PDAs η επανάσταση στην φορητότητα
Η αποδέσµευση από τα καλώδια προσφέρει σηµαντική
ευελιξία σε τελικούς χρήστες, ασύρµατου εξοπλισµού
και τους επιτρέπει να συνδεθούν σε µία υπηρεσία του
δικτύου ακόµα και αν δεν βρίσκονται σε σταθερό
σηµείο. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν που εµφανίζονται
ολοένα και περισσότερες φορητές ασύρµατες συσκευές
στην αγορά και σχεδόν κάθε νέος φορητός υπολογιστής
είναι εξοπλισµένος µε wi-fi.
Πέρα όµως από τους φορητούς υπολογιστές έχει
εµφανιστεί µια νέα κατηγορία µικρών, εύχρηστων,
συσκευών οι οποίες µπορούν να εκτελέσουν πολλές από
τις λειτουργίες ενός προσωπικού υπολογιστή,
παρέχοντας ταυτόχρονα αυξηµένη φορητότητα και
ευκολία χρήσης.
Οι συσκευές αυτές είναι τα Personal Digital Assistants (PDAs) ή αλλιώς υπολογιστές
παλάµης (Handhelds). Τα PDAs ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς ενσωµατώνουν
δυνατότητες ασύρµατης σύνδεσης µε τον υπόλοιπο ασύρµατο εξοπλισµό, είτε είναι ο
υπολογιστής που έχουµε στο σπίτι µας και στην δουλειά µας, είτε είναι ένα hotspot που
συναντάµε σε ένα αεροδρόµιο και µας προσφέρει σύνδεση στο διαδίκτυο.
Τα PDAs χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα το λειτουργικό σύστηµα που
υποστηρίζουν.
1. PalmOS PDA: (PalmOS λειτουργικό).
2. Windows Mobile Pocket PC: (Mobile Windows OS)
3. Linux PDA: (ειδική έκδοση του Linux OS)

PalmOS PDA

Windows Mobile Pocket PC

Κάθε εφαρµογή για να τρέξει σε αυτές τις συσκευές πρέπει να έχει φτιαχτεί εξαρχής για
το συγκεκριµένο λειτουργικό. ∆εν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την εφαρµογή Word
για παράδειγµα, όπως είναι αυτή σε ένα υπολογιστή µε Windows XP σε ένα PPC. Αντί
αυτού υπάρχει σε σχεδόν όλες τις πλατφόρµες η αντίστοιχη έκδοση (µε τους όποιους

περιορισµούς) η οποία µπορεί να διαβάσει είτε απευθείας είτε µε µετατροπή τα αρχεία
της έκδοσης για PC (πχ τα .doc).
∆υνατότητες Ασύρµατης Σύνδεσης
Λόγω του χαρακτήρα τους ως φορητές συσκευές, είναι λογικό να παρέχουν αρκετές
δυνατότητες ασύρµατης σύνδεσης. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται θύρες για Υπέρυθρες
(IR), Bluetooth (BT) ή Wi-Fi. Σε πιο ακριβές κατηγορίες µπορεί να παρέχονται και οι
τρεις ασύρµατες δυνατότητες. Βέβαια όσο περισσότερο διαδίδεται η τεχνολογία Wi-Fi
τόσο πέφτουν οι τιµές (το κόστος ενός Wi-Fi enabled PDA κυµαίνεται από 300€ - 700€).
Όσο η τεχνολογία θα εξελίσσεται θα έχουµε ολοένα φθηνότερες – και µε µεγαλύτερες
δυνατότητες συσκευές. Μέχρις στιγµής όλες οι λύσεις Wi-Fi για PDAs περιορίζονται στο
πρότυπο IEEE 802.11b.
Bluetooth (ΒΤ) έναντι Wifi (802.11b)
Το Bluetooth (BT) δεν ανήκει στο σύνολο των ασύρµατων προτύπων IEEE 802.11. Είναι
παρόµοιο µε το WiFi από την άποψη ότι συνδέει δύο συσκευές ασύρµατα µε την χρήση
ραδιοκυµάτων. Οι διαφορές είναι οι εξής:
Ταχύτητα: O ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων µε BT φθάνει περίπου στα ~ 720kbps, ενώ
µε το WiFi το µέγιστο είναι τα 11mbps.
Απόσταση: Το BT αρχικά σχεδιάστηκε για µικρές αποστάσεις, µέχρι 10 µέτρα, ενώ το
WiFi θεωρητικά µε εσωτερική κεραία µπορεί να φτάσει τα 300 µέτρα.
Εφαρµογή: Το BT σχεδιάστηκε ως αντικατάστατο του καλωδίου, και εποµένως συνδέει
συσκευές σηµείο προς σηµείο. Το WiFi σχεδιάστηκε για να αποτελέσει ένα πλήρες
ασύρµατο δίκτυο.
Απλότητα: Οι BT συσκευές είναι άµεσα διαθέσιµες προς σύνδεση µε άλλες BT
συσκευές, και µια µόνο συσκευή µπορεί να συνδεθεί µέχρι εφτά άλλες ταυτόχρονα.
Κόστος: Γενικά το κόστος υλοποίησης µιας BT συσκευής είναι µικρότερο από µιας
αντίστοιχης WiFi. Όµως η διαφορά τείνει να ελαχιστοποιηθεί.
Αυτονοµία: Το BT χρησιµοποιεί λιγότερη ενέργεια από ότι το WiFi, κάνοντας το
ιδανικό για χρήση σε φορητές συσκευές µε µπαταρία όταν αυτές συνδέονται µε κάποιον
ασύρµατο εξοπλισµό ή µεταξύ τους.
Συνδεσιµότητα: Ο WiFi εξοπλισµός είναι περιορισµένος αισθητά σε υπολογιστές ή
µερικά βοηθητικά περιφερειακά όπως οι εκτυπωτές. Ενώ ο ΒΤ εξοπλισµός είναι
ευρύτερα διαδεδοµένος σε µεγαλύτερη γκάµα από συσκευές. Αυτό περιλαµβάνει
εκτυπωτές, ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα, πληκτρολόγια,
ακουστικά, κτλ.
Παρότι σχεδιάστηκαν για διαφορετική χρήση, έχουν πολλές κοινές εφαρµογές.
Πρόσφατες υλοποιήσεις BT επιτρέπουν την χρήση ΒΤ Access Points και έχουν εµβέλεια
έως 100 µέτρα.

Οι µεγαλύτεροι κατασκευαστές PDAs διαθέτουν µοντέλα τα οποία είναι
Wi-Fi enabled και µπορούν να συνδεθούν σε ένα ασύρµατο δίκτυο, χωρίς
την χρήση κάποιου ειδικού εξαρτήµατος. επίσης, υπάρχουν κάρτες
επέκτασης MultiMedia Card, Secure Digital Card (SDIO support),
Memory Stick, Compact Flash ανάλογα µε την συσκευή, οι οποίες
επιτρέπουν την ασύρµατη δικτύωση. Τέλος, υπάρχουν αρκετά
εξαρτήµατα όπως προστατευτικές θήκες, και PC Card adaptors, που
µπορούν να προσφέρουν και ασύρµατη σύνδεση. Οι επιλογές έχουν πολλαπλασιαστεί τα
τελευταία χρόνια, και κάνουν την επιλογή ακόµα πιο δύσκολη υπόθεση.
Η ασύρµατη σύνδεση του PDA θα επιτρέψει στο χρήστη να συνδεθεί ασύρµατα µε τον
προσωπικό του υπολογιστή, µε το δίκτυο της εταιρίας του ή µε ένα hotspot, έτσι ώστε να
κοιτάξει τις αγαπηµένες του σελίδες στο διαδίκτιο, να λάβει και να απαντήσει στην
ηλεκτρονική αλληλογραφία του, να συνδεθεί, να ανταλλάξει αρχεία και άλλα πολλά.
Όλα αυτά µε την ευκολία µιας συσκευής που χωράει σε µια τσέπη.
Παρακάτω, θα αναλύσουµε την διαδικασία ενεργοποίησης και σύνδεσης Wi-Fi στις δύο
επικρατέστερες κατηγορίες PDAs, σε αυτά που βασίζονται σε λειτουργικό Windows
Mobile OS και σε αυτά που βασίζονται σε PalmOS.
Ασύρµατη Σύνδεση µε Pocket PC (Windows 2002)
Το υλικό που χρειαζόµαστε, είναι ένα Pocket PC (µε Pocket PC 2002 λειτουργικό),
εφοδιασµένο µε µια ασύρµατη CF card, το οποίο θα παίξει τον ρόλο του πελάτη και το
οποίο θα συνδέσουµε ασύρµατα στο δίκτυο. Η σύνδεση στο διαδίκτυο γίνεται διαµέσου
του modem που είναι συνδεδεµένο στον υπολογιστή ή στο δίκτυο που βρίσκεται το AP.
•

Εγκαθιστούµε τον οδηγό της Wi-fi κάρτας στο Pocket PC και τοποθετούµε την Wi-fi
CF κάρτα στην συσκευή.
• Εκεί πηγαίνουµε Start | Settings | Connections | Network adapters. Επιλέγουµε την
wifi κάρτα που εγκαταστήσαµε, και πατάµε στο Properties

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή "Use server-assigned IP address" και
OK αρκεί, διαφορετικά θα πρέπει να οριστεί στο PC να χρησιµοποιεί
συγκεκριµένες IP διευθύνσεις

•

Πατήστε στο ‘OK’ διαδοχικά δύο φορές έτσι ώστε να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου
‘Network Adapter’.
• Τώρα µπορείτε να πάτε στο Start | Settings | Connections | Connections και αλλάξτε
την επιλογή "My network connects to:" σε "The Internet".

•

Πατήστε στο ‘OK’ διαδοχικά δύο φορές πάλι, έτσι ώστε να κλείσετε το πλαίσιο
διαλόγου ‘Network Adapter’.

Τα επόµενα βήµατα προϋποθέτουν ότι θα χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα ρύθµισης
που εγκαταστάθηκε στο Pocket PC όταν τρέξατε το λογισµικό που συνόδευε την
WiFi CF κάρτα δικτύου. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα χρησιµοποιούµε µια Netgear
MA701 802.11b Ασύρµατη CF card, και το MA701 προγραµµατάκι ρύθµισης
(version 2.1.0). Τα βήµατα µπορεί να διαφέρουν ανάλογα µε το πρόγραµµα
ρύθµισης, όµως οι βασικές ρυθµίσεις που θα πρέπει να ρυθµίσετε είναι η λειτουργία
της κάρτας (infrastructure ή ad-hoc), το SSID και ρυθµίσεις που αφορούν την
ασφάλεια και πιο συγκεκριµένα το WEP.

•
•

Εκτελέστε το WiFi utility MA701, πηγαίνοντας στο Start | Settings | System
Στη καρτέλα "AP Browser" , πατήστε scan για να βρείτε διαθέσιµα ασύρµατα
δίκτυα/συσκευές στην περιοχή. Όταν βρείτε αυτό που θέλετε επιλέξτε "Join"

•

Συνήθως, συνίσταται η χρήση ασφαλούς σύνδεσης, µε την προϋπόθεση ότι έχετε
εισαγάγει κάποιο κωδικό κρυπτογράφησης τον οποίο θα είναι σε θέση να
γνωρίζουν οι χρήστες του δικτύου. Καθώς κάνετε ‘joining’, θα µεταφερθείτε
αυτόµατα στην καρτέλα ‘Security’, διαφορετικά µπορείτε να πάτε κάνοντας
πιέζοντας πάνω στο δεξί βελάκι και µετά πάνω στην καρτέλα ‘Security’.
• Θα πρέπει να επιλέξετε την µέθοδο κρυπτογράφησης WEP. Επιλέξτε την ίδια που
χρησιµοποιείται και στο PC. Σηµειώστε ότι η εξ’ ορισµού µέθοδος χρησιµοποιεί
64-bit κλειδί κρυπτογράφησης. Θα πρέπει να εισάγετε το WEP κλειδί που πρέπει
να είναι ταυτόσηµο µε αυτό στο PC (αν δεν το γνωρίζετε δεν µπορείτε να
συνδεθείτε). Υποθέτοντας ότι έχετε 64-bit κλειδί, επιλέξτε ‘HEX’ στο πλαίσιο
"WEP Key type" και στο"Key ID:” ‘Key 1’ και τον κωδικό (πχ "4C72F08AE2").
Όταν ολοκληρώσετε πατήστε "Apply".

Από εδώ και πέρα, πρέπει να µπορείτε να συνδεθείτε. Η καρτέλα ‘status’ θα
επιβεβαιώσει ότι είστε συνδεδεµένοι, όπως επίσης και το led που βρίσκεται πάνω στην

WiFi CF κάρτα. Τώρα προσπαθήστε να µπείτε στον Internet Explorer στο Pocket PC, και
επισκεφτείτε µια σελίδα!
Ασύρµατη Σύνδεση µε Pocket PC (Windows Mobile 2003 software)
α. Με την χρήση του "Zero Configuration Wi-Fi"
Η διαδικασία είναι ευκολότερη αν το Pocket PC τρέχει λειτουργικό σύστηµα Windows
Mobile 2003. Από την έκδοση 2003, η Microsoft εισήγαγε το "Zero Configuration WiFi", το οποίο διευκολύνει αρκετά τις ρυθµίσεις. Θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε τους
drivers για την κάρτα Wi-fi, αλλά αυτοµατοποιούνται κάποιες διαδικασίες για την
ρύθµιση του Wi-Fi υλικού. Όταν βρεθείτε στην εµβέλεια εκποµπής ενός 802.11b
δικτύου, εµφανίζεται µια πλαίσιο διαλόγου και σας ρωτάει αν θέλετε να συνδεθείτε. Από
την στιγµή που απαντήσετε θετικά εµφανίζεται δεύτερο πλαίσιο διαλόγου και σας ρωτάει
το WEP κλειδί. Αν αφήσετε το “WEP key” κουτί κενό και πατήσετε Connect γίνεται
απόπειρα σύνδεσης χωρίς κρυπτογράφηση WEP.

