa okoli zapestja. 
Prilagodljiva oblika in inteligentnost bosta omogočali tudi avtomatično prilaga-
janje oblike glede na situacijo. Tako se bo ob klicu naprava sama oblikovala v 
klasično slušalko, da jo bomo lahko prislonili k ušesu in telefonirali.
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5.2.3 Pametni mobilni spremljevalec

K oncept pametnega mobilnega spremljevalca »Acibo« mobilnemu telefonu doda-
ja človeško inteligenco (slika 4). Predstavlja elektronskega spremljevalca, ki 
uporabniku olajša življenje. Uporabnik se z Acibom sporazumeva z glasom ozi-
roma projekcijsko tipkovnico. Naprava vsebuje zaslon in projekcijski žarek, ki 
lahko projicira sliko na podlago ali steno. Vsebuje običajni mobilni telefon, 
osebni organizator, večpredstavnostne možnosti in zabavne storitve. Napaja se 
z baterijo, ki se polni s tresljaji. Ko elektronskemu spremljevalcu zmanjkuje moči, 
ga le pretresemo in baterija se napolni. Naprava se je sposobna prilagajati tre-
nutnemu razpoloženju uporabnika in situaciji, v kateri se znajde. Takšne 
mobilne naprave bodo mogoče postale resničnost, vendar bodo verjetno bolj 
razširjene med najstniki. Za poslovne uporabnike bodo na voljo bolj poslovno 
usmerjeni poslovni spremljevalci. Ti bodo pomagali pri pomembnih odločitvah, 
saj bodo z dostopom do interneta in raznih zbirk podatkov aktivno sodelovali pri 
odločanju in pripravi informacij ter projekcij za nadaljnje odločitve. 

A i c i b o  ( w w w . p h o n e m a g . c o m )

Slika 4: Acibo pametni spremljevalec (Phonemag)

5.2.4 Senzor giba nja mobilnega telefona

Sen zor giba nja zaznava gibanje mobilnega telefona v vseh smereh tridimenzio-
nalnega prostora. Dodatno lahko zaznava tudi pospešek, se pravi spremembo 
hitrosti gibanja. Najnovejši senzor gibanja, ki ga bo možno vgrajevati v mobilne 
telefone in zaznava gibanje v šestih smereh glede na tri osnovne osi, temelji na 
enem samem polprevodniškem čipu. Starejši senzorji so omogočali spremljanje 
dveh smeri in s tem gibanje v dvodimenzionalnem prostoru. Senzor gibanja je 
možno uporabiti za upravljanje z mobilnim telefonom. Lahko si predstavljate 
igranje iger z mobilnim telefonom, ki bi jih igrali s samim premikanjem mobilne-
ga telefona. Mobilno napravo je možno tudi nastaviti, da se pri določenem pre-
miku sproži akcija ali zažene funkcionalnost. To je že en od naravnih uporabni-
ških vmesnikov. 
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5.2.5 Naravni uporabniški vmesniki

Že  nekaj časa se razvijalci ukvarjajo s tem, kako bi uporabniški vmesnik nare dili 
čimbolj prijazen uporabniku. Vsi poznamo zapleteno pisanje kratkih sporočil z 
numerično tipkovnico in večkratnim pritiskanjem iste tipke za izpis želenega 
znaka. Ideja naravnih uporabniških vmesnikov je v tem, da bi uporabnikom 
omogočali čimbolj naravno komuniciranje z mobilno napravo. S tem bi mobilne 
naprave postale bolj enostavne za uporabo, varnejše in bolj dostopne. 
Prepoznavanje pisave in govora je rešitev za probleme majhnih tipkovnic na 
mobilnih napravah. Mobilne naprave bi bilo na ta način možno upravljati brez 
rok in brez gledanja pod prste. Najpomembnejše prednosti človeku prijaznih 
uporabniških vmesnikov so:

• varnejše telefoniranje med vožnjo,

• narekovanje SMS -sporočil in e-pošte,

• boljši nadzor nad prostoročnimi ukaz,

• olajšana uporaba mobilnih naprav za slepe in slabovidne,

• izredno izboljšan in uporabniku prijazen uporabniški vmesnik . 

