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Περιεχόµενα
Γενικά για τα δίκτυα
Εισαγωγή στο χώρο των δικτύων µε αναφορά σε βασικά στοιχεία τους.

Η ασύρµατη επανάσταση
Πώς φθάσαµε από το ενσύρµατο στο ασύρµατο δίκτυο. ∆υνατότητες που προσφέρει η ασύρµατη
δικτύωση.

Πρωτόκολλα και WiFi
Περιγραφή πρωτόκολλων 801.11a, 802.11b, 801.11g. Συµβατότητα και διαλειτουργικότητα
µεταξύ ασύρµατων συσκευών.

Τρόποι λειτουργίας
Περιγραφή των τρόπων λειτουργίας όπως ορίζονται από το πρότυπο και διάφοροι άλλοι
ιδιοταγείς τρόποι λειτουργίας.

Πως λειτουργεί;
Σύντοµη περιγραφή των λειτουργιών που εκτελεί µια ασύρµατη συσκευή.

Κανάλια λειτουργίας και προδιαγραφές
Τι ισχύει για τη λειτουργία ασύρµατων συσκευών wlan σε όλο τον κόσµο. Σύντοµη αναφορά
στην υπάρχουσα νοµοθεσία για τα 2.4 GHz σύµφωνα µε τον κανονισµό της ΕΕΤΤ.

Εξοπλισµός ασύρµατου δικτύου
Ποιος είναι ο κατάλληλος ασύρµατος εξοπλισµός για κάθε περίπτωση. Βασικά δοµικά στοιχεία
ασύρµατου κόµβου.

Ρύθµιση ασύρµατων συσκευών
Αναλυτικές οδηγίες και εικόνες για τη ρύθµιση ασύρµατων συσκευών στα πιο δηµοφιλή
λειτουργικά συστήµατα.

Ασφάλεια
Πόσο ασφαλή είναι τα ασύρµατα δίκτυα; Ποια µέτρα προστασίας πρέπει να λαµβάνονται και σε
ποιες περιπτώσεις.

Οικολογική συνείδηση και στις ραδιοσυχνότητες
Το βασικότερο εφόδιο για την ενασχόληση µε την ασύρµατη δικτύωση.

Εφαρµογές ασύρµατων δικτύων
Αναφορά σε καλές πρακτικές χρήσης της ασύρµατης δικτύωσης.

Οι ασύρµατες κοινότητες
Σύντοµη αναφορά σε µερικές ασύρµατες κοινότητες στην Ελληνική επικράτεια και στο
εξωτερικό.

Χρήσιµες διευθύνσεις
Τα πιο ενδιαφέροντα links στο κόσµο του wi-fi.

Όροι
Οδηγός µε σύντοµη επεξήγηση των πιο συχνά χρησιµοποιούµενων όρων στο κόσµο των
δικτύων και του wi-fi.

Γενικά για τα δίκτυα
Είναι εµφανές ότι η αρχή της τρίτης χιλιετίας µπορεί να χαρακτηριστεί ως δικτυακή
εποχή. Η εξάπλωση των δικτύων υπολογιστών συντελείται µε τέτοιο ρυθµό, που πλέον
έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής του σύγχρονου άνθρωπου. Οι
υπολογιστές µετατρέπονται από µεµονωµένες µονάδες σε µέρη ενός ευρύτερου συνόλου.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αποτελεί η εξάπλωση του internet, του µεγαλύτερου
δικτύου του κόσµου.
Αιτία αυτής της εξάπλωσης είναι η διαρκής ανάγκη για γρηγορότερη και πιο
αποτελεσµατική διακίνηση της πληροφορίας. Έχει υπολογιστεί ότι η ποσότητα της
πληροφορίας που διακινείται παγκόσµια διπλασιάζεται κάθε 6 µε 7 χρόνια. Η χρήση των
υπολογιστών και η νέα τεχνολογία δικτύων είναι απαραίτητη για την ταχύτατη
επεξεργασία, οργάνωση και αποστολή αυτού του όγκου πληροφορίας. Επιπλέον, η
εδραίωση των δικτύων, έχει επιφέρει δραστικές αλλαγές και στις υπηρεσίες που
προσφέρονται, µε αποτέλεσµα να έχουν εµφανιστεί πληθώρα από δικτυακές εφαρµογές
και καινούργιες υπηρεσίες.
Ένα δίκτυο υπολογιστών αποτελείται από δύο η περισσότερους υπολογιστές
συνδεδεµένους µεταξύ τους έτσι ώστε να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Η σύνδεση
µπορεί να είναι ενσύρµατη ή ασύρµατη.
Ένα ασύρµατο δίκτυο δεν χρησιµοποιεί καλώδια για τις συνδέσεις των υπολογιστών.
Αντί του καλωδίου χρησιµοποιείται µετάδοση µέσω ειδικά διαµορφωµένων οπτικών,
υπέρυθρων ή ακόµα και ραδιοκυµατικών σηµάτων.
Στον παρόν οδηγό θα αναφερθούµε σε κάποιες γενικές έννοιες της ασύρµατης
δικτύωσης. Η κατανόηση του οδηγού προϋποθέτει κάποιες βασικές γνώσεις σε δίκτυα.

Η ασύρµατη επανάσταση
Παρότι οι λύσεις ενσύρµατης δικτύωσης παρείχαν ικανές επιδόσεις, ήταν ανεπαρκείς σε
αρκετές περιπτώσεις εφαρµογών. Η ευελιξία που παρέχουν οι ασύρµατες τεχνολογίες
φάνηκε από νωρίς πως θα άνοιγε ένα τεράστιο πεδίο νέων εφαρµογών. Παράλληλα, η
τεχνολογική εξέλιξη, έκανε δυνατή την παραγωγή συσκευών µε πολύ µικρό κόστος και
σε µεγάλες ποσότητες. Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι ότι την τελευταία δεκαετία
βιώνουµε την όλο και πιο έντονη παρουσία των ασύρµατων τεχνολογιών.

Γιατί ασύρµατη δικτύωση;
Η χρήση ασύρµατου µέσου µετάδοσης έχει µία σειρά από πλεονεκτήµατα:
i) Κινητικότητα χρήστη
Οι χρήστες µπορούν να µετακινούνται εντός της εµβέλειας του ασύρµατου δικτύου,
δηλαδή σε χώρο που θα έχουν επαρκές σήµα, διατηρώντας την συνδεσιµότητα τους µε
αυτό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την µεγαλύτερη παραγωγικότητα αποτελεσµατικότητα στο εργασιακό περιβάλλον και όχι µόνο.
ii) Ευκολία, ευελιξία και απλότητα εγκατάστασης
∆εν χρειάζεται να εγκαταστήσουµε καλωδιώσεις µέσα από τοίχους και ταβάνια. Μπορεί
να γίνει η δικτύωση σε µέρη όπου η καλωδίωση θα ήταν αδύνατη, ή µη επιθυµητή, όπως
η δικτύωση γραφείων τα οποία βρίσκονται σε απόσταση µεταξύ τους. Η εγκατάσταση
στις περισσότερες περιπτώσεις µπορεί να γίνει εύκολα αν ακολουθηθούν κάποιοι βασικοί
κανόνες εγκατάστασης.
iii) Κλιµάκωση, δυνατότητα επέκτασης
Τα ασύρµατα δίκτυα µπορούν να διαρθρωθούν σε ένα πλήθος από τοπολογίες, ώστε να
ταιριάξουν στις απαιτήσεις των εφαρµογών. Οι τοπολογίες αλλάζουν εύκολα και
επεκτείνονται από απλά δίκτυα µε µικρό αριθµό χρηστών, ως µεγάλες δοµές δικτύων µε
εκατοντάδες χρήστες και δυνατότητα περιαγωγής (roaming).
iv) Κόστος
Παρόλο που το αρχικό κόστος εγκατάστασης είναι υψηλότερο σε σχέση µε λύσεις
ενσύρµατης δικτύωσης, το κόστος για όλη τη διάρκεια ζωής της επένδυσης µπορεί να
είναι µικρότερο, ιδιαίτερα σε δυναµικό περιβάλλον που απαιτεί συχνές αλλαγές,
αναδιαρθρώσεις και µετακινήσεις. Επιπλέον το κόστος υλοποίησης - εγκατάστασης και
συντήρησης - διαχείρισης του δικτύου είναι πολύ µικρό. Το σηµαντικότερο κοµµάτι του
κόστους είναι η αγορά του εξοπλισµού.
Επίσης µε την εµφάνιση περισσότερων κατασκευαστών και τον έντονο ανταγωνισµό
µεταξύ τους το κόστος έχει πέσει αισθητά, ενώ παράλληλα οι συσκευές έχουν αποκτήσει
περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έτσι, ενώ το 1998 ένα σηµείο πρόσβασης
(Access Point) είχε κόστος 1000-2000$, τώρα έχει κόστος δέκα φορές µικρότερο.
Μάλιστα τα περιθώρια κέρδους έχουν συµπιεστεί σε πολύ µεγάλο βαθµό για τους
κατασκευαστές, προς όφελος βέβαια του καταναλωτή.

v) Ταχύτητες µετάδοσης
Όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία γίνεται δυνατή η µετάδοση µεγαλύτερων ρυθµών
δεδοµένων. Ήδη ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων, από τα 2Mbps που
µπορούσαν να επιτευχθούν αρχικά, έφτασε σήµερα σε ταχύτητες πάνω από 100Mbps
ενώ ήδη έχουν εξαγγελθεί ακόµα µεγαλύτερες ταχύτητες.
vi) Αξιοπιστία - ανεξαρτησία
Ένα ασύρµατο δίκτυο κατάλληλα διαµορφωµένο µπορεί να έχει µεγάλη αξιοπιστία. Έτσι
µπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορεί να εργάζεται όταν συµβαίνουν διακοπές
ρεύµατος και να περιλαµβάνει πολλές εναλλακτικές διαδροµές.
vii) Εµβέλεια
Η εµβέλεια ενός ασύρµατου δικτύου σε περιβάλλον γραφείου µπορεί να είναι µερικές
δεκάδες µέτρα. Τα ραδιοκύµατα σε εσωτερικό χώρο έχουν να διαπεράσουν τοίχους και
οροφές οπότε υφίστανται σηµαντική απόσβεση. Σε ανοικτό χώρο όπου υπάρχει οπτική
επαφή ανάµεσα στις ασύρµατες συσκευές, οι αποστάσεις που µπορεί να καλυφθούν είναι
µεγαλύτερες.
viii) Συµβατότητα µε το υπάρχον δίκτυο
Τα περισσότερα ασύρµατα δίκτυα έχουν προτυποποιηµένο τρόπο σύνδεσης µε τα
υπάρχοντα ενσύρµατα δίκτυα. Έτσι, η προσθήκη ασύρµατης δικτύωσης σε υπάρχουσες
δοµές δικτύων µπορεί να γίνει µε τον ευκολότερο τρόπο. Πολλές φορές δε, αποτελούν
επέκταση ενός ενσύρµατου δικτύου.

Που δεν χρειάζεται ασύρµατη δικτύωση;
Η χρήση ασύρµατης τεχνολογίας, σε καµία περίπτωση δεν παραγκωνίζει τις λύσεις
ενσύρµατης δικτύωσης. Οι δύο οικογένειες τεχνολογιών είναι συµπληρωµατικές και όχι
ανταγωνιστικές. ∆εν πρέπει να γίνεται χρήση της ασύρµατης τεχνολογίας στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
•

Όταν ο χρήστης έχει κατευθείαν εύκολη πρόσβαση στο ενσύρµατο δίκτυο, για
παράδειγµα η σύνδεση ενός δύο υπολογιστών που βρίσκονται δίπλα δίπλα σε ένα
γραφείο µε ένα απλό ethernet καλώδιο.

•

Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης - εφαρµογή απαιτεί αρκετά µεγάλο ρυθµό
µετάδοσης, όπου δεν µπορεί να καλυφθεί από το ασύρµατο δίκτυο. Έτσι για
παράδειγµα εάν θέλουµε µία διασύνδεση µε ρυθµό 1Gbps, µπορούµε να την
υλοποιήσουµε µε πολύ χαµηλό κόστος µε συσκευές που να υποστηρίζουν Gigabit
Ethernet και την κατάλληλη καλωδίωση. Η ασύρµατη τεχνολογία δεν
προβλέπεται να φτάσει ποτέ αυτές τις ταχύτητες. Επιπλέον ήδη έχουν
κυκλοφορήσει λύσεις ενσύρµατης δικτύωσης που φτάνουν στα 10Gbps αν και
δεν είναι κοινή ακόµα η χρήση τους.

•

Σε δίκτυα που απαιτούν µεγάλο βαθµό ασφαλείας, οι ενσύρµατες λύσεις είναι
σαφώς καλύτερες. Σε ένα καλώδιο το οποίο είναι προστατευµένο κάτω από
ψευδοπατώµατα, δεν είναι δυνατή η φυσική πρόσβαση στο καλώδιο προκειµένου
να γίνει υποκλοπή. Αντίθετα, στην περίπτωση ασύρµατης υλοποίησης, επειδή δεν
είναι δυνατό να περιορίσουµε τα ραδιοκύµατα, είναι εύκολο να γίνει ανίχνευση
της µεταδιδόµενης πληροφορίας. Σε περίπτωση δε, που η πληροφορία δεν είναι
κωδικοποιηµένη µπορεί να γίνει ανάκτηση της. Για να φτάσουν σε παρόµοιο
βαθµό ασφαλείας τα ασύρµατα δίκτυα, πρέπει να εφαρµοστούν σε αυτά
περίπλοκες τεχνικές αυθεντικοποίησης και κωδικοποίησης και µάλιστα σε
επίπεδο εφαρµογής. Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους λόγους που δεν
χρησιµοποιούνται σε κρίσιµες στρατιωτικές εφαρµογές οι συµβατικές ασύρµατες
τεχνολογίες (για παράδειγµα επικοινωνία συσκευών, εφαρµογών, προσωπικού, σε
ένα πολεµικό πλοίο ή εντός µιας στρατιωτικής βάσης).