Zero-config Wi-fi

β. Χωρίς την χρήση του "Zero Configuration Wi-Fi"
Αν θέλετε να ρυθµίσετε κάποιες επιπλέον παραµέτρους πηγαίνετε στο Start | Settings |
Connections (καρτέλα) | Connections | Advanced (καρτέλα) | Network Adapters –
επιλέξτε το όνοµα της κάρτας WiFi και ακολουθήστε την διαδικασία ρύθµισης IP
διεύθυνσης και WEP.

Ασύρµατη Σύνδεση µε PalmOS (PalmOne Tungsten/C)
Ένα PalmOS PDA µε ασύρµατες δυνατότητες επιτρέπει την σύνδεση σε ασύρµατα
δίκτυα είτε αυτά απαιτούν κρυπτογράφηση είτε όχι. Η διαδικασία ρύθµισης ποικίλει
σύµφωνα µε τον τύπο του δικτύου που θέλουµε να συνδεθούµε αλλά και σύµφωνα µε τις
πολιτικές ασφάλειας του δικτύου. Γενικά για να συνδεθούµε σε ένα δίκτυο χωρίς να
ενεργοποιήσουµε την κρυπτογράφηση ακολουθούµε τα εξής βήµατα:
•

Πιέστε µε τη γραφίδα πάνω στο εικονίδιο Wi-Fi setup που βρίσκεται στον
Application Launcher.
• Πατήστε Next και η συσκευή θα αρχίσει να ψάχνει για διαθέσιµα δίκτυα.

•

Αν το δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε εµφανίζεται στην λίστα που θα εµφανιστεί
κάντε ταπ πάνω στο όνοµα του.
• Αν το δίκτυο που θέλετε να συνδεθείτε δεν εµφανίζεται στην λίστα που θα
εµφανιστεί κάντε ταπ πάνω στο ‘other’.

•

Αυτό το βήµα είναι προαιρετικό: Αν πατήσατε ‘other’ στο προηγούµενο βήµα,
προσθέστε το όνοµα του ∆ικτύου στο Network Name (SSID) πεδίο. Προσοχή γιατί το
SSID που θα βάλετε θα πρέπει να ταιριάζει απόλυτα µε αυτό που έχει το δίκτυο.

•

Πατήστε ΟΚ και µετά ‘Done’

•

Ο δείκτης του ‘Signal’ θα σας επιβεβαιώσει ότι έχετε συνδεθεί µε το δίκτυο, και µε
ποια ποιότητα σήµατος.

Ασφάλεια
Βασική παράµετρος που πρέπει να λάβει υπόψη ο σχεδιαστής ενός ασύρµατου δικτύου
είναι η ασφάλεια του. Ο στόχος είναι η ασφάλισή του σε διάφορα επίπεδα µε διάφορους
τρόπους ώστε να είναι ιδιαίτερα δύσκολο έως ακατόρθωτο να προκληθεί βλάβη στο
δίκτυο ή αν γίνει αυτή να είναι πολύ περιορισµένη. Η ασφάλεια παρέχεται από
ολοκληρωµένο και σφαιρικό σχεδιασµό του δικτύου και του κάθε υπολογιστή
ξεχωριστά, ζυγίζοντας σε κάθε επιλογή που κάνουµε τα υπέρ και τα κατά.
Λειτουργικό
Βασική παράµετρος ασφαλείας είναι το λειτουργικό των υπολογιστών µας. Τα windows
λόγω της µεγάλης διάδοσής του και του κλειστού κώδικα του είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε
επιθέσεις και συνεχώς διαπιστώνονται κενά ασφαλείας.
Οι γενικοί κανόνες είναι, η διαρκής ενηµέρωση του λειτουργικού, ο περιορισµός των
υπηρεσιών στις µόνες που πραγµατικά χρησιµοποιούµε, και η εγκατάσταση κάποιου
προγράµµατος προστασίας από ιούς. Τέλος, η χρήση κάποιου firewall που ελέγχει την
πρόσβαση των εφαρµογών και την πρόσβαση σε επίπεδο δικτύου µπορεί να δώσει
ικανοποιητική ασφάλεια.
Σε περιβάλλον Linux ή BSD τα οποία είναι βασισµένα στο Unix λόγω της σχεδίασης
του, η ασφάλεια µπορεί να φτάσει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο. Το ίδιο ισχύει και για
το MacOSX λειτουργικό.
Επίπεδο δικτύου
Η πιο σοβαρή αδυναµία της ασύρµατης µετάδοσης είναι ότι δεν µπορούµε να
εµποδίσουµε εύκολα την φυσική πρόσβαση στο µέσο κάποιου κακόβουλου χρήστη.
Έτσι, κάποιος εφοδιασµένος µε το κατάλληλο υλικό και λογισµικό µπορεί να συλλέξει
ικανό αριθµό πακέτων που µεταδίδονται ανάµεσα στα στοιχεία του ασύρµατου δικτύου
µας.
Με τον τρόπο αυτό, µπορεί να υποκλέψει την πληροφορία που µεταδίδουµε αν αυτή δεν
είναι κρυπτογραφηµένη ή είναι κρυπτογραφηµένη µε κάποιο αδύναµο αλγόριθµο.
Μπορεί επίσης, να επιχειρήσει να συνδεθεί ο ίδιος στο ασύρµατο δίκτυο µας µε σκοπό
την υποκλοπή πληροφορίας ή την κακόβουλη χρήση.
ESSID
Για την σύνδεση ενός ασύρµατου σταθµού σε ένα σηµείο πρόσβασης πρέπει να ορίσουµε
στον πρώτο το ESSID του δεύτερου. Αν ορίσουµε όµως ότι το ESSI δεν θα εκπέµπεται
από το AP, ένας ασύρµατος σταθµός που κάνει αναζήτηση δικτύου δεν θα το
ανακαλύψει, ενώ κάποιος που θέλει να συνδεθεί θα πρέπει να το γνωρίζει. Να
σηµειώσουµε βέβαια ότι το ESSID περιλαµβάνεται σε κάθε πακέτο που εκπέµπεται έτσι
κάποιος µπορεί εύκολα να το υποκλέψει.
WEP, Wired Equivalent Encryption
Αποσκοπεί να δώσει ένα ισοδύναµο βαθµό ασφαλείας µε αυτόν ενός ενσύρµατου
δικτύου. Αποτελεί ένα στοιχειώδες µέτρο ασφαλείας σε ασύρµατο δίκτυο.

Ο χρήστης εισάγει το κλειδί κρυπτογράφησης που µπορεί να είναι 40-128bit. Το κλειδί
αυτό χρησιµοποιείται για την αυθεντικοποίηση ασύρµατων σταθµών που επιθυµούν να
συνδεθούν και κατόπιν για την κρυπτογράφηση των δεδοµένων. Το κλειδί
κρυπτογράφησης είναι στατικό, µε αποτέλεσµα αν κάποιος συλλέξει επαρκή αριθµό
πακέτων να µπορεί να το βρει.
Τέλος, χρησιµοποιεί το πεδίο MIC (Message Integrity Check), ένα επιπλέον πεδίο στην
επικεφαλίδα του πλαισίου που εκτός από το κυρίως πακέτο προστατεύει και την
επικεφαλίδα του.
Πρόσφατα, εγκρίθηκε το πρωτόκολλο CCMP (Counter Mode with Cipher Block
Chaining Message Authentication Code Protocol) το οποίο χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο
AES για κρυπτογράφηση που είναι πολύ καλύτερο του RC4 που χρησιµοποιείται µέχρι
τώρα. Το µειονέκτηµα είναι ότι απαιτεί µεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ.
Φίλτρο MAC διευθύνσεων
Το WEP πρωτόκολλο ταυτοποιεί τον χρήστη στο AP και όχι την συσκευή. Για το σκοπό
αυτό υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης φίλτρων σχετικά µε τις MAC διευθύνσεις των
συσκευών που επιτρέπεται και αυτών που δεν επιτρέπεται να συνδεθούν.
IEEE 802.1X
Ορίζεται ένα πλαίσιο επικύρωσης, καθώς και η δυναµική διανοµή των κλειδιών. Απαιτεί
την παρουσία εξυπηρετητή Radius.
IEEE 802.11i
Πρότυπο ασφαλείας το οποίο περιέχει την προστασία επικύρωσης του IEEE 802.1X,
ενώ προσθέτει εξελιγµένα πρότυπα ασφαλείας (Advanced Encryption Standards . AES)
για προστασία της κρυπτογράφησης, µαζί µε άλλα χαρακτηριστικά.
EAP, Extensible authentication protocol
Πρωτόκολλο σηµείου προς σηµείο το οποίο υποστηρίζει πολλαπλές µεθόδους
επικύρωσης. Η υποστήριξη τύπων ΕΑΡ εξαρτάται από το λειτουργικό σύστηµα που
χρησιµοποιείται.
WPΑ, Wi-Fi Protected Access
Αποτελεί στην ουσία µια αναβάθµιση του WEP λύνοντας τα προβλήµατα ασφαλείας του.
Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές το υποστηρίζουν, ενώ σε αρκετές παλιότερες
υπάρχει η δυνατότητα µε αναβάθµιση του λογισµικού να υπάρχει υποστήριξη.
Αποτελεί µια ολοκληρωµένη λύση για την ταυτοποίηση του χρήστη στο σηµείο
πρόσβασης και στο δίκτυο χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα όπως το EAP (Extensible
Authentication Protocol, το LEAP και το PEAP (Protected EAP) για την
αυθεντικοποίηση και πρωτόκολλα όπως τα TTLS (Transport Layer Security), SSL για
την κρυπτογράφηση των δεδοµένων.
Το πρωτόκολλο TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) περιπλέκει το κλειδί
κρυπτογράφησης ανά πακέτο (per-packet key mixing) και αλλάζει το κλειδί δυναµικά
από µια οµάδα κλειδιών που έχει οριστεί κάνοντας πλέον σχεδόν αδύνατη την εύρεση
του.

Για να συνδεθεί κάποιος στο ασύρµατο δίκτυο πρέπει να δώσει έναν κωδικό µε το οποίο
ταυτοποιείται από κάποιον RADIUS ή LDAP εξυπηρετητή. Μετά την επιτυχή
αυθεντικοποίηση του ακολουθεί ανταλλαγή της πληροφορίας χρησιµοποιώντας πλέον
δυναµικά κλειδιά κρυπτογράφησης που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακτηθούν.
Επίπεδο εφαρµογής
Αποτελεσµατική προστασία µπορεί να επιτευχθεί σε ανώτερο επίπεδο. Έτσι µπορούµε
να ανοίξουµε ένα "τούνελ" µεταξύ των υπολογιστών που επικοινωνούν µεταξύ τους. Η
διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τον κατάλληλο µηχανισµό αυθεντικοποίησης, δηλαδή την
πιστοποίηση της ταυτότητας των δύο µερών και µηχανισµό κρυπτογράφησης των
δεδοµένων που ανταλλάσσονται. Τέτοια "τούνελ" είναι τα ssh (secure shell), ssl(Secure
Sockets Layer), IPSec κ.α., µε ποιο ασφαλές µέχρι στιγµής το IPSec. Έτσι αν κάποιος
κάνει ακρόαση δεν θα µπορέσει να καταλάβει τίποτα και δεν θα προλάβει να σπάσει την
κρυπτογράφηση έγκαιρα όσο ισχυρό µηχάνηµα κι αν έχει.
Έχοντας αρκετά εργαλεία στη διάθεση µας, είναι δυνατό πλέον ένα ασύρµατο δίκτυο να
γίνει ασφαλές. Το µόνο που απαιτείται είναι µια καλή γνώση των µεθόδων ασφαλείας
από το διαχειριστή και την εφαρµογή τους.

Οικολογική συνείδηση και στις ραδιοσυχνότητες
Τι σηµαίνει οικολογική συνείδηση στις ραδιοσυχνότητες
Για τη µετάδοση της πληροφορίας στοWiFi χρησιµοποιούνται ζώνες συχνοτήτων στις
οποίες δεν απαιτείται αδειοδότηση και οι οποίες ονοµάζονται ISM (Instructional
Scientific and Medical band) και Hyperlan I, II.
Οι ζώνες αυτές προορίζονται, όπως αναφέρει και η ονοµασία τους, για χρήση σε
βιοµηχανικό περιβάλλον, για επιστηµονικούς - εκπαιδευτικούς - ιατρικούς σκοπούς. Σε
κάθε περίπτωση, δεν προορίζονται για εµπορική εκµετάλλευση και γι’ αυτό άλλωστε οι
συχνότητες αυτές δεν αδειοδοτούνται.
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,
ο χρήστης των συχνοτήτων αυτών δεν χρειάζεται να ζητήσει αδειοδότηση προκειµένου
να χρησιµοποιήσει τις συγκεκριµένες συχνότητες, αλλά αναλαµβάνει την υποχρέωση να
τηρήσει τους όποιους κανόνες έχουν οριστεί. Σε περίπτωση µη τήρησης, προφανώς
αίρεται το δικαίωµα του να χρησιµοποιεί τη ζώνη.
Έτσι για παράδειγµα, στην Ελλάδα έχει οριστεί για χρήση από τα ασύρµατα δίκτυα η
ISM ζώνη των 2.4GHz, στα κανάλια 1 έως και 13. Η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών) έχει ορίσει σαν βασικό περιορισµό για να λειτουργήσει µια συσκευή
στη ζώνη αυτή η ισοδύναµα εκπεµπόµενη ισχύς της (EIRP) να µην ξεπερνά τα 20dBm
(100mW).
Ας αναλύσουµε λίγο παραπάνω τον περιορισµό για την ισοδύναµα εκπεµπόµενη ισχύ
(EIRP). Το µέγεθος αυτό µετράται σε mW (µονάδα µέτρησης ισχύος) ή σε dBm
(λογαριθµική µονάδα µέτρησης ισχύος). Σε dBm υπολογίζεται σαν το άθροισµα της
εκπεµπόµενης ισχύος από τη συσκευή σε dBm, συν το κέρδος της κεραίας σε dB.
Για παράδειγµα µια συσκευή µε ισχύ 17dBm µε ενσωµατωµένη κεραία κέρδους 2dB θα
έχει EIRP=17dBm+2dB=19dBm και άρα επιτρέπεται η λειτουργία της στη ζώνη.
∆υστυχώς, από µόνος του ο κανονισµός δεν είναι αρκετός για την βέλτιστη χρήση του
ραδιοφάσµατος. Σε αντιστοιχία, ας σκεφτούµε τον κανονισµό για τα οικιακά απόβλητα.
Είµαστε υποχρεωµένοι να τα αφήνουµε στους κάδους και όχι σε όποιο σηµείο
θελήσουµε. Αν περιοριστούµε στην απλή τήρηση του κανονισµού είµαστε σύµφωνοι µε
τους νόµους και τους κανόνες, αλλά η λειτουργία του συστήµατος δεν είναι βέλτιστη και
προβλήµατα θα παρατηρηθούν. Αν όµως έχουµε, στο συγκεκριµένο παράδειγµα,
οικολογική συνείδηση και αφήνουµε τα σκουπίδια σε συγκεκριµένες ώρες, µέρες και
όταν παρατηρούµε πρόβληµα τα κρατήσουµε σπίτι, τελικά θα έχουµε συνολικό όφελος
όλοι και το σύστηµα θα λειτουργεί αποδοτικά και απρόσκοπτα.
Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και µε τις ραδιοσυχνότητες. Το ραδιοφάσµα, δηλαδή οι
ραδιοσυχνότητες, είναι ο πιο ακριβός και σπάνιος πόρος σε ένα ασύρµατο δίκτυο, κάτι