Prepoznavanje govora naj bi potekalo na osnovi programske in strojne opreme, 
ki spreminja akustični signal  v digitalni signal in ga kot prepoznan govor prika-
že v obliki besedila. Prepoznavanje govora naj bi potekalo v dveh smereh, in 
sicer pretvarjanje besedila v govor in obratno pretvarjanje govora v besedilo:

• pretvarjanje govora v besedilo (speech to text)

Zmožnost pretvarjanja glasu v besedilo na novih mobilnih napravah omogoča 
uporabnikom, da narekujejo kratko sporočilo ali e-pošto, naprava pa govor spro-
ti spreminja v besedilo. Ta tehnologija bo bistveno spremenila način uporabe 
mobilnih naprav. 

• pretvarjanje besedila v govor (Text to speech)

Tehnologija spreminja besedilo v zelo kakovosten govor, ki ga proizvaja mobilna 
naprava . Mobilna naprava uporabniku bere sporočila, spletne strani, elektron-
ske knjige in e-pošto. 

5.2.6 Biometrične tehnologije 

Za zagotavljanje višje stopnje varnosti in zasebnosti se bodo v mobilne telefone 
vgrajevale tudi biometrične tehnologije . Biometrične tehnologije s posebnimi 
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senzorji preverijo določene lastnosti uporabnika in skenirane podatke primerja-
jo s shranjenimi v pomnilniku. Če se podatki ujemajo, je uporabniku omogočen 
dostop do telefona ali njegovih naprednih funkcionalnosti. Za skeniranje so upo-
rabni digitalna kamera , snemalnik zvoka  in čitalnik prstnih odtisov . Glede na 
senzorje so se razvile najbolj pogoste možnosti preverjanja identitete uporabni-
ka, in sicer:

• prepoznava obraza

Pri tem načinu posebna kamera vgrajen v mobilni telefon posname fotografijo 
obraza in glede na pozicijo oči, ust obrvi in nosu določi individualni »prstni 
odtis «. Tehnologija je zelo enostavna za uporabo. Najprej je potrebno posneti 
fotografijo – uporabnika registrirati s sliko njegovega obraza. Kasneje je upo-
rabnik avtomatično prepoznan v manj kot sekundi, po vključitvi mobilnega tele-
fona. 

• prepoznava glasu

Podobno kot v prejšnjem primeru gre za identifikacijo uporabnika mobilnega 
telefona, le da se v tem primeru uporabi zvok. S snemalnikom zvoka posname-
mo uporabnikov glas in na podlagi obdelave značilnosti glasu bo uporabnik 
prepoznan že s tem, da mobilno napravo nagovori. 

• prepoznava prstnih odtisov

V tem primeru mora biti v mobilno napravo vgrajen čitalnik prstnih odtisov  in 
uporabnik se preveri s kratkim potegom s prstom prek čitalnika prstnega odti-
sa. 

V nekaterih primerih biometrični načini ne delujejo, in sicer tam, kjer je v okoli-
ci premalo svetlobe ali če ima uporabnik vneto grlo in se mu je glas spremenil. 
V teh primerih ima uporabnik še vedno možnost za prijavo v mobilni telefon 
prek klasičnega PIN-gesla. 

Biometrični načini identifikacije uporabnika se lahko uporabijo za nadomestilo 
PIN-gesla, in s tem za dostop do mobilnega telefona. Vedno bolj pa bodo uporab-
ne za dostop do naprednih storitev, ki bodo vgrajene v mobilne naprave, kot so: 
mobilno plačevanje , bančništvo in mobilna denarnica  ter za dostop do osebnih 
podatkov v mobilni napravi. 

