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Cene brezžičnih omrežij 
za poslovno uporabo so v 
zadnjih letih strmoglavile 
in se vsaj po strojni plati 
močno približale cenam 
brezžične opreme, na-
menjene posameznikom.  
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»Smo dobri uporabniki brezžičnih ko-
munikacij in nekoliko slabši ponudniki 

storitev,« pravi mag. Andrej Štern iz 
Laboratorija za telekomunikacije 
(LTFE) Fakultete za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani.    14
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Z uporabo snemalnika 
Vidicode ne bo izgubljena 
nobena beseda, stavek med 
sestankom, konferenco, 
predavanjem, kolegijem, 
usposabljanjem ...

Vidicode  poslovni  
snemalnik

Nič več narobe interpretiranih 
besed, sedaj je vse posneto!

www.kompas-telekom.si

Mobilna TV 
Video vsebine na področ-

ju računalništva in mobilne 
telefonije postajajo vse bolj 
priljubljene. A bolj kot spre-

mljanje televizijskih progra-
mov trenutno prevladujejo 
obiski in ogledi posnetkov 
na spletiščih, kot je YouTu-
be. In čeprav se mobilna TV 
niti v Sloveniji niti v svetu 
še ni uveljavila, se mobilni 
operaterji nanjo pospešeno 
pripravljajo, saj prenos videa 
po mobilnih omrežjih straši z 
velikimi obremenitvami. Do-
daten element v prid mobilni 
TV je rast diagonale zaslonov 
mobilnih telefonov in pred-
vsem tabličnih računalnikov, 
ki omenjeno uporabniško 
izkušnjo naredijo več kot le 
sprejemljivo.

Komunikacija na bližnje 
razdalje (NFC) 

Mobilni telefoni bodo 
po zaslugi čipov s tehno-
logijo NFC postali plačilne 
kartice nove generacije, 
saj bodo omogočali vrsto 
bližnjih brezstičnih stori-
tev, seveda s poudarkom 
na enostavnosti uporabe 
(bodisi avtentikacije bodisi 
plačil). Eden izmed večjih 
proizvajalec teh čipov, pod-
jetje NXP, predvideva, da 
bo samo letos z omenjeno 
tehnologijo opremljenih več 
kot 50 milijonov pametnih 
mobilnikov.

Brezžični modemi 
Razvoj mobilnih omrežij je 

napredoval do te stopnje, da 
ta danes ponujajo kakovostno 
širokopasovno komunikacijo 
in prenos podatkov po vsem 
svetu. Zato so postale storitve 
mobilnega širokopasovnega 
dostopa do interneta privlač-
ne za številne lastnike preno-
snih računalnikov, prodaja 
USB-modemov za dostop do 
mobilnih omrežij pa je podiv-
jala. ABI Research navaja, da 
so jih uporabniki lani pokupili 
kar 93 milijonov, to gibanje pa 
naj bi se nadaljevalo tudi letos, 
v prihodnjih letih pa bo vse več 

Pri razvoju brezžičnih tehnologij prevladujejo mobilne rešitve
Medtem ko so se poslov-
ne razmere za industrijo 
zabavne elektronike in 
računalništvo poslabšale, 
kar je posledica sploš-
nega gospodarskega 
krča, se je segment 
brezžičnih komunikacij z 
leti zgolj krepil. Preverili 
smo, katere težnje bodo 
pospeševale rast tega 
področja v prihodnje. 

Pojem brezžične komu-
nikacije je zelo širok. Kaj 
vse obsega? 
Brezžične komunikacije ob-
segajo celoten nabor komuni-
kacijskih tehnologij, ki omo-
gočajo uporabo storitev brez 
vmesne fizične infrastrukture, 
torej brez kablov, žic in drugih 
povezovalnih elementov. Brez-
žične komunikacijske tehnolo-
gije imajo lahko doseg od zgolj 
nekaj centimetrov pa vse do 

globalnega pokrivanja Zemlje 
– denimo s satelitskimi sistemi. 
Glede na pojav novih potreb in 
razvoj elektronike brezžične 
komunikacije delimo še na 
posamezne tehnologije, kjer 
vsaka nova različica večinoma 
zahteva tudi menjavo oziro-
ma nadgradnjo terminalne 
opreme. S stališča uporabni-
kov sodobnih IKT-storitev in 
terminalov prehodi med teh-
nologijami pri uporabi storitev 
niso več zaznavni, saj že sama 
terminalna oprema v obliki 
pametnih telefonov in tablič-
nih računalnikov samodejno 
izbira glede na trenutni kraj 
in potrebe najbolj učinkovit 
način komunikacije.

