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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αρχές του 2013 και μας ανατέθηκε η εργασία να πραγματοποιήσουμε επίσκεψη και 

πεδιομέτρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης - Παπαγεωργίου για ένα 

«μεγάλο» έργο ! Φυσικά δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ πως μετά από 4 χρόνια 

το μεγάλο αυτό έργο αποτελεί σημείο αναφοράς για τα έργα στον χώρο της Δημόσιας 

Υγείας στην Ελλάδα και ίσως όχι μόνο. Σαν μέλος μια ομάδας εξαιρετικών 

συναδέλφων ολοκληρώσαμε ένα έργο με πολλές ιδιαιτερότητες και καινοτομίες. 

Με δεδομένο πως η  ασύρματη τεχνολογία έχει κερδίσει ταχεία δημοτικότητα εδώ και 

μερικά χρόνια, η προσαρμογή ενός προτύπου εξαρτάται από την ευκολία χρήσης και 

το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει. Η ιδιαιτερότητα της δημιουργίας ασύρματου 

δικτύου πρόσβασης σε ένα τόσο ιδιαίτερο και απαιτητικό περιβάλλον εκτός από 

πρόκληση αποτέλεσε και την αρχή για μια νέα επαγγελματική πορεία.  

Η σωστή μελέτη και υλοποίηση του ασύρματου δικτύου αποτέλεσε την βάση και την 

ραχοκοκαλιά για όλο το έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τους 

νοσηλευόμενους και το προσωπικό του Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»  

Ο τρόπος και ο αλγόριθμος με τον οποίο ολοκληρώθηκε το ασύρματο δίκτυο τα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας τα πρωτοκόλλα ασφάλειας καθώς και η μεθοδολογία 

υλοποίησης του έργου αποτελεί την διπλωματική μου εργασία.  

Λέξεις Κλειδιά: “Παπαγεωργίου,WiFi, πεδιομέτρηση, Cisco” 
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ABSTRACT  

Beginning in 2013, we were given the task of visiting and surveying the General 

Hospital of Thessaloniki - Papageorgiou for a "major" project! Of course I could 

never imagine that after 4 years this major project is a reference point for projects in 

the field of Public Health in Greece and perhaps not only. As a member of a group of 

excellent colleagues, we have completed a project with many peculiarities and 

innovations. 

Given that wireless technology has gained rapid popularity over the past few years, 

adapting a standard depends on its ease of use and the level of security it provides. 

The peculiarity of creating a wireless access network in such a challenging and 

challenging environment was also the beginning of a new career path. 

The proper study and implementation of the wireless network was the basis and the 

backbone for the whole project "Digital services of added value to the hospitalized 

and the staff of the General Hospital of Thessaloniki - Papageorgiou» 

The way and the algorithm with which the wireless network has completed the 

communication protocols the security protocols as well as the methodology for 

implementing the project is my diplomatic work. 

Keywords: “Papageorgiou,WiFi, site survey, Cisco” 
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 Προτεινόμενη φυσική και λογική αρχιτεκτονική συστήματος (και 1.

απαιτούμενου εξοπλισμού) 

1.2 Αντικείμενο του Έργου 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους 

νοσηλευόμενους και τους συνοδούς τους, καθώς και για το προσωπικό του 

Νοσοκομείου
1
, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της νοσηλείας και την καλύτερη 

διαχείριση των πόρων του Νοσοκομείου, μέσω των απαραίτητων υποσυστημάτων. 

Το σύστημα, το οποίο έχει αναπτυχθεί, έχει δυνατότητες διασύνδεσης όλων των 

φυσικών (ιατρικός εξοπλισμός, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, εξυπηρετητές εφαρμογών, 

κλπ), λογικών (δίκτυα, επικοινωνίες κλπ) και ανθρώπινων (ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό, νοσηλευόμενους, επισκέπτες, κλπ) πόρων του νοσοκομείου, σε ένα νέο 

σύστημα, το οποίο θα είναι ικανό να ελαχιστοποιεί τους χρόνους αναμονής, τόσο για 

το εργαζόμενο προσωπικό όσο και για τους ασθενείς, να βελτιώνει τις συνθήκες 

παραμονής ασθενών και επισκεπτών στο Νοσοκομείο, να βελτιώσει τις συνθήκες 

εργασίας του προσωπικού και εν γένει να καταστήσει το Νοσοκομείο ένα σύγχρονο 

φορέα υγείας και περίθαλψης. 