5.3 Prihajajoče mobilne storitve

Glede na napovedovanja ponudnikov storitev in razvijalcev mobilnih tehnologij 
lahko v prihodnosti pričakujemo razmah naslednjih storitev:
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5.3.1 Mobilna televizija 

Trenutno se razvijata dva tipa tehnologij za mobilno televizijo, in sicer digitalno 
oddajanje in prenašanje vsebin prek mobilnih omrežij (Holden 2005). Prenašanje 
televizijskih programov prek mobilnih omrežij bo uporabljalo storitev prenosa 
podatkov prek omrežij 3G oziroma 4G. Pojavlja se bojazen, da bi zaradi preveli-
kega števila uporabnikov te storitve preobremenile omrežje . Tehnologija digital-
nega oddajanja za ročne naprave DVB-H (Digital Video  Broadcast Handheld) je 
del digitalne televizije DVB-T (Digital Terrestrial Television), ki je prilagojena za 
mobilne naprave. Omogočala bo sprejem televizijskih programov na mobilnih 
telefonih in dlančnikih. Uporabnik bo lahko spremljal dva tipa vsebine, ki jih 
omogoča digitalna televizija . Osnovni televizijski programi bodo dopolnjevali še 
dodatni informacijski kanali, ki bodo ponujali dodatne informacije  o trenutno 
predvajanem programu. Možna bo tudi interaktivnost , kar pomeni, da bo upo-
rabnik lahko sebi priredil program in nastavil osebne lastnosti predvajanja. 
Kmalu naj bi postalo spremljanje digitalne televizije na mobilnih telefonih enako 
pogosto kot igranje mobilnih iger. Mobilne naprave in ostala infrastruktura so 
že v fazi razvoja in testiranja, zato lahko v enem letu pričakujemo prve ponudni-
ke mobilne televizije. V prvem komercialnem testnem obdobju ponujanja mobil-
ne televizije na Finskem so uporabniki v povprečju spremljali program po dvaj-
set 20 minut na dan, in to večinoma na javnih prevoznih sredstvih (avtobus in 
vlak) (Andersen 2005). Pričakujemo lahko, da bo do leta 2010 mobilna televizija  
na voljo v najmanj 21 državah, v naslednjih dveh letih pa v še enkrat tolikih 
(Holden 2005). Z digitalno televizijo bodo vsebine postale bolj mobilne in prese-
gale nacionalne in regijske meje. 

5.3.2 Lokacijske storitve in navigacija

Lokacijske storitve so storitve, ki so odvisne od trenutne lokacije uporabnika. 
Najprej so se razvile lokacijske informacijske storitve, ki so uporabniku glede na 
njegovo lokacijo ponujale izbrane informacije  – informacije o najbližjih banko-
matih, restavracijah, bencinskih servisih itd. Tudi v Sloveniji je na voljo nekaj teh 
osnovnih lokacijskih storitev. Določanje lokacije je osnova lokacijskih storitev. Za 
določanje lokacije se lahko uporabi mobilno omrežje , ki na podlagi sprejema 
signala mobilne naprave iz več različnih baznih postajah in triangulacije izraču-
na približno lokacijo uporabnika. Bolj natančna tehnologija za določanje lokaci-
je je uporaba satelitske navigacije GPS  (Global Positioning System), ki omogoča 
določanje lokacije po vsem svetu na nekaj metrov natančno. Določanje in spre-
mljanje lokacije je osnova tudi za navigacijo. Mobilna navigacija  pomeni, da nam 
storitev na mobilnem telefonu v vsakem trenutku lahko pove natančno lokacijo 
in nas usmerja do nove izbrane lokacije. Osnova za navigacijo so geografski 
informacijski sistemi (GIS). Ti sistemi vsebujejo zemljevide z vrisanimi cestami, 
imeni mest, ulic in hišnimi številkami, rekami, gorami in uporabne informacije, 
kot so železniške postaje, hoteli, bencinski servisi itd. Obstajata dva glavna pri-
stopa za uporabo navigacijskih storitev na mobilni napravi. Prvi predvideva, da 
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ima uporabnik na mobilni napravi prednaložene vse zemljevide, ki so uporablje-
ni za prikazovanje lokacije in želene poti (slika 5). Drugi model omogoča sprotno 
nalaganje zemljevidov prek mobilnega omrežja. Razlika je predvsem v tem, da 
pri drugem modelu uporabnik plačuje samo dejansko uporabo zemljevidov, 
medtem ko moramo pri prvi varianti kupiti zemljevid določenega območja, ne 
glede na to, kolikokrat ga bomo potrebovali. Drug model ponujata tudi sloven-
ska operaterja Mobitel  in Simobil , vendar so uporabniki zelo redki. Na trgu so 
se začeli pojavljati prvi mobilni telefoni, ki imajo GPS-sprejemnik  že vgrajen, 
vendar so za zdaj redki. Ker večina mobilnih telefonov za zdaj še nima vgrajenih 
GPS-sprejemnikov, si moramo pomagati s posebnimi GPS moduli, ki z mobilnim 
telefonom komunicirajo prek povezave Bluetooth  (slika 6). To pomeni, da mora-
mo s seboj nositi dve napravi. Vendar lahko pričakujemo razmah uporabe loka-
cijskih in navigacijskih storitev, ko bodo na trgu mobilne naprave, ki bodo imele 
vgrajeno podporo za satelitsko navigacijo. Ker za satelitsko navigacijo potrebu-
jemo prosto komunikacijsko pot do satelitov, GPS-navigacija ni uporabna v zapr-
tih prostorih, predorih, zelo ozkih soteskah ali ulicah velemest z ogromnimi 
nebotičniki, ki zastirajo pogled v nebo. Na teh mestih bo prišla v poštev kombi-
nacija satelitske navigacije z zemeljsko navigacijo mobilnih omrežij, ki bo izpo-
polnjena prav tako zagotavljala natančnost do enega metra. 