Katera tehnologija se v 
praksi  najpogosteje 
uporablja? 
Kadar slišimo besedo brezžič-
nost, največkrat pomislimo na 
mobilno telefonijo. Tu se sre-
čujemo z množico manj razu-
mljivih kratic – GPRS, EDGE, 
HSPA+, LTE in druge, ki kažejo 
na pestrost razvoja mobilnih 
podatkovnih tehnologij, s 
katerimi uporabniki prido-
bivamo pri hitrostih prenosa 

in zmanjšanju zakasnitev ter 
imamo s tem na voljo boljšo 
uporabniško izkušnjo. Seveda 
pa velja omeniti vsaj še brez-
žična lokalna omrežja (WiFi), 
ki so s popolno integracijo v 
pametne telefone prevzela v 
večini brezplačen dostop do in-
terneta in širok spekter vsebin 
tako doma kot tudi na javnih 
krajih, ter namenske komuni-
kacije kratkega dosega, kot sta 
Bluetooth in ZigBee. 

V katero smer gre razvoj 
komunikacij, kaj je danes 
priljubljeno, jutri pa bo mo-
rebiti že zgodovina? 
Trenutni razvoj brezžičnih 
komunikacij obsega več po-
membnih usmeritev: pove-
čevanje zmogljivosti omrežij, 
povečevanje hitrosti prenosa 
podatkov, izboljševanje var-
nosti komunikacije, izboljše-
vanje energijske učinkovitosti 
in zmanjševanje velikosti po-
sameznih sklopov naprav. Za-
radi zagotavljanja združljivosti 
s starejšo terminalno opremo 
in tehnologijami se sistemi v 
večini le postopno nadgraju-
jejo in se ne menjajo v celoti, 
zato težko rečemo, da bo ena 
izmed trenutnih tehnologij v 
prihodnjih dveh letih že poza-
bljena. Novi koncepti komerci-
alnih brezžičnih tehnologij so 
zaradi dolgotrajnih postopkov 
standardizacije in raznolikosti 
značilnosti geografskih regij 
predstavljeni precej poredko. 
V bližnji prihodnosti se mobil-
nikom obeta samo dvosmerna 
komunikacija na bližnje razda-
lje (NFC), s katero bo mogoče 
varno plačevati, prenašati e-
vstopnice, klicati s pomočjo 
dotika fotografije na steni in 
podobno. 

Kakšno vlogo bo na trgu 
brezžičnih komunikacij 
imela konvergenca? 
Konvergenca v svet brezžično-
sti prinaša predvsem hkratno 
uporabo najboljših lastnosti 
posameznih tehnologij, kar 

lahko v tehnološkem smislu 
označimo kot brezmejno ko-
munikacijsko svobodo. Tako 
združevanje komercialno 
naravnanih in brezplačnih 
komunikacijskih kanalov pa 
lahko prinaša nove nevšeč-
nosti, saj mobilnih opera-
terjev ni v domačih lokalnih 
omrežjih, kar pomeni izgubo 
nekaterih skupnih mehaniz-
mov – recimo avtentikacije, 
personaliziranih spletnih 
strani in podobno. Večina 
brezžičnih tehnologij da-
nes konvergira v sodobnih 
pametnih telefonih z opera-
cijskimi sistemi, kot so An-
droid (Google), iOS (Apple), 
Windows (Microsoft) in 
BlackBerry (RIM), kar pomeni, 
da v svojem žepu nosimo brez-
šivno povezane tehnologije in 
jih uporabljamo na trenutno 
najboljši možni način. 

Kako je razvit segment 
brezžičnih komunikacij v 
Sloveniji, če bi ga primerjali 
z drugimi državami EU ali 
svetom? Kje prednjačimo, 
kje zaostajamo? 
Slovenija je med vodilnimi dr-
žavami v svetu glede razširje-
nosti in rabe sodobnih brezžič-
nih tehnologij in terminalov. 
Majhnost trga nam zagotavlja 
hitro osvajanje novosti, hkrati 
pa razširjenost širokopasovnih 

fiksnih in mobilnih omrežij, 
geografska raznolikost in ne-
enakomerna poseljenost ome-
jujejo nekatere sicer v tujini 
uveljavljene tehnologije, kot 
je WiMax. Smo dobri in zah-
tevni uporabniki brezžičnih 
komunikacij, nekoliko slabši 
ponudniki storitev, manjka pa 
nam predvsem segment po-
nudbe brezžičnih tehnologij 
in storitev, pridobljen iz do-
mačega vrhunskega znanja in 
podjetništva. V LTFE se aktiv-
no vključujemo v razvoj napre-
dnih brezžičnih tehnologij v 
okviru industrijskih razvojnih 
projektov in kompetenčnega 
centra OPCOMM. 