Προκειμένου να προσφερθούν οι υπηρεσίες και να επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι 

στόχοι, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη παρακλίνιων τερματικών και παράλληλα  

την αναβάθμιση του ενσύρματου και ασύρματου δικτύου μεταφοράς δεδομένων του 

Νοσοκομείου. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση του φορητού 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με σύγχρονο IP τηλεφωνικό κέντρο, που θα αξιοποιεί 

το αναβαθμισμένο δίκτυο. 

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες: 

Υπηρεσίες προς νοσηλευόμενους και συνοδούς: 

 Υπηρεσία Ψυχαγωγίας 

 Υπηρεσία Ενημέρωσης  - Πληροφοριών Νοσοκομείου 

 Υπηρεσία Κατάρτισης και Υποστήριξης 

 Κλήση Νοσηλευτικού Προσωπικού 

 Υπηρεσίες Ιατρών – Νοσηλευτικού κλπ προσωπικού: 

 

                                                           
1
 Ψηφιακή Σύγκληση ΕΣΠΑ : http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/dad3debf-59b2-4513-8097-

95aff6373d34  
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 Υπηρεσίας Πρόσβασης σε Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου 

 Υπηρεσία Κίνησης Νοσηλευομένων 

 Υπηρεσία Εντοπισμού Εξοπλισμού 

 Υπηρεσία Απόδοσης και Αναφορών 

1.3 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Το Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», αλλά και γενικότερα η τριτοβάθμια περίθαλψη στην 

Ελλάδα, παρουσιάζει σημαντικές ανάγκες. Τα κυριότερα ζητήματα που 

αντιμετωπίζονται συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 Ανάγκη για βελτίωση ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών και 

προσφοράς νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας  στους ασθενείς και 

τους συνοδούς τους. 

 Μείωση στα  λειτουργικά κόστη, με δεδομένους τους περιορισμένους 

προϋπολογισμούς.  

 Αύξηση των χρηστών των υποδομών δευτεροβάθμιας και 

τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογικών συστημάτων για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των ασθενών, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 

διαθέσιμου ιατρικού & νοσηλευτικού προσωπικού και την 

ορθολογικότερη λειτουργία της νοσηλευτικής μονάδας.  

 Έλλειψη προσωπικού. 

 Ανάγκη για άμεση διαθεσιμότητα των δεδομένων των ασθενών 

(απεικονιστικές εξετάσεις, εργαστηριακά αποτελέσματα κλπ) σε κάθε 

σημείο του νοσοκομείου.  

 Επιπλέον μελέτες έχουν δείξει ότι “Κάθε λεπτό που αναλώνουν οι 

νοσοκόμες για την αναζήτηση προσωπικού το στερούν από τη 

φροντίδα των ασθενών.”  (Forrester). Πιο συγκεκριμένα: 

 Το 65% του προσωπικού σπαταλά από 20 έως και περισσότερο 

από 60 λεπτά ανά ημέρα για την εύρεση συναδέλφων.  

 Στο 66% των περιπτώσεων οι υπεύθυνοι αναζητούν το προσωπικό 

σε περισσότερα από ένα σημεία.  

 Στο 84% των περιπτώσεων ο χρόνος αναζήτησης του προσωπικού 

επηρεάζει τη φροντίδα του ασθενή. 
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Επίσης, σύμφωνα με μελέτη της Joint Commission 1995–2006 (Berman, 2017) 

(Cassidy Clarity, September 06, 2017), περίπου το 70% κρίσιμων γεγονότων στους 

χώρους των νοσοκομείων συμβαίνουν εξαιτίας κακής επικοινωνίας. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν παρόμοια προβλήματα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στο 

πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, παρατηρούνται οι παρακάτω 

τάσεις στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ως προς την σκοπιμότητα των επενδύσεων στο χώρο 

της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας:  

 Επενδύσεις με στόχο την βελτίωση της  ικανοποίησης των ασθενών, 

για τις προσφερόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας.  