•

Σε περιοχές που έχουν µεγάλο ηλεκτροµαγνητικό θόρυβο, γεγονός που έχει ως
αποτέλεσµα προβληµατικές και µη αξιόπιστες συνδέσεις.

Πρωτόκολλα και WiFi
Ασύρµατα πρότυπα δικτύωσης
Έχουν αναπτυχθεί ένας αριθµός από ασύρµατες τεχνολογίες. Οι πιο διαδεδοµένες είναι:
Bluetooth
HomeRF
Openair
IEEE 802.11
IEEE 802.16
HyperLan I & II
Κάθε µία έχει διαφορετική εφαρµογή, άρα µπορούµε να πούµε ότι είναι
συµπληρωµατικές µεταξύ τους παρά ανταγωνιστικές.
Το Bluetooth και το HomeRF για παράδειγµα είναι σχεδιασµένα για ζεύξεις µικρών
αποστάσεων για σύνδεση µεταξύ συσκευών και των περιφερειακών τους, τα ΙΕΕΕ
802.11 για την υλοποίηση ασύρµατων τοπικών δικτύων, ενώ το ΙΕΕΕ 802.16 για την
υλοποίηση ευρύτερων ασύρµατων µητροπολιτικών δικτύων.
Στον παρόν οδηγό θα επικεντρωθούµε στο 802.11 και στις διάφορες τεχνολογίες
υλοποίησης ασύρµατων δικτύων.

Τι είναι η ΙΕΕΕ 802.11;
Η 802.11 είναι µια οικογένεια προτύπων που περιγράφουν τη λειτουργία ασύρµατων
τοπικών δικτύων (WLAN, Wireless Local Access Network). Περιγράφονται τα δύο
πρώτα επίπεδα του OSI, δηλαδή το φυσικό επίπεδο (PHY, Physical Layer) και το
επίπεδο σύνδεσης δεδοµένων (MAC, Medium Access Control). Τα πρωτόκολλα αυτά
δηµοσιεύονται από την ΙΕΕΕ γεγονός που είναι σηµαντικό για την διαλειτουργικότητα,
δηλαδή την ικανότητα συνεργασίας των συσκευών που το ακολουθούν.
Η ΙΕΕΕ 802.11 περιγράφει µόνο τα δύο κατώτερα επίπεδα του OSI, επιτρέποντας έτσι σε
οποιαδήποτε εφαρµογή να εργάζεται πάνω σε συσκευή 802.11 όπως ακριβώς θα
εργαζόταν πάνω από Ethernet. Οι συσκευές 802.11 δηλαδή µεταφέρουν διαφανώς την
πληροφορία από τα πιο πάνω επίπεδα του OSI.
ΙΕΕΕ 802.11
Το 1997, µετά από επτά χρόνια µελέτης, η ΙΕΕΕ δηµοσίευσε το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11,
το πρώτο πρότυπο για ασύρµατη δικτύωση.
Το πρότυπο αυτό προβλέπει ρυθµούς µετάδοσης 1 και 2 Mbps. Η µετάδοση γίνεται µε
ασύρµατο τρόπο µε χρήση διαµόρφωσης FHSS ή DSSS σε ζώνες συχνοτήτων 915MHz,
2.4GHz, 5.2GHz ή υπέρυθρη µετάδοση στα 850nm ως 900nm.
Υποστηρίζει δυνατότητες όπως προτεραιοποίηση της κίνησης, υποστήριξη εφαρµογών

πραγµατικού χρόνου και διαχείριση ισχύος συσκευής.
Το πρότυπο γνώρισε περιορισµένη επιτυχία λόγω των πολύ χαµηλών ρυθµών µετάδοσης.
ΙΕΕΕ 802.11b
Αναπτύχθηκε το 1999 και αποτελεί µια επέκταση στο αρχικό πρότυπο. Συγκεκριµένα
υποστηρίζει µετάδοση επιπλέον σε ρυθµούς 5.5 και 11Mbps µε κωδικοποίηση CCK
(Complementary Code Keying). Μια δεύτερη κωδικοποίηση, PBCC (Packet Binary
Convolutional Code) ορίστηκε για προαιρετική υλοποίηση υποστηρίζοντας µετάδοση 5.5
και 11Mbps και έχοντας ελαφρά καλύτερη ευαισθησία δέκτη µε αντίτιµο την
πολυπλοκότητα. Η µετάδοση γίνεται στη ζώνη συχνοτήτων των 2.4GHz
Είναι το πιο δηµοφιλές από όλα τα πρότυπα και το πρότυπο µε τη µεγαλύτερη
διαλειτουργικότητα, όντας ένα στιβαρό, αποτελεσµατικό και δοκιµασµένο πρότυπο.
Οι προσθήκες της 802.11b σε σχέση µε την 802.11 αφορούν µόνο τον τρόπο µετάδοσης,
ενώ ο τρόπος πρόσβασης των συσκευών και οι τρόποι λειτουργίας µένουν οι ίδιοι.
Μία συσκευή που εργάζεται ακολουθώντας το 802.11b, υλοποιεί και τους τρόπους
µετάδοσης του 802.11 και έτσι είναι συµβατή µε αυτό. Αυτή η ιδιότητα ονοµάζεται
συµβατότητα προς τα πίσω, δηλαδή ότι οι καινούργιες συσκευές θα µπορούν να
συνεργαστούν και µε παλιότερες, προκειµένου να µην αναγκαστεί ο καταναλωτής να
αλλάξει εξ ολοκλήρου τον εξοπλισµό του.
ΙΕΕΕ 802.11a
Το 1999 δηµιουργήθηκε η επέκταση στο αρχικό πρότυπο που προβλέπει µετάδοση στη
ζώνη συχνοτήτων U-NII των 5GHz µε ρυθµούς µετάδοσης 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24 Mbps
και προαιρετικά 36, 48, 54 Mbps χρησιµοποιώντας OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing) διαµόρφωση.
H επέκταση αυτή αποσκοπούσε να καλύψει την ανάγκη για µεγαλύτερους ρυθµούς
µετάδοσης. Επιλέχθηκε η λειτουργία σε µια υψηλότερη ζώνη συχνοτήτων, αφενός για να
µπορούν να υποστηριχθούν οι µεγαλύτεροι ρυθµοί, αφετέρου ώστε να µην υπάρχει
παρεµβολή από τις προηγούµενες συσκευές.
Οι αντίστοιχες συσκευές είναι ασύµβατες µε αυτές που εργάζονται µε το 802.11b, αφού
ο τρόπος µετάδοσης, αλλά και οι ραδιοσυχνότητες που χρησιµοποιούνται είναι
διαφορετικές.
IEEE 802.11g
Το 802.11g αποτελεί επέκταση στο 802.11b ώστε να
υποστηρίζει µεγαλύτερους ρυθµούς. Έτσι εκτός από
τους ρυθµούς µετάδοσης του 802.11b , µε CCK
διαµόρφωση, υποστηρίζει και ρυθµούς µέχρι 54Mbps
χρησιµοποιώντας OFDM διαµόρφωση. Οι αντίστοιχες συσκευές εργάζονται στη ζώνη
συχνοτήτων των 2.4GHz, διατηρώντας συµβατότητα προς τα πίσω µε το 802.11b.

Συνοπτικός πίνακας ασύρµατων 802.11 τεχνολογιών

802.11b

802.11a

802.11g

Μέγιστος ρυθµός
µετάδοσης (Mbps)

11

54

54

Τύπος
διαµόρφωσης
Υποστηριζόµενοι
ρυθµοί µετάδοσης

CCK

OFDM

CCK & OFDM

1, 2, 5.5,
11Mbps

6, 9, 12, 18, 24, 36, 48,
54Mbps

OFDM: 6, 9, 12, 18, 24, 36,
48, 54Mbps
CCK: 1, 2, 5.5, 11Mbps

2.4 – 2.497
GHz

5.15-5.35GHz
5.425-5.675GHz
5.725-5.875GHz

2.4 – 2.497 GHz

Συχνότητες

Πέρα των βασικών πρωτοκόλλων η οικογένεια προτύπων 802.11 περιλαµβάνει έναν
αριθµό συµπληρωµατικών προτύπων που προσθέτουν επιπλέον λειτουργικότητα στα
ασύρµατα δίκτυα:
IEEE 802.11c
Λειτουργία γεφύρωσης (bridging) πλαισίων 802.11
IEEE 802.11d
Επεκτάσεις στο πρότυπο ώστε να λειτουργεί σε επιπλέον ρυθµιστικά πλαίσια (άλλες
ζώνες συχνοτήτων)
IEEE 802.11e
Υποστήριξη QoS στο MAC επίπεδο (EDCF, Enhanced DCF και HCF, Hybrid
Coordination Function)
IEEE 802.11f
Συνιστώµενη πρακτική για το πρωτόκολλο IAPP, Inter Access Point Protocol, που αφορά
την επικοινωνία µεταξύ σηµείων πρόσβασης.
IEEE 802.11h
∆ιαχείριση φάσµατος στο 802.11a (DCS, Dynamic Channel Selection και TPC, Transmit
Power Control)
IEEE 802.11i
Επεκτάσεις στο MAC επίπεδο για ενισχυµένη ασφάλεια. Περιγραφή πρωτοκόλλων
802.1X, TKIP, και AES.

Ιδιοταγή πρωτόκολλα ασύρµατης µετάδοσης
Εκτός από τους ρυθµούς που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα της IEEE, υπάρχουν αρκετές
διαµορφώσεις από αρκετούς κατασκευαστές, οι οποίες υπόσχονται µεγαλύτερους
ρυθµούς µετάδοσης. Για παράδειγµα η Texas Instruments υποστηρίζει στα προϊόντα της
802.11b ένα τρόπο µετάδοσης που υποστηρίζει 22Mbps, µάλιστα ονοµάζει τα προϊόντα
αυτά 802.11b+.
Επίσης υπάρχουν άλλες επεκτάσεις στο 802.11g που υποστηρίζουν ρυθµούς 70 ή και
108Mbps. Οι κατασκευαστές έχουν αυτές τις υλοποιήσεις, έτσι ώστε να οδηγήσουν τον
καταναλωτή στην αγορά των δικών τους προϊόντων ή έχουν την προσδοκία ότι η δική
τους υλοποίηση µπορεί να γίνει επίσηµο πρότυπο από την IEEE. Εκείνο που πρέπει να
θυµάται κανείς είναι ότι οι τρόποι µετάδοσης αυτοί δουλεύουν µόνο µεταξύ αντίστοιχων
προϊόντων και ότι δεν υπάρχει καµιά εγγύηση για την διαλειτουργικότητα (όσον αφορά
αυτούς τους τρόπους λειτουργίας) από τη στιγµή που αυτοί δεν περιλαµβάνονται στα
πρότυπα της ΙΕΕΕ. Ταυτόχρονα, η λειτουργία τους πολλές φορές δηµιουργεί πρόβληµα
στις υπόλοιπες συσκευές που ακολουθούν τα πιστοποιηµένα πρότυπα της ΙΕΕΕ. Τέλος, η
αυξηµένη ταχύτητα που υπόσχονται επιτυγχάνεται σε µικρές αποστάσεις, ενώ όσο
αυξάνεται η απόσταση τόσο ελαττώνεται ο ρυθµός µετάδοσης.

Χαρακτηριστικά – εφαρµογές προτύπων
Το αρχικό πρότυπο 802.11 υποστηρίζοντας χαµηλό ρυθµό µετάδοσης, ανεπαρκή για
αρκετές εφαρµογές και έχοντας να ανταγωνιστεί τις λύσεις ενσύρµατης δικτύωσης
(ethernet 10/100Mbps) γνώρισε περιορισµένη επιτυχία. Ελάχιστες συσκευές
υποστηρίζουν αποκλειστικά πλέον, αυτό το παρωχηµένο πρότυπο.
Το 802.11b έδωσε µεγαλύτερο ρυθµό µετάδοσης σε σχέση µε το 802.11, επαρκή για τον
µεγαλύτερο αριθµό εφαρµογών, ενώ είναι παράλληλα συµβατό µε το 802.11,
προστατεύοντας έτσι την επένδυση σε 802.11 εξοπλισµό. Η εµβέλεια του είναι
ικανοποιητική για τις περισσότερες εφαρµογές.
Το 802.11g αυξάνει περαιτέρω τους ρυθµούς µετάδοσης, µένοντας συµβατό προς τα
πίσω µε το 802.11b. Με αυτό το τρόπο ο χρήστης µπορεί σταδιακά να επενδύει σε
νεώτερο εξοπλισµό, χωρίς να αναγκάζεται να αντικαταστήσει εξ’ ολοκλήρου τον
παλιότερο. Η εµβέλεια του είναι µικρότερη από αυτή του 802.11b.
Το 802.11a υποστηρίζει µεγάλους ρυθµούς µετάδοσης, αλλά εργάζεται στην ζώνη των
5GHz. Λόγω της µεγαλύτερης συχνότητας λειτουργίας η απόσβεση του σήµατος είναι
µεγαλύτερη και ως εκ τούτου η εµβέλεια είναι µικρότερη.