Kako bodo videti brez-
žične komunikacije v 
prihodnosti?  
V zadnjih nekaj desetletjih smo 
šli skozi več pomembnih faz 
telekomunikacijskega razvo-
ja, najprej smo povezali ljudi, 
v drugi fazi pa različne medije 
in tehnologije. Tretja velika 
razvojna faza, ki je pred nami, 
bo povezala stvari, saj bodo vsi 
predmeti, ki jih posameznik 
uporablja, sčasoma povezani 
v omrežje (»internet stvari«), 
sledila pa bo faza povezave sto-
ritev glede na »signale«, ki jih 
bo posameznikovo omrežje do-
bivalo od stvari. Morda se sliši 
kar malo grozljivo, a tehnologija 

Smo dobri uporabniki brezžičnih komunikacij 
in nekoliko slabši ponudniki storitev

[ INTERVJU ]   Mag. Andrej Štern o brezžičnih komunikacijah in o tem, kakšen napredek lahko še pričakujemo na tem področju 

Razvoj komunikacij je 
že prišel do točke, ko se 
pravzaprav ne ukvarjamo več 
s problemi »česa tehnologija 
ne zmore«, ampak izzivi in 
ovire izhajajo iz preostalih 
spremljajočih vidikov, kot 
so koristnost storitev, 
prijaznost terminalov do 
uporabnika, trajnostni razvoj, 
sociološki vplivi in drugo. Z 
mag. Andrejem Šternom iz 
Laboratorija za telekomu-
nikacije (LTFE) Fakultete za 
elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani smo se pogovarjali 
o vlogi brezžičnih komuni-
kacij v družbi ter uvajanju 
naprednih visokotehnoloških 
rešitev in storitev. 

 Konvergenca v svet 
brezžičnosti prinaša predvsem 
hkratno uporabo najboljših 
lastnosti posameznih 
tehnologij, kar lahko 
v tehnološkem smislu 
označimo kot brezmejno 
komunikacijsko svobodo.

 Tako pravi mag. Andrej Štern iz Laboratorija za 
telekomunikacije (LTFE) Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani.

▶

lahko v tehnološkem smislu 
označimo kot brezmejno ko-
munikacijsko svobodo. Tako 
združevanje komercialno 
naravnanih in brezplačnih 
komunikacijskih kanalov pa 
lahko prinaša nove nevšeč-
nosti, saj mobilnih opera-
terjev ni v domačih lokalnih 
omrežjih, kar pomeni izgubo 
nekaterih skupnih mehaniz-
mov – recimo avtentikacije, 

 Konvergenca v svet 
brezžičnosti prinaša predvsem 
hkratno uporabo najboljših 
lastnosti posameznih 
tehnologij, kar lahko 
v tehnološkem smislu 
označimo kot brezmejno 
komunikacijsko svobodo.

Andrej Štern iz Laboratorija za 
telekomunikacije (LTFE) Fakultete za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani.
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Industrijapanoge in posel

Naslednja številka izide 31. avgusta 2011

Kontakt v oglasnem trženju: Marko Macun, tel.: (01) 30 91 534, 
marko.macun@finance.si
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P&P Industrija

Sončne elektrarne 
prinašajo velike 

priložnosti xx

Partnerji priloge:

Mobilna telefonija je 
bila prva izmed brezžičnih 
tehnologij, ki je na široko 
zakorakala v poslovna oko-
lja doma in po svetu. Danes 
si poslovanja, ki ne bi bilo 
podprto z mobilnimi tehno-
logijami, praktično ne zna-
mo več zamišljati, saj lahko 
stik s poslovnimi podatki in 
informacijami ohranjamo s 
pomočjo pametnih mobil-
nih telefonov in v zadnjem 
času vse bolj priljubljenih 
tabličnih računalnikov, ki 
podpirajo mobilni podat-
kovni promet.

Seveda so bolj kot same 
naprave in tehnologije po-
membne storitve, ki jih mo-
bilna platforma omogoča. 
Pred desetletji je mobilna 
komunikacija temeljila na 
pogovorih, danes pa na mo-
bilnikih beremo in pošiljamo 
elektronsko pošto, pregledu-
jemo in urejamo dokumente, 
opravljamo e- in m-bančne 
transakcije … Naprednej-
še storitve, kot so denimo 
video konference in mobil-
na TV, pa so še vedno zgolj 
priložnostne. Svoboda, ki jo 
ponuja odsotnost žic, gradi 
na funkcionalnosti in udobju. 
S poslovnega vidika pa zdaj 
lahko upravljamo poslova-

nje praktično kadarkoli in 
od koderkoli.