ανάλογο µε το περιβάλλον. Τούτο διότι είναι µοναδικός και περιορισµένος πόρος. Έτσι
συσκευές µπορούµε να αποκτήσουµε και άλλες, αλλά περισσότερα κανάλια δεν έχουµε
τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε. Σαν αγαθό το οποίο δεν µπορούµε να αγοράσουµε,
πρέπει να θεωρείται σαν ανεκτίµητης αξίας.
Άλλο βασικό χαρακτηριστικό, είναι ότι η συγκεκριµένη ζώνη, αφού δεν αδειοδοτείται,
δεν αποτελεί κτήµα κανενός. Είναι κοινός, περιορισµένος πόρος στον οποίο δικαιούνται
πρόσβαση όλοι, κάτι σαν δηµόσιο αγαθό.
Κατά συνέπεια, για να µπορεί να είναι δυνατή η αξιοποίηση του πόρου αυτού από τους
χρήστες, απαιτείται η ύπαρξη ”οικολογικής” συνείδησης. Η ανάγκη αυτή γίνεται
µάλιστα πιο επιτακτική όσο θα αυξάνεται ο αριθµός των χρηστών που θα θελήσουν να
αξιοποιήσουν την ασύρµατη τεχνολογία, αφού έτσι θα υπάρχει µια επιβάρυνση των
ραδιοσυχνοτήτων.
Οικολογική συνείδηση σηµαίνει ότι, ο κάθε χρήστης της ασύρµατης τεχνολογίας, έχει
συναίσθηση της πολυτιµότητας του πόρου αυτού και τον χρησιµοποιεί µε τέτοιο τρόπο
ώστε να τον επιβαρύνει ελάχιστα και να µην δυσχεράνει ή αποκλείσει τους υπόλοιπους
χρήστες.

Τι είναι η ρύπανση του ραδιοφάσµατος
Ας δούµε κάποια από τα χαρακτηριστικά των ασύρµατων επικοινωνιών προκειµένου να
κατανοήσουµε τι σηµαίνει ρύπανση του ραδιοφάσµατος.
Στο παρακάτω σχήµα έχει απεικονιστεί η ένταση του σήµατος που εκπέµπεται από ένα
σηµείο πρόσβασης (AP) σε περιβάλλον πόλης.

Με πιο έντονο χρώµα εικονίζονται οι περιοχές όπου η ένταση είναι µεγαλύτερη.
Παρατηρούµε ότι η εκποµπή είναι οµοιοκατευθυντική, δηλαδή προς όλες τις
κατευθύνσεις και ότι µετά από κάποια απόσταση το σήµα έχει εξασθενήσει τόσο πολύ
ώστε σύνδεση στο ασύρµατο δίκτυο δεν είναι εφικτή (γκρι χρώµα).
Αν τώρα σε µικρή απόσταση βρίσκονται περισσότερα σηµεία πρόσβασης ενδέχεται αυτά
να προκαλέσουν παρεµβολές στην περιοχή µας. Ταυτόχρονα, ενδέχεται και εµείς να
προκαλέσουµε παρεµβολές στις γειτονικές. Βλέπουµε, λοιπόν, ότι είναι αµοιβαίο το
όφελος αν σχεδιάσουµε κατάλληλα το ασύρµατο δίκτυο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
παρεµβολές.
Ακόµα και αν το σήµα, από µία ασύρµατη συσκευή δεν προκαλεί κατευθείαν παρεµβολή
σε κάποιες άλλες, εντούτοις αθροιστικά συντελεί στην αύξηση του θορύβου. Βαθµιαία
αύξηση του θορύβου σε µία περιοχή σηµαίνει ότι το σήµα που κάποια στιγµή ήταν
επαρκές για ικανοποιητική ποιότητα επικοινωνίας , δεν είναι πλέον. Κάτι τέτοιο οδηγεί
στην περαιτέρω αύξηση της ισχύος από όλους τους σταθµούς η οποία όµως οδηγεί σε
αύξηση του θορύβου. Έτσι οδηγούµαστε σε µία ατέρµονα διαδικασία, µε τελικό
αποτέλεσµα τη δραµατική αύξηση του θορύβου και αδυναµία αξιόπιστης και
ικανοποιητικής ασύρµατης µετάδοσης.
Ας µην ξεχνάµε, ότι οι ασύρµατες τεχνολογίες χρησιµοποιούν κοινά κανάλια
επικοινωνίας (ραδιοδίαυλο) τα οποία µοιράζονται οι ασύρµατες συσκευές. Όσο
περισσότερες είναι οι συσκευές που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και όσο πιο δυνατά
εκπέµπουν, τόσο ελαττώνεται η ποιότητα µετάδοσης που τελικά επιτυγχάνουν. Σε
αναλογία, µπορούµε να σκεφτούµε ένα δωµάτιο στο οποίο βρίσκεται ένας αριθµός από
συνοµιλητές και οι οποίοι προσπαθούν να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Όσο µεγαλύτερο
το πλήθος τους, όσο πιο µεγαλόφωνα µιλάνε και όσο πιο άναρχα είναι τοποθετηµένοι,
τόσο πιο δύσκολη γίνεται τελικά η επικοινωνία.

Οικολογικές πρακτικές
Σε πρακτικό επίπεδο η οικολογική συνείδηση στο ραδιοφάσµα µπορεί να περιληφθεί σε
µία φράση µόνο:
Προσπαθώ να εκπέµψω (ρυπάνω) όσο το δυνατό λιγότερη ισχύ σε όσο το δυνατό
λιγότερο χώρο µε τη χρήση του ελάχιστου αριθµού καναλιών.
Η παραπάνω φράση µεταφράζεται στις ακόλουθες οικολογικές πρακτικές:
Γνώση, ενηµέρωση, εκπαίδευση
Ιδιαίτερα κρίσιµη παράµετρος είναι η προσεκτική µελέτη και ενηµέρωση γύρω από τις
ασύρµατες τεχνολογίες, τις συσκευές, τα πρότυπα, τις ιδιαιτερότητες και τα
χαρακτηριστικά τους. Έτσι, η σχεδίαση και εγκατάσταση µιας ασύρµατης δικτύωσης θα
γίνει µε τρόπο ώστε η επιβάρυνση του ραδιοφάσµατος να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Για παράδειγµα, η επιλογή της θέσης, του αριθµού των συσκευών, των καναλιών που θα
χρησιµοποιηθούν, προϋποθέτει βασική γνώση των αρχών σχεδίασης. Μπορούµε, λοιπόν,

να ισχυριστούµε ότι η γνώση είναι η βασική προϋπόθεση, που στην ουσία περικλείει όλα
τα υπόλοιπα, για οικολογική συνείδηση στις ραδιοσυχνότητες.
Το γεγονός ότι η ζώνη είναι µη αδειοδοτηµένη, µπορεί να δηµιουργήσει την
ψευδαίσθηση ότι η πρόσβαση για ανάπτυξη ασύρµατου δικτύου είναι ελεύθερη για τον
κάθε χρήστη. Στην πραγµατικότητα η πρόσβαση είναι ελεύθερη για τον κάθε
ενηµερωµένο υποψήφιο, αφού µόνο έτσι η ενεργοποίηση του δεν θα δηµιουργήσει
προβλήµατα στην απρόσκοπτη λειτουργία των υπολοίπων.
Ας δούµε τώρα πιο αναλυτικά, µερικά σηµεία στα οποία πρέπει να δώσουµε προσοχή
κατά την ανάπτυξη ενός ασύρµατου δικτύου:
Χρήση ποιοτικού εξοπλισµού
Στην αγορά διατίθεται εξοπλισµός σε ένα µεγάλο εύρος ποιοτικής διαφοροποίησης, σε
διάφορες τιµές. Οι πιο ποιοτικές συσκευές έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίζουν την ισχύ
µε την οποία εκπέµπουν, δίνοντας µας έτσι τη δυνατότητα να ρυπαίνουµε λιγότερο το
ραδιοφάσµα. επίσης, εκπέµπουν ένα πιο φιλτραρισµένο σήµα παρενοχλώντας λιγότερο
γειτονικά κανάλια. Άλλο χαρακτηριστικό µιας ποιοτικής συσκευής είναι ότι έχει
µεγαλύτερη ευαισθησία λήψης , δηλαδή µπορεί να εργαστεί και µε πιο αδύνατο
λαµβανόµενο σήµα. Έτσι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε λιγότερη ισχύ και λιγότερες
συσκευές, για να καλύψουµε ένα χώρο, αφού η εµβέλεια είναι µεγαλύτερη.
Ποιοτική συσκευή δεν σηµαίνει και απλησίαστο κόστος. Υπάρχουν στην αγορά πολύ
καλές συσκευές µε άριστο λόγο ποιότητας – κόστους που θα καλύψουν πλήρως τις
ανάγκες µας. Ο έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των κατασκευαστών, έχει ψαλιδίσει τα
κέρδη τους, έχει ανεβάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους και έχει οδηγήσει το κόστος
αρκετά χαµηλά, προς όφελος βέβαια του καταναλωτή.
Απαραίτητη κρίνεται για τον υποψήφιο αγοραστή, η προσεκτική έρευνα της αγοράς και
η αναζήτηση πληροφοριών, όπως συγκριτικών δοκιµών και απόψεων για κάθε υποψήφια
συσκευή.
Χρήση κατάλληλου προτύπου
Η ασύρµατη δικτύωση περιλαµβάνει ένα πλήθος προτύπων όπως τα IEEE 802.11b, ΙΕΕΕ
802.11g, ΙΕΕΕ 802.11a. Αντίστοιχα, υπάρχουν συσκευές που υλοποιούν ένα ή
περισσότερα από αυτά τα πρότυπα. Ανάλογα µε την εφαρµογή προτείνεται και η χρήση
του κατάλληλου προτύπου. ∆εν θα µιλήσουµε για το 802.11a, του οποίου η χρήση δεν
έχει ακόµα επιτραπεί στην χώρα µας.
Το 802.11g επιτρέπει µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης, αλλά λόγω της χειρότερης
ευαισθησίας των συσκευών και της πιο ‘βρώµικης’ εκποµπής του είναι αρκετά πιο
ρυπογόνο. Η χρήση του περιορίζεται αυστηρά για κάλυψη σε εσωτερικούς χώρους και
µάλιστα µε περιορισµένη εµβέλεια. Παρόλη τη τεχνική ανωτερότητα του, εκτεταµένη
χρήση του µπορεί να οδηγήσει σε ‘κανιβαλισµό’ όλης της ζώνης, και τελικά υποβάθµιση
επικοινωνίας τόσο για τις 802.11b, όσο και για τις 802.11g συσκευές.
Τέλος, το 802.11b είναι το πιο διαδεδοµένο, προσφέρει ικανοποιητικούς ρυθµούς
µετάδοσης και καλή εµβέλεια.

Επίσης, εκτός των συσκευών οι οποίες λειτουργούν στα παραπάνω πρότυπα, υπάρχει
ένας αριθµός συσκευών οι οποίες υπόσχονται µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης,
χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές εκτός των επίσηµων προτύπων. Για παράδειγµα,
µπορεί µια συσκευή να εκπέµπει σε περισσότερα από ένα κανάλια ταυτόχρονα και έτσι
να πετυχαίνει µεγαλύτερο ρυθµό µετάδοσης. Οι συσκευές αυτές πρέπει να αποφεύγονται
αφενός διότι έχουν πρόβληµα συµβατότητας µε όλες τις υπόλοιπες και αφετέρου λόγω
της µεγαλύτερης ρύπανσης που προκαλούν στις ραδιοσυχνότητες.
Κανάλι εκποµπής

Το 802.11b πρότυπο ορίζει 13 διαφορετικά κανάλια. Από αυτά, µη επικαλυπτόµενα
δηλαδή αυτά που έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας είναι µόνο τρία. Έτσι, ο
σχεδιαστής ενός ασύρµατου δικτύου πρέπει να επιλέξει προσεκτικά τα κανάλια στις
συσκευές, προκειµένου να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες παρεµβολές ανάµεσα τους
Ισχύς εκποµπής

Ο κανόνας είναι ότι ρυθµίζουµε την ισχύ εκποµπής της συσκευής µας στην ελάχιστη
δυνατή, ώστε να έχουµε ένα ανεκτό επίπεδο επικοινωνίας. Για παράδειγµα, αν χρειάζεται
να καλύψουµε µε ένα σηµείο πρόσβασης, έναν περιορισµένο χώρο - όπως µια αίθουσα η ισχύς που θα πρέπει να ρυθµίσουµε τη συσκευή µας θα πρέπει να είναι αρκετά µικρή.
Μεγαλύτερη ισχύς θα έχει σαν αποτέλεσµα το σήµα να διαδοθεί και σε παράπλευρους
χώρους, όπου θα παρενοχλήσει γειτονικά δίκτυα και ίσως να δηµιουργηθεί και πρόβληµα
ασφάλειας των δεδοµένων που µεταδίδουµε.
Κεραία συστήµατος

Ανάλογα µε την εφαρµογή, υπάρχει ένα πλήθος από διαφορετικές κεραίες που µπορούµε
να προσαρµόσουµε στην συσκευή µας. Η βασική ιδέα είναι ότι εκπέµπουµε µόνο προς
την κατεύθυνση που θέλουµε να καλύψουµε. Οι περισσότερες συσκευές έχουν µια
ενσωµατωµένη κεραία µικρής κατευθυντικότητας που είναι κατάλληλες για να
εκπέµπουν και λαµβάνουν σήµατα από όλες τις κατευθύνσεις. Τέτοιες συσκευές είναι
κατάλληλες µόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Θέµατα υγείας
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια συνεχώς αυξανόµενη ευαισθητοποίηση των πολιτών στα
θέµατα επικινδυνότητας της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέµπεται από διάφορες
πηγές.