Είναι οι τεχνολογίες συµπληρωµατικές ή ανταγωνιστικές µεταξύ τους;
Η πραγµατικότητα είναι ότι οι τεχνολογίες αυτές λειτουργούν µάλλον συµπληρωµατικά
καλύπτοντας η κάθε µία τις εφαρµογές που µπορεί καλύτερα.
802.11b/g – 802.11a
Oι 802.11b/g έχουν το πλεονέκτηµα ότι λειτουργούν στη ζώνη των 2.4GHz, η οποία
παγκόσµια, είναι ελεύθερη προς χρήση µε ελάχιστους ρυθµιστικούς περιορισµούς που θα
δούµε πιο αναλυτικά όταν αναφερθούµε στα κανάλια λειτουργίας.
Από την άλλη πλευρά η ζώνη των 5GHz και η 802.11a έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει
υλοποίηση µε περισσότερους χρήστες, µεγαλύτερη διαπερατότητα, καλύτερη σχεδίαση
δικτύου, αλλά υπόκειται σε αρκετές χώρες σε σοβαρούς περιορισµούς ή δεν επιτρέπεται
καθόλου η χρήση της. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο ότι στην ίδια ζώνη υπάρχουν
στρατιωτικές εφαρµογές, εκποµπές radar και υπάρχει κίνδυνος παρεµβολών σε υψίστης
σηµασίας συστήµατα. Ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Αγγλία έχει απελευθερωθεί η
ζώνη συχνοτήτων των 5GHz, ενώ σε άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα αναµένεται να
γίνει το ίδιο, χωρίς όµως να είναι σίγουρο.
Επίσης λόγω της µεγαλύτερης συχνότητας λειτουργίας στο 802.11a η εµβέλεια, δηλαδή
η µέγιστη απόσταση στην οποία είναι εφικτή η ασύρµατη επικοινωνία, είναι αρκετά
µικρότερη.
Τέλος ο εξοπλισµός 802.11a είναι ακριβότερος λόγω της µεγαλύτερης συχνότητας
λειτουργίας, αλλά και της µικρότερης διείσδυσης του προτύπου στην αγορά.
802.11g – 802.11a
Η 802.11g προσφέρει συµβατότητα προς τα πίσω µε την 802.11b και επίσης µπορεί να θεωρηθεί
σαν µία λύση κάλυψης, έχοντας µεγαλύτερη εµβέλεια από την 802.11a. Αντίθετα η 802.11a
µπορεί να θεωρηθεί µια λύση για πυκνό και µε µεγάλες ανάγκες ασύρµατο δίκτυο.
802.11b – 802.11g
H 802.11g προσφέρει µια οµαλή µετάβαση προς µεγαλύτερους ρυθµούς, επιτρέποντας µας να
συνεχίσουµε τη λειτουργία στην ζώνη των 2.4GHz. Η συµβατότητα προς τα πίσω µε το 802.11b,
προστατεύει τις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει, ενώ παράλληλα χρησιµοποιεί µια ανώτερη
τεχνική µετάδοσης.
Η διαµόρφωση που χρησιµοποιεί απαιτεί περισσότερη λαµβανόµενη ισχύ, έχει δηλαδή χειρότερη
ευαισθησία. Έτσι η εµβέλεια είναι µικρότερη από αυτή του 802.11b, αφού βέβαια δεν υπάρχει η
δυνατότητα να αυξήσουµε την ισχύ εκποµπής των συσκευών µας. Για το λόγο αυτό η χρήση του
περιορίζεται για κάλυψη εσωτερικών χώρων, µικρής σχετικά επιφάνειας.

Από την άλλη το 802.11g θα επιβαρύνει σηµαντικά το ήδη φορτωµένο και κοντά στον
κορεσµό φάσµα των 2.4GHz. Επίσης προβλήµατα συµβατότητας – διαλειτουργικότητας
ανάµεσα σε b-g, g-g συσκευές ενδέχεται να παρουσιαστούν, ενώ η απόδοση ενός
ασύρµατου δικτύου σε µικτό περιβάλλον µε 802.11b και 802.11g συσκευές είναι
σηµαντικά µειωµένη.

Εµβέλεια
Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται ενδεικτικά η εµβέλεια του κάθε πρωτοκόλλου, συναρτήσει του
ρυθµού µετάδοσης

802.11a

802.11g

Η διαφορετική συµπεριφορά οφείλεται στη διαφορετική συχνότητα λειτουργίας των δύο
προτύπων.
Τι θα γίνει στο µέλλον;
Το κόστος των συσκευών θα µειώνεται όσο περνάει ο χρόνος, καθώς αυξάνεται η παραγωγή
τέτοιων προϊόντων και η παραγωγή τους γίνεται σε πιο µεγάλες ποσότητες.
Η ζώνη των 5GHz υπόσχεται περαιτέρω αύξηση των ρυθµών µετάδοσης, ίσως και πάνω από τα
100Mbps.

Τι είναι το WiFi;

Με την ανάπτυξη των προτύπων από την ΙΕΕΕ και την εµφάνιση µεγάλου αριθµού
κατασκευαστών αντίστοιχων συσκευών, φάνηκε από νωρίς η ανάγκη διασφάλισης της
συµβατότητας µεταξύ των διάφορων συσκευών και προστασίας του αγοραστή.
Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε το 1999 η
WECA (Wireless Ethernet Compatibility
Alliance) Πρόκειται για ένα µη κερδοσκοπικό
οργανισµό που σκοπό έχει τη πιστοποίηση
ασύρµατων 802.11 συσκευών. Στον
οργανισµό αυτόν µετέχουν κατασκευαστές ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, παροχείς
υπηρεσιών WLAN, κατασκευαστές υπολογιστών, κατασκευαστές λογισµικού. Μερικές
από τις εταιρίες που µετέχουν είναι οι 3Com, Aironet, Apple, Breezecom, Cabletron,
Compaq, Dell, Fujitsu, IBM, Intersil, Lucent Technologies, No Wires Needed, Nokia,
Samsung, Symbol Technologies, Wayport, Zoom.
Η ένωση αυτή δηµιούργησε µία ακολουθία από δοκιµές προκειµένου να δοκιµαστεί η
συµβατότητα των IEEE 802.b προϊόντων.
Οι συσκευές οι οποίες περνούσαν µε επιτυχία τις δοκιµές αυτές, αποκτούσαν το
λογότυπο Wi-Fi (Wireless Fidelity). Το λογότυπο αυτό
αποτελεί κατά συνέπεια µία πιστοποίηση για τον
υποψήφιο αγοραστή µιας συσκευής και µία εγγύηση
για την επένδυση του. Ο καταναλωτής αγοράζοντας
µία συσκευή µε το λογότυπο αυτό, έχει την εγγύηση
ότι η συσκευή θα συνεργαστεί µε οποιαδήποτε άλλη
συσκευή φέρει επίσης το λογότυπο.
Η πιστοποίηση αφορά λειτουργία 802.11b, 802.11g,
802.11a καθώς και WPA δυνατότητα (αφορά
βελτιωµένη ασφάλεια σε ασύρµατα δίκτυα)
Να σηµειωθεί ότι η WiFi πιστοποίηση στο 802.11g
απαιτεί την υποστήριξη του ρυθµού 54Mbps, ενώ το
επίσηµο πρότυπο θέτει σαν υποχρεωτικούς τους
ρυθµούς 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24Mbps και οι ανώτεροι,
36, 48, 54Mbps ορίζονται σαν προαιρετικοί

Τρόποι λειτουργίας
Τοπολογίες - Τρόποι λειτουργίας
Η διάρθρωση ενός ασύρµατου δικτύου ΙΕΕΕ 802.11 µπορεί να είναι πολύ απλή ως και
αρκετά σύνθετη, έχοντας δυνατότητα για κλιµάκωση.
Ορίζονται από το πρότυπο οι εξής τοπολογίες (και οι επακόλουθοι τρόποι λειτουργίας):
IBSS, Independent Basic Service Set ή Peer-to-Peer ή Ad-Hoc
Είναι η πιο βασική και η πιο απλή τοπολογία ασύρµατης δικτύωσης. Οι ασύρµατοι
σταθµοί επικοινωνούν κατευθείαν µεταξύ τους, ένας προς έναν (peer to peer), χωρίς να
υπάρχει κεντρικός σταθµός AP. Οι σταθµοί είναι ισότιµοι µεταξύ τους.

Βασικός περιορισµός είναι ότι θα πρέπει προκειµένου να γίνει επικοινωνία µεταξύ δύο
σταθµών θα πρέπει να είναι ο ένας εντός της εµβέλειας του άλλου. Έτσι δεν υπάρχει η
δυνατότητα µεταγωγής των δεδοµένων µέσω ενός σταθµού προς κάποιον τρίτο, ώστε τα
δεδοµένα να περάσουν µε διαφανή τρόπο από κάποιο σταθµό. Έχει βασικό λόγο
ύπαρξης, την γρήγορη και εύκολη διάρθρωση ενός ασύρµατου δικτύου στην περίπτωση
που δεν υφίσταται ασύρµατη υποδοµή ή και δεν χρειάζεται ή για κάλυψη µικρών
περιοχών.
Για παράδειγµα αν θέλουµε να διασυνδέσουµε δύο ή περισσότερους υπολογιστές σε ένα
χώρο που δεν υπάρχει κάποια άλλη δοµή ασύρµατης δικτύωσης, ρυθµίζουµε τις
αντίστοιχες ασύρµατες κάρτες να εργάζονται σε Ad-Hoc τρόπο επικοινωνίας.
Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας µία συσκευή που θέλει να εκπέµψει, καταρχήν ελέγχει αν
η ραδιοσυχνότητα είναι ελεύθερη. Αν είναι καταλυµένη περιµένει για κάποιο χρονικό

διάστηµα να ελευθερωθεί. Όταν βρει την ευκαιρία δοκιµάζει να εκπέµψει στέλνοντας
πακέτα που περιέχουν την πληροφορία προς µετάδοση και επιπρόσθετη πληροφορία,
όπως η διεύθυνση του παραλήπτη. Τα εκπεµπόµενα πακέτα τα ακούνε όλοι οι υπόλοιποι
ασύρµατοι σταθµοί. Αυτός που αναγνωρίζει τη δική του διεύθυνση σαν διεύθυνση
παραλήπτη, παραλαµβάνει και επεξεργάζεται τα λαµβανόµενα πακέτα, οι υπόλοιποι
απλά τα αγνοούν.
Infrastructure Mode
Είναι µια πιο σύνθετη τοπολογία ασύρµατης δικτύωσης. Σε αυτήν το ασύρµατο δίκτυο
έχει µια κυψελοειδή µορφή, αποτελούµενο από έναν αριθµό από κυψέλες. Σε κάθε
κυψέλη υπάρχει ένας σηµείο πρόσβασης (AP, Access Point) και ένας αριθµός από
ασύρµατους σταθµούς, οι οποίοι εξυπηρετούνται από το AP και γι’ αυτό ονοµάζονται
και πελάτες. Η κυψέλη ονοµάζεται σύµφωνα µε την ορολογία του προτύπου BSS (Basic
Service Set), αποτελείται από έναν αριθµό ασύρµατων σταθµών και ένα σηµείο
πρόσβασης (AP). To BSS είναι το βασικό δοµικό στοιχείο ενός ασύρµατου δικτύου.

∆ύο τύποι υπηρεσίας ορίζονται ανάλογα µε τον αριθµό των AP, άρα και των κυψελών:
1. Infrastructure Basic Service Set
Αποτελείται από µία κυψέλη εξυπηρετούµενη από ένα σηµείο πρόσβασης. Όλοι οι
ασύρµατοι σταθµοί στην κυψέλη επικοινωνούν µόνο µε το σηµείο πρόσβασης (AP). Έτσι
αν ένας σταθµός θελήσει να επικοινωνήσει µε έναν άλλον στέλνει τα πακέτα προς το AP
και αυτό τα επανεκπέµπει προς τον τελικό προορισµό.

Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται οι σταθµοί να βρίσκονται ο ένας εντός της εµβέλειας
των άλλων. Είναι αρκετό ο κάθε σταθµός να είναι εντός της εµβέλειας του AP. Έτσι η
εµβέλεια, δηλαδή η µέγιστη απόσταση επικοινωνίας, είναι η διπλάσια από αυτήν στην
Ad-Hoc τοπολογία και είναι δυνατή η επικοινωνία µεταξύ σταθµών που δεν βρίσκονται
ο ένας εντός της εµβέλειας του άλλου.
Επίσης, το AP µπορεί να παρέχει και σύνδεση σε ένα σύστηµα διανοµής (Distribution
System), το οποίο να παρέχει σύνδεση ανάµεσα στο AP και άλλα δίκτυα.
Έτσι, κάθε σταθµός έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλον καθώς και στο σύστηµα
διανοµής, εάν αυτό υπάρχει. Οι ασύρµατοι σταθµοί που θα βρεθούν εντός της εµβέλειας
του AP µπορούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους µέσω του AP ή και µε το AP. Το AP
παρέχει τη λειτουργία της µεταγωγής (relay) των πακέτων µεταξύ των ασύρµατων
σταθµών ή µεταξύ των ασύρµατων σταθµών και του συστήµατος διανοµής. Μπορούµε
να πούµε εποµένως ότι το AP επιτελεί τις λειτουργίες γέφυρας (bridge).
Πόσους ασύρµατους σταθµούς πρέπει να έχει ένα AP;
Ισοδύναµα το ερώτηµα αφορά το πλήθος των ασύρµατων συσκευών σε µια κυψέλη. Όσο
περισσότερους πελάτες έχει ένα AP, τόσο ελαττώνεται ο ρυθµός µετάδοσης που µπορεί
να έχει ο καθένας. Το συνολικό εύρος που έχει διαθέσιµο ένα AP έχει ανώτατο όριο και
αυτό το εύρος πρέπει να το µοιραστούν οι πελάτες. Έτσι αν ένας πελάτης µόνο στέλνει
και λαµβάνει δεδοµένα µε το AP, όλο το εύρος είναι διαθέσιµο σε αυτόν, αν δύο πελάτες
θελήσουν να ανταλλάξουν δεδοµένα το διαθέσιµο εύρος, αυτόµατα µοιράζεται στους
δύο.