Oddaljeni dostop za delo 
od doma 

Navidezna zasebna omrež-
ja (VPN) na podlagi javnega 
omrežja, kot je internet, 
vzpostavijo zavarovano po-
vezavo med oddaljeno loka-
cijo in lokalnim omrežjem 
organizacije. Tako se javno 
omrežje spremeni v zaseb-
no, zaposlenim v podjetju pa 
omogoča enako funkcional-
nost, povezljivost in storitve 
kot v lokalnem omrežju or-
ganizacije (seveda odvisno 
od pasovne širine, ki je na 
voljo). Z uporabo omrežja 
VPN podjetja zaposlenim 
omogočajo delo na domu, 

navidezno pisarno in varen 
oddaljeni dostop do podatkov 
ter s tem delo na oddaljenih 
lokacijah. Tovrstno omrežje 
tako na eleganten način po-
večuje učinkovitost in raz-
položljivost raznih virov, ki 
jih omogoča lokalno omrežje 
podjetja. Zaposleni lahko do-
stopajo do baz podatkov, da-
totek na strežnikih in varno 
pošiljajo e-pošto, prek njega 
pa je mogoče oddaljeno upo-
rabljati tudi različne poslovne 
programe in aplikacije.

Brezžično že, a varno 
Cene brezžičnih omrežij 

za poslovno uporabo so v za-
dnjih letih strmoglavile in se 
vsaj po strojni plati močno 
približale cenam brezžične 

opreme, namenjene po-
sameznikom. Poglavitne 
razlike še vedno obstajajo 
na področju programske 
opreme in upravljanja, saj 
je pri tej obliki brezžične 
komunikacije varnost po-
datkov in nadzor nad upo-
rabniki ključnega pomena. 
Če brezžično omrežje omo-
goča dostop do podatkov v 
lokalnem omrežju podjetja, 
morajo biti vse komunika-
cije zaščitene (kriptirane) z 
zahtevnejšimi ključi, ki jih 
morebitni napadalci težko 
razbijejo ali pa za to opravilo 
potrebujejo več mesecev.

Več omrežij za 
posamezne segmente 

Strokovnjaki podjetjem 
svetujejo uporabo več raz-
ličnih brezžičnih omrežij za 
posamezne segmente podje-
tja (če gre za veliko podjetje) 
oziroma vsaj osnovno loče-
vanje omrežij za zaposlene 
in goste. Brezžično omrežje, 
namenjeno gostom, naj bi ta-
ko ponujalo zgolj osnovni do-
stop do interneta in e-pošte 
in prav nič več. S takšno re-
šitvijo podjetje poskrbi, da se 
gosti in mimoidoči, ki ulovijo 
ta brezžični signal, ne morejo 
prebiti do lokalnega omrežja 
podjetja ali namenskega brez-
žičnega omrežja izkoriščati za 
nečedno početje. Filtriranje 
prikaza škodljivih in nepri-
mernih spletnih strani je 
zato zelo priporočljivo, ne le 
za goste, temveč tudi za zapo-
slene, saj se tako možnosti, da 
bi s spleta v omrežje prenesli 
katero izmed škodljivih kod, 
znatno zmanjšajo.

Poslovanje brez žic 
je že realnost
Cene brezžičnih omrežij za poslovno uporabo so v zadnjih 
letih strmoglavile in se vsaj po strojni plati močno približa-
le cenam brezžične opreme, namenjene posameznikom 
Uporaba brezžičnih 
komunikacij v poslovnih 
okoljih je že dolgo stalni-
ca. Prednjačijo mobilne 
komunikacije, oddaljeni 
dostop ter uporaba brez-
žičnega omrežja, pri vseh 
pa je treba poskrbeti 
za ustrezno varovanje 
informacij in podatkov. 

Strokovnjaki podjetjem svetujejo uporabo več različnih brez-
žičnih omrežij za posamezne segmente podjetja oziroma vsaj 
osnovno ločevanje omrežij za zaposlene in goste.

▶

Pri razvoju brezžičnih tehnologij prevladujejo mobilne rešitve
prenosnikov že standardno 
opremljenih z modemi za ko-
munikacijo z omrežji 3G/4G.