Έτσι, έχουν θεσπιστεί όρια ασφαλείας για τις διάφορες συσκευές όσον αφορά την ισχύ
που εκπέµπουν και όρια ασφαλείας για τις προδιαγραφές και την ελάχιστη απόσταση
όσον αφορά τον εξοπλισµό των τηλεπικοινωνιακών παροχέων.
Παράλληλα, γίνονται εργαστηριακές δοκιµές και µετρήσεις των επιδράσεων της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισµό, ενώ έχουν αρχίσει να
πραγµατοποιούνται οι πρώτες επιδηµιολογικές µελέτες.
Έτσι, τίθεται το ερώτηµα για το πόσο ασφαλής είναι η χρήση συσκευών που ακολουθούν
την προτυποποίηση IEEE 802.11.
Χωρίς να µπούµε σε βάθος σε τεχνικές λεπτοµέρειες, µπορούµε να πούµε ότι οι πιο
σηµαντικοί παράµετροι είναι η εκπεµπόµενη ισχύς από την κεραία και η απόσταση που
έχουµε από αυτήν. Πρέπει να βλέπουµε τις δύο αυτές παραµέτρους µαζί και όχι
ανεξάρτητα, δηλαδή µε απλά λόγια µπορεί µια πηγή µεγάλης ισχύος αλλά σε µεγάλη
απόσταση να είναι πιο επικίνδυνη από µία άλλη µικρότερης ισχύος, αλλά σε µικρότερη
απόσταση.
Για να αποκτήσουµε µια αίσθηση των µεγεθών, παραθέτουµε σαν τάξεις µεγέθους
µερικές ενδεικτικές πηγές ακτινοβολίας και την αντίστοιχη απόσταση ασφαλείας σαν
τάξη µεγέθους.
•

Συσκευή 802.11 µε εκποµπή 100 mwatt EIRP έχει απόσταση ασφαλείας περίπου
3cm.
• Κινητό GSM µε εκποµπή 1 watt EIRP, σε µεγάλη απόσταση από το σταθµό βάσης,
έχει απόσταση ασφαλείας 10cm.
• Σταθµός κινητής τηλεφωνίας µε 200 watt EIRP έχει απόσταση ασφαλείας 2 µέτρα.
• Σταθµός εκποµπής τηλεόρασης ή ραδιοφώνου µε 40 Κwatt EIRP έχει απόσταση
ασφαλείας 20 µέτρα.
Αντίστοιχα αν συγκρίνουµε την ένταση ακτινοβολίας µεταξύ των παραπάνω πηγών σε
συνήθεις αποστάσεις µε την ένταση πεδίου που παράγεται από 802.11 συσκευή σε
απόσταση 50cm (που είναι 300 φορές κάτω από το όριο), έχουµε:
•
•

Κινητό GSM µε εκποµπή 1 watt EIRP, σε απόσταση 5cm, 1000 φορές περισσότερο.
Σταθµός κινητής τηλεφωνίας µε 200 watt EIRP, σε απόσταση 5 µέτρων, 20 φορές
περισσότερο.
• Σταθµός εκποµπής τηλεόρασης ή ραδιοφώνου µε 40 Κwatt EIRP σε απόσταση 50
µέτρων, 40 φορές περισσότερο.
Παρατηρούµε δηλαδή ότι σχετικά µεγάλης ισχύος πηγές ακτινοβολίας είναι ακίνδυνες,
αρκεί να τηρήσουµε κάποια απόσταση ασφαλείας, ενώ µικρής ισχύος πηγές µπορεί να
γίνουν επικίνδυνες αν η απόσταση είναι πολύ µικρή.

επίσης, είναι προφανές ότι λόγω της µικρής ισχύος τους οι συσκευές 802.11 δηµιουργούν
πεδία τα οποία είναι πολύ µικρά και ως εκ τούτου δεν δηµιουργούν πρόβληµα στον
ανθρώπινο οργανισµό.

Συµπεράσµατα
Απαραίτητη είναι η έγκαιρη ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση των χρηστών σε θέµατα
που αφορούν την προστασία του ραδιοφάσµατος. Τούτο αφορά τόσο τον απλό χρήστη
της ασύρµατης τεχνολογίας που αξιοποιεί έτοιµες δοµές ασύρµατων δικτύων, αλλά
κυρίως τον χρήστη που προτίθεται να αναπτύξει µια δική του δοµή δικτύου.
Αυτό, θα διαφυλάξει τον πολύτιµο πόρο των ραδιοσυχνοτήτων και θα επιτρέψει την
αξιοποίηση των ασυρµάτων τεχνολογιών στο απώτερο µέλλον.

Εφαρµογές ασύρµατων δικτύων
Η ασύρµατη τεχνολογία έχει ένα ευρύτατο φάσµα εφαρµογών οι οποίες ξεκινούν από
ποικίλους επιχειρηµατικούς κλάδους, µέχρι απλές ερασιτεχνικές εφαρµογές.
Έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά το µεγάλο εύρος µετάδοσης και την ικανότητα
κίνησης, οι εφαρµογές περιορίζονται µόνο από τη φαντασία και την ευρηµατικότητα του
χρήστη.

Hot Spots
Σηµεία όπου συγκεντρώνεται κόσµος και υπάρχει ανάγκη για µετάδοση δεδοµένων.
Τέτοια σηµεία µπορεί να είναι ένα εµπορικό κέντρο, όπου στη συσκευή του χρήστη θα
περνάνε διάφορες πληροφορίες και διαφηµιστικά µηνύµατα, ένα αεροδρόµιο όπου ο
χρήστης µε το Laptop, το PDA ή το κινητό µε λειτουργικότητα WiFi θα ενηµερώνεται ή
θα έχει πρόσβαση στο internet.
Μπορεί επίσης να είναι σε µία καφετέρια όπου θα έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση
σε διάφορες υπηρεσίες ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης .
Ας δούµε µερικές τέτοιες περιπτώσεις που παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Αεροδρόµια
Η ασύρµατη δικτύωση στους χώρους αεροδροµίων µπορεί καταρχήν να
προσφέρει ενηµέρωση στους επιβάτες σχετικά µε τις πτήσεις και τους
προορισµούς. Παράλληλα, µετατρέπει το χρόνο και χώρο αναµονής σε
χρόνο και χώρο εργασίας και ευχάριστης ενασχόλησης, αφού ο επιβάτης
µπορεί για παράδειγµα να ελέγξει το ηλεκτρονικό του ταχυδροµείο, ή να
ασχοληθεί µε κάποια ψυχαγωγική υπηρεσία.
Άλλες εφαρµογές µπορεί να είναι ο έλεγχος – κράτηση εισιτηρίων, από υπαλλήλους
εφοδιασµένους µε ασύρµατες συσκευές, σε κατάλληλες θέσεις, αποφεύγοντας έτσι την
αναµονή σε ουρές.

Ασύρµατη δικτύωση µπορεί να εφαρµοστεί και στο σύστηµα ελέγχου
των επιβατών και δροµολόγησης των αποσκευών, ενώ η ασύρµατη
πρόσβαση και µέσα στο αεροπλάνο θα έδινε ένα συγκριτικό
πλεονέκτηµα στον αεροµεταφορέα. Υπηρεσίες αεροδροµίου όπως η
συντήρηση, οι επείγουσες υπηρεσίες, η µεταφορά των επιβατών, θα
µπορούν να στηριχθούν σε κάποιο πρότυπο ασύρµατης δικτύωσης.

Χώροι ψυχαγωγίας
Για παράδειγµα σε µια καφετέρια η παροχή ασύρµατης πρόσβασης, µπορεί να
αποτελέσει ένα πρόσθετο έσοδο αλλά και σηµείο διαφοροποίησης από τους
ανταγωνιστές.
Ξενοδοχειακές µονάδες
Η υπηρεσία ασύρµατης πρόσβασης µπορεί να αποτελέσει
µια σηµαντική υπηρεσία προστιθέµενης αξίας. Η
εγκατάσταση γίνεται εύκολα, γρήγορα και µε χαµηλό
κόστος σε σχέση µε µια λύση ενσύρµατης δικτύωσης. .
επίσης, οικονοµία επιτυγχάνεται και από την ολοκλήρωση
των τηλεφωνικών υπηρεσιών µε τις υπηρεσίες δεδοµένων,
πάνω σε µια κοινή υποδοµή δικτύου. Παράλληλα, µειώνεται
και το διαχειριστικό κόστος για το δίκτυο.

Μπορεί να παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε υπηρεσίες
του ξενοδοχείου, σε περιεχόµενο διαφηµιστικού και
ενηµερωτικού χαρακτήρα.
Η σύνδεση µπορεί να γίνεται µε εξοπλισµό του πελάτη ή και µε ενοικιαζόµενο ή
παραχωρούµενο εξοπλισµό. Η ασύρµατη σύνδεση µπορεί να αποτελέσει ένα σοβαρό
κριτήριο για την επιλογή του ξενοδοχείου ή να αποτελεί ένα πρόσθετο έσοδο για την
επιχείρηση.
Εκπαιδευτικά ιδρύµατα
Σε πραγµατικό χρόνο πρόσβαση των φοιτητών - µαθητών σε
εκπαιδευτικό υλικό, ανεξάρτητα από την τοποθεσία που
βρίσκονται.
Η ασύρµατη σύνδεση φέρνει την τεχνολογία και τον κόσµο
των υπολογιστών πιο κοντά στον µαθητή, καταργεί τους
διάφορους παραδοσιακούς περιορισµούς στην τεχνολογία και
φέρνει τον υπολογιστή στο σηµείο εργασίας του µαθητή που
µπορεί να είναι µια αίθουσα διδασκαλίας ή ένα εργαστήριο.

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα δεν έχουν την
δυνατότητα εφαρµογής κάποιου τρόπου ενσύρµατης
δικτύωσης, διότι δεν υπήρξε πρόβλεψη από την αρχή.
Το αποτέλεσµα είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο ή
στους υπολογιστές να γίνεται σε χώρους µακριά από
την αίθουσα διδασκαλίας.
Παράλληλα ο έλεγχος, διαχείριση και οργάνωση της όλης διαδικασίας εκπαίδευσης
γίνεται πιο εύκολη για τους εκπαιδευτικούς, έχοντας την δυνατότητα άµεσης πρόσβασης.
Επιπλέον, τα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράµµατα περιλαµβάνουν εκπαίδευση µε
διαφάνειες, προβολή video, διδασκαλία µε πολυµέσα, τα οποία όλα απαιτούν την ύπαρξη
δικτύωσης και µάλιστα µε ευρυζωνικά χαρακτηριστικά
Νοσοκοµεία
Άµεση, σε πραγµατικό χρόνο πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό ενός
ασθενούς από γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι, ο
επιβλέπων ιατρός µπορεί την ίδια στιγµή που βλέπει τον ασθενή, να
αναζητήσει σε µια κεντρική βάση το ιατρικό ιστορικό του, να δει τις
εξετάσεις του, στη συνέχεια να εισάγει στη βάση τα πορίσµατα και
τις εντολές του, τις οποίες το νοσηλευτικό προσωπικό
χρησιµοποιώντας επίσης φορητές ασύρµατες συσκευές, να δει και
να εκτελέσει άµεσα.

Η συχνότητα λειτουργίας δεν παρεµβάλει ή παρεµβάλλεται σε
άλλο ιατρικό εξοπλισµό, ενώ η ισχύς εκποµπής είναι µικρή και δεν
προκαλεί θέµα υγείας.
Σε κρίσιµες εργασίες, που ο χρόνος είναι ζωτικής σηµασίας, όπως
εγχειρίσεις, η ασύρµατη, πραγµατικού χρόνου σύνδεση µε µια
βάση πληροφοριών είναι σηµαντικό πλεονέκτηµα.
Επίσης, κατάλληλες συσκευές τηλεµετρίας (πίεση,
παλµοί,..) µπορούν να επιτρέψουν στους ασθενείς την
µετακίνηση, κάνοντας τη διανοµή τους στο νοσοκοµείο
πιο ευχάριστη.

Παράλληλα, η παρακολούθηση της κατάστασης του
ασθενούς γίνεται άµεσα και η αντίδραση µπορεί να είναι
ταχύτατη.