 Επενδύσεις με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής, για την παροχή 

της υγειονομικής υπηρεσίας και της μείωσης του χρόνου παραμονής 

στη σχετική δομή.  

 Αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού (ιατρικού, 

νοσηλευτικού και διοικητικού), με χρήση προηγμένων εργαλείων 

πληροφορικής και επικοινωνιών.  

 Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας για την παροχή φροντίδας από 

τις υφιστάμενες δομές. 

 Ουσιαστική βελτίωση της ικανότητας ανάκτησης και διάθεσης 

ηλεκτρονικών πληροφοριών από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. 

Τα ασύρματα δίκτυα παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο σε όλα τα στάδια της 

περίθαλψης του ασθενούς. Τα στάδια επιγραμματικά είναι: 

1. εκτίμηση της κατάστασης πριν την εισαγωγή στο νοσοκομείο 

2. μεταφορά γενικών και ακτινολογικών διαγνωστικών εξετάσεων 

3. διάγνωση, θεραπεία και επίβλεψη 

4. χορήγηση ιατρικής συνταγής 

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου»  προσδοκά, με  το 

παρόν έργο, να: 

 Προσφέρει νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους ασθενείς και 

στους συνοδούς τους. 

 Αναβαθμίσει υπάρχουσες υπηρεσίες προς ασθενείς και συνοδούς τους. 
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 Προσφέρει νέες υπηρεσίες προς ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 

με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της προσφερόμενης 

περίθαλψης. 

 Προσφέρει νέες υπηρεσίες προς το ιατρικό και το νοσηλευτικό 

προσωπικό, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, την καλύτερη 

διαχείριση υπαρχόντων πόρων (τόσο προσωπικό όσο και εξοπλισμού) 

και την καλύτερη επικοινωνία. 

Προκειμένου να υλοποιηθεί το πλάνο αναβάθμισης του Νοσοκομείου, απαιτείται 

αφενός η ανάπτυξη των υπηρεσιών και αφετέρου η αναβάθμιση της υπάρχουσας 

υποδομής δομημένης καλωδίωσης και ενεργού εξοπλισμού, ώστε να υποστηριχθούν 

οι απαιτήσεις σε ταχύτητα και αξιοπιστία. 

Στόχος του Γ.Ν.Θ «Παπαγεωργίου» είναι η αξιοποίηση των νέων και αυξημένων 

δυνατοτήτων που παρέχονται από την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών συμβουλευτικής, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, η αύξηση της 

προσβασιμότητας τους αλλά και η ανάπτυξη της γενικότερης εξωστρέφειας του.  

1.3.1.1 Συγκεκριμένοι στόχοι του Έργου: 

 Βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών ασθενών & συνοδών, οι 

οποίες αποσκοπούν στη μείωση της απαιτούμενης προσπάθειάς τους 

για την πραγματοποίηση καθημερινών εργασιών και τη βελτίωση των 

ευκαιριών που τους παρέχονται. 

 Απλούστευση των συναλλαγών των πολιτών/ασθενών & συνοδών 

αξιοποιώντας ευρυζωνικές υπηρεσίες σε νευραλγικούς τομείς, όπως η  

υγεία. 

 Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την 

ενημέρωση, θα ενισχύσουν την κατάρτιση και εκπαίδευση. 

 Ολοκλήρωση υφιστάμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες/ασθενείς & 

συνοδούς με σκοπό την αποτελεσματικότερη και διαφανή χρήση των 

ψηφιακών υπηρεσιών από οποιονδήποτε, οπουδήποτε και 

οποτεδήποτε. 

 Ανάπτυξη ενιαίων σημείων πρόσβασης των ψηφιακών υπηρεσιών και 

του ψηφιακού περιεχομένου κάθε είδους (μέσω portals, infokiosks), 
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υποστήριξη με ενιαίο τρόπο εναλλακτικών καναλιών παροχής 

υπηρεσιών (remote services, digital TV κλπ) και η παροχή 

προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών στον ασθενή. 

 Βελτίωση της  ικανοποίησης των ασθενών για τις προσφερόμενες 

δημόσιες υπηρεσίες υγείας.  

 Μείωση του χρόνου αναμονής για την παροχή της υγειονομικής 

υπηρεσίας και της μείωσης του χρόνου παραμονής στη σχετική δομή.  

 Αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού (ιατρικού, 

νοσηλευτικού και διοικητικού) με χρήση προηγμένων εργαλείων 

πληροφορικής και επικοινωνιών.  

 Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας για την παροχή φροντίδας από 

τις υφιστάμενες δομές. 

 Ουσιαστική βελτίωση της ικανότητας ανάκτησης και διάθεσης 

ηλεκτρονικών πληροφοριών από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η  ποσοτικοποίηση των στόχων (δεικτών 

εκροής) και ωφελειών του Έργου: 

 

Μετρήσιμος Στόχος Τιμή 

Αριθμός ασθενών που θα χρησιμοποιούν τις νέες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες 

≥5.000 

κατ’ έτος 

Αριθμός ιατρών που θα χρησιμοποιούν τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ≥100 

Αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού που θα χρησιμοποιεί τις νέες 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

≥150 

Αριθμός κλινικών που θα εξοπλιστούν με τις νέες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες (παράγρ.  Α.4.1.2.1) 

10 

Αριθμός κλινών στις οποίες θα εγκατασταθούν ειδικά παρακλίνια 

τερματικά 

165 

Αριθμός επιχειρησιακών διεργασιών του δικαιούχου που 

αυτοματοποιούνται μερικώς από την έναρξη μέχρι την λήξη τους 

6 

Ποσοστό μείωσης της χρονικής διάρκειας από την υποβολή αιτήματος 

αναζήτησης παγίου μέχρι την εύρεση του  

50% 

Ποσοστό μείωσης της χρονικής διάρκειας από την υποβολή αιτήματος 

για παροχή συνδρομής από το νοσηλευτικό προσωπικό έως την 

ολοκλήρωση σχετικής ενέργειας 

40% 

Πίνακας 1 - Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου 

Η επιλογή και ο σχεδιασμός της λύσης προκειμένου να επιτευχθούν οι υπηρεσίες και 

να επιτευχθούν οι στόχοι του Έργου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα: 



Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στο Έργο  

- 15  -  
 

 Υποσύστημα ενσύρματης μετάδοσης δεδομένων, μέσω του οποίου 

θα εξυπηρετούνται τα παρακάτω υποσυστήματα και οι προσφερόμενες 

υπηρεσίες. 

 Υποσύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων (WLAN-WiFi 

Network), μέσω του οποίου θα εξυπηρετούνται τα ακόλουθα 

υποσυστήματα και οι υπηρεσίες. 

 Υποσύστημα IP τηλεφωνίας (φωνή και δεδομένα) για ασύρματες ΙΡ 

συσκευές. Το υποσύστημα θα ολοκληρωθεί με τις υφιστάμενες 

υποδομές τηλεφωνίας του νοσοκομείου και θα υποστηρίζει τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες. 

 Υποσύστημα εντοπισμού της θέσης παγίων (RTLS, Real Time 

Location System), με τεχνολογία RFID Tags, μέσω του οποίου θα 

εντοπίζονται σε πραγματικό χρόνο τα πάγια του Νοσοκομείου. Σε 

συνδυασμό RFID Tags με εξοπλισμό στα σημεία ελέγχου θα ελέγχεται 

επίσης η έξοδος πολύτιμων παγίων του Νοσοκομείου από επιλεγμένα 

σημεία εισόδου/εξόδου. 

 Υποσύστημα Παρακλίνιων Τερματικών Συσκευών (Bedside 

terminals), για τις υπηρεσίες προς τους νοσηλευόμενους. 

 Υποσύστημα Διαχείρισης Απόδοσης και Αναφορών, με το οποίο 

παρακολουθείται η λειτουργία των υποσυστημάτων και η απόδοση 

τους καθώς και η απόδοση των νέων διαδικασιών. 
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Στον πίνακα 2 που ακολουθεί γίνεται άμεση συσχέτιση των υπηρεσιών του έργου με 

τα υποσυστήματα του πληροφοριακού συστήματος που προσφέρεται. 