Navigacija 
Navigacijske naprave so 

še ene izmed tistih, ki imajo 
pred seboj svetlo prihodnost. 
Lani so namreč našle dobrih 
sto milijonov kupcev, do leta 
2015 pa jim tržni analitiki na-
povedujejo strmo rast, saj naj 
bi leta 2015 kupce našlo kar 
283 milijonov navigacijskih 
naprav različnih svetovnih 
proizvajalcev. Poleg samo-
stojnih navigacijskih naprav 
bo strmo rasla tudi prodaja 
mobilnikov, opremljenih z 

Smo dobri uporabniki brezžičnih komunikacij 
in nekoliko slabši ponudniki storitev

[ INTERVJU ]   Mag. Andrej Štern o brezžičnih komunikacijah in o tem, kakšen napredek lahko še pričakujemo na tem področju 

bo kmalu omogočala popolno 
avtomatizacijo in samodejnost 
posameznikovega življenjskega 
okolja. To v vsakdanje življenje 
prinaša številne razbremenitve 
vsakodnevnih opravkov, seveda 
pa prinaša tudi povsem nove 
dimenzije prepletanja oziroma 
poseganja tehnologije v našo 
zasebnost. Z razvojem tehno-
logij in omrežij se poudarki 
področja širijo na svet samo-
stojnega povezovanja senzor-
skih naprav v svetovni splet in 
s tem ustvarjanje okolja, ki bo 
sposobno avtonomnega odloča-

nja glede na nepredstavljivo 
množico podatkov v inter-

netu. Zaradi hitre rasti 
količine prometa bo 
potrebna sprememba 
koncepta zaključevanja 
brezžične povezave iz 
tipičnih zvezdastih 
topologij v polno po-
vezana omrežja z med 
seboj povezanimi do-
stopovnimi točkami 
za razbremenitev 
omrežja. Ker brez-
žične komunikacije 
zasedajo del ome-
jenega frekvenč-
nega spektra, bodo 
posodobljeni tudi 
mehanizmi izra-
be trenutno pro-
stih frekvenčnih 
pasov.  

Kaj bo v prihodnje pospe-
ševalo rast, bodo to omrežja 
ali storitve? 
S pojavom internetnih gigan-
tov so se poudarki razvoja od 
ponudnikov komunikacijske 
infrastrukture premaknili 
na področje zagotavljanja 
storitev. Zaradi pritiskov 
ponudnikov storitev in tu-
di navidezne brezplačnosti 
internetnih vsebin prihodki 
omrežnih operaterjev rastejo 
počasneje kot prihodki ponu-
dnikov storitev. Storitve se 
bodo v prihodnosti verjetno 
razvijale hitreje in spreminja-
le bolj drastično kot omrež-

ja, toda k skupnemu razvoju 
brezžičnih komunikacij bosta 
verjetno kar enakovredno 
prispevala oba segmenta, saj 
sta neločljivo povezana. Ko 
tehnološka stopnja razvoja 
storitev začne presegati tre-
nutne tehnološke zmožnosti 
omrežja, je tega treba nadgra-
diti, in obratno, ko tehnološke 
sposobnosti omrežja daleč 
presegajo trenutno ponuje-
ne storitve, te hitro zapolnijo 
tehnološko vrzel. 

Kakšna je vloga države na 
področju brezžičnih komu-
nikacij? Ali Slovenija dobro 
pokriva to področje ali ob-
staja več priložnosti za 
izboljšave? 
Država področje brezžičnih ko-
munikacij usmerja predvsem 
skozi regulacije dodeljevanja 
frekvenc in manj obravnavanja 
ponudbe storitev z izjemo va-
rovanja pravic zasebnosti upo-
rabnikov. Razširjenost interneta 
kjerkoli in kadarkoli prerašča 
skoraj že v pravico dostopa do 
komunikacijskih omrežij, zato 
se tako Slovenija kot tudi Evrop-
ska unija ukvarjata s številnimi 
projekti zagotavljanja brezžične 
povezljivosti kot edine smotrne 
za teže dostopne geografske pre-
dele. Veliko možnosti za izbolj-
šave pa obstaja pri spodbujanju 
domačih raziskav in razvoja na 
področju brezžičnih komunika-
cij. Izjemno pomembna je tudi 
vloga države tako na področju 
izobraževanja, kjer smo priče 
akutnemu pomanjkanju inže-
nirjev, kot pri priložnostih, da 
slovenska podjetja pridobijo re-
ference in pilotne postavitve no-
vih rešitev doma, kar jim odpre 
možnosti tudi za izvoz znanja 
v tujino. Okrepljena vlaganja v 
širši informacijsko-komunika-
cijski sektor in vzpostavitev tako 
imenovane »high-tech države« 
lahko odločilno pripomorejo k 
čimprejšnjemu izhodu Slove-
nije iz gospodarskega zastoja in 
okrepijo vse sektorje gospodar-
stva, ne le IKT. 

navigacijo, ter avtomobilov 
z vgrajenimi navigacijskimi 
sistemi.