Περιβάλλον εργασίας
Το σηµερινό περιβάλλον εργασίας χαρακτηρίζεται από ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη
για κινητότητα των χρηστών. Έτσι, οι υπάλληλοι είναι εφοδιασµένοι µε φορητούς
υπολογιστές και ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο τους δουλεύοντας σε οµάδες. Οι
χρήστες έχουν πλέον ανάγκη πρόσβασης στο δίκτυο, από σηµεία µακριά από το γραφείο
τους. Με την ανάπτυξη ασύρµατων τοπικών δικτύων (WLAN) θα έχουν πρόσβαση στην
πληροφορία από οπουδήποτε µέσα στο εταιρικό περιβάλλον, από µία αίθουσα
συνεδριάσεων, ένα καφέ, ένα αποµακρυσµένο εταιρικό γραφείο. Έχει υπολογιστεί ότι το
οικονοµικό όφελος, σε σχέση µε µία ενσύρµατη λύση µπορεί να φτάσει τα 16000$ ανά
εργαζόµενο.
Το όφελος µπορεί να περιλαµβάνει την αυξηµένη παραγωγικότητα, λόγω της πρόσβασης
σε πραγµατικό χρόνο, την πιο γρήγορη και αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. επίσης, η
πιο γρήγορη ανάπτυξη εταιρικού δικτύου σε περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση είναι
δύσκολη έως αδύνατη (παλιά κτίρια, χωρίς ψευδοροφές, ψευδοπατώµατα), όπως και το
µειωµένο κόστος κτήσης, ιδιαίτερα σε δυναµικό περιβάλλον, όπου χρειάζονται συχνές
αλλαγές. Ιδιαίτερα πλεονεκτική είναι η εγκατάσταση ασύρµατης δικτύωσης σε
προσωρινές εγκαταστάσεις, όπως σε µια αίθουσα συνεδριάσεων.
Έτσι, οι εφαρµογές είναι απεριόριστες και αφορούν κάθε εργασιακό χώρο σε
βιοµηχανία, υπηρεσίες και εµπόριο:
Σε εταιρίες που ασχολούνται µε το εµπόριο,
φορητές ασύρµατες συσκευές, µπορεί να
χρησιµοποιηθούν για τις παραγγελίες, τη

µηχανοργάνωση, την εκτέλεση των παραγγελιών.
Αυτές θα παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε
πληροφορίες, σχετικά µε πελάτες από
πωλητές υπηρεσιών - προϊόντων, ώστε να
παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες και η
ικανοποίηση πελατών να είναι µεγαλύτερη.

Στη βιοµηχανία η ασύρµατη δικτύωση παρέχει γρήγορη
πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων από µηχανικούς και
διευθυντές γραµµής παραγωγής. Κατάλληλες συσκευές
λύνουν τα χέρια σε περιβάλλον όπου παραδοσιακές
λύσεις δεν µπορούν να σταθούν.

Τέλος, στο χώρο των υπηρεσιών δυνατότητες
όπως η τηλεδιάσκεψη σε συνδυασµό µε την
δυνατότητα για κινητότητα του χρήστη
ανοίγουν ένα µεγάλο πεδίο εφαρµογών.

Οικιακή δικτύωση
Τηλεφωνικές υπηρεσίες, πρόσβαση στο
διαδίκτυο, υπηρεσίες ψυχαγωγίας είναι µια

αγορά που αναπτύσσεται µε µεγάλους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια. ∆ιάφοροι πάροχοι
υπηρεσιών προσπαθούν να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους, οι οποίες µπορεί να ανήκουν
σε περισσότερες από µία κατηγορίες.
Βασικό συστατικό είναι µια χαµηλού κόστους, υψηλών επιδόσεων, αποτελεσµατική
τεχνολογία, για τη διανοµή της πληροφορίας στους χώρους ενός σπιτιού.

Η ασύρµατη δικτύωση επιτρέπει την κινητότητα των χρηστών, ενώ
είναι πολύ βολική λύση. Παράλληλα µπορεί να ικανοποιήσει
µελλοντικές ανάγκες και όλα αυτά µε πολύ προσιτό κόστος.

Οι εφαρµογές είναι αρκετές, όπως παρακολούθηση
ταινιών DVD ή pay-per-view από µία σύνδεση,
πρόσβαση στο διαδίκτυο, ασύρµατη τηλεφωνία
πάνω από IP, συστήµατα ασφαλείας, συσκευές µε
δυνατότητα διασύνδεσης σε δίκτυο, εφαρµογές
ψυχαγωγίας και άλλες.

Η ασύρµατη δικτύωση µπορεί να
αποτελέσει την εύκολη λύση για τη
σχεδίαση του ‘έξυπνου σπιτιού’.

Άλλες εφαρµογές
Η ασύρµατη σύνδεση µπορεί να έχει εφαρµογή στην παροχή ασύρµατου internet (WISP,
Wireless Internet Service Provider) και γενικότερα οποιαδήποτε περιεχοµένου στους
καταναλωτές. Μπορεί, επίσης, να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία ενός ασύρµατου
ευρυζωνικού δικτύου, µέσα από το οποίο θα γίνεται προσφορά διάφορων υπηρεσιών, για

τους σκοπούς της επικοινωνίας, της ενηµέρωσης, της ψυχαγωγίας. Μία τέτοια περίπτωση
είναι και το ασύρµατο µητροπολιτικό δίκτυο της Αθήνας (AWMN - Athens Wireless
Metropolitan Network), όπως και άλλα αντίστοιχα µητροπολιτικά δίκτυα που έχουν
αναπτυχθεί σε άλλες πόλεις, καλύπτοντας µερικώς την απουσία εναλλακτικών
ευρυζωνικών δικτύων.
Προοπτικές
Σύµφωνα µε µελέτη της Frost & Sullivan η αγορά του WLAN από 300εκ $ το 1998, θα
φτάσει στα 1.6δις $ το 2005. Έτσι µεγάλες εταιρίες όπως η Intel και η Microsoft δίνουν
από τώρα µεγάλο βάρος στην τεχνολογία αυτή, ευελπιστώντας σε µεγάλα κέρδη.
Σήµερα τα WLAN έχουν µεγαλύτερη εφαρµογή σε καθετοποιηµένες εφαρµογές, όπως
καταστήµατα και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Μελλοντικά αναµένεται ότι θα αφορά
εφαρµογές σε νοσοκοµεία, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, περιβάλλοντα γραφείου. Σε εταιρικό
περιβάλλον, θα έχει εφαρµογή σε αίθουσες συνεδριάσεων, σε δηµόσιες περιοχές, σε
εταιρικά γραφεία. Από το σχήµα γίνεται φανερό ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι από τις
ανάγκες για ασύρµατες - κινητές επικοινωνίες υπάρχει σε περιβάλλον γραφείου.
Αγορά κινητών επικοινωνιών το 2005

Πολλοί, µάλιστα, είδαν στο 802.11 τον ανταγωνιστή της κινητής τηλεφωνίας τρίτης
γενιάς. Κάποιοι πάροχοι µάλιστα προσπάθησαν να περάσουν ευρυζωνικές υπηρεσίες
µέσω του 802.11 µε αποτέλεσµα την εµπορική αποτυχία στις περισσότερες περιπτώσεις.
Άλλοι λένε ότι το 802.11 προορίζεται για χρήση σε hot-free spots δηλαδή σηµεία στα
οποία υπάρχει ανάγκη για µεγάλη κίνηση, όπως αεροδρόµια, καταστήµατα, εµπορικά
κέντρα, ενώ το UMTS θα είναι η λύση για κάλυψη.
Βέβαια, τουλάχιστον προς το παρόν η ασύρµατη δικτύωση παραµένει εν γένει πιο
ακριβή και πιο αργή σε σχέση µε τις αντίστοιχες ενσύρµατες τεχνολογίες. Έτσι, πρέπει

να την δούµε σαν συµπληρωµατική τους και όχι σαν ανταγωνιστική. Το πιο πιθανό είναι
οι λύσεις ασύρµατης δικτύωσης να συνυπάρξουν µε τις υπόλοιπες τεχνολογίες,
παρέχοντας µε φτηνό και αξιόπιστο τρόπο ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Οι ασύρµατες κοινότητες στην Ελλάδα τον υπόλοιπο
κόσµο
Οι ασύρµατες κοινότητες στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η ανυπαρξία ή το υψηλό κόστος σε ευρυζωνικά δίκτυα βοήθησαν στην
σηµαντική ανάπτυξη των ασύρµατων δικτύων.
Στα µεγάλα αστικά κέντρα όπου έχει αρχίσει η διάθεση γραµµών DSL στο ευρύ κοινό,
µε υψηλό κόστος όµως, σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο, δεν έχει παρατηρηθεί κάµψη
στον ρυθµό διάδοσης των ασυρµάτων δικτύων. Στην επαρχία, όπου η διάθεση των
γραµµών DSL καθυστερεί, παρατηρούµε µια πρωτοφανή διείσδυση των ασύρµατων
δικτύων από άκρη σε άκρη τόσο της ηπειρωτικής όσο και της νησιωτικής Ελλάδας.
Συνολικά υπάρχει δραστηριότητα σε περισσότερες από 50 πόλεις και κωµοπόλεις της
Ελλάδας.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα ασύρµατα µητροπολιτικά δίκτυα της Αθήνας,
του µεγαλυτέρου γεωγραφικά και πολυπληθέστερου δικτύου µε περισσότερους από 300
ενεργούς κόµβους την στιγµή της συγγραφής αυτού του οδηγού, της Πάτρας, του πρώτου
χρονολογικά στην Ελλάδα ασυρµάτου δικτύου wifi και της Θεσσαλονίκης, µε ιδιαίτερα
µεγάλο δίκτυο το οποίο εκτείνεται από τους δυτικούς δήµους της πόλης έως ανατολικά
στην Καλαµαριά και από εκεί επάνω από την θάλασσα στην Περαία.
Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Αθηνών:

Το Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Αθηνών (AWMN), ξεκίνησε ως ιδέα από µια
παρέα ατόµων µε ενδιαφέρον για τα ασύρµατα δίκτυα και εξελίχτηκε µε την εθελοντική
συνεισφορά των µελών του ως το µεγαλύτερο WLAN της χώρας. Η αρχή έγινε το
καλοκαίρι του 2002 µε την ιδρυτική συνέλευση και την δηµιουργία του δικτυακού forum
του awmn για την επικοινωνία, ενηµέρωση και οργάνωση των µελών. Οι πρώτοι κόµβοι
ξεκίνησαν την λειτουργία τους στα τέλη του ίδιου χρόνου.
Το δίκτυο σήµερα έχει περισσότερους από 300 ενεργούς κόµβους και καλύπτει την
ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μικρές νησίδες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές οι
οποίες αναµένουν σύνδεση µε το ευρύτερο δίκτυο.
Υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες οι οποίες τρέχουν στο δίκτυο. Πλήθος ιστοσελίδων ανά
κόµβο, εκθέτουν στατιστικά των διασυνδέσεων αλλά και γενικές πληροφορίες. Επίσης,
έχει ξεκινήσει προσπάθεια για δηµιουργία εικόνων (mirrors) κάποιων δηµοφιλών

ιστιοχώρων. Άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα µέλη, είναι η µετάδοση φωνής (VoIP
over wireless), radio AWMN µέσω shoutcast servers, video streaming, irc chat, ftp
servers, πρόσβαση στο διαδίκτυο, εκπαίδευση κ.α.
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται περιλαµβάνει υπολογιστές εγκατεστηµένους σε
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο οι οποίοι αναλαµβάνουν τη λειτουργία της δροµολόγησης.
Οι ασύρµατες συσκευές είναι διαφόρων κατασκευαστών και διαφορετικών τύπων. Οι
κεραίες που χρησιµοποιούνται είναι όλων των ειδών, του εµπορίου ή ιδιοκατασκευές.
Η µετάδοση γίνεται στην ISM ζώνη των 2.4GHz, ενώ έντονο είναι το ενδιαφέρον για
λειτουργία στην ζώνη των 5GHz η οποία θα δώσει άλλη προοπτική και δυνατότητες στο
δίκτυο.
Απώτερος σκοπός του είναι να πυκνώσει ακόµα περισσότερο το δίκτυο ώστε να είναι
άνετη η διασύνδεση όλων των περιοχών της Αττικής. επίσης, πάντα υπάρχει το όραµα
της διασύνδεσης όλων των ασύρµατων κοινοτήτων της Ελλάδος και για το λόγο αυτό
δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε αυτές, το σύστηµα Πανελλαδικής ∆ιευθυνσιοδότησης
Ασυρµάτων Κοινοτήτων, αποδίδοντας περιοχές ip διευθύνσεων σε κάθε πόλη η οποία
δραστηριοποιείται.
URL: www.awmn.gr/
E-mail: info@awmn.gr
Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Πάτρας

Το Ασύρµατο ∆ίκτυο Πατρών (PWN - Patras Wireless Network) ξεκίνησε τις πρώτες
δοκιµές την Άνοιξη του 2001. Η αρχική τοπολογία περιλάµβανε ένα κοµβικό σηµείο
πρόσβασης (AP - Access Point) σε ραδιοτηλεοπτικό ιστό σε λόφο κοντά στην Πάτρα, και
τρεις διασυνδεδεµένους χρήστες σε αποστάσεις από 1 έως 6 χιλιόµετρα.
Στις αρχικές προθέσεις των πρώτων χρηστών - ιδρυτών, ήταν ο πειραµατισµός µε την
ασύρµατη µετάδοση ευρυζωνικών δεδοµένων, σε σχετικά µεγάλες αποστάσεις, και η
επαφή µε άλλα άτοµα µε παρόµοια ερευνητικά ενδιαφέροντα. Για τις ανάγκες τις
επικοινωνίας δηµιουργήθηκε ένα φόρουµ συζητήσεων και φυσικά η πρώτη ιστοσελίδα
προβολής και ενηµέρωσης σε θέµατα υλικού και λογισµικού σχετικά µε τα ασύρµατα
δίκτυα.
Από τότε µέχρι σήµερα, τόσο η τοπολογία, όσο και ο αριθµός των χρηστών έχει αλλάξει
σηµαντικά. Την στιγµή αυτή λειτουργούν 9 APs µε κάλυψη στην ευρύτερη περιοχή των
Πατρών. Σε αυτά τα APs συνδέονται καθηµερινά 60 χρήστες, από σύνολο 150 χρηστών