 Υποσύστημα 

ενσύρματης 

μετάδοσης 

δεδομένων 

Υποσύστημα 

ασύρματης 

μετάδοσης 

δεδομένων 

Υποσύστημα 

IP τηλεφωνίας 

Υποσύστημα 

εντοπισμού 

της θέσης 

παγίων 

Υποσύστημα 

παρακλίνιων 

τερματικών 

συσκευών 

Υποσύστημα 

διαχείρισης απόδοσης 

και αναφορών 

Υπηρεσίες προς νοσηλευόμενους και συνοδούς 

Υπηρεσία 

Ψυχαγωγίας 

Χ Χ   Χ Χ 

Υπηρεσίας 

Ενημέρωσης - 

Πληροφοριών 

Νοσοκομείου 

Χ Χ Χ  Χ Χ 

Υπηρεσία 

Κατάρτισης 

και 

Υποστήριξης 

Χ Χ   Χ Χ 

Κλήση 

Νοσηλευτικού 

Προσωπικού 

Χ Χ Χ  Χ Χ 

Υπηρεσίες προς γιατρούς, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 

Υπηρεσίας 

Πρόσβασης σε 

Πληροφοριακά 

Συστήματα 

Νοσοκομείου 

Χ Χ   Χ Χ 

Υπηρεσία 

Διακίνησης 

Νοσηλευομένω

ν 

Χ Χ Χ  Χ Χ 

Υπηρεσία 

Εντοπισμού 

Εξοπλισμού 

Χ Χ Χ Χ  Χ 

Υπηρεσία 

Απόδοσης και 

Αναφορών 

Χ Χ    Χ 

Πίνακας 2 - Συσχέτιση των υπηρεσιών του έργου με τα υποσυστήματα 

1.3.2 Σχεδιασμός Ενσύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων (LAN) 

Ο σχεδιασμός μιας λύσης LAN / WAN στηρίζεται και εξάγεται από τις βασικές αρχές 

σχεδιασμού Αρχιτεκτονικής Επιχείρησης της Cisco (Cisco). Tο ‘’Enterprise Architecture 

Model’’ διευκολύνει το σχεδιασμό δικτύων με μεγάλες δυνατότητες επεκτασιμόττητας και 

αποτελεί συστατικό στοιχείο του γενικότερου πλαισίου σχεδιασμού Cisco-SONA (Cisco–

Service Oriented Network Architecture). 
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Το μοντέλο χωρίζει το σχεδιασμό του δικτύου σε 6 λειτουργικές περιοχές οι οποίες δίνονται 

παρακάτω: 

● Enterprise Campus module 

● Enterprise Edge module 

● Enterprise WAN module 

● Enterprise Data Center module 

● Enterprise Branch module 

● Enterprise Teleworker module 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί δίνεται η απεικόνιση του μοντέλου. 

 

Εικόνα 1 - Απεικόνιση Μοντέλου Υλοποίησης 

Το παρόν έργο πραγματεύεται με το Enterprise Campus Module (Cisco), το οποίο 

περιγράφεται αναλυτικά στις παραγράφους που ακολουθούν. 

Το Enterprise Campus αποτελείται από τα παρακάτω επίπεδα: 

● Campus core 

● Building distribution 

● Building access 

● Edge distribution 

● Server farm/data center 

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται η απεικόνιση του Enterprise Campus Model. 
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Εικόνα 2 - Enterprise Campus Model 

Το Campus Core επίπεδο παρέχει μια υψηλής ταχύτητας και διαθεσιμότητας διασύνδεση 

κορμού στο Enterprise Distribution επίπεδο και στο Data Center του πελάτη, εξασφαλίζοντας 

ταχύτατη αποκατάσταση σε περίπτωση αστοχίας. Αποτελεί τη ‘’καρδιά’’ μιας λύσης LAN 

καθώς βρίσκεται στη κορυφή του δικτύου και είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά μεγάλου 

όγκου κίνησης με αξιόπιστο και γρήγορο τρόπο. Σκοπός του Core layer είναι να επιταχύνει 

τη μεταφορά της πληροφορίας όσο το δυνατό περισσότερο. Η πληροφορία από το Core layer 

μεταφέρεται στο Distribution layer και από εκεί στο Access layer για να φτάσει στο τελικό 

χρήστη. Είναι φανερό ότι οποιαδήποτε αστοχία (failure) επηρεάζει το σύνολο των χρηστών 

στο LAN. Bασικές λειτουργίες του Core layer είναι: 

 