Μάλιστα, το εύρος θα µοιραστεί στους χρήστες όχι όµως µε ισοδύναµο τρόπο, αλλά
ανάλογα µε την ποιότητα ζεύξης που έχει ο καθένας µε το AP. Έτσι κάποιος πελάτης που
βρίσκεται πιο κοντά και µπορεί να επικοινωνεί χρησιµοποιώντας ρυθµό 11Mbps θα
πάρει περισσότερο εύρος από κάποιον που είναι σε µεγαλύτερη απόσταση και λειτουργεί
µε άλλο ρυθµό, π.χ 2Mbps.
Επίσης, όσον αυξάνεται ο αριθµός των πελατών τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα
συγκρούσεων και άρα µειώνεται ο συνολικός ρυθµός µετάδοσης του συστήµατος.
Από την άλλη πλευρά, αν έχουµε πολύ λίγους πελάτες σε ένα AP δεν το αξιοποιούµε
πλήρως. Έτσι θα υπάρχουν µεγάλοι χρονικοί περίοδοι όπου το AP θα µπορεί να
υποστηρίξει κάποιο ρυθµό αλλά οι υπάρχοντες χρήστες δεν θα το εκµεταλλεύονται.
Αυτό, προφανώς, δεν είναι καθόλου αποδοτικό από οικονοµική άποψη.
Κατά συνέπεια, υπάρχει ένας βέλτιστος αριθµός χρηστών ανά AP. Αυτός ο αριθµός
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των χρηστών. Αν, δηλαδή, χρησιµοποιούν µεγάλο
εύρος πρέπει να εγκαταστήσουµε περισσότερα AP. Ένας τυπικός αριθµός όπου το AP
µπορεί να λειτουργεί αποτελεσµατικά είναι 15-50 πελάτες.
2. ESS, Extended Service Set
Αποτελείται από έναν αριθµό κυψελών. Κάθε κυψέλη εξυπηρετείται από ένα σηµείο
πρόσβασης (AP), και τα AP είναι διασυνδεδεµένα µεταξύ τους µε µία δοµή δικτύου
µετάδοσης.

Ο σκοπός της τοπολογίας αυτής είναι να µεγαλώσει την εµβέλεια ασύρµατης κάλυψης.
Τέτοιες περιπτώσεις είναι για παράδειγµα, όταν ένα µόνο AP δεν µπορεί να καλύψει µια
περιοχή ή ένα χώρο ή µπορεί να το καλύψει αλλά όχι µε επαρκή ποιότητα. Σε µια τέτοια
περίπτωση εγκαθιστούµε έναν αριθµό από AP σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία, ώστε
να καλύψουµε όλους τους χώρους µε ικανοποιητική ποιότητα και στη συνέχεια
διασυνδέουµε τα AP µεταξύ τους.
Μία τέτοια περίπτωση είναι η κάλυψη των χώρων ενός κτιρίου. Ανάλογα µε την
τοπολογία του, θα χρειαστεί να εγκατασταθεί ένα AP ανά όροφο ή ίσως και ανά αίθουσα.
Τα AP µπορεί να είναι διασυνδεδεµένα σε ένα απλό ενσύρµατο ethernet δίκτυο.
Σε αυτή την κυψελοειδή δοµή δικτύου, ένας ασύρµατος σταθµός µπορεί να µετακινείται
από τη µία κυψέλη στην άλλη, χωρίς να χάνει τη διασύνδεση του. Αυτή η δυνατότητα
ονοµάζεται περιαγωγή.
DS, Distribution System
Ορίζεται επίσης σαν σύστηµα διανοµής. Είναι το δίκτυο το οποίο συνδέει τα AP µεταξύ
τους καθώς και µε τα υπόλοιπα δίκτυα. Το πρότυπο 802.11 δεν ορίζει τη µορφή του, έτσι
µπορεί να είναι ένα ενσύρµατο δίκτυο ethernet 803.2, κάποιο ασύρµατο ειδικής µορφής
είτε µπορεί και να είναι και ασύρµατο 802.11, Ad-Hoc ή κάποια άλλη τεχνολογία.
Προφανώς, ένα ασύρµατο δίκτυο µπορεί να περιλαµβάνει ένα οποιαδήποτε συνδυασµό
από τις παραπάνω τοπολογίες. Η πολύ µεγάλη ευελιξία στη σχεδίαση είναι ένα από τα
βασικά πλεονεκτήµατα της συγκεκριµένης τεχνολογίας.

Τύποι συσκευών
Ορίζονται από το πρότυπο 802.11 οι εξής τύποι συσκευών:
Το σηµείο πρόσβασης (Access Point) και ο ασύρµατος σταθµός (wireless station). Και τα
δύο µπορεί να είναι ένα PC ή Laptop ή κάποια συσκευή χειρός, εφοδιασµένα µε την
κατάλληλη κάρτα ή να είναι ξεχωριστή αυτόνοµη συσκευή η οποία να επικοινωνεί µε το
PC µε κάποιο τρόπο (Ethernet ή Usb).
Όταν λέµε ότι αυτή η συσκευή είναι σηµείο πρόσβασης (AP) ή ασύρµατος σταθµός
(πελάτης), σηµαίνει ότι έχει υλοποιηµένες όλες τις αντίστοιχες λειτουργίες που
προβλέπονται από το πρότυπο. Οι λειτουργίες που προβλέπονται για τον ασύρµατο
σταθµό είναι ένα υποσύνολο των λειτουργιών του AP.
Στη αγορά υπάρχουν συσκευές που µπορούν να λειτουργήσουν σαν AP, ή σαν
ασύρµατοι σταθµοί ή µας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουµε έναν από τους δύο
τρόπους.
Σηµείο πρόσβασης (AP, Access Point)
Αναλαµβάνει τη λειτουργία της ραδιοεπικοινωνίας µε τους ασύρµατους σταθµούς στην
κυψέλη. Λειτουργεί σαν σταθµός βάσης κάνοντας συγκέντρωση της κίνησης από τους
ασύρµατους σταθµούς και κατευθύνοντας την προς το υπόλοιπο δίκτυο και αναλαµβάνει
τη µετάδοση πληροφορίας που προορίζεται από ένα ασύρµατο σταθµό σε κάποιον άλλο,
στην ίδια κυψέλη.

Άλλες λειτουργίες που αναλαµβάνει, είναι η αυθεντικοποίηση ενός καινούργιου σταθµού
που ζητά πρόσβαση στο ασύρµατο δίκτυο και η συσχέτιση µαζί του.
Συνήθως AP είναι εξωτερικές συσκευές, αλλά υπάρχει η δυνατότητα µε χρήση
λογισµικού να είναι και κάποια pci ή pcmcia κάρτα υπολογιστή. Οι λειτουργίες που
εκτελούνται σε ένα AP είναι ένα υπερσύνολο των λειτουργιών που εκτελούνται σε έναν
ασύρµατο σταθµό.
Ασύρµατος σταθµός
Αναλαµβάνει τη λειτουργία της ραδιοεπικοινωνίας µε το AP της κυψέλης στην οποία
βρίσκεται. Μπορεί να είναι pci, pcmcia, isa κάρτες σε ένα υπολογιστή, ή να πρόκειται
για άλλου τύπου συσκευές, όπως τηλεφωνικές συσκευές µε 802.11 λειτουργικότητα.
Είναι απλούστεροι σε λειτουργικότητα από τους σταθµούς βάσης.

Άλλοι τρόποι λειτουργίας
Εκτός των Ad-Hoc και infrastructure που περιγράφονται από το πρότυπο IEEE 802.11,
υπάρχει και ένας αριθµός από τρόπους λειτουργίας εκτός προτύπου. Οι τρόποι αυτοί
έχουν υλοποιηθεί από τους κατασκευαστές στα προϊόντα τους, προκειµένου να αυξήσουν
την ευελιξία στη σχεδίαση ενός ασύρµατου δικτύου και να δώσουν περισσότερες
δυνατότητες. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κάνουν τα προϊόντα τους πιο
ελκυστικά στον καταναλωτή.
Από την άλλη πλευρά, αυτοί οι τρόποι λειτουργίας λειτουργούν συνήθως µόνο µεταξύ
συσκευών του ίδιου κατασκευαστή, περιορίζοντας έτσι τον καταναλωτή να αγοράσει
εξοπλισµό από ένα κατασκευαστή.
Επαναλήπτης (Repeater)
Οι συσκευές που µπορούν να λειτουργήσουν µε αυτό τον τρόπο χρησιµοποιούνται για να
αυξήσουν την κάλυψη από ένα AP. Ο αναµεταδότης είναι ένας φτηνός και απλός τρόπος
να αυξήσουµε την κάλυψη από ένα σηµείο πρόσβασης.
Στο σχήµα εικονίζεται ένας ασύρµατος σταθµός ο οποίος είναι εκτός της εµβέλειας του
AP. O αναµεταδοτης λαµβάνει το σήµα από το AP και το επανεκπέµπει ενισχυµένο.
Έτσι, ο ασύρµατος σταθµός δέχεται επαρκές σήµα ώστε να λειτουργήσει ικανοποιητικά.
Αντίστοιχα, το εκπεµπόµενο σήµα από τον σταθµό λαµβάνεται από τον αναµεταδότη και
επανεκπέµπεται ενισχυµένο προς το AP.
Το µειονέκτηµα των συσκευών αυτών είναι ότι δεν υπάρχει συµβατότητα ανάµεσα στις
διάφορες υλοποιήσεις από διαφορετικούς κατασκευαστές και ότι το εύρος µειώνεται στο
µισό αφού ο αναµεταδότης πρέπει να µοιράσει το χρόνο του για λήψη και επανεκποµπή
της ίδιας πληροφορίας.

Γέφυρα (Bridge)
Υπάρχουν στην αγορά προϊόντα τα οποία προσφέρουν την λειτουργία της ασύρµατης
γεφύρωσης. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν ασύρµατη σύνδεση σηµείου προς σηµείο κα
επιτρέπουν τη γεφύρωση δύο τοπικών δικτύων LAN, τα οποία δεν µπορούν να
διασυνδεθούν µε άλλο τρόπο. Έτσι στο παρακάτω σχήµα οι υπολογιστές που βρίσκονται
στο πρώτο LAN τµήµα θα µπορούν να επικοινωνήσουν µε τους υπολογιστές του
δεύτερου, ακριβώς σαν να βρίσκονταν στο ίδιο τοπικό δίκτυο.
Το είδος αυτό ασύρµατης δικτύωσης, δεν είναι µέρος του επίσηµου προτύπου 802.11 και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει συµβατότητα µεταξύ συσκευών που το υλοποιούν και είναι
διαφορετικού κατασκευαστή. Ο χρήστης είναι αναγκασµένος να προµηθευτεί ολόκληρο
τον εξοπλισµό του από ένα κατασκευαστή.

Γέφυρα σηµείου προς πολλά σηµεία (Bridge point to multipoint)
Παρόµοια µε την προηγούµενη λειτουργία, µερικοί κατασκευαστές υλοποιούν τη
λειτουργία της ασύρµατης γεφύρωσης, ανάµεσα σε περισσότερες από δύο συσκευές.
Ισχύει πάλι, ότι δεν υπάρχει συµβατότητα ανάµεσα σε συσκευές διαφορετικών
κατασκευαστών.

WDS (Wireless Distribution System)
Σύµφωνα µε το πρότυπο IEEE802.11 ορίζεται σαν σύστηµα διανοµής (Distribution
System) το σύστηµα το οποίο διασύνδεει τα AP των διαφόρων κυψελών, καθώς και µε
άλλα δίκτυα. Το σύστηµα διανοµής, είναι δηλαδή, υπεύθυνο για τη µεταφορά της
πληροφορίας από µία κυψέλη σε µία άλλη ή προς άλλα δίκτυα. Μία µορφή που µπορεί
να έχει το σύστηµα διανοµής είναι τοWDS (Wireless Distribution System).
Το WDS είναι ένας τρόπος λειτουργίας του AP. Τα AP που µπορούν να υλοποιούν τη
λειτουργία αυτή επικοινωνούν ασύρµατα µεταξύ τους κατευθείαν και ταυτόχρονα,
επικοινωνούν µε τους ασύρµατους σταθµούς πελάτες.
Έτσι το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι µία µόνο συσκευή έχει δύο διαφορετικούς
ρόλους.

Πλεονεκτήµατα
Μειώνεται ο εξοπλισµός που απαιτείται, αφού δεν χρειάζεται επιπλέον εξοπλισµός για να
συνδέσουµε τα AP µεταξύ τους
Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και απλή. Οι συσκευές που υλοποιούν την δυνατότητα
αυτή έχουν µικρό επιπλέον κόστος, αφού η λειτουργία αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µόνο
µε λογισµικό.
Το πρότυπο ΙΕΕΕ802.11 ήδη, προβλέπει την ανάπτυξη αυτής της δυνατότητας, χωρίς
όµως να την περιγράφει-περιορίζει, αφήνοντας έτσι ελεύθερους τους κατασκευαστές να
αναπτύξουν την δηµιουργικότητα τους.
Μειονεκτήµατα
Η συµβατότητα όσον αφορά το WDS δεν περιλαµβάνεται στις δοκιµές του WiFi. Κατά
συνέπεια, η διαλειτουργικότητα δεν είναι εγγυηµένη, για την ακρίβεια δεν υπάρχει εκτός από µεµονωµένες περιπτώσεις. Ο λόγος είναι ότι ο κάθε κατασκευαστής που το
έχει ενσωµατώσει στις συσκευές του έχει ακολουθήσει διαφορετική οδό για την
υλοποίηση του.
Επίσης, όσο µεγαλώνει η απόσταση τόσο πιο κατευθυντικές κεραίες χρειάζονται για τη
διασύνδεση τους, άρα τόσο µειώνεται η κάλυψη που µπορούν να παρέχουν σαν AP.
Τελικά, η συσκευή που έχει ενσωµατωµένη λειτουργικότητα WDS, µοιράζει το
διαθέσιµο εύρος για την επικοινωνία µε τα άλλα AP, αλλά και µε τους πελάτες.