που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνδεθούν. Όλα τα AP εκτός από τους χρήστες που
εξυπηρετούν, διασυνδέονται και µεταξύ τους µε ζεύξεις αποκλειστικές για αυτή την
δουλειά, δηµιουργώντας µε τον τρόπο αυτό ένα µεγάλο δακτύλιο που διατρέχει όλη την
πόλη της Πάτρας.
Το PWN έχει διατηρήσει σε µεγάλο βαθµό τον χαρακτήρα πειραµατισµού, έχοντας
ταυτόχρονα εξελιχθεί σε ένα µικρής κλίµακας διαδίκτυο µε πλήθος υποστηριζόµενων
υπηρεσιών. Το PWN δεν έχει κάποια µορφή ιεραρχίας. Η καρδιά του PWN είναι οι ίδιοι
οι χρήστες που το απαρτίζουν. Οι χρήστες καλούνται να αναπτύξουν την συµπεριφορά
εκείνη που επιβάλλεται να έχει κάποιος απέναντι σε κάθε τι το οποίο µοιράζεται από
κοινού µε πολλά άτοµα.
Το λογισµικό που χρησιµοποιείται στα συστήµατα που εξυπηρετούν κρίσιµες κοµβικές
και διαχειριστικές ανάγκες είναι ανοικτού κώδικα (π.χ. Linux). Οι χρήστες
χρησιµοποιούν τόσο τα Windows, όσο και λειτουργικά περιβάλλοντα ανοικτού κώδικα.
Πέραν από την χρήση έτοιµων τεχνολογιών υλικού και λογισµικού, τα µέλη του
Ασύρµατου ∆ικτύου Πατρών, έχουν αναπτύξει δικά τους πρωτόκολλα βελτιστοποίησης
των δυνατοτήτων της ασύρµατης τεχνολογίας, αλλά έχουν να παρουσιάσουν και πολλές
πρωτότυπες ιδιοκατασκευές υλικού (π.χ. κεραίες, συστήµατα εκποµπής κ.α.).
URL: patraswireless.net
E-mail: info@patraswireless.net
Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Θεσσαλονίκης

Το TWMN είναι µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρία, που ιδρύθηκε τον ∆εκέµβριο του
2003, από µέλη του ασυρµάτου δικτύου της Θεσσαλονίκης µε σκοπό να οργανώσει τις
ανεξάρτητες προσπάθειες, να συντάξει κανόνες καλής λειτουργίας, να διευθετήσει τυχόν
προβλήµατα όσον αφορά την ασύρµατη δικτύωση. Στους σκοπούς της, µεταξύ άλλων
περιλαµβάνει την διάδοση της ιδέας της ασύρµατης δικτύωσης, την εκπόνηση µελετώv
και τεκµηριωτικώv ερευνών σε θέµατα που σχετίζονται µε την ασύρµατη δικτύωση, τηv
εκπόνηση προγραµµάτων κατάρτισης και ενηµέρωσης στα θέµατα που σχετίζονται µε την
ασύρµατη δικτύωση, την εγκατάσταση δικτύων ασύρµατης επικοινωνίας, τη συνδροµή
του µε εφαρµογές ή µελέτες ασύρµατης δικτύωσης σε προγράµµατα και δραστηριότητες
παροχής επείγουσας ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τους πληθυσµούς
αναπτυσσόµενων χωρών, προκειµένου να συντελέσουν στην οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη των χωρών αυτών, καθώς παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής και
αναπτυξιακής βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων και καταστάσεων.
Στο κοµµάτι του ασυρµάτου δικτύου της Θεσσαλονίκης που λειτουργεί υπό την εποπτεία
του TWMN υπάρχουν αυτή τη στιγµή περίπου 20 κοινόχρηστοι κόµβοι (επί συνόλου 40

στην πόλη της Θεσσαλονίκης), όλοι συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Αυτή τη στιγµή
εξυπηρετούνται άµεσα πάνω από 100 χρήστες, έµµεσα δε πολύ περισσότεροι µια και ο
κορµός δικτύου του TWMN χρησιµοποιείται από όλους.
Στις δράσεις του TWMN περιλαµβάνονται εβδοµαδιαίες µετρήσεις, τοπολογικοί έλεγχοι
σε πιθανούς µελοντικούς κόµβους δικτύου και συναντήσεις ανάµεσα σε
ενδιαφερόµενους. Στις άµεσες προτεραιότητες είναι η οργάνωση οµάδων εργασίας και
επιδείξεων σε διάφορους τοµείς όπως οι κατασκευές κεραιών και οι µετρήσεις τους και η
οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων για την προώθηση της ασύρµατης δικτύωσης.
URL: twmn.net
E-mail: info@twmn.net
Ασύρµατο Φοιτητικό ∆ίκτυο Ηρακλείου
Το HSWN είναι ένας µη κερδοσκοπικός σύλλογος που σκοπό έχει την προώθηση της
ασύρµατης τεχνολογίας στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Ιδρύθηκε στις αρχές του
2003 από φοιτητές του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αρχικά η χρήση του περιοριζόταν σε
µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Κατόπιν έντονου ενδιαφέροντος όµως από
πολίτες του Ηρακλείου, που δεν ήταν µέλη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, η γενική
συνέλευση αποφάσισε την είσοδο όλων ανεξαρτήτως, των ενδιαφεροµένων. Το όνοµα
όµως παρέµεινε ΑΦ∆Η τιµής ένεκεν.
Η κάλυψη που υπάρχει στην πόλη του Ηρακλείου και τα περίχωρα περιλαµβάνει τις
περιοχές Φορτέτσας, Αϊ Γιάννη, Μεσσαµπελιές, Μασταµπάς, Εθνική (στον κόµβο
Παπαναστασίου), κέντρο (Εργατικό κέντρο και Χανιόπορτα) µε άµεσο σκοπό την
εξάπλωση σε νέες περιοχές (Βασιλιές, Βούτες, Γάζι, Αµουδάρα, Πόρος, Εσταυρωµένος).
Οι κόµβοι που λειτουργούν και δέχονται πελάτες είναι 6 µε άµεσο στόχο την αύξησή
τους σε 11. Από αυτούς εξυπηρετούνται περί τους 50 χρήστες. Για τον κοινό εξοπλισµό
του δικτύου έχει θεσπιστεί ένα εφάπαξ κόστος εγγραφής. Επιπλέον υπάρχει η
δυνατότητα σε όσους επιθυµούν να συνδεθούν για δοκιµές ή περιστασιακή χρήση, χωρίς
όµως τα προνόµια ενός µόνιµα συνδεδεµένου.
Το ΑΦ∆Η σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Κέντρο Επικοινωνιών και
∆ικτύων παρέχει στα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας τη δυνατότητα για
πρόσβαση στο διαδίκτυο, µέσω αυθεντικοποίησης σε VPN εξυπηρετητή. Επιπλέον,
συµµετέχει σε προγράµµατα της κοινωνίας της πληροφορίας µε σκοπό την εξάπλωση
των ευρυζωνικών τεχνολογιών εκπονώντας προγράµµατα ενηµέρωσης, συνδράµοντας
στις µελέτες και τις εγκαταστάσεις του εξοπλισµού και συµµετέχοντας σε εκδηλώσεις
της Κοινωνίας της Πληροφορίας µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού για το σύλλογό.
Όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής
ασύρµατης οπτικής ζεύξης µε χρήση LED. Κάτι τέτοιο είναι ευρέως διαδεµένο στην
Τσεχία και δείχνει να αποδίδει 10Mbps Full Duplex (σε αντίθεση µε τα ~5,5Mbps Half
Duplex του Wfi) σε αποστάσεις όµως µικρότερες των 1,5 χιλιοµέτρων. Μόλις επιτευχθεί
η µαζική παραγωγή τους, σκοπεύεται να χρησιµοποιηθούν εξ' ολοκλήρου στο δίκτυο
κορµού του δικτύου και να χρησιµοποιηθεί Wifi στους κόµβους µόνο. Κάτι τέτοιο θα
επιταχύνει σηµαντικά το δίκτυο, καθώς και θα απελευθερώσει κανάλια από τη ζώνη των
2,4GHz τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στους κόµβους.

Ασύρµατο Φοιτητικό ∆ίκτυο Σάµου
Η πρώτη προσπάθεια για τη δηµιουργία του ASWN έγινε τον Ιούνιο του 2003 σε µια
συνάντηση περίπου 50 ενδιαφεροµένων φοιτητών σχετικά µε τη δηµιουργία Ασύρµατου
∆ικτύου στο Καρλόβασι της Σάµου, που είναι η έδρα της Σχολής Θετικών Επιστηµών
του Πανεπιστήµιου Αιγαίου. Από κει και πέρα έγιναν κινήσεις συνεργασίας µε το
Πανεπιστήµιο, οι οποίες δεν καρποφόρησαν κυρίως λόγω έλλειψης οικονοµικών πόρων,
ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των ελληνικών πανεπιστηµίων.
Τον Απρίλιο του 2004 η ιδέα του ασύρµατου δικτύου άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά
µε τις προσπάθειες µεµονωµένων φοιτητών οι οποίοι αγόρασαν εξοπλισµό µε ιδίους
πόρους. Αυτή τη στιγµή λειτουργεί ένα AP και άλλα δύο είναι υπό δοκιµές. Αρχικά,
προβλέπεται η κάλυψη στο Μεσαίο και στο Νέο Καρλόβασι, όπου συγκεντρώνεται η
συντριπτική πλειοψηφία των δυνητικών χρηστών του δικτύου. Ακόµα η οµάδα δεν έχει
κάποια νοµική υπόσταση αλλά είναι πολύ πιθανό να ενταχθει ως οµάδα στο Σύλλογο
Φοιτητών της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Έτσι, θα
µπορέσει να διεκδικηθεί χρηµατοδότηση καθώς είναι πολλοί φοιτητές οι οποίοι
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του ASWN. Το δίκτυο κατ’ αρχήν είναι ανοικτό προς
όλους, χωρίς αυτό να αποκλείει κάποιες από τις υπηρεσίες να προσφέρονται µόνο σε
φοιτητές.
Στα σηµεία πρόσβασης χρησιµοποιούνται εξωτερικές συσκευές 802.11g ενώ στις ζεύξεις
κορµού 802.11b εσωτερικές συσκευές και η δροµολόγηση γίνεται από υπολογιστές
εγκατεστηµένους σε ταράτσες µε Slackware λειτουργικό σύστηµα. Προτρέπονται οι
χρήστες να αγοράζουν συσκευές οι οποίες να τηρούν τα νόµιµα όρια εκποµπής καθώς
και τη χρήση ισχυρά κατευθυντικών κεραιών για την αποφυγή δηµιουργίας παρεµβολών
και θορύβου. Τα σχέδια για το µέλλον είναι η ολοκλήρωση του δικτύου κορµού καθώς
και η σταθεροποίηση της λειτουργίας του.
Η κεντρική ιστοσελίδα http://wireless.samos.aegean.gr βρίσκεται υπό διαµόρφωση.
Ασύρµατο δίκτυο Σητείας
Το SWL ξεκίνησε από µια παρέα φίλων που ενδιαφέρονταν να διασυνδεθούν
χρησιµοποιώντας το wifi. Αρχικά υπήρχε η δυσκολία στη προµήθεια του κατάλληλου
εξοπλισµού, ο οποίος µπορούσε να αποκτηθεί µόνο από το εξωτερικό. Η γνωριµία µε το
awmn και η πρόσβαση αυτού σε κατάλληλο εξοπλισµό, βοήθησαν στην ανάπτυξη του
µικρού αυτού δικτύου.
Η κάλυψη του δικτύου είναι αρκετή για να εξυπηρετηθεί όλη η πόλη. Σε αυτό συµβάλλει
σαφώς η τοπολογία της Σητείας. Είναι αµφιθεατρική και στο σηµείο που έχει µπει ο
κεντρικός δροµολογητής - εξυπηρετητής µπορεί να καλύψει ακτίνα 3 χιλιοµέτρων σε
360 µοίρες περίπου. Η γεωγραφική κάλυψη φαίνεται καλύτερα στο παρακάτω σχήµα:

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται µέχρι στιγµής είναι µεταφοράς αρχείων µέσω FTP,
πολυµέσα (Radio – Media Server) και VοIP.
URL: swl.sitia.ws
E-mail: swl@sitia.ws

Ασύρµατες κοινότητες στον κόσµο
Η ασύρµατη δικτύωση έχει µεγάλη ανάπτυξη σε αρκετές περιοχές του κόσµου. Πέρα από
την Ελλάδα, υπάρχει αρκετή ανάπτυξη στην Ισπανία, Αυστρία και Αγγλία. Πρωτοπόροι
ωστόσο θεωρούνται τρεις πόλεις: Σίδνεϊ, Σιάτλ και Νέα Υόρκη.
Σίδνεϊ
Το ασύρµατο δίκτυο του Σίδνεϊ είναι βασισµένο σε µια ανοιχτή κοινότητα. Τα µέλη της
επικοινωνούν µεταξύ τους µε την χρήση ασυρµάτων δικτύων, αλλά προσφέρουν αυτή τη
δυνατότητα και σε τρίτους µε ελάχιστο ή καθόλου κόστος. Τα µέλη της κοινότητας
διερευνούν τους νέους τρόπους επικοινωνίας και υπηρεσιών που µπορούν να
προσφέρουν, µεταξύ τους αλλά και σε τρίτους. ∆εν προσφέρουν πρόσβαση στο
διαδίκτυο αλλά τα µέσα για ελεύθερη επικοινωνία µε την χρήση νέων τεχνολογιών,
απαλλαγµένης από τα πάγια και τις τιµολογήσεις των εµπορικών οργανισµών
τηλεπικοινωνίας.
Οι συµµετέχοντες είναι γεωγραφικά µοιρασµένοι και έχουν διαφορετικές χρήσεις για το
δίκτυο, οι οποίες περιλαµβάνουν φωνητική επικοινωνία, παιχνίδια, διαµοιρασµός
αρχείων και άλλες υπηρεσίες.
URL: www.sydneywireless.com/
Email: support@sydneywireless.com
Σιάτλ
Το Seattle Wireless είναι µια µη κερδοσκοπική προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός
κοινοτικού ασύρµατου δικτύου ευρείας ζώνης. Με την χρήση οικονοµικά προσβάσιµης
ασύρµατης τεχνολογίας από την κοινότητα, επιτυγχάνεται προσπέραση του τεχνητού
περιορισµού στην πρόσβαση ευρείας ζώνης που επιβάλλεται από την τηλεπικοινωνιακές
εταιρίες. Αυτό που δηµιούργησαν δεν είναι ένα ασύρµατο δίκτυο αλλά ένα
µητροπολιτικό δίκτυο που καλύπτει όλη την πόλη. Η ασύρµατη τεχνολογία που