● Παροχή high-speed switching 

● Παροχή reliability and fault tolerance 

 

Το Building Distribution επίπεδο συγκεντρώνει όλα τα Access Switches και πραγματοποιεί 

έλεγχο πρόσβασης, QoS και load balancing. Βασικές υπηρεσίες του συγκεκριμένου επιπέδου 

είναι η δρομολόγηση και το φιλτράρισμα των πακέτων καθώς επίσης και ο βέλτιστος τρόπος 

με τον οποίο η πληροφορία θα φτάσει στο Access layer. 
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● Υλοποίηση access-lists  

● Υλοποίηση πολιτικών ασφάλειας 

● Υλοποίηση routing 

● Υλοποίηση routing ανάμεσα σε VLAN’s 

 

Το Building Access επίπεδο παρέχει υψηλής ταχύτητας διασύνδεση στους τελικούς χρήστες 

και ένα πρώτο επίπεδο ασφάλειας με χρήση VLANs. Βασικές λειτουργίες του συγκεκριμένου 

επιπέδου είναι: 

 

● Διαχείριση access control and policy 

● Δημιουργία ξεχωριστών collision domains (Cisco) 

 

Τέλος, το server farm ή data center επίπεδο παρέχει υψηλής ταχύτητας διασύνδεση στους 

Servers του πελάτη, (file and print servers, application servers, e-mail servers, Domain Name 

System (DNS) κλπ) servers. 

Με βάση τα παραπάνω, προβλέπεται η δημιουργία ενός επάλληλου δικτύου, που θα 

εξυπηρετεί αποκλειστικά τις νέες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στις εγκαταστάσεις του 

Νοσοκομείου και το οποίο θα έχει ένα αποκλειστικό σημείο επαφής με το υφιστάμενο 

δίκτυο. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική δίνεται σχηματικά στη συνέχεια.  
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Εικόνα 3 - Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική 

 

 

1.3.3 Υποσύστημα Ασύρματου Δικτύου (WLAN) Μοντέλο Διασύνδεσης 

Η υποδομή που έχει εγκατασταθεί για το εσωτερικό δίκτυο του Γ.Ν.Θ 

«Παπαγεωργίου», περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου (LAN - WLAN) 

αποτελούμενο αποκλειστικά από εξοπλισμό της εταιρείας Cisco. Θα κατασκευαστεί 

νέα οριζόντια καλωδίωση για την εγκατάσταση 241 Access Points και η διασύνδεση 

τους θα υλοποιηθεί από Access Layer Switches με τα Distribution Access Switches 

και αυτά με το κεντρικό Core Access Switch στο Data Center του Νοσοκομείου. Στο 

Access Layer μέρος του νέου δικτύου θα τοποθετηθούν και νέα rack στα αντίστοιχα 

σημεία (περιγράφονται στον επόμενο πίνακα) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, λόγο 

έλλειψης χώρου, θα χρησιμοποιηθεί το ήδη εγκατεστημένο rack από το Νοσοκομείο. 

 

Διασύνδεση Χαλκού

Διασύνδεση Πολύτροπης Οπτικής Ίνας

Core Switch

Access Switch 48 ports WLAN Controller

Access Point

Distribution Switch

Bedside Terminal

Firewall
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Πίνακας 3 – Κατάσταση τοπικών κατανεμητών και διαθεσιμότητα 

Στον παραπάνω πίνακα 4  αποτυπώνεται η κατάσταση κατόπιν site survey του χώρου 

στις 21/2/2014 (συνάντηση με κ.κ. Δασκαλάκη Β και Θωμόπουλο Α)
2
 . Στα σημεία 

με Α/Α 13-14-15-16-17-18 όπου φάνηκε η μη διαθεσιμότητα χώρου για τοποθέτηση 

νέου rack έχει συμφωνηθεί να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχον τοπικός κατανεμητής. 