Komunikacija med 
napravami 

V industrijskih okoljih 
že vrsto let raste povpraše-
vanje po rešitvah, ki za nad-
zor in upravljanje strojev in 
naprav uporabljajo mobilne 
povezave. Dodatne tehnolo-
ške rešitve omogočajo celo 
»pogovarjanje« strojev med 
seboj – gre za tako imenovano 
M2M (machine-to-machine) 
komunikacijo. Leta 2015 naj bi 
tako komunikacijo podpiralo 
kar 300 milijonov naprav.

bo kmalu omogočala popolno 
avtomatizacijo in samodejnost 
posameznikovega življenjskega 
okolja. To v vsakdanje življenje 
prinaša številne razbremenitve 
vsakodnevnih opravkov, seveda 
pa prinaša tudi povsem nove 
dimenzije prepletanja oziroma 
poseganja tehnologije v našo 
zasebnost. Z razvojem tehno-
logij in omrežij se poudarki 
področja širijo na svet samo-
stojnega povezovanja senzor-
skih naprav v svetovni splet in 
s tem ustvarjanje okolja, ki bo 
sposobno avtonomnega odloča-

nja glede na nepredstavljivo 
množico podatkov v inter-

netu. Zaradi hitre rasti 
količine prometa bo 
potrebna sprememba 
koncepta zaključevanja 
brezžične povezave iz 
tipičnih zvezdastih 
topologij v polno po-
vezana omrežja z med 
seboj povezanimi do-
stopovnimi točkami 
za razbremenitev 
omrežja. Ker brez-
žične komunikacije 
zasedajo del ome-
jenega frekvenč-
nega spektra, bodo 
posodobljeni tudi 
mehanizmi izra-
be trenutno pro-
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Kaj je vrednost SAR 
Stopnja specifične absorpcije ali s 

kratico SAR sporoča količino energi-
je, ki jo uporabnikovo telo absorbira 
med uporabo mobilnega telefona. 
Vrednost sevanja je izražena v 
vatih na kilogram (W/kg). Standardi 
Mednarodne komisije za varstvo 
pred neioniziranimi sevanji v Evropi 
dovoljujejo mejno vrednost dva vata 
na kilogram, porazdeljeno prek 10 
gramov tkiva v glavi, medtem ko je 
ameriška organizacija FCC nekoliko 
strožja in postavlja mejo pri 1,6 vata 
na kilogram. Dejanska vrednost 
sevanja je med povprečno uporabo mobilnika na ušesu nižja od mejne 
vrednosti, odvisna pa je od jakosti signala, aktivnosti, ki jih izvaja mobil-
nik, ter številnih drugih dejavnikov telefona in omrežja.

▶

Najbolje 
prodajani 
mobilni 
telefoni v 
Sloveniji 

Apple iPhone 4
Nokia C3
Sony Ericcson Cedar
Samsung B2100
ZTE: Mobitel Ena
Samsung Galaxy S
Nokia C6
HTC Wildfire
Vira: Simobil in Telekom 

Slovenije, julij 2011
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Največja domača mobilna 
operaterja smo povprašali o 
nakupovalnih navadah kupcev 
mobilnih telefonov, njune trdi-
tve pa smo nato preverili tudi 
med uporabniki. Med kriteriji, 
ki jih pri izbiri upoštevajo kupci 
novih mobilnih telefonov, pre-
vladujejo paketne ponudbe po-
sameznih operaterjev, saj so te 
navadno najugodnejše in prila-
gojene posameznim skupinam 
uporabnikov. 

Skoraj vsi mobilniki v Slo-
veniji, z izjemo cenovno zelo 
ugodnih, se prodajo v paketih, 
medtem ko je prodaja brez ča-
sovne vezave na operaterja izje-
mno redka. Privlačna ponudba 
s privlačno ceno je navadno že 
dovolj, da prepriča povprečne-
ga nakupovalca, mlajši kupci 
in poslovni uporabniki pa več 
pozornosti namenjajo tudi 
blagovni znamki in tehničnim 
zmogljivostim. V zadnjih letih 
ima pri izbiri modela mobilnika 
vedno večjo vlogo tudi operacij-
ski sistem, saj je od njega odvi-
sna nadaljnja možnost uporabe 
različnih mobilnih aplikacij. Kot 
zanimivost velja omeniti, da 
večina Slovencev vzdržljivosti 
baterije in avtonomiji delovanja 
ne namenja večje pozornosti, 
lahko pa zato ti kupci po nakupu 
potožijo, da so na tem področju 
pričakovali boljše rezultate.