χρησιµοποιείται από τα µέλη της κοινότητας δηµιουργεί την πρώτη τηλεπικοινωνιακή
υποδοµή η οποία δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά και εύκολα προσβάσιµη στο πλατύ
κοινό και έτσι θέτει τις βάσεις µιας κοινότητας η οποία αναπτύσσεται από το προσωπικό
ενδιαφέρον των µελών της αλλά και το πνεύµα της κοινοτικής αλληλεγγύης.
URL: www.seattlewireless.net/
Νέα Υόρκη
Η NYCwireless είναι µια ασύρµατη κοινότητα, η οποία προωθεί τα ανοιχτά στο κοινό
wireless hotspots. Αυτά περιλαµβάνουν πάρκα, καφετέριες και κυλικεία κτιρίων. Ο
σκοπός του είναι να συνεργαστεί µε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς για να προσφέρουν
ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε κοινότητες οι οποίες δεν έχουν το προνόµιο της
ευρυζωνικής πρόσβασης.
Η κοινότητα έχει ένα φόρουµ συζητήσεων και πειραµατισµών στις νέες ασύρµατες
τεχνολογίες και ειδικά αυτών που έχουν σχέση στην οικοδόµηση ασύρµατων κοινοτικών
δικτύων. Ο κάθε ενδιαφερόµενος που θέλει να εγκαταστήσει στο χώρο του ένα σηµείο
πρόσβασης, ή ο δηµιουργός εργαλείων ασύρµατης δικτύωσης, µπορεί να βρει εκεί
σχετικές πληροφορίες. Η κοινότητα προωθεί την δηµιουργία εφαρµογών βασισµένα στο
λογισµικό ανοιχτού κώδικα, αλλά και στην ανάπτυξη της επόµενης γενιάς κινητών
ασύρµατων δικτύων.
URL: www.nycwireless.net
Email: info@nycwireless.net

Χρήσιµες διευθύνσεις
Οι πιο ενδιαφέροντες σύνδεσµοι στο κόσµο του wi-fi:
Οργανισµοί
www.ieee.org
www.wi-fi.org

Η ιστοσελίδα της ΙΕΕΕ
Ο υπεύθυνος οργανισµός για την πιστοποίηση WiFi

Ρυθµιστικές αρχές
FCC:
Αµερικάνικη ρυθµιστική αρχή
ETSI: Ευρωπαϊκή ρυθµιστική αρχή
TELEC: Ιαπωνική ρυθµιστική αρχή
EEΤT: Ελληνική ρυθµιστική αρχή
ART: Γαλλική ρυθµιστική αρχή

http://www.fcc.gov/
http://www.etsi.org/
http://www.telec.or.jp/ENG/Index_e.htm
http:// www.eett.gr/
http://www.art-telecom.fr/

Ασύρµατες Κοινότητες της Ελλάδος
www.awmn.net
Ασύρµατο µητροπολιτικό δίκτυο της Αθήνας
Ασύρµατο µητροπολιτικό δίκτυο της Πάτρας
www.pwn.net
www.twmn.net
Ασύρµατο µητροπολιτικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης
www.salonicawireless.net
Ασύρµατο µητροπολιτικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης
Ασύρµατο µητροπολιτικό δίκτυο της Σητείας
swl.sitia.ws
∆ιεθνείς Ασύρµατες Κοινότητες
http://www.cuwireless.net/
http://www.seattlewireless.net/
http://www.nycwireless.net/
http://nocat.net/
http://melbourne.wireless.org.au/
http://www.dailywireless.org/
http://www.sydneywireless.com/
Nέα για το wifi
www.netstumbler.com
www.tomsnetworking.com
www.wi-fiplanet.com
www.wifinetnews.com
www.theregister.co.uk/mobile/

Όροι
#
802.11
Πρότυπο για τις ασύρµατες επικοινωνίες που αναπτύχθηκε το 1997 από το ΙΕΕΕ.
Προέβλεπε µετάδοση µε 1-2Mbps, µε τεχνική εξάπλωσης φάσµατος FHSS ή DSSS ή
υπέρυθρη µετάδοση.
802.11a
∆ηµιουργήθηκε από τον IEEE το 1999 ως µια επέκταση στο 802.11. Προσφέρει µέγιστη
ονοµαστική ταχύτητα από 6 έως 54 Mbps, µε διαµόρφωση OFDM στην µπάντα των 5
GHz.
802.11b
Το πρότυπο 802.11b αναπτύχθηκε το 1999. Είναι το πιο διαδεδοµένο από τα 802.11
πρότυπα του IEEE για τα ασύρµατα δίκτυα. Κάνει χρήση της µπάντας των 2.4 GHz µε
ονοµαστική ταχύτητα ως 11 Mbps.
802.11g
Επέκταση στο πρότυπο 802.11g που παρέχει ρυθµούς µετάδοσης µέχρι 54Mbps
στην ζώνη των 2.4GHz. Έχει συµβατότητα προς τα πίσω µε το 802.11b.
802.11e
Υποστήριξη Quality of Service (EDCF, Enhanced DCF και HCF, Hybrid Coordination
Function)
802.11f
Access Point Interoperability (IAPP)
802.11h
∆ιαχείριση φάσµατος στο 802.11a (DCS, Dynamic Channel Selection και TPC, Transmit
Power Control)
802.11i
Επεκτάσεις στο MAC επίπεδο για ενισχυµένη ασφάλεια, αναµένεται µέσα στο 2004
802.11n
Επέκταση πάνω από 100Mbps, αναµένεται το 2005
A
Access Point (AP)
Το σηµείο πρόσβασης (AP) λειτουργεί ως σταθµός βάσης συγκεντρώνοντας την κίνηση
σε ένα σηµείο, και κατευθύνοντας την προς το υπόλοιπο δίκτυο.
AdHoc (peer to peer)
Σε ένα οµότιµο (peer-to-peer) ασύρµατο δίκτυο οι ασύρµατες συσκευές επικοινωνούν
κατευθείαν µεταξύ τους. Ο όρος υποδηλώνει την έννοια του προσωρινού.

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
Είναι µια DSL τεχνολογία η οποία επιτρέπει ασύµµετρο εύρος σε µεγάλες αποστάσεις,
σε ένα απλό ζεύγος καλωδίων
B
BackBone (BB)
Το δίκτυο κορµού αποτελεί τη ραχοκοκαλιά ενός δικτύου.
Bandwidth
Το εύρος διαύλου είναι µέτρο της ικανότητας µεταφοράς ενός καναλιού επικοινωνίας.
Στον ψηφιακό κόσµο εκφράζεται σε bits per second (bps) ή bytes per second (BPS). Στον
αναλογικό κόσµο αναφέρεται στο µέγεθος ενός καναλιού και εκφράζεται σε Hertz (Hz).
Bluetooth (ΒΤ)
Πρότυπο ασύρµατης σύνδεσης µικρής εµβέλειας (έως 10µέτρα). Το Bluetooth είναι
WPAN τεχνολογία που λειτουργεί στο φάσµα των 2.4 GHz µε δυνατότητα µεταφοράς
δεδοµένων της τάξης του 1 Mbps. Χρησιµοποιείται για την διευκόλυνση διασύνδεσης
συσκευών, όπως κινητό τηλέφωνο µε PC ή µε ασύρµατο ακουστικό. ∆εν είναι line-ofsight τεχνολογία και µπορεί να επηρεάσει υπάρχουσες 802.11 συσκευές που
χρησιµοποιούν το ίδιο φάσµα.
Bridge
Η γέφυρα είναι η συσκευή που επιτρέπει την γεφύρωση µεταξύ διαφορετικών δικτύων.
BroadBand
Υψηλής ταχύτητας γραµµές επικοινωνίας (ευρυζωνικές συνδέσεις) . Συνήθως
αναφέρονται σε συνδέσεις Internet και τυπικά έχουν ταχύτητα µεγαλύτερη από 128Kbps.
Το πιο συνηθισµένο παράδειγµα BroadBand σύνδεσης είναι το DSL.
C
Cantenna
Πρόκειται για µια δηµοφιλή ιδιοκατασκευή κεραίας από µεταλλικό κουτί (Can +
Antenna = cAntenna).
CE
Πιστοποίηση της ΕΕ για την καταλληλότητα του προϊόντος σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά
Standards που έχουν τεθεί για κάθε κατηγορία προϊόντων.
Το Ευρωπαϊκό Standard είναι οι όροι που έχουν τεθεί από CEN, CENELEC ή ETSI, µε
την υποχρέωση της εφαρµογής σαν να ήταν εθνική πιστοποίηση και υπερισχύει κάθε
εθνικής πιστοποίησης αν υπάρχει ασυµβατότητα.
Το σύµβολο CE συµβολίζει ότι το προϊόν είναι σύµφωνο µε τις επιταγές τις ΕΕ που
έχουν τεθεί στον κατασκευαστή και ότι έχει γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.
(CENELEC is the European Committee for Electrotechnical Standardization; ETSI is the
European Telecommunications Standards Institute.)
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.cenorm.be/

Cellural
Κυψελοειδές ονοµάζεται ένα ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας, του οποίου η αρχιτεκτονική
υλοποιείται µε κυψέλες (cells) και το οποίο συνήθως παρέχει τη δυνατότητα περιαγωγής.
Channel (Κανάλι)
Κάθε ραδιοµετάδοση λαµβάνει χώρα πάνω σε ένα κανάλι – ραδιοδίαυλο. Αυτό
χαρακτηρίζεται από µια κεντρική συχνότητα και ένα εύρος.
Client
Ονοµάζουµε πελάτη έναν υπολογιστή ή τερµατικό, συνδεδεµένο στο δίκτυο που
χρησιµοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από έναν εξυπηρετητή. Το ρόλο του πελάτη
µπορεί να έχει και ένα πρόγραµµα ή ένας χρήστης.
Coaxial cables
Το οµοαξονικό καλώδιο είναι ένα οµόκεντρο καλώδιο µε δύο αγωγούς, µε τον ένα να
περιβάλει τον άλλο οι οποίοι χωρίζονται µεταξύ τους µε µονωτικό υλικό. Η όλη σύνθεση
ολοκληρώνεται µε ένα εξωτερικό µονωτικό και προστατευτικό περικάλυµµα. Τα
καλώδια αυτά παρέχουν υψηλό εύρος.
Collisions
Σε µετάδοση σε κοινό µέσο, όταν κόµβοι στέλνουν δεδοµένα την ίδια στιγµή,
παρουσιάζονται συγκρούσεις µε αποτέλεσµα την απόρριψη του πακέτου πληροφορίας
που έστειλαν. Κάθε δίκτυο έχει µηχανισµούς αποφυγής ή αντιµετώπισης των
συγκρούσεων.
D
dB (decibel)
To dB ή αλλιώς deciBel είναι λογαριθµικό µέτρο σύγκρισης δύο µεγεθών. ∆ίνεται από
τον τύπο dB=10*log(P2/P1), όπου P2, P1 είναι τα δύο µεγέθη.
dBd (decibels relative to a dipole)
Εκφράζει το κέρδος µιας κεραίας σε σχέση µε µια δίπολη κεραία.
dBi (decibels relative to an isotrope)
Εκφράζει το κέρδος µιας κεραίας σε σχέση µε µια ισοτροπική κεραία. κεραία που
εκπέµπει οµοιόµορφα στο χώρο την ισχύ)
dBm (decibels relative to one milliWatt)
Λογαριθµική µονάδα µέτρησης της ισχύος. Αναφέρεται στην ισχύ ενός σήµατος
συγκριτικά µε αυτή ενός milliwatt.
Digital Subscriber Line (DSL)
Ευρυζωνική τεχνολογία διασύνδεσης. Συναντιέται σε διάφορες µορφές µε ποιο
συνηθισµένη την ADSL.
Dipole antenna (δίπολο, διπολική κεραία)

Ένας από τους πιο απλούς τύπους κεραίας για λήψη και αποστολή ραδιοκυµάτων.
Directional Antenna
Μια κατευθυντική κεραία έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει την εκπεµπόµενη
ακτινοβολία προς µία κατεύθυνση.
Domain Name Server (DNS)
Ένα πρωτόκολλο αντιστοίχησης ονοµάτων µε τις διευθύνσεις δικτύου.
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Ένα πρωτόκολλο αυτόµατης και δυναµικής ανάθεσης IP διευθύνσεων.
E
Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)
Η ισοδύναµα εκπεµπόµενη ισχύς ορίζεται ως η ισχύς µε την οποία θα τροφοδοτούσαµε
οµοιοκατευθυντική κεραία, προκειµένου να επιτύχουµε ίδιας έντασης ακτινοβολία στην
κατεύθυνση κύριας εκποµπής της κεραίας µας. Ισούται µε το κέρδος της κεραίας σε dBi
συν την ισχύ µε την οποία τροφοδοτούµε την κεραία σε dBm.
Electro Magnetic Interference (EMI), Radio Frequency Interference (RFI)
Θόρυβος ευρέως φάσµατος ή παρεµβολές προερχόµενες από µία συσκευή.
European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
Ένας µη-κερδοσκοπικός οργανισµός που καθορίζει πρότυπα τηλεπικοινωνιών στην
Ευρώπη. Οι οδηγίες που δίνονται από το ETSI δεν είναι δεσµευτικές και τις
περισσότερες φορές συµπληρώνουν πρότυπα που έχουν δηµιουργηθεί από διεθνής
οργανισµούς. (http://www.etsi.org)
F
Fading Margin
Το περιθώριο διαλείψεων είναι η διαφορά του λαµβανόµενου σήµατος (dBm) από την
ευαισθησία του δέκτη (dBm) Τυπικές τιµές είναι από 10 ως 20dB για τα ασύρµατα
δίκτυα.
File sharing
Ο διαµοιρασµός αρχείων επιτρέπει σε έναν αριθµό ατόµων να χρησιµοποιούν τα ίδια
αρχεία µε δικαίωµα να δουν, να τροποποιήσουν, να αντιγράψουν, να εκτυπώσουν, είτε
οποιοδήποτε συνδυασµό των παραπάνω.
File Transfer Protocol (FTP)
Πρωτόκολλο για ανταλλαγή αρχείων µεταξύ υπολογιστών.
Firewall
Είναι ή συσκευή ή το πρόγραµµα που ελέγχει και περιορίζει την κυκλοφορία δεδοµένων
σε ένα δίκτυο που προέρχονται από ένα ανασφαλή δίκτυο.