Πως λειτουργεί;
Για την καλύτερη αξιοποίηση των ασυρµάτων τεχνολογιών ΙΕΕΕ 802.11, είναι
απαραίτητη η ύπαρξη βασικής γνώσης του τρόπου λειτουργίας του.

Λειτουργίες
Οι βασικές λειτουργίες που ορίζονται για τις ασύρµατες συσκευές, είναι οι ακόλουθες:
•

Αυθεντικοποίηση
Ορίζονται διαδικασίες αυθεντικοποίησης ώστε να ελεγχθεί η πρόσβαση στο
ασύρµατο δίκτυο. Χωρίς απόδειξη της ταυτότητας του ένας σταθµός δεν
επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο ασύρµατο δίκτυο. Με αυτό τον τρόπο, η
πρόσβαση γίνεται ελεγχόµενη και αποτρέπεται η είσοδος κακόβουλων ή µη
χρηστών.

•

Ασφάλεια δεδοµένων
Στο ασύρµατο δίκτυο όλοι ο σταθµοί καθώς και άλλες συσκευές µπορούν να
αφουγκραστούν τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται, και έτσι να θέσουν σηµαντικά
προβλήµατα ασφαλείας στο δίκτυο. Το πρότυπο προσφέρει µία υπηρεσία
κρυπτογράφησης των δεδοµένων. Η κρυπτογράφηση γίνεται µε χρήση κλειδιών.
Η λειτουργία αυτή, έχει σκοπό να παρέχει ένα ισοδύναµο επίπεδο προστασίας µε
αυτό που παρέχεται στα ενσύρµατα δίκτυα, όπου η φυσική πρόσβαση είναι
περιορισµένη. Απόλυτη προστασία των δεδοµένων δεν υπάρχει αφού µπορεί να
γίνει αποκρυπτογράφηση της πληροφορίας χρησιµοποιώντας κάποια κατάλληλη
τεχνική. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται για την κρυπτογράφηση, ονοµάζεται
WEP (Wired Equivalent Privacy)
Με άλλα λόγια, το επίπεδο προστασίας που προσφέρεται είναι το στοιχειώδες,
ενώ αν θέλουµε να µεταφέρουµε κρίσιµα δεδοµένα, πρέπει να εφαρµόσουµε και
άλλες µεθόδους ασφαλείας, όπως για παράδειγµα κρυπτογράφηση µε το ipsec
πρωτόκολλο.

•

Συσχέτιση
Με τη λειτουργία αυτή δηµιουργείται µία λογική σύνδεση µεταξύ ενός
ασύρµατου σταθµού και ενός σηµείου πρόσβασης (AP). Κάθε σταθµός σχετίζεται
µε ένα AP, πριν του επιτραπεί να στείλει δεδοµένα µέσω του AP. Ο ασύρµατος
σταθµός επικαλείται την υπηρεσία αυτή µόνο µία φορά, κατά την είσοδο του
στην κυψέλη. Κάθε σταθµός σχετίζεται µε µόνο ένα AP και ένα AP µπορεί να
σχετιστεί µε πολλούς σταθµούς. Περιοδικά ελέγχεται η σύνδεση αυτή.
Αντίστοιχα, ορίζονται οι λειτουργίες της αποσυσχέτισης και της
επανασυσχέτισης.

•

Μετάδοση δεδοµένων
Η λειτουργία αυτή αφορά την αξιόπιστη µεταφορά των πακέτων δεδοµένων
µεταξύ των ασύρµατων συσκευών. Ο όρος αξιόπιστη µεταφορά σηµαίνει ότι θα
ζητηθεί επανεκποµπή των πακέτων µε την πληροφορία, αν διαπιστωθεί ότι αυτά

έχουν λάθη. Ο λόγος είναι ότι η ασύρµατη µετάδοση είναι µη αξιόπιστη
µετάδοση και πολλά πακέτα θα φτάσουν τελικά περιέχοντας λάθη. Έτσι,
απαιτούνται διάφοροι µηχανισµοί, για παράδειγµα η ανίχνευση των λαθών και η
επανεκποµπή πακέτων που ελήφθησαν µε λάθη.
Προβλέπεται, έτσι, κώδικας ανίχνευσης των λαθών, ενώ τα νεώτερα 802.11a και
802.11g προβλέπουν επιπρόσθετα, και κώδικα διόρθωσης λαθών. Επίσης,
προβλέπεται µηχανισµός επιβεβαίωσης για κάθε σωστή αποστολή πακέτου.
•

Περιαγωγή
Όταν ένας ασύρµατος σταθµός βρεθεί εντός εµβέλειας ενός ή περισσοτέρων AP,
διαλέγει εκείνο το AP το οποίο έχει καλύτερο σήµα ή την καλύτερη ποιότητα
επικοινωνίας. Στη συνέχεια, γίνεται η συσχέτιση του ασύρµατου σταθµού µε το
AP και είναι πλέον δυνατή η ασύρµατη επικοινωνία. Περιοδικά γίνεται ανίχνευσή
των καναλιών και στην περίπτωση που βρεθεί κανάλι µε καλύτερα
χαρακτηριστικά, γίνεται επανασυσχέτιση µε το καινούργιο AP και συντονισµός
του σταθµού στην καινούρια συχνότητα. Η επανασυσχέτιση µπορεί να γίνει λόγω
µετακίνησης του σταθµού ή µπορεί να γίνει σαν αποτέλεσµα υψηλού φόρτου στο
δίκτυο, ώστε να βρεθεί καλύτερο AP. Με τον τρόπο αυτό υλοποιείται ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά του προτύπου που είναι η κινητότητα των χρηστών.

•

Πρόσβαση στο µέσο µετάδοσης (MAC, Medium Access Control)
Οι ασύρµατοι σταθµοί και το σηµείο πρόσβασης προκειµένου να επικοινωνήσουν
χρησιµοποιούν το ίδιο κανάλι , µια κοινή ραδιοσυχνότητα. Έτσι για να είναι
δυνατή η ασύρµατη επικοινωνία χρειάζεται ένας τρόπος, ένα πρωτόκολλο, που να
καθορίζει τον τρόπο χρησιµοποίησης του µοναδικού καναλιού, από πολλούς
χρήστες. Χωρίς την παρουσία παρόµοιου µηχανισµού αξιόπιστη ασύρµατη
µετάδοση δεν θα ήταν δυνατή, αφού η εκποµπή του ενός θα έπεφτε πάνω στην
εκποµπή των άλλων.
Ο µηχανισµός που χρησιµοποιείται ονοµάζεται CSMA/CA (Carrier Sense
Multiple Access with Collision Avoidance).

Σε αυτό τον µηχανισµό, ο υποψήφιος αποστολέας ακούει το κανάλι πριν
εκπέµψει τα δεδοµένα του. Αν διαπιστώσει ότι το κανάλι είναι κατεληµµένο δεν
προχωρά στην αποστολή, αλλά περιµένει. Αν διαπιστώσει ότι το κανάλι είναι
ελεύθερο, περιµένει ένα τυχαίο µικρό χρονικό διάστηµα και αν µετά το κανάλι
εξακολουθεί να είναι κενό, προχωρά στην αποστολή.
Όταν το πακέτο πληροφορίας φτάσει στον παραλήπτη αυτός απαντά µε ένα
µήνυµα επιβεβαίωσης ότι το πακέτο έφτασε άθικτο (ACK). Ο αποστολέας έτσι
ενηµερώνεται για την τύχη του πακέτου του και ανάλογα προχωρά στην
αποστολή του επόµενου ή ξαναστέλνει το πακέτο για το οποίο δεν πήρε
επιβεβαίωση. Η επιβεβαίωση απαιτείται διότι οι ασύρµατες συσκευές δεν έχουν
την δυνατότητα να εκπέµπουν και να λαµβάνουν ταυτόχρονα. Με τον τρόπο αυτό
µειώνεται η πιθανότητα συγκρούσεων (δηλαδή δύο η περισσότεροι σταθµοί να
εκπέµπουν ταυτόχρονα) και εξασφαλίζεται η αξιόπιστη µεταφορά των
δεδοµένων.
Το πρότυπο προβλέπει και έναν προαιρετικό τρόπο πρόσβασης στο ραδιοδίαυλο,
κατά τον οποίο οι ασύρµατοι σταθµοί που συνδέονται σε ένα σηµείο πρόσβασης,
αποκτούν διαφορετική αντιµετώπιση.
Ένα άλλο πρόβληµα – ιδιαιτερότητα της ασύρµατης επικοινωνίας µε 802.11 –
είναι το πρόβληµα του "κρυµµένου κόµβου". Σε αυτό, ένας ασύρµατος σταθµός
δεν µπορεί να "δει" κάποιον άλλον που εκπέµπει (hidden node problem), ενώ
βλέπουν και οι δύο το σηµείο πρόσβασης. Αυτό µπορεί να συµβαίνει λόγω
απόστασης ή λόγω κάποιου εµποδίου, ή λόγω της χρήσης κατευθυντικών
κεραιών από τους σταθµούς. Έτσι, στο παρακάτω σχήµα ο Α δεν µπορεί να
ανιχνεύσει την εκποµπή του C µε αποτέλεσµα να αρχίσουν να εκπέµπουν και οι
δύο µαζί, οπότε να έχουµε σύγκρουση και ο Β να µην είναι δυνατό να ακούσει
κανέναν. Σε µια τέτοια περίπτωση o σταθµός µη ανιχνεύοντας την εκποµπή του
άλλου δοκιµάζει να εκπέµψει. Το αποτέλεσµα είναι να συµβεί σύγκρουση στα
πακέτα, όπως αυτά λαµβάνονται από το AP.

Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος έχει προβλεφθεί από το IEEE 802.11
ένα προαιρετικό πρωτόκολλο, το RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send).
Όταν ένας σταθµός θέλει να εκπέµψει, ελέγχει καταρχήν αν το κανάλι είναι
ελεύθερο , και αν ναι, στέλνει ένα µήνυµα RTS και περιµένει το AP να του
απαντήσει µε ένα µήνυµα CTS. Το µήνυµα αυτό λέει στους άλλους σταθµούς να
καθυστερήσουν την µετάδοση τους (να κάνουν πίσω, να του δώσουν
προτεραιότητα). Ο προορισµός απαντά µε ένα µήνυµα CTS, το οποίο δίνει την
άδεια στον αποστολέα να συνεχίσει. ∆ηλαδή το µήνυµα CTS προκαλεί
καθυστέρηση της εκποµπής ενός σταθµού µέχρι να βεβαιώσει το AP (που έχει
αντίληψη όλων των σταθµών) ότι το φυσικό µέσο είναι ελεύθερο. Με αυτόν τον
τρόπο ελαττώνεται η πιθανότητα συγκρούσεων
•

Ανίχνευση λαθών
Γίνεται ανίχνευση λαθών σε κάθε πακέτο που αποστέλλεται. Σε κάθε πακέτο
προστίθεται κώδικας ανίχνευσης λαθών, ώστε ο δέκτης να µπορεί να αντιληφθεί
αν το πακέτο περιέχει λάθη.

•

Κατάτµηση πακέτων
Προβλέπεται από το πρότυπο διαδικασία κατάτµησης των µεγάλων πακέτων σε
άλλα µικρότερα. Αυτό γιατί, µικραίνοντας το µέγεθος του ελαττώνεται η
πιθανότητα να απορριφθεί σαν λανθασµένο, άρα έχουµε λιγότερες επανεκποµπές
πακέτων. Αυτό είναι χρήσιµο σε ασύρµατη µετάδοση σε δύσκολες συνθήκες.

•

∆ιαχείριση ισχύος
Προβλέπεται λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας, η οποία µπορεί να είναι
χρήσιµη σε φορητές συσκευές, προκειµένου να επεκτείνουν τη διάρκεια ζωής των
µπαταριών τους. Σε αυτή, η συσκευή ενεργοποιείται κατά διαστήµατα,
καταναλώνοντας έτσι λιγότερη ενέργεια.

•

Ραδιοµετάδοση
Για τη µετάδοση της πληροφορίας στην 802.11b χρησιµοποιείται η τεχνική DSSS
(Direct Sequence Spread Spectrum).
Η DSSS είναι µια τεχνική εξάπλωσης φάσµατος (spread spectrum). Τούτο
σηµαίνει ότι το σήµα όταν εκπέµπεται, απλώνεται σε ένα αρκετά µεγαλύτερο
εύρος συχνοτήτων, ενώ στη διαδικασία της λήψης του γίνεται το αντίστροφο.
Η πολύτιµη ιδιότητα που έχουν παρόµοιες τεχνικές είναι ότι ο θόρυβος και οι
τυχόν παρεµβολές απορρίπτονται σε µεγάλο βαθµό. Με τον τρόπο αυτό
χρησιµοποιούµε για τη µετάδοση περισσότερο φάσµα συχνοτήτων, από την άλλη
κερδίζουµε σε ποιότητα µετάδοσης.
Για τη ραδιοµετάδοση έχουν οριστεί για την Ευρώπη 13 κανάλια (11 για την
Αµερική) σε απόσταση 5MHz µεταξύ τους, στη ζώνη συχνοτήτων των 2.4GHz.
Οι κεντρικές συχνότητες είναι 2.412ΜΗz, 2417MHz, ... 2.462GHz Τα κανάλια
αυτά, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα είναι µερικώς επικαλυπτόµενα. Τα µη
επικαλυπτόµενα είναι µόνο τρία, τα 1,6,11, δηλαδή συσκευές που βρίσκονται

στον ίδιο χώρο, για να µπορούν να λειτουργούν χωρίς η µία να παρεµβάλλεται
στις άλλες, θα πρέπει να χρησιµοποιούν µη επικαλυπτόµενα κανάλια.
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Έτσι, στο παρακάτω σχήµα φαίνεται πως έχουµε ορίσει τα κανάλια σε γειτονικές
κυψέλες, προκειµένου να µην υπάρχουν παρεµβολές από µία στις γειτονικές της.