G a r m i n  i Q u e  3 0 0 0  ( w w w . g a r m i n . c o m )                S i . N a v i g a t o r  ( w w w . s i m o b i l . s  i )

Slika 5 (levo): Mobilni telefon z vnaprej naloženimi zemljevidi in vgrajenim GPS-
s prejemnikom 

Slika 6 (desno): Mobilni telefon z modulom Bluetooth G PS 
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5.3.3 Mobilna internetna telefonija (  Voice over IP – VoIP)

Internetna telefonija izkorišča internetni protokol za prenos govora in videa. 
Vsebina se prenaša na osnovi paketnega prenosa podatkov in je možna tudi 
prek omrežij WLAN i n 3G; imenujemo jo mobilna internetna telefonija.  Dobra 
lastnost internetne telefonije so nizki stroški uporabe. Če uporabljamo širokopa-
sovni dostop do interneta, lahko brez težav telefoniramo iz enega računalnika 
ali IP-telefona na drugega. Plačujemo pa samo storitev dostopa do interneta. Na 
trgu so tudi mobilne naprave, ki omogočajo uporabo IP-telefonije prek brezžič-
nih omrežij. Možno je uporabiti tudi pametne telefone v povezavi s programsko 
opremo enega od ponudnikov internetne telefonije. Najbolj znan in razširjen je 
Skype, ki omogoča brezplačno komunikacijo med uporabniki internetne telefo-
nije in cenovno ugodne klice tudi v stacionarna in mobilna omrežja p o vsem 
svetu. S prihodom in razširitvijo širokopasovnih mobilnih omrežij bo uporaba 
mobilne internetne telefonije postala vsakdanja. 

5.3.4 Napredne videoprojekcijske storitve

Največji japonski operater m obilne telefonije NTT DoCoMo je v svoji viziji mobil-
nih storitev za leto 2010 predstavil tudi napredne videostoritve, kot so večtočkov-
na videotelefonija s simultanim prevajanjem, 3D teleprisotnost, večstranska 
teleprisotnost in virtualno igranje golfa (Uusitalo, Dixit 2005). Večtočkovna vide-
otelefonija bo povezovala več uporabnikov z različnih koncev sveta prek mobil-
nih omrežij in poleg videokomunikacije vsakemu uporabniku omogočala tudi 
komuniciranje v svojem jeziku. Sistem mobilne videotelefonije bo samodejno 
simultano prevajal govor v jezike drugih udeležencev. Teleprisotnost bo zagota-
vljal 3D-projektor, ki bo povezan z mobilno napravo. Uporabnika, s katerim 
bomo komunicirali, bo prikazal v naravni velikosti. Komunicirali bomo lahko 
tako, kot bi bila sogovornika skupaj v istem prostoru. Z večstransko teleprisotno-
stjo bo na podoben način možno projicirati več uporabnikov na enem mestu in 
z njimi komunicirati, kot bi bili resnično na istem mestu. Virtualno igranje golfa 
bodo omogočale mobilne naprave, vgrajene v obleko, in bodo s senzorji zazna-
vale potek udarca in gibanje žogice ter ga projicirali v virtualnem prostoru. To 
bo omogočalo igranje iger z uporabniki na katerikoli lokaciji na svetu. 