1.3.4 Τοποθέτηση Rack  

Για τον χώρο στον πρώτο όροφο συμφωνήθηκε να χρησιμοποιηθεί μόνο το  rack K 

1.5 που είναι σχεδόν άδειο και δεν έχει ενεργό εξοπλισμό.  Για τα υπόλοιπα 

(κ5.4,κ5.5,κ5.6 , k1.4)  τα νέα Racks θα τοποθετηθούν στις διπλανές αίθουσες 

                                                           
2
 Μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου 

Α/Α ΟΡΟΦΟΣ ΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΝEO RACK 

1 Υπόγειο Κ 1.0 ΥΠΑΡΧΕΙ 

2 Υπόγειο Κ 2.0 ΥΠΑΡΧΕΙ 

3 Ισόγειο Κ 2.1 ΥΠΑΡΧΕΙ 

4 Ισόγειο Κ 3.1 ΥΠΑΡΧΕΙ 

5 Ισόγειο Κ 4.1 ΥΠΑΡΧΕΙ 

6 Ισόγειο Κ 5.1 ΥΠΑΡΧΕΙ 

7 Ισόγειο Κ 1.1 ΥΠΑΡΧΕΙ 

8 1ος Κ 1.2 ΥΠΑΡΧΕΙ 

9 1ος Κ 2.2 ΥΠΑΡΧΕΙ 

10 1ος Κ 5.2 ΥΠΑΡΧΕΙ 

11 2ος Κ 5.3 ΥΠΑΡΧΕΙ 

12 2ος Κ 1.3 ΥΠΑΡΧΕΙ 

13 3ος Κ 1.4 ΥΠΑΡΧΕΙ 

14 4ος Κ 1.5 ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ 

15 4ος Κ 5.5 ΥΠΑΡΧΕΙ 

16 5ος Κ 5.6 ΥΠΑΡΧΕΙ 

17 3ος Κ 5.4 ΥΠΑΡΧΕΙ 

18 6ος Κ 5.7 ΥΠΑΡΧΕΙ 

19 Ισόγειο Κ 1.1.1 ΥΠΑΡΧΕΙ 
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σεμιναρίων όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος. Στη περίπτωση αυτή, για τη διασύνδεση 

των παρακληνίων τερματικών από Rack σε Rack, θα χρησιμοποιηθούν patch cords 

15m σύμφωνα και με τη συνεννόηση που έγινε με τους υπευθύνους του 

Νοσοκομείου.  

Για τα υπόλοιπα σημεία θα γίνει νέα εγκατάσταση Rack από τον ΟΤΕ σε διπλανό 

χώρο και η μεικτονόμηση των Rack θα γίνει με τη χρήση των Patch Cords που 

προβλέπεται στη λίστα εξοπλισμού. 

1.3.5 Οπτικές Ίνες  

Για την κάθετη καλωδίωση οπτικών ινών που θα χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση 

των Access Layer Switches με τα Distribution Layer Switches καθώς και τη 

διασύνδεση των Distribution Switches με το Core Switch, συμφωνήθηκε να 

χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα καλωδίωση του Νοσοκομείου. Η κατάσταση 

περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα : 

Α/Α ΟΡΟΦΟΣ ΘΕΣΗ  ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΕΥΓΗ ΙΝΩΝ  

1 Υπόγειο Κ 1.0 ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

2 Υπόγειο Κ 2.0 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

3 Ισόγειο Κ 2.1 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

4 Ισόγειο Κ 3.1 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

5 Ισόγειο Κ 4.1 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

6 Ισόγειο Κ 5.1 ΥΠΑΡΧΟΥΝ  

7 Ισόγειο Κ 1.1 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

8 1ος Κ 1.2 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

9 1ος Κ 2.2 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

10 1ος Κ 5.2 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

11 2ος Κ 5.3 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

12 2ος Κ 1.3 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

13 3ος Κ 1.4 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

14 4ος Κ 1.5 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

15 4ος Κ 5.5 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

16 5ος Κ 5.6 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
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Πίνακας 4 – Διαθεσιμότητα οπτικών ινών για το κάθετο δίκτυο

17 3ος Κ 5.4 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

18 6ος Κ 5.7 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

19 Ισόγειο Κ 1.1.1 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
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1.3.6 Εξοπλισμός 