Για τη µετάδοση στο 802.11a και στο 802.11g χρησιµοποιείται η τεχνική OFDM.
Πρόκειται για µια τεχνολογία δοκιµασµένη, στιβαρή που ταιριάζει απόλυτα (είναι
ότι καλύτερο υπάρχει) για µετάδοση µε υψηλούς ρυθµούς σε περιβάλλον WLAN
δικτύων.
Για τη µετάδοση στο 802.11a έχουν οριστεί 12 κανάλια, εύρους 20MHz, σε
απόσταση 20MHz µεταξύ τους σε τρεις ζώνες συχνοτήτων.
Εδώ δεν υπάρχει επικάλυψη ανάµεσα στα κανάλια. Η χαµηλότερη ζώνη
προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο, ενώ η υψηλότερη που έχει τέσσερα
κανάλια για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

•

∆υναµική προσαρµογή ρυθµού µετάδοσης
Το πρότυπο υποστηρίζει δυναµική προσαρµογή του ρυθµού µετάδοσης (dynamic
rate shifting). Αυτό σηµαίνει ότι αυτόµατα θα επιλεγεί ο µέγιστος ρυθµός που
µπορεί να υποστηριχθεί, ώστε να έχουµε αξιόπιστη µετάδοση, δηλαδή µετάδοση
χωρίς λάθη.
Έτσι, όσο αποµακρυνόµαστε από το σηµείο πρόσβασης, τόσο ελαττώνεται το
σήµα που λαµβάνουµε από αυτό και τόσο ελαττώνεται ο ρυθµός µετάδοσης για
να µπορεί να υποστηριχθεί αξιόπιστη µετάδοση. Για παράδειγµα ο ρυθµός
µετάδοσης 1Mbps απαιτεί για τη χωρίς λάθη µετάδοση περίπου δέκα φορές
µικρότερη ισχύ σήµατος απ’ ότι ο ρυθµός 11Mbps.
Ισοδύναµα, µπορούµε να ανταλλάξουµε απόσταση για µεγαλύτερο ρυθµό
µετάδοσης. Έτσι, µπορούµε να έχουµε σύνδεση σε µεγαλύτερες αποστάσεις αλλά
µε µικρότερο ρυθµό µετάδοσης.
Το ίδιο συµβαίνει όταν λόγω αυξηµένου θορύβου ή παρεµβολών δεν µπορεί να
υποστηριχθεί ο µεγαλύτερος ρυθµός. Η επικοινωνία γίνεται τότε σε κάποιον
µικρότερο ρυθµό.
Για τη σωστή λειτουργία του µηχανισµού υπάρχουν κάποια εσωτερικά κριτήρια
για το πως και πότε θα γίνει η µετάβαση από ένα τρόπο µετάδοσης σε έναν άλλο.
Η όλη διαδικασία της προσαρµογής είναι διαφανής στον χρήστη.

•

Ταχύτητα µετάδοσης
Το 802.11b υποστηρίζει ρυθµούς µετάδοσης 1, 2 ,5.5 , 11Mbps. Οι ταχύτητες
αυτές είναι ονοµαστικές και αναφέρονται στο ρυθµό µετάδοσης στο ραδιοδίαυλο.
Η πραγµατική ταχύτητα, αυτή που αντιλαµβάνεται ο χρήστης στον υπολογιστή
του, είναι αρκετά µικρότερη, ως και το µισό της ονοµαστικής.
Ο λόγος είναι ότι τα πακέτα που µεταφέρουν την πληροφορία, έχουν σηµαντικό
ποσοστό πλεονάζουσας πληροφορίας, όπως για παράδειγµα τον αύξοντα αριθµό
πακέτου, ή πληροφορία για την ανίχνευση των λαθών. Αφετέρου υπάρχουν νεκρά
διαστήµατα, όπου δεν γίνεται µετάδοση, όπως και µεγάλος αριθµός µηνυµάτων
που δεν περιέχουν χρήσιµη πληροφορία, όπως για παράδειγµα οι επιβεβαιώσεις
για τη σωστή λήψη των πακέτων πληροφορίας.
Μπορούµε να πούµε ότι αυτό είναι ένα αντίτιµο, για να έχουµε αξιόπιστη
ασύρµατη µετάδοση, δηλαδή θυσιάζουµε ένα µέρος του ρυθµού µετάδοσης για
να υλοποιήσουµε µηχανισµούς που θα βελτιώσουν τη ποιότητα της µετάδοσης.
Επιπλέον σε µετάδοση σε περιβάλλον µε άσχηµες συνθήκες µετάδοσης (θόρυβος,
παρεµβολές), λόγω των επανεκποµπών πακέτων ο πραγµατικός ρυθµός
µετάδοσης υποβαθµίζεται ακόµα περισσότερο.
Αντίστοιχα το 802.11g και 802.11a έχουν ονοµαστικούς ρυθµούς µετάδοσης 6,
12, 24, 36, 48, 54 Mbps µε το 802.11g να υποστηρίζει για λόγους συµβατότητας
µε το 802.11b επιπλέον και τους ρυθµούς 1, 2 ,5.5 , 11Mbps. Οι πραγµατικοί
ρυθµοί µετάδοσης είναι και εδώ αρκετά µικρότεροι, µικρότεροι από το µισό του
ονοµαστικού και επηρεάζονται πολύ από τις συνθήκες µετάδοσης.

Κανάλια λειτουργίας και προδιαγραφές
Αδειοδότηση
Τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα εργάζονται σε κάποια από τις ISM (Instrumentation,
Scientific, and Medical) ζώνες. Αυτές είναι ζώνες συχνοτήτων που η χρήση τους δεν
απαιτεί αδειοδότηση (unlicenced). Η χρήση τους προορίζεται, όπως αναφέρει και η
ονοµασία τους για χρήση σε βιοµηχανικό περιβάλλον, για επιστηµονικούς εκπαιδευτικούς - ιατρικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση δεν προορίζεται για εµπορική
εκµετάλλευση και γι αυτό άλλωστε οι συχνότητες αυτές δεν αδειοδοτούνται.
Εύρος ISM Ζώνης
902 - 928MHz
2.400 - 2.483GHz
5.15 - 5.35GHz
5.725 - 5.875GHz
Οι περισσότερες από αυτές τις ζώνες είναι διεθνείς, δηλαδή, ισχύουν σε όλον το κόσµο.
Όµως, υπάρχουν διαφοροποιήσεις τόσο στο φάσµα που διατίθεται όσο και στους
ρυθµιστικούς κανόνες, όπως περιγράφονται από την κάθε εθνική ρυθµιστική αρχή.
Έτσι για παράδειγµα η διεθνής ζώνη των 2.4GHz είναι: (τελευταία ενηµέρωση 8 Ιουλίου
2004)
Κανάλια

Φάσµα συχνοτήτων

EIRP (dBm)

Ευρώπη

1..13

2400-2483.5

20dBm

Β. Αµερική

1..11

2400-2473

30dBm
(οµοιοκατευθιντικά)
36dBm (κατευθιντικά)

Ιαπωνία

14

2471-2497

20dBm

Ισπανία

10..12

2445-2475

20dBm

Γαλλία

1..13

2400-2483.5

20dBm (εσωτερικά)
10dBm (εξ. κανάλια 10..13)

Βέλγιο

1..13

2400-2483.5

Εξωτερικά µόνο το καν. 13

Αυστραλία

1..9

2400-2483

36dBm (Ch 1..9)
23dBm (Ch 10..13)

Οι κεντρικές συχνότητες των καναλιών είναι οι ακόλουθες:
Κανάλι

Κεντρική Συχνότητα (ΜΗz)

1

2412

2

2417

3

2422

4

2427

5

2432

6

2437

7

2442

8

2447

9

2452

10

2457

11

2462

12

2467

13

2472

14

2484

Η απόσταση µεταξύ των καναλιών είναι 5MHz και το εύρος κάθε καναλιού είναι
περίπου 22ΜΗz. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει επικάλυψη των καναλιών και τα µη
επικαλυπτόµενα κανάλια είναι µόνο 3.
Για τις συσκευές οι οποίες προωθούνται σε ένα κράτος πρέπει ο κατασκευαστής να
βεβαιώσει ότι τηρεί τις συστάσεις τις αντίστοιχης ρυθµιστικής ισχύς. Προτεραιότητα
έχουν οι ρυθµιστικοί κανόνες που δηµοσιεύονται από την τοπική ρυθµιστική αρχή.
Έτσι στην Ελλάδα έχει δοθεί για ελεύθερη χρήση το εύρος συχνοτήτων από 2402MHz
ως 2482MHz. Ο βασικός περιορισµός είναι ότι το εύρος αυτό δεν θα χρησιµοποιείται για
εµπορική χρήση και ότι η ισοδύναµα εκπεµπόµενη ισχύς, EIRP (Effective Isotropically
Radiated Power) δεν θα ξεπερνά τα 100mw (20dBm).

Εξοπλισµός ασύρµατου δικτύου
Βασικό στάδιο στην υλοποίηση ενός ασύρµατου δικτύου είναι η επιλογή του
εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της υλοποίησης,
να ακολουθεί τους κανονισµούς, να τηρεί κάποιες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα να έχει
ένα λογικό κόστος.
Τα βασικά δοµικά στοιχεία ενός ασύρµατου συστήµατος είναι η ασύρµατη συσκευή και
το αντίστοιχο κεραιοσύστηµα. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία συσκευών και κεραιών
διαφόρων τύπων µε διαφορετικές προδιαγραφές, ποιότητα κατασκευής και κόστος, η
σωστή επιλογή ανάµεσα τους απαιτεί στοιχειώδη τουλάχιστον γνώση των
χαρακτηριστικών τους.
Το παρακάτω σχήµα δείχνει ένα απλοποιηµένο λειτουργικό διάγραµµα ενός ασύρµατου
συστήµατος.
Στην κατεύθυνση της λήψης η κεραία συλλαµβάνει το ηλεκτροµαγνητικό κύµα, το
µετατρέπει σε ηλεκτρικό και διαµέσου κατάλληλου καλωδίου το µεταφέρει στο δέκτη.
Εκεί γίνεται ενίσχυση του σήµατος, φιλτράρισµα του ώστε να απορριφθούν τα γειτονικά
κανάλια και αποδιαµόρφωση του.
Το ανακτώµενο ψηφιακό σήµα οδηγείται µέσω κατάλληλης διεπαφής προς τον
υπολογιστή µας.
Στην κατεύθυνση της εκποµπής το σήµα πληροφορίας µεταφέρεται στην ασύρµατη
συσκευή, όπου διαµορφώνεται στο κατάλληλο RF σήµα. Αυτό οδηγείται στην κεραία
όπου και εκπέµπεται µε τη µορφή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο χώρο.

Κεραία
Ο ρόλος της είναι να µετατρέπει τα ηλεκτρικά σήµατα σε ραδιοκύµατα στην περίπτωση
της εκποµπής και το αντίστροφο στην κατεύθυνση τς λήψης.
Τύπος κεραίας
Στην περίπτωση της κάλυψης σε εσωτερικούς χώρους ή σε µικρές αποστάσεις η κεραία
είναι ενσωµατωµένη στην συσκευή, όπως συµβαίνει στις περισσότερες ασύρµατες

συσκευές. Στις περισσότερες µάλιστα συσκευές υπάρχουν δύο τέτοιες κεραίες ώστε να
αντιµετωπίζονται το φαινόµενο των ανακλάσεων που είναι έντονο σε εσωτερικούς
χώρους.
Αντίθετα σε περιπτώσεις κάλυψης εξωτερικών χώρων ή σε περιπτώσεις που θέλουµε να
αυξήσουµε την εµβέλεια χρησιµοποιούµε εξωτερικές κεραίες. Αυτές έχουν την ιδιότητα
να συγκεντρώνουν την ακτινοβολία σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις.
Να σηµειωθεί ότι η προσθήκη εξωτερικής κεραίας σε µια συσκευή, αυτόµατα αλλάζει τα
χαρακτηριστικά εκποµπής της, αφαιρώντας της την πιστοποίηση καταλληλότητας. Έτσι
τούτο πρέπει να γίνεται σε εξοπλισµό που προβλέπει την προσθήκη εξωτερικής κεραίας
και λαµβάνοντας υπόψη το ρυθµιστικό πλαίσιο, αλλά και τους κανόνες καλής σχεδίασης.
Σε αντίθετη περίπτωση παραβαίνουµε τον κανόνα χρήσης της ζώνης συχνοτήτων ISM.
Ανάλογα µε το εύρος γωνιών στο οποίο εκπέµπουν οι κεραίες χωρίζονται σε κάποιους
βασικούς τύπους. Μια κατευθυντική κεραία συγκεντρώνει την εκποµπή της σε µια
κατεύθυνση, έχοντας εύρος του κύριου λοβού ακτινοβολίας λίγες µοίρες, παρέχοντας
έτσι µεγάλο κέρδος και δίνοντας την δυνατότητα για πραγµατοποίηση ζεύξεων µεγάλων
αποστάσεων. Υπάρχει η οµοιοκατευθυντική κεραία, η οποία εκπέµπει σε εύρος 360
µοιρών, προς όλες της κατευθύνσεις. Αυτές οι κεραίες καλό είναι να αποφεύγονται λόγω
του µεγάλου ποσού θορύβου που προκαλούν. Τέλος οι κεραίες τοµέα έχουν γωνία
οριζόντιας κάλυψης από 40 έως 180 µοίρες.
Ένα χαρακτηριστικό της κεραίας, που είναι ενδεικτικό για την κατευθυντικότητα της
είναι το κέρδος. Το κέρδος µετριέται σε µονάδες dBi και εκφράζει την ενίσχυση της
εκποµπής µιας κεραίας προς µια κατεύθυνση σε σχέση µε την περίπτωση που η ισχύς
σκορπίζονταν οµοιόµορφα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Έτσι, πρώτη επιλογή είναι ο τύπος της κεραίας και το κέρδος της ανάλογα µε την
περιοχή που θέλουµε να καλύψουµε και την εµβέλεια που θέλουµε να έχουµε.
Πέρα από την κατευθυντικότητα, και το είδος της κεραίας, πρέπει να λάβουµε σοβαρά
υπόψη κατά την επιλογή µας και µια σειρά από άλλους παράγοντες:
•

Εγκατάσταση
Κάποιες κεραίες είναι πιο εύκολες στην εγκατάσταση ή απαιτούν καλύτερη
στήριξη. ∆ιάφορες συνθήκες εγκατάστασης µπορούν να µας αποτρέψουν από την
αγορά µίας κατά τα άλλα ενδεδειγµένης λύσης.