5.3.5 Mobilni telefon kot univerzalni daljinski upravljalnik

Mobilni telefon prihodnosti bo možno uporabiti tudi kot univerzalni daljinski 
upravljalnik. Z njim bo možno na daljavo nadzorovati in upravljati elektronske 
naprave. Sistem naj bi bil zasnovan v povezavi s »pametno« hišo prihodnosti, v 
kateri večino stvari nadzira elektronika. Vse elektronske naprave v »pametni« 
hiši bodo med seboj povezane, do njih in njihovih nastavitev pa bo možen dostop 
tudi z mobilnim telefonom. Sistem bo omogočal, da bomo z mobilnim telefonom 
nadzorovali gospodinjske naprave, prezračevanje in ogrevanje, luči in senčila, 
alarmno napravo, domofon itd. Upravljali bomo lahko tudi avdio- in video-
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n aprave ter naprave v avtomobilu in pregledovali podatke iz fitnes in drugih 
wellness naprav. Ker bo sistem deloval na osnovi mobilnih omrežij, bo možno 
elektronske naprave upravljati z mobilno napravo povsod po svetu. Glede na to 
da proizvajalci in ponudniki tehnologij že prikazujejo prototipe rešitev in stori-
tev, jih lahko na trgu pričakujemo v bližnji prihodnosti.

5.4 Možni scenariji mobilnih tehnologij v prihodnosti

Raziskava, ki je upoštevala trenutne razmere na trgu mobilne telefonije in vplive 
na razširjanje mobilnih tehnologij v prihodnosti, je pripravila tri možne scenari-
je: »Modri«, »Rdeči« in »Zeleni« scenarij razvoja mobilnih tehnologij po letu 2010 
(Pow, Moessner 2005). Scenariji temeljijo na družbenih in gospodarskih trendih 
ter trendih predpisov, ki bodo vplivali na zahteve in uporabo mobilnih tehnologij 
v prihodnosti. Nadaljnji opis scenarijev je povzet po omenjeni raziskavi (Pow, 
Moessner 2005).

5.4.1 »Modri« scenarij

Po Modrem scenariju bodo leta 2010 brezžične tehnologije prevladujoča tehnolo-
gija za povezovanje ljudi in naprav. Mobilne tehnologije in storitve bodo močno 
razširjene in uporabniki jih bodo uporabljali pri vseh aktivnostih, tako osebnih 
kot poslovnih. Brezžična omrežja b odo povezovala naprave zabavne elektroni-
ke, računalnike in omogočale hiter dostop do interneta v pisarnah in doma. 
Cene pogovorov se bodo zniževale, cene prenosa podatkov pa bodo transparen-
tne in lahko primerljive. Mobilne naprave se bodo znale samodejno sporazume-
ti in naučiti komunicirati z novimi napravami. Mobilna omrežja i n omrežja 
WLAN b odo upravljali veliki operaterji, ki bodo omogočali tudi izredno prilago-
dljivost in prehajanje uporabnikov iz enega omrežja v drugega. Zelo dobro bo 
pokritje in razširjena uporaba omrežij 3G. Uporabniki bodo za uporabo mobil-
nih storitev in tehnologij, ki jih uporabljajo vsakodnevno, pripravljeni plačati. Na 
osnovi tega bodo ponudniki lahko ponujali vedno hitrejše in kakovostnejše 
mobilne storitve. Uporabniki si bodo želeli zelo enostavne in večfunkcijske mobil-
ne naprave in uporabne storitve. Zelo močen dejavnik, ki bo vplival na mobilne 
tehnologije, bo tudi moda.