Dodatne storitve gredo 
dobro v promet 

Uporabniki se ob nakupu no-
vega mobilnika zelo pogosto na-
ročijo tudi na različne dodatne 
storitve, saj jim te omogočajo 
še boljše izkoriščanje funkcio-
nalnosti telefona. Če so doda-
tne storitve dobre, zanesljive 
in uporabne, se zanje odločijo 
že zaradi njihove priročnosti, 
neredko pa dodatne storitve v 
očeh uporabnika pomenijo tudi 
znižanje stroškov oziroma iz-
ogibanje dodatnim stroškom, 
denimo pri prenosu podatkov. 
Mobilni operaterji rast vklopa 
dodatnih storitev ugotavljajo 
predvsem pri glasbenih in pa-

metnih telefonih, kar neposre-
dno vpliva tudi na dobro prodajo 
teh modelov.

Sevanje nas ne zanima 
Mobilni operaterji trdijo, 

da čedalje več uporabnikov želi 
izvedeti vrednost sevanja mo-
bilnika (SAR), zato poskrbijo, 
da je ta informacija vedno na 
vpogled. Vsi mobilniki v ponud-
bi slovenskih mobilnih opera-
terjev ustrezajo mednarodnim 
standardom in imajo vrednost 
SAR, nižjo od predpisane mej-
ne vrednosti. Ko smo o sevanju 
mobilnika povprašali nekaj de-
set mimoidočih Slovencev, so 

le redki med njimi vedeli, da si 
lahko vrednosti sevanja ogleda-
jo na prodajnih mestih, spletni 
strani operaterjev in v navodi-
lih. V praksi jim tudi nihče ne 
namenja večje pozornosti, če-
prav bi uporabnikom, ki veliko 
telefonirajo, svetovali uporabo 
človeškemu organizmu prija-
znejših mobilnikov. Sicer pa 
razlike v vrednosti sevanja še 
ne pomenijo, da so nekateri 
modeli bolj ali manj varni.

Nakup dodatne opreme je 
kot igra na srečo 

Prodaja dodatne opreme je 
odvisna predvsem od njene do-

stopnosti na samem prodajnem 
mestu. Če je dodatna oprema, ki 
jo kupci želijo, na voljo takoj, se 
del uporabnikov tudi odloči za 
nakup. V povprečju je takšnih 
dobra petina. Sodobni mobilni-
ki, opremljeni z zasloni na dotik, 
so pospešili povpraševanje po 
torbicah za mobilne telefone in 
zaščitah za zaslone. Eden izmed 
vprašanih uporabnikov je sliko-
vito primerjal nakup dodatne 
opreme z igro na srečo, komen-
tar pa pospremil z razlago, da 
kakovost dodatne opreme zelo 
niha, zato lahko posamezen pri-
pomoček uporabniku služi več 
let ali pa zgolj nekaj tednov.

O izbiri mobilnika odločajo 
paket, cena in nabor funkcij
Prodaja mobilnih telefonov brez časovne vezave na ope-
raterja je izjemno redka 
Velika večina Slovencev pri 
nakupu prenosnega telefona 
ne preveri vrednosti sevanja, 
ki ga oddaja posamezen 
model. Je pa takšnih, kot 
pravijo slovenski mobilni 
operaterji, vse več. 

POLETNA LESTVICA OPREDELITEV 

V zadnjih letih ima pri izbiri modela mobilnika vedno večjo vlogo tudi operacijski sistem, saj je 
od njega odvisna nadaljnja možnost uporabe različnih mobilnih aplikacij.
▶

VReDNoSt SAR pRi 
izbRANih moDelih 
pReNoSNih telefoNoV
Mobilni telefon Vrednost 

SAR (W/kg)

Apple iPhone 4 0,74

Nokia C3 1,09

Sony Ericsson Cedar 1,16

Samsung B2100 0,52

ZTE: Mobitel Ena 1,34

Samsung Galaxy S II 0,33

Radioamaterstvo v Slo-
veniji velja za enega izmed 
najbolj zanimivih tehničnih 
hobijev. Pokriva namreč zelo 
široka področja, saj sega od 
osnov raziskovanja širjenja 
radijskih valov in ionosfere, 
konstruktorstva, elektroteh-
nike, radioamaterskih tekmo-
vanj do kombinacij z drugimi 
dejavnostmi, kot sta radiogio-
niometriranje (ARG – lov na 
lisico), programi SOTA (Sum-
mits on the air) in druge.

V grobem se radioama-
terstvo deli na operatorstvo, 
konstruktorstvo in tehnično-
športno disciplino (ARG). Ra-
dioamaterski kodeks ARON 
radioamaterje zavezuje k 
sodelovanju in pomoči ob 
naravnih in drugih nesrečah, 
zato sodelujejo tudi s civilno 
zaščito in Upravo Republike 
Slovenije za zaščito in reše-
vanje. Rdeča nit, ki povezuje 
večino radioamaterjev, sta 
komunikacija in sodelovanje 
z različnimi ljudmi po svetu, 
tako imenovana brezmejnost 
ne glede na različnost posa-

meznikov. Radioamaterji se 
označujejo za prijatelje, raz-
pršene po vsem svetu.