•

Ποιότητα κατασκευής
Αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα επιλογής. Όταν επιλέξουµε µια εσωτερική
κεραία θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη από υλικά τα οποίο δεν είναι
εύφλεκτα ή προκαλούν καπνούς και να µην είναι εύθραυστη. Μια εξωτερική
κεραία θα πρέπει να έχει µεγάλη αντοχή στον χρόνο, και να αντέχει στις έντονες
καιρικές συνθήκες είτε πρόκειται για βροχή-υγρασία, είτε για έντονο αέρα.
Ποιοτική κατασκευή σηµαίνει, επίσης, ανωτερότητα στα ηλεκτρικά της
χαρακτηριστικά. Έτσι, πρέπει να έχει καλό διάγραµµα ακτινοβολίας ώστε να

παρεµβάλλει και να επηρεάζεται από παρεµβολές όσο το δυνατό πιο λίγο.
•

∆ιακριτικότητα
Κάποιες φορές για λόγους αισθητικής, κυρίως σε εσωτερικούς χώρους,
καταφεύγουµε σε χρήση όσο το δυνατό πιο µικρών και διακριτικών κεραιών

•

Κόστος
Το κόστος µιας κεραίας διαφέρει όσο και η ποικιλοµορφία της. Μερικές λύσεις
είναι αρκετά πιο ακριβές, από κάποιες άλλες. Μια εξισορρόπηση µεταξύ κόστους
και αποτελεσµατικότητας, βάση των ιδιαίτερων αναγκών, είναι καλή τακτική.

•

∆ιασύνδεση κεραίας – συσκευής
Εκτός των κεραιών που είναι ενσωµατωµένες στην ασύρµατη συσκευή, στις
υπόλοιπες µεταφέρουµε το ραδιοσήµα µέσω οµοαξονικού καλωδίου και
συνδετήρων κατάλληλων προδιαγραφών.

Ασύρµατη συσκευή
Πρότυπο
Οι ασύρµατες συσκευές καταρχήν χωρίζονται ανάλογα µε τα πρότυπα που υλοποιούν.
Υπάρχουν συσκευές για κάθε ένα από τα πρότυπα 802.11b, 802.11g, 802.11a, ενώ
ολοένα και πιο προσιτές και δηµοφιλείς γίνονται οι συσκευές που υλοποιούν
περισσότερα του ενός πρότυπα (b/g, a/b, a/g, b/g/a). Κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες του
κάθε προτύπου επιλέγουµε την κατάλληλη λύση για την εφαρµογή µας.
Τύπος
Οι ασύρµατες συσκευές µπορεί να είναι µε µορφή κάρτας ή αυτόνοµες συσκευές. Μία
αυτόνοµη συσκευή συνδέεται µε το υπόλοιπο δίκτυο µέσω µιας τυποποιηµένης διεπαφής
Ethernet ή USB. Αυτές µπορούν να εκτελούν κάποιες επιπρόσθετες δικτυακές
λειτουργίες όπως να ενσωµατώνουν ένα switch ή ένα ADSL modem ή να υλοποιούν
πρωτόκολλα όπως το DHCP ή το ΝΑΤ.
Μια συσκευή µε µορφή κάρτας τοποθετείται σε µια θέση pci, mini-pci, pcmcia του
υπολογιστή µας.
Ακολουθούν δύο τυπικά παραδείγµατα. Η πρώτη υλοποίηση είναι ενός ασύρµατου
κόµβου µε χρήση ασύρµατης κάρτας ενώ η δεύτερη γίνεται µε την χρήση µια εσωτερικής
συσκευής.

Υλοποίηση µε ασύρµατη κάρτα

Ένας υπολογιστής σε Windows, Linux, BSD λειτουργικό φιλοξενεί την ασύρµατη κάρτα,
αναλαµβάνοντας και κάποιες επιπρόσθετες λειτουργίες όπως για παράδειγµα
δροµολόγηση, firewalling, και διάφορες υπηρεσίες όπως web hosting, ftp server κ.α.
Το τοπικό ενσύρµατο δίκτυο µέσω του υπολογιστή αυτού έχει πρόσβαση στο ασύρµατο
δίκτυο. Φυσικά, η πιο απλή υλοποίηση θα περιλάµβανε τον υπολογιστή µας εφοδιασµένο
µε µια ασύρµατη κάρτα.

Υλοποίηση µε αυτόνοµη συσκευή

Η ίδια περίπτωση µε πριν µε τη διαφορά ότι τη λειτουργία της ασύρµατης σύνδεσης την
αναλαµβάνει εξωτερική συσκευή η οποία συνδέεται µε ethernet στον υπολογιστή µας.

Λειτουργίες
Υπάρχουν αυτόνοµες συσκευές που έχουν τη λειτουργικότητα ενός σηµείου πρόσβασης,
άλλες που έχουν αυτή ενός ασύρµατου σταθµού. Επίσης κάποιες µας δίνουν την
δυνατότητα επιλογής του τρόπου λειτουργίας και κάποιες ενσωµατώνουν επιπρόσθετους
τρόπους λειτουργίας όπως αυτές του επαναλήπτη (repeater) ή της ασύρµατης γέφυρας
(bridge). Είναι σηµαντικό να θυµόµαστε ότι οι τρόποι λειτουργίας που υπόσχονται οι
κατασκευαστές και είναι εκτός προτύπου δουλεύουν µόνο µεταξύ προϊόντων του ίδιου
κατασκευαστή και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αποτελούν κριτήριο για την επιλογή
µας. Οι ασύρµατες κάρτες από την άλλη πλευρά υλοποιούν µόνο τη λειτουργία του
ασύρµατου σταθµού. Εξαίρεση αποτελούν οι κάρτες που φέρουν Prism chipset, οι οποίες
σε λειτουργικό Linux µε χρήση κατάλληλων οδηγών µπορούν να λειτουργήσουν και σαν
σηµείο πρόσβασης (AP).
Χρήση
∆ιαφοροποίηση υπάρχει στις συσκευές ανάλογα µε το αν προορίζονται για εσωτερική ή
εξωτερική χρήση. Αυτές για χρήση σε εξωτερικούς χώρους έχουν µεγαλύτερες ανοχές
για τη θερµοκρασία λειτουργίας, µπορούν να δουλέψουν σε αντίξοο περιβάλλον, αλλά
έχουν αρκετά υψηλότερη τιµή.
∆υνατότητες
Οι συσκευές του εµπορίου ποικίλουν όσον αφορά τις δυνατότητες τους. Μερικές
δυνατότητες µπορεί να είναι η ρύθµιση της ισχύος εκποµπής, η µέτρηση της στάθµης
λήψης και του θορύβου, η ενσωµάτωση επιπλέον λειτουργιών ασφαλείας, η λήψη
στατιστικών κ.α.
Η διαχείριση τους µπορεί να γίνει µέσω web διεπαφής, µε telnet, µε snmp, µε κάποιο
χρηστικό πρόγραµµα από τον κατασκευαστή.
Κόστος
Η τιµή ενός σηµείου πρόσβασης είναι ανώτερη ενός ασύρµατου σταθµού και µπορεί να
είναι από 100 ως 1000 ευρώ. Η τιµή µιας απλής ασύρµατης κάρτας µπορεί να είναι από
50 ως 150 ευρώ.
Τελευταίοι αλλά όχι λιγότερο σηµαντικοί κανόνες
Σαν πρώτες προτεραιότητες στις επιλογές µας βάζουµε την ασφάλεια και την τήρηση
των κανονισµών. Η ζώνη µπορεί να είναι ελεύθερη αλλά διατηρούµε το δικαίωµα
χρήσης της µόνο εφόσον συµµορφωνόµαστε µε το κανονιστικό πλαίσιο χρήσης της.
Τηρούµε ευλαβικά τους κανόνες καλής σχεδίασης ραδιοδικτύου. Εκπέµπουµε µόνο προς
την περιοχή που θέλουµε να καλύψουµε, χρησιµοποιούµε κατάλληλες και καλής
ποιότητας κεραίες µε µικρούς παρασιτικούς λοβούς και ποιοτικές συσκευές και το
κυριότερο εκπέµπουµε µόνο τόσο όσο χρειάζεται.
Σεβόµαστε το πόρο που λέγεται ραδιοφάσµα προσπαθώντας να κάνουµε τη δουλειά µας,
χωρίς να παρενοχλούµε τους άλλους και ρυπαίνοντας όσο το δυνατό λιγότερο τις
ραδιοσυχνότητες.

Ρύθµιση ασύρµατων συσκευών
Εγκατάσταση WLAN
Πριν γίνει η εγκατάσταση ενός ασύρµατου δικτύου WLAN, θα πρέπει να γνωρίζουµε τις
δυνατότητες και τους περιορισµούς του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσουµε. Ένας
εµπειρικός κανόνας είναι να επιλέγονται συσκευές ίδιου κατασκευαστή, κάτι που µειώνει
τον κίνδυνο να παρουσιαστούν ασυµβατότητες.
Αφού έχουµε στην κατοχή µας τον εξοπλισµό, θα πρέπει:
1. Να επιλέξουµε τα σηµεία όπου θα τοποθετήσουµε το ή τα σηµεία πρόσβασης
(βάση της περιοχής που θέλουµε να καλύψουµε και τις ιδιοµορφίες του χώρου).
2. Να συνδέσουµε και να ρυθµίσουµε το σηµείο πρόσβασης στο υπάρχον δίκτυο.
3. Να ρυθµίσουµε και να συνδέσουµε τις ασύρµατες συσκευές στο AP
4. Προαιρετικά µπορούµε να ασφαλίσουµε την ασύρµατη σύνδεση ενεργοποιώντας
την προστασία της.

Site Survey - Επιλογή τοποθεσίας για το Access Point
Όταν ανοίγουµε την συσκευασία της συσκευής που λειτουργεί ως AP για να την
δοκιµάσουµε είναι λογικό να την τοποθετήσουµε πάνω στο γραφείο µας και να κάνουµε
την όλη συνδεσµολογία εκεί. Αυτό δεν είναι λάθος αν οι ασύρµατες συσκευές που θα
συνδεθούν στο AP βρίσκονται κοντά και είναι σε οπτική επαφή. Τις περισσότερες όµως
φορές υπάρχουν φυσικά εµπόδια, όπως µεσοτοιχίες, µεταλλικά έπιπλα - χωρίσµατα και
οι ασύρµατες συσκευές βρίσκονται σε κάποια απόσταση. Αυτά τα εµπόδια είναι ικανά να
υποβαθµίσουν αρκετά την ποιότητα της σύνδεσης σε σηµείο που η σύνδεση να µην είναι
εφικτή. Έτσι, παρατηρούµε στις περισσότερες περιπτώσεις, ότι η εµβέλεια της συσκευής
σε εσωτερικούς χώρους, είναι αρκετά µικρότερη σε πραγµατικές συνθήκες, συγκριτικά
µε αυτή που αναγράφεται στην συσκευασία.
Αυτό είναι λογικό αν σκεφτούµε ότι τα ασύρµατα δίκτυα χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα
για να επικοινωνήσουν οι συσκευές, οπότε αυτά συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις
ιδιότητες τους και ακολουθούν τους νόµους της φυσικής, µε αποτέλεσµα να
επηρεάζονται είτε από φυσικά εµπόδια είτε από άλλες ραδιοκυµατικές παρεµβολές.
Ένας τρόπος να αποφύγουµε την υποβάθµιση του σήµατος, είναι να τοποθετήσουµε το
σηµείο πρόσβασης σε σηµείο που να παρεµβάλλονται όσο το δυνατόν λιγότερα
αντικείµενα. Έτσι, είναι σύνηθες να το τοποθετούµε σε ψηλά σηµεία είτε πάνω στον
τοίχο, είτε πάνω σε ένα ράφι. Η οπτική επαφή είναι ένας εµπειρικός κανόνας, αλλά στην
πραγµατικότητα αυτό που επιδιώκουµε είναι να υπάρχει ραδιοκυµατική επαφή. Πως
όµως µπορούµε να ελέγξουµε την περιοχή κάλυψης του AP καθώς και την ποιότητα του
σήµατος;