5.4.2 »Rdeči« scenarij

Uporabniki bodo po Rdečem scenariju brezžične tehnologije bolj preizkušali, da 
bi našli rešitve in storitve, ki bi jih potrebovali. Izredno močan razmah širokopa-
sovnih internetnih povezav je povzročil, da so se uporabniki navadili na hitre in 
zelo bogate vsebine in storitve. Uporabniki se zavedajo, da so informacije d ose-
gljive prek interneta vprašljive kakovosti, vendar so to pripravljeni sprejeti, če 
jim jih ni potrebno plačati. Podobno menijo tudi za mobilne storitve in jih upora-
bljajo le kot podaljšek za dostop do internetnih storitev. Uporabniki naj bi se zelo 
zanimali za mobilne storitve in tehnologije, vendar zanje ne bodo pripravljeni 
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plačati, če bodo menili, da bi morale biti brezplačne. Primerjali jih bodo s stori-
tvami, ki so jim dostopne prek širokopasovnih internetnih povezav. Vpeljava in 
razširjanje omrežij 3G bosta zamujala in se srečevala s problemi zagotavljanja 
kakovosti. Uporabniki bodo zadovoljni s kompleksnimi napravami, če bodo 
zadovoljile njihove potrebe. Uporabniki bodo uporabljali in s seboj nosili več 
strogo namenskih mobilnih naprav namesto ene univerzalne. Ker ne bodo pri-
pravljeni plačati za vsebine in storitve, se bodo ponudniki storitev in operaterji 
srečevali s težavami zagotavljanja kakovosti novih tehnologij in storitev ter zni-
ževanja cen obstoječih storitev.

5.4.3 »Zeleni« scenarij

Najmanj razviti Zeleni scenarij p redvideva, da bodo uporabniki želeli uporablja-
ti osnovne glasovne komunikacijske storitve. Uporabniki si ne želijo preizkušati 
novih tehnologij, ampak uporabljajo enostavne, nizkocenovne telefone, ki jim 
omogočajo, da so v stiku z družino, prijatelji in sodelavci. Uporabniki si bodo 
želeli uporabljati le enostavne storitve doma, v službi in na poti. Omrežja 3G se 
srečujejo z velikimi težavami visokih stroškov in zagotavljanja kakovosti storitev. 
Omrežja WLAN s e ne bodo razširila za domačo uporabo, ampak bodo namenje-
na predvsem poslovni rabi. Nove storitve bodo v uporabi le tam, kjer bodo olaj-
šale delo in življenje uporabnikov. Predvsem se bodo razširile komunikacijske 
storitve z vgrajenim enostavnim sporočanjem. Mobilne podatkovne storitve 
bodo zaradi slabe kakovosti na slabem glasu in uporabniki jih ne bodo upora-
bljali. Ker bo poudarek na uporabi glasovnih storitev, bodo operaterji skrbeli za 
nadgradnjo omrežij na tem področju. 

6.0 Vpliv mobilnih tehnologij na zdravje i n varnost u porabnikov

Pri predstavitvi mobilnih omrežij je bilo omenjeno, da glavnina brezžičnih komu-
nikacij temelji na radijskih valovih. Radijski valovi enake frekvence 2,4 GHz, kot 
jo uporabljajo brezžična lokalna omrežja, se uporabljajo tudi v gospodinjskih 
napravah, kot je mikrovalovna pečica. Zaradi večje razširjenosti uporabe mobil-
nih naprav in večjega števila brezžičnih oddajnikov mobilne telefonije in dosto-
povnih točk brezžičnega lokalnega omrežja se vedno bolj pogosto pojavljajo 
vprašanja, kako radijski valovi, ki jih sevajo omenjene naprave, vplivajo na poču-
tje in zdravje l judi oziroma ali nam le-te lahko škodujejo. Na osnovi nekaterih 
informacij in prijav, da naj bi sevanje m obilnih naprav povzročalo glavobole, 
slabo počutje in celo raka, so se oblikovala posebna telesa, ki poskušajo na osno-
vi znanstvenih raziskav pokazati, kakšen je dejanski vpliv sevanja brezžičnih 
tehnologij na človeka. Neodvisna strokovna skupina za mobilne telefone 
(IEGMP)  priporoča nadaljnje raziskave na področju vpliva uporabe mobilnih 
telefonov na zdravje ljudi (Stewart 2 000). Svetovalna skupina za neionizirano 
sevanje (Advisory Group on Non-Ionising Radiation – AGNIR) je na osnovi obse-
žne raziskave zaključila, da ni nobenega biološkega dokaza, da bi izpostavljanje 
radiofrekvenčnemu sevanju vplivalo na mutacije oziroma nastanek rakavih 
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obolenj (AGNIR 2003). Omenjena skupina je pregledala predhodne raziskave, ki 
so pokazale možnost negativnih učinkov radiofrekvenčnih sevanj na delovanje 
možganov. Večina ugotovitev predhodnih raziskav je bila nedokazanih. Kljub 
temu v poročilu ni bilo navedeno, da bi bila uporaba mobilnih telefonov popolno-
ma brez škodljivih vplivov. Poročilo dodaja še, da dosedanji rezultati raziskav ne 
dokazujejo vplivov mobilnih telefonov na zdravje, vendar poudarjajo, da so 
mobilni telefoni v razširjeni uporabi šele kratek čas in bi se v prihodnosti lahko 
pokazali negativni vplivi na zdravje (AGNIR 2003). Raziskava, ki jo je izvedla 
nacionalna uprava za zaščito pred sevanji (National Radiation Protection Board 
– NRPB),  je zbrala rezultate 26 raziskav o uporabi mobilnih telefonov in zdravju. 
Ugotovili so, da so rezultati o vplivih radijskih sevanj mobilnih telefonov in 
baznih postaj zelo podobni predhodnim raziskavam in ne podajajo utemeljenih 
dokazov za negativen vpliv sevanj na počutje in zdravje ljudi (NRPB 2004). Vsa 
poročila navajajo tudi, da so potrebne nadaljnje raziskave in naj se uporaba 
mobilnih telefonov pri bolj ogroženih (otrocih in starejših ljudeh) čimbolj omeji.