Fixed wireless
Η σταθερή ασύρµατη δικτύωση αναφέρεται σε κόµβους που δεν έχουν την δυνατότητα
της κινητότητας.
Flat Panel
∆ιακριτικές κεραίες που τοποθετούνται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους.
Free Space Loss (FSL)
Απώλεια κενού χώρου είναι η υποβάθµιση της στάθµης του ραδιοσήµατος κατά τη
διάδοση του σε κενό χώρο.
Fresnel Zone
Ζώνη που περιβάλλει το µονοπάτι της ραδιοµετάδοσης και η οποία πρέπει να είναι
καθαρή από αντικείµενα, διαφορετικά αυτά θα προκαλέσουν απώλειες στην ισχύ του
σήµατος.
G
Gain
Το κέρδος κεραίας εκφράζει την συγκέντρωση της εκποµπής µιας κεραίας προς µια
κατεύθυνση. Εκφράζεται συνήθως σε dBi.
Grid Parabolic
Κατευθυντική παραβολική κεραία από πλέγµα σύρµατος. Αρκετά δηµοφιλής, αφού είναι
χαµηλού κόστους και καλής επίδοσης.
H
host
Είναι κάθε συσκευή σε ένα IP δίκτυο.
HostAP
Οδηγός για ασύρµατες κάρτες δικτύου (Intersil's Prism2/2.5/3 chipset) σε λειτουργικό
σύστηµα Linux.
Hotspot
Περιοχή ασύρµατης κάλυψης. Μπορεί να είναι ένα αεροδρόµια, ένα πολυκατάστηµα, µία
καφετέρια ή κάτι άλλο.
Hub
Συνδέει συσκευές δικτύου σε τοπολογία αστέρα. Λειτουργεί σαν αναµεταδότης του
σήµατος, από τη µία θύρα στις υπόλοιπες.

I
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Μη κερδοσκοπικός
οργανισµός που ασχολείται και µε την προτυποποίηση τεχνικών µέσων και τεχνολογιών
όπως το 802.11b. (http://www.ieee.com)
Inter-Access Point Protocol (IAPP)
Το Inter-Access Point Protocol (IAPP) είναι µια προσθήκη στο IEEE 802.11
πρωτόκολλο που αποσκοπεί στην δυνατότητα περιαγωγής ανάµεσα σε AP διαφορετικών
κατασκευαστών.
Interface
Ο όρος διεπαφή αναφέρεται στη φυσική σύνδεση που έχει µια συσκευή µε τον υπόλοιπο
κόσµο.
Internet Engineering Task Force (IETF)
Μία µεγάλη ανοιχτή διεθνής κοινότητα από σχεδιαστές δικτύων, χειριστές, πωλητές και
ερευνητές που ασχολούνται µε την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής του διαδικτύου.
IP Address
Η διεύθυνση δικτύου είναι ένας 32-bit ψηφιακός αριθµός που ταυτοποιεί µία συσκευή σε
ένα IP δίκτυο.
IP Telephony
Τεχνολογία µετάδοσης φωνής κάνοντας χρήση ενός IP δικτύου.
ISM (Industrial Scientific and Medical Bands) ζώνη συχνοτήτων
Ζώνη συχνοτήτων η οποία δεν αδειοδοτείται, είναι ελεύθερη προς χρήση υπό
περιοριστικούς κανόνες.
Isotropic antenna
Η ισοτροπική κεραία εκπέµπει οµοιόµορφα µε την ίδια ένταση προς όλες τις
κατευθύνσεις
L
Line Of Sight
Η οπτική επαφή ανάµεσα στους ασύρµατους σταθµούς είναι επιθυµητή για την επίτευξη
καλής ποιότητας ασύρµατης επικοινωνίας, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες
M
Mbps
Megabits per second (Mbps) – Ορίζει το πόσα εκατοµµύρια bits µεταφέρονται ανά
δευτερόλεπτο µέσω µιας σύνδεσης.

Microwave
Μικροκυµατικές συχνότητες ονοµάζονται οι συχνότητες πάνω από το 1 GHz.
Mini-PCI Cards
Είναι µια µικρότερη σε µέγεθος έκδοση της PCI.
Modulation
∆ιαµόρφωση είναι η µεταβολή κάποιου από τα χαρακτηριστικά µιας ραδιοφέρουσας
σύµφωνα µε το σήµα πληροφορίας.
Multipath
Το φαινόµενο των πολλαπλών διαδροµών, συµβαίνει όταν πολλαπλά αντίγραφα του
αρχικού RF σήµατος φτάνουν στο δέκτη µέσω διαφορετικών διαδροµών.
Multipath fading
Στο φαινόµενο των πολλαπλών διαδροµών παρατηρείται διάλειψη, δηλαδή αυξοµείωση
της λαµβανόµενης ισχύος του σήµατος.
N
Network
∆ίκτυο αποτελούν συσκευές συνδεδεµένες µεταξύ τους, που ανταλλάσουν πληροφορία
ακολουθώντας κάποιους κανόνες - πρωτόκολλα.
Network Adapter (NIC)
Η κάρτα δικτύου επιτρέπει σε µια συσκευή να συνδεθεί σε ένα δίκτυο. Μπορεί να έχει τη
µορφή µιας PCI ή mini-PCI κάρτας ή να είναι ενσωµατωµένη σε ένα φορητό
υπολογιστή.
Node
Ο όρος κόµβος δικτύου περιλαµβάνει όλον τον εξοπλισµό που περιλαµβάνεται στην ίδια
τοποθεσία σε ένα δίκτυο.
NodeDB
Είναι µια διαδικτυακή βάση γεωγραφικών δεδοµένων των ασύρµατων κόµβων σε
ολόκληρο τον κόσµο. Στην ιστοσελίδα της µπορούµε να εισάγουµε µε γεωγραφικές
συντεταγµένες την τοποθεσία µας, να προσθέσουµε πληροφορίες σχετικά µε τον
εξοπλισµό και τις ασύρµατες συνδέσεις. (http://www.nodedb.com/)
NodeID
Ένας αύξων αριθµός που µας αποδίδεται όταν κάνουµε εγγραφή στην NodeDB. Είναι ο
αριθµός ο οποίος θα χρησιµοποιούµε για την ταυτοποίηση και αναφορά του κόµβου µας.
O
Omni Directional Antenna

Κεραία η οποία εκπέµπει µε τον ίδιο τρόπο σε γωνία 360 µοιρών. Χρησιµοποιείται για
λύσεις κάλυψης.
OSI Model
∆ηµιουργηµένο το 1983, το OSI (Open Systems Interconnection) είναι µια τυποποιηµένη
περιγραφή ή µοντέλο αναφοράς για την αρχιτεκτονική των πρωτοκόλλων σε ένα δίκτυο
τηλεπικοινωνιών.
P
Packet
Το πακέτο είναι η βασική µονάδα δεδοµένων που στέλνεται µέσω δικτύου. Ένα πακέτο
περιλαµβάνει πληροφορίες δροµολόγησης, δεδοµένα και (κάποιες φορές) πληροφορίες
αναγνώρισης σφαλµάτων.
PCI (Peripheral Component Interconnect) Card
Αποτελεί την εξέλιξη του παλιότερου πρότυπου ISA, και είναι µία από τις διόδους
επικοινωνίας ενός σύγχρονου υπολογιστή.
PDA
Μικρές, εύχρηστες φορητές ηλεκτρονικές συσκευές που βοηθούν στην οργάνωση,
παραγωγικότητα και επικοινωνία του χρήστη. Παρέχουν µια εξαιρετικά µεγάλη γκάµα
εφαρµογών µε δυνατότητες ασύρµατης δικτύωσης στα πιο προηγµένα µοντέλα.
Pig Tail
Λεπτό εύκαµπτο καλώδιο χαµηλών απωλειών που επιτρέπει την σύνδεση διαφορετικών
τύπων εξόδων µιας ασύρµατης συσκευής µε ένα RF καλώδιο.
Portable wireless
Αυτόνοµες, τροφοδοτούµενες από µπαταρία ασύρµατες συσκευές µε δυνατότητα
κινητότητας, όπως τα κινητά τηλέφωνα ή κάποιος φορητός υπολογιστής µε ασύρµατη
κάρτα δικτύου.
Power over Ethernet (POE)
Η τηλετροφοδότηση µέσω Ethernet αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε
συσκευές δικτύου, κάνοντας χρήση της υπάρχουσας καλωδίωσης ενός Ethernet δικτύου.
Q
Quality of Service (QoS)
Με τον όρο ποιότητα υπηρεσίας αναφερόµαστε σε ένα σύνολο από πρωτόκολλα και
αρχιτεκτονικές οι οποίες µετατρέπουν ένα IP δίκτυο σε ένα δίκτυο που µπορεί να παρέχει
ποιοτικές υπηρεσίες στις εφαρµογές που απαιτούν τέτοιες.
R
Radio Frequency (RF)

Tο φάσµα ραδιοσυχνοτήτων περιλαµβάνει τις συχνότητες από 9 KHz ως 300
GHz και οι οποίες µπορούν να µεταδοθούν ως ηλεκτροµαγνητικό κύµα.
Repeater
Ο επαναλήπτης αναµεταδίδοντας το σήµα, επιτρέπει την αύξηση της εµβέλειας.
Roaming
Η περιαγωγή είναι η δυνατότητα µετακίνησης σε ένα ασύρµατο κυψελοειδές δίκτυο
χωρίς να χάνεται η συνδεσιµότητα.
Router
Ο δροµολογητής είναι µια συσκευή δικτύου που αναλαµβάνει την εύρεση της πιο
κατάλληλης διαδροµής για κάθε πακέτο πληροφορίας και την προώθηση του προς την
κατάλληλη κατεύθυνση.
S
Server
Εξυπηρετητής είναι ένας υπολογιστής ή ένα πρόγραµµα που παρέχει υπηρεσίες σε
πελάτες εφαρµογές, όπως ο διαµοιρασµός αρχείων (file server), η εκτέλεση εφαρµογών
(application server), ο διαµοιρασµός εκτυπωτών (print server) κ.α
Signal power
Η ισχύς του σήµατος στο δέκτη πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε να έχουµε µετάδοση
χωρίς λάθη, αλλά όχι πολύ υψηλή αφού αυτό δηµιουργεί παρεµβολές και θόρυβο.
Signal-To-Noise Ratio (SNR)
Ο σηµατοθορυβικός λόγος είναι ο λόγος της λαµβανόµενης ισχύος του επιθυµητού
σήµατος σε έναν δέκτη προς την ισχύ του µη επιθυµητού σήµατος ή θορύβου. Πρέπει να
είναι πάνω από ένα κατώφλι για την χωρίς λάθη µετάδοση.
Site Survey
Η διαδικασία που ακολουθεί ένας τεχνικός ασύρµατων δικτύων για να ελέγξει την
περιοχή πριν την εγκατάσταση ενός ασύρµατου δικτύου. Εκεί προσδιορίζονται
παράγοντες όπως η τοπολογία της περιοχής, το επίπεδο θορύβου, η οπτική επαφή µε
άλλους σταθµούς κ.α
Service Set Identifier (SSID)
Είναι το προσδιοριστικό που ταυτοποιεί µία κυψέλη οριζόµενη από ένα σηµείο
πρόσβασης. Είναι µέρος της επικεφαλίδας του κάθε πακέτου που στέλνεται µέσω ενός
ασύρµατου δικτύου (WLAN).
Streaming
Αναφέρεται στη ροή πληροφορίας όπως το video ή ο ήχος προς τον τελικό χρήστη και
την αναπαραγωγή τους ενώ διαρκεί η ροή.
Switch

Ο µεταγωγέας είναι µία συσκευή δικτύου που συνδέει συσκευές δικτύου σε τοπολογία
αστέρα. Εργάζεται σε επίπεδο 2 αναγνωρίζοντας MAC διευθύνσεις και προωθώντας
ανάλογα τα Ethernet πλαίσια.
T
Throughput
Η διαπερατότητα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο µεταφέρονται τα δεδοµένα µέσω ενός
διαύλου. Μονάδες µέτρησης είναι οι Κbps, Mbps και Gbps.
Transceiver
Ο ποµποδέκτης είναι ο συνδυασµός σε ένα ραδιοσύστηµα ενός ποµπού και ενός δέκτη.
V
Voice Over IP (VOIP)
Αφορά τη µετάδοση φωνής µέσω IP δικτύου
W
Wi-Fi (Wireless Fidelity)
Είναι η πιστοποίηση που παρέχεται από τον WECA (Wireless Ethernet Compatibility
Alliance) στις ασύρµατες 802.11 συσκευές, όσον αφορά την συµβατότητα τους µε το
επίσηµο πρότυπο.
Wi-Fi Protected Access (WPA)
Είναι η εξέλιξη του WEP (Wireless Equivalent Protection), και αποτελεί µια τεχνική
αυθεντικοποίησης και κωδικοποίησης που βελτιώνει την ασφάλεια στα ασύρµατα
δίκτυα.
Wired Equivalent Privacy (WEP)
Είναι ένα πρωτόκολλο ασφάλειας που συµπεριλαµβάνεται στο 802.11, το οποίο παρέχει
σε ένα ασύρµατο δίκτυο ένα στοιχειώδες επίπεδο ασφάλειας.
Wireless LAN (WLAN)
Με τον όρο ασύρµατο τοπικό δίκτυο περιγράφουµε ένα τοπικό δίκτυο συσκευών που
χρησιµοποιούν ραδιοκύµατα για την µεταξύ τους σύνδεση.