Site Survey
Επειδή η συµπεριφορά των ραδιοκυµάτων σε διάφορα υλικά ποικίλει (ανάκλαση,
διάθλαση, µερική ή ολική απορρόφηση), συν το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες που επιδρούν ο µόνος τρόπος να ελέγξουµε την ποιότητα του σήµατος είναι
να κάνουµε προσοµοίωση της λειτουργίας ενός client σε διάφορα σηµεία και να
σηµειώσουµε τα αποτελέσµατα σε ένα χάρτη κάλυψης. Είναι σηµαντικό να γίνεται
έρευνα έτσι ώστε να εντοπίζονται τα σηµεία όπου δεν υπάρχει κάλυψη ή η ποιότητα του
σήµατος είναι χαµηλή, κάτι που σηµαίνει και µικρές ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων.
Εξίσου σηµαντικό όµως µε την επιδίωξη της κάλυψης µιας περιοχής πολλές φορές είναι
και η αποφυγή της κάλυψης σε µια άλλη περιοχή, είτε από θέµα ασφάλειας, έτσι ώστε να
µειώσουµε τα σηµεία που µπορεί να αποτελέσουν σηµείο εισβολής, είτε για να
αποφύγουµε τυχών παρεµβολές από άλλες ασύρµατες συσκευές που µπορούν να
ανήκουν σε µας ή στον γείτονα µας.
Ένας πρόχειρος τρόπος για site survey είναι να χρησιµοποιήσουµε ένα φορητό
υπολογιστή, εφοδιασµένο µε µια ασύρµατη κάρτα δικτύου και µε κατάλληλο λογισµικό,
µε τον οποίο θα ελέγχουµε το σήµα που θα λαµβάνουµε σε διάφορα σηµεία
ενδιαφέροντος µας.
Μερικές οδηγίες για σωστή τοποθέτηση του AP:
-

-

Είναι καλό να επιλέγονται ψηλά σηµεία για την τοποθέτηση του, έτσι ώστε να
αποφεύγονται διάφορα εµπόδια. (τοίχο, ψηλό ράφι κτλ)
Η συνήθης ανεπηρέαστη κάλυψη του είναι κυκλική, οπότε συνήθως επιλέγεται να
τοποθετείται στο κέντρο ενός χώρου. Αν χρησιµοποιηθούν πάνω από ένα AP θα
πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο η κοινή περιοχή κάλυψης, οπότε
τοποθετούνται σε απόσταση και αντιδιαµετρικά.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα πιο αδύνατα σηµεία κάλυψης βρίσκονται στην
πάνω και κάτω µεριά της συσκευής που δουλεύει ως AP, κάτι ιδιαίτερα
σηµαντικό όταν σχεδιάζεται η κάλυψη ενός χώρου µε πολλούς ορόφους.
Μην τοποθετείτε το Access Point κοντά σε µεταλλικές κατασκευές ή έπιπλα.
Μην τοποθετείτε το Access Point κοντά σε υδάτινες κατασκευές (ενυδρεία ή
διακοσµητικά τρεχούµενα νερά)
Κρατήστε το AP σε απόσταση από άλλες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια
συχνότητα (όπως οι φούρνοι µικροκυµάτων και τα ασύρµατα τηλέφωνα DECT)
Σε περίπτωση που δεν θέλουµε εξωτερική κάλυψη θα πρέπει να αποφύγουµε την
τοποθέτηση της συσκευής που λειτουργεί ως AP δίπλα από το παράθυρο, ενώ σε
αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνδέσουµε εξωτερική κεραία.
Μην τοποθετείτε την συσκευή που λειτουργεί ως AP εκτεθειµένη σε εξωτερικό
χώρο, εκτός αν οι προδιαγραφές του είναι για εξωτερική χρήση.

Κάθε ασύρµατη συσκευή συνοδεύεται από αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης ανάλογα
µε το µοντέλο λειτουργίας της και την συνδεσµολογία που θα ακολουθήσουµε. Παρότι
το περιβάλλον, ποικίλει από την µία συσκευή στην άλλη, και από το ένα λειτουργικό

σύστηµα στο άλλο, θα πρέπει να ορίσουµε οπωσδήποτε µερικά κύρια χαρακτηριστικά
όπως:
-

Το SSID ή network id, (συνήθως το επιλέγουµε από µια λίστα µε διαθέσιµα
SSIDs)
τις ip διευθύνσεις (συνήθως αναγνωρίζονται και δίνονται αυτόµατα από τον
DHCP server του δικτύου).
την µέθοδο ασφάλειας που θα χρησιµοποιήσουµε (για να κάνουµε την σύνδεση
θα πρέπει να εισάγουµε τον κωδικό που µας έχει δοθεί από τον administrator του
ασύρµατου δικτύου).
Καθώς και τον τύπο σύνδεσης (εξαρτάται από τον τύπο συσκευής που θέλουµε
να συνδέσουµε)

Τις περισσότερες φορές µαζί µε την συσκευή παρέχεται και ένα ειδικό λογισµικό που
επιτρέπει την ρύθµιση των διαφόρων παραµέτρων, είτε µέσω ενός web περιβάλλοντος
είτε µέσω κάποιας ειδικής κονσόλας Μερικές ακόµα συνηθισµένες ρυθµίσεις ενός
σηµείου πρόσβασης είναι το κανάλι λειτουργίας, η επιτρεπόµενη ταχύτητα σύνδεσης, ο
τρόπος λειτουργίας (δείτε το συνοδευτικό εγχειρίδιο που συνοδεύει την κάθε συσκευή
για περισσότερες πληροφορίες).
Παρακάτω θα αναφερθούµε αναλυτικότερα σε µερικές τυπικές περιπτώσεις
εγκατάστασης σε ασύρµατο σταθµό.

Εγκατάσταση Ασύρµατης PCMCIA κάρτας σε Windows XP
Τοποθέτηση της κάρτας στο φορητό υπολογιστή
1.

Σιγουρευτείτε ότι ο υπολογιστής είναι κλειστός.

2.
Τοποθετήστε την κάρτα δικτύου µέσα σε µία από τις δύο PCMCIA θύρες στην
δεξιά ή την αριστερή πλευρά του υπολογιστή.

Θύρα τοποθέτησης της ασύρµατης κάρτας.

3.
Μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσετε κάποιο κάλυµµα ή κάποια υπάρχουσα
ψεύτικη κάρτα η οποία θα είναι ήδη µέσα στην θύρα. Για να το κάνετε αυτό πατήστε το
κουµπί που υπάρχει ακριβώς δίπλα ή ξεκολλήστε το κάλυµµα.
4.
Η κάρτα πρέπει να µπει στην θύρα µε σχετική ευκολία και δεν πρέπει να την
πιέσετε. Ένα µικρό µέρος της θα µείνει εκτός της θύρας. Πρέπει να τοποθετηθεί µε
τέτοιον τρόπο έτσι ώστε το λογότυπο του κατασκευαστή να είναι στην πάνω µεριά.
5.
Είστε έτοιµοι να θέσετε σε λειτουργία τον υπολογιστή και να προχωρήσετε στην
εγκατάσταση του λογισµικού.
Εγκατάσταση λογισµικού της ασύρµατης κάρτας
Σηµείωση: Οι παρακάτω οδηγίες έχουν δοκιµαστεί πάνω σε Cisco Aironet 350 series
Wireless LAN Adapter και σε Lucent Technologies Orinoco 11 Mbit/s Fixed Wireless
Gold κάρτα.
Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα και ότι είστε µέσα στην περιοχή
κάλυψης του δικτύου.
1.

Εκκινήστε τα Windows XP.

2.

Η επιφάνεια εργασίας θα εµφανιστεί. Σύντοµα θα εµφανιστεί µήνυµα στην δεξιά
κάτω µεριά της οθόνης που θα σας ενηµερώνει ότι βρέθηκε καινούργιο υλικό
αναφέροντας την κάρτα που έχετε εισάγει.

Εύρεση Νέου Υλικού

Μετά από µερικά δευτερόλεπτα και πάλι χωρίς να χρειαστεί να κάνετε κάποια
κίνηση, θα εµφανιστεί άλλο ένα µήνυµα το οποίο θα σας ενηµερώνει ότι
φορτώνονται οι οδηγοί της συσκευής, και όταν ολοκληρώθεί η διαδικασία επιτυχώς
θα εµφανιστεί το παρακάτω παράθυρο.

Επιτυχή εγκατάσταση νέου υλικού

Από την στιγµή που θα έχει ενεργοποιηθεί η συσκευή ένα παράθυρο θα
εµφανιστεί πάλι κάτω δεξιά της οθόνης, µε την ένδειξη "Wireless Network
Connection. One or more wireless networks are available..." ενηµερώνοντας σας
ότι υπάρχει κάποιο ασύρµατο δίκτυο στην περιοχή. Κάντε κλικ εκεί που λέει
"click here"

Pop-up Ασύρµατης Σύνδεσης ∆ικτύου

Θα εµφανιστεί κάτω δεξιά της οθόνης ένα πλαίσιο όπου θα εµφανίζονται δύο
3.
επιλογές. Επιλέγουµε το "View Available Wireless Networks"

Εµφάνιση των διαθέσιµων ασύρµατων δικτύων

Επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε από την διαθέσιµη λίστα και στο
πεδίο "Network key" βάλτε το κλειδί – κωδικό που σας έχει δοθεί σε περίπτωση που έχει
ενεργοποιηθεί η προστασία της σύνδεσης. Επαναλάβετε τον κωδικό. Τις περισσότερες
φορές αυτά είναι τα βήµατα που αρκούν για να συνδεθείτε, οπότε πατάτε το κουµπί
"Connect" χωρίς να επιλέξετε κάποια άλλη επιλογή.
4.

Παράθυρο Ασύρµατης Σύνδεσης ∆ικτύου

Αν όλα τα βήµατα έχουν εκτελεστεί επιτυχώς το επόµενο pop-up µήνυµα θα
εµφανιστεί στο κάτω δεξιά µέρος της οθόνης (δείτε το σχήµα) — "Connected to: Όνοµα
του δικτύου" καθώς και την ισχύ του σήµατος “signal strength:”. Αν η ισχύ είναι χαµηλή
δεν είναι ένδειξη λάθους εγκατάστασης. Προσπαθήστε να µετακινηθείτε σε διαφορετική
τοποθεσία µέχρι να βελτιωθεί το σήµα.
5.

Σχήµα: Pop-up Ασύρµατης Σύνδεσης ∆ικτύου

Εγκατάσταση Ασύρµατης Σύνδεσης σε Mac OS X
Οι περισσότεροι νέοι Apple φορητοί υπολογιστές, iBook και PowerBook, έρχονται µε
την AirPort wireless κάρτα ενσωµατωµένη. Αν ο φορητός δεν έχει ασύρµατη
υποστήριξη, θα χρειαστεί να αγοράσετε µία Apple AirPort Extreme Card (για τα
τελευταία µοντέλα Macs) ή µια Apple AirPort Card (για τα παλιότερα Macs). Από την
στιγµή που µια Airport κάρτα είναι προ-εγκατεστηµένη ή την έχετε εγκαταστήσει εσείς,
δεν υπάρχει ανάγκη να προσθέσετε κάποιο άλλο λογισµικό αφού η υποστήριξη της
ασύρµατης δικτύωσης αποτελεί ήδη µέρος του Mac OS X.
Αν το Mac έχει εγκατεστηµένη ασύρµατη κάρτα, θα πρέπει να βλέπετε ένα εικονίδιο
στην πάνω δεξιά µεριά της οθόνης (δείτε το σχήµα). Αν δεν βλέπετε το συγκεκριµένο
εικονίδιο, είναι πολύ πιθανό ότι θα πρέπει να αγοράσετε µια από τις κάρτες που
προαναφέραµε (Οδηγίες εγκατάστασης έρχονται µε την κάρτα).

Ρύθµιση της κάρτας για ασύρµατη σύνδεση:
1.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο της κάρτας όπως φαίνεται πιο κάτω στο σχήµα και
επιλέξτε "Turn Airport On".
2.

Το εικονίδιο ασύρµατης σύνδεσης στο Mac OS X

2.
Αν είστε σε περιοχή όπου µπορείτε να λαµβάνεται κάποιο σήµα από ένα υπάρχων
ασύρµατο δίκτυο, θα εµφανιστεί στο µενού ακριβώς από κάτω και θα έχετε την
δυνατότητα να το επιλέξετε, όπως φαίνεται στο σχήµα.

Εύρεση του ασύρµατου δικτύου

3.
Επιλέξτε λοιπόν το δίκτυο κάνοντας κλικ πάνω του, και θα εµφανιστεί ένα
παράθυρο διαλόγου το οποίο θα είναι παρόµοιο µε αυτό που εµφανίζεται παρακάτω στο
σχήµα. Αν χρησιµοποιείτε έκδοση του Mac OS X 10.2 ή νεώτερη, απλά θα σας ζητηθεί
να ορίσετε τον κωδικό (στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί ή προστασία του
δικτύου). Στην έκδοση Mac OS X 10.3 θα εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου όπως
εµφανίζεται παρακάτω. Πρέπει να επιλέξετε "WEP 40/128-bit ASCII" στο µενού του
Security αν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία. Βάλτε τον κωδικό σας και επιλέξτε την
επιλογή "Add to Keychain" αν θέλετε ο υπολογιστής να ‘θυµάται’ τον κωδικό και να µην
χρειαστεί να τον ξαναβάλετε κάθε φορά που θέλετε να συνδεθείτε στο ασύρµατο δίκτυο.

Βάλτε των κωδικό για την ασύρµατη σύνδεση

4.
Κάντε κλικ στο "OK" και θα συνδεθείτε. Ένδειξη για το αν έχετε συνδεθεί
εµφανίζεται στο εικονίδιο της ασύρµατης σύνδεσης, όπου εµφανίζονται κάποιες σκούρες
γραµµές. Όσο περισσότερες είναι οι γραµµές τόσο πιο ισχυρό είναι το σήµα (δείτε το
σχήµα).

Εικονίδιο ασύρµατης σύνδεσης µε ένδειξη ισχύς

Σε αυτή την περίπτωση έχετε επιτύχει την σύνδεση σας.
Σηµείωση: Από την στιγµή που έχουµε πραγµατοποιήσει την σύνδεση µε τον φορητό
υπολογιστή µπορούµε να µεταφερθούµε από το ένα µέρος στο άλλο παρατηρώντας τις
µεταβολές του σήµατος, κάνοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα πρόχειρο site survey.