7.0 Zaključek

Mobilne tehnologije so tehnologije, ki uporabnikom omogočajo, da so mobilni, 
medtem ko jih uporabljajo. Mobilne tehnologije v grobem razdelimo na tri sku-
pine, in sicer na mobilno infrastrukturo, ki jo sestavljajo brezžična omrežja  in 
komunikacijske tehnologije, na mobilne naprave in mobilne storitve. Razvoj ene 
od tehnologij povzroči oziroma zahteva razvoj ostalih tehnologij. Nova mobilna 
omrežja  in storitve zahtevajo nove mobilne naprave, ki podpirajo storitve in 
delujejo v novih omrežjih. Na hiter razvoj tehnologij vplivajo predvsem močna 
konkurenčnost ponudnikov in proizvajalcev, ogromen trg uporabnikov, ki si želi-
jo uporabljati mobilne storitve, in razvoj zniževanja cen samih elektronskih 
komponent, kot so procesorji, zasloni, pomnilniki in baterije. Ponudniki novih 
tehnologij in storitev morajo upoštevati časovni zamik pri uporabi novih mobil-
nih storitev. Ta zamik nastane, ker uporabniki nimajo mobilnih naprav, ki bi 
podpirale najnovejše tehnologije in ker uporabniki novih storitev ne poznajo, 
kakšne koristi jim lahko prinesejo. Po preteku določenega časa od predstavitve 
najnovejših tehnologij se bo na trgu oblikovala kritična masa uporabnikov, ki 
bodo nove tehnologije lahko uporabljali. Zanimivo je, da se kljub izredno razvite-
mu trgu mobilne telefonije v Sloveniji zelo majhen delež uporabnikov zanima za 
nove storitve, kar nakazuje, da se bo v Sloveniji uveljavil Rdeči scenarij . 
Uporabniki bodo preizkušali nove mobilne tehnologije in jih primerjali z interne-
tnimi. Uporabljali jih bodo malo, saj bodo pričakovali, da bodo cenejše oziroma 
brezplačne. Prihajajoče mobilne tehnologije obljubljajo veliko. Omrežja bodo 
omogočala komunikacijo in prenos podatkov z neverjetnimi hitrostmi. Mobilne 
naprave bodo oblikovane kot modni dodatki ali nakit in združevale funkcional-
nosti več naprav ter vsebovali človeku prijazne uporabniške vmesnike, ki bodo 
temeljili na naravnih načinih komuniciranja. Kljub vsemu pa so to le ugibanja. 
Čas bo tisti, ki bo pokazal kakšne mobilne tehnologije bomo lahko uporabljali v 
prihodnosti. 
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