Product ID Description Qty 

AIR-CT5508-250-K9 Cisco 5508 Series Wireless Controller for up to 250 APs 1 

SWC5500K9-73 Cisco Unified Wireless Controller SW Release 7.3 1 

AIR-PWR-CORD-CE AIR Line Cord Central Europe 2 

LIC-CT5508-250 250 AP Base license 1 

LIC-CT5508-BASE Base Software License 1 

PI-MSE-PRMO-INSRT Insert Packout - PI-MSE 1 

AIR-PWR-5500-AC Cisco 5500 Series Wireless Controller Redundant Power 

Supply 

1 

AIR-CT5508-HA-K9 Cisco 5508 Series Wireless Controller for High 

Availability 

1 

SWC5500K9-73 Cisco Unified Wireless Controller SW Release 7.3 1 

AIR-PWR-CORD-CE AIR Line Cord Central Europe 2 

LIC-CT5508-BASE Base Software License 1 

PI-MSE-PRMO-INSRT Insert Packout - PI-MSE 1 

AIR-PWR-5500-AC Cisco 5500 Series Wireless Controller Redundant Power 

Supply 

1 

CON-PSRT-CT5508HA   3 

GLC-T= 1000BASE-T SFP 8 

AIR-CAP2602I-E-K9 802.11n CAP w/CleanAir; 3x4:3SS; Mod; Int Ant; E Reg 

Domain 

241 

SWAP2600-RCOVRY-

K9 

Cisco 2600 Series IOS WIRELESS LAN RECOVERY 241 

AIR-AP-BRACKET-1 802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default) 241 

AIR-AP-T-RAIL-R Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount 

(Default) 

241 

CON-PSRT-C262IE   723 

Πίνακας 5 – Κατάσταση υλικών υλοποίησης ασύρματου δικτύου 
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1.3.7 Λογική Συνδεσμολογία – Αρχιτεκτονική 

Ακολουθεί διάγραμμα λογικής συνδεσμολογίας του νέου ασύρματου δικτύου του 

Νοσοκομείου που έχει υλοποιηθεί. 

 

Εικόνα 4 - Διάγραμμα Λογικής Συνδεσμολογίας 

1.3.8 Φυσική Συνδεσμολογία – Κατανομή 

Στο Παράρτημα Α παρουσιάζονται όλες οι κατόψεις του Νοσοκομείου, όπου 

περιγράφετε αναλυτικά η θέση τοποθέτησης των Access Points, Παρεκλίνιων 

Τερματικών, exciters με χρωματικό διαχωρισμό. 

1.3.9 Πρωτόκολλα 

Τα προσφερόμενα access points AIR-CAP2602I-E-K9 της σειράς 2600 της Cisco 

απευθύνονται σε μικρομεσαίες και μεγάλες ασύρματες εγκαταστάσεις.  
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Εικόνα 5 - AIR-CAP2602I-E-K9 

Τοποθετούνται σε εσωτερικούς χώρους και χρειάζονται Wireless Controller για τη 

λειτουργία τους. Περιλαμβάνουν ειδικές τεχνολογίες αποφυγής παρεμβολών 

(CleanAir, ClientLink 2.0), λειτουργούν σε υψηλές ταχύτητες (802.11n) και είναι 

dual band. H ασφάλεια του δικτύου είναι σε πρώτη προτεραιότητα με πρωτόκολλα 

όπως 802.11i, WPA2, 802.1X, AES, TKIP. Οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων 

φτάνουν τα 450-Mbps ενώ χρησιμοποιεί τεχνολογία 3x4 MIMO.  

Το ασύρματο δίκτυο που έχει υλοποιηθεί έχει βασιστεί στο πρότυπο 802.11n, το 

οποίο αποτελεί το πιο σύγχρονο πρότυπο στα ασύρματα δίκτυα, είναι συμβατό με τα 

παλιότερα και ευρέως διαδεδομένα πρότυπα 802.11 b/g και a, ενώ επιτυγχάνει 

πολλαπλάσιους ρυθμούς μετάδοσης. Λειτουργεί σε δύο μπάντες συχνοτήτων και πιο 

συγκεκριμένα στα 2,4 και 5GHz. Η εγκατάσταση είναι πιστοποιημένη κατά τα 

πρότυπα EMC/EMI και δεν προκαλεί παρεμβολές ή δυσλειτουργίες στον ιατρικό 

εξοπλισμό του Νοσοκομείου. Ιδιαίτερη αναφορά για τα πρωτόκολλα γίνετε σε 

επόμενο  κεφάλαιο. 

1.3.10 IP Addressing 