Družba treh milijonov 
Na svetu je po trenutni 

oceni okoli tri milijone radi-
oamaterjev. Nove tehnologije 
in povezave tako z računal-
ništvom, fiziko, mehaniko, 
elektrotehniko kot drugimi 
področji vsakemu omogočajo, 
da v tem hobiju najde nekaj, 
kar ga v zvezi s komunikaci-
jami zanima. V Zvezo radi-
oamaterjev Slovenije (ZRS) 
je bilo lani včlanjenih skoraj 
1.500 članov, veliko pa je tudi 
radioamaterjev, ki niso člani 
zveze. Tako ima Slovenija zelo 
veliko število radioamaterjev 
na prebivalca, vsako leto pa se 
številka poveča za okoli sto. 
Drži pa tudi podatek, da števi-
lo aktivnih članov počasi pada, 
kar radioamaterji pripisujejo 
predvsem trenutnim razme-
ram v družbi in splošnemu 
pomanjkanju časa.

»Glede na trenutne težnje 

bo iskanje možnosti za aktiv-
no preživljanje prostega časa 
postalo bolj zanimivo za vse 
generacije. Trendi v največjih 
organizacijah na svetu – deni-
mo v ameriški radioamaterski 
organizaciji ARRL – kažejo, da 
se populacija radioamaterjev 
po svetu počasi spet povečuje, 
tako kot njihova dejavnost in 
organiziranost. Raziskovanje 
v hobiju je namreč veliko bolj 
zanimivo kot v službi. Upam, 
da bo v Sloveniji število ljudi, ki 
se ukvarjajo z radioamatersko 
dejavnostjo, ostalo na sedanji 
ravni,« pravi Boštjan Vončina, 
podpredsednik ZRS.

Slovenski radioamaterji 
so tudi precej tekmovalni, saj 
so v samem svetovnem vrhu 
mednarodnih lestvic in zelo 
cenjeni v tekmovalnih krogih. 
Med njimi je več navdušenih 
strokovnjakov, ki so za radio-
amatersko dejavnost prispe-
vali tudi več novih tehničnih 
rešitev.

oprema, ki zna veliko
Radioamaterstvo ni ome-

jeno zgolj na prenos govora in 
kodiranih sporočil, temveč 
lahko po zraku prenašamo 
tudi večje količine podatkov. 
Kmalu po osamosvojitvi Slo-
venije so domači radioama-
terji že imeli možnost brez-
žičnega prenosa podatkov s 
hitrostjo enega megabita na 
sekundo. Trenutno pa jih 
zaposluje projekt prenosa 
podatkov, ki bo deloval tudi 

takrat, ko med sprejemno 
in oddajno točko ni optične 
vidljivosti. Projekt je že v te-
stni fazi.  

Nekaj radioamaterske 
opreme razvijajo radioama-
terji sami, obstaja pa tudi več 
profesionalnih ponudnikov 
radioamaterske opreme. 
Vsak, ki bi se rad ukvarjal 
samo s komunikacijo prek 
radioamaterskih frekvenc, 
lahko postajo in drugo opre-
mo preprosto kupi.

Tudi druge brezžične ko-
munikacije so dobrodošlo 
sredstvo za komuniciranje 
in radioamaterji pozdravljajo 
vsak napredek v tehnologi-
ji in njeni uporabi v praksi. 
Moti pa jih uporaba slabih 
oddajnikov in sprejemni-
kov (aparatov), saj povzroča 
motnje na frekvencah, ki jih 
uporabljajo drugi uporabniki 
radijskega spektra. Kot sami 
pravijo, včasih cena preprosto 
ne odtehta težav, ki jih takšna 
naprava povzroča drugim 
uporabnikom.

Prijatelji, razpršeni 
po vsem svetu
Radioamaterstvo je 
ljubiteljsko, nepoklicno 
ukvarjanje z radiom oziroma 
radiotehniko. Vendar je še 
mnogo več: je aktivnost, 
gibanje, organizacija, 
izobraževanje, ljubezen in 
tehnično razmišljanje skoraj 
treh milijonov ljudi obeh 
spolov, različnih starosti in 
poklicev iz vseh držav sveta. 

»Trendi v največjih 
organizacijah na 
svetu kažejo, da se 
populacija radioama-
terjev po svetu po-
časi spet povečuje,« 
pravi boštjan Vonči-
na, podpredsednik 
Zveze radioamater-
jev Slovenije.

▶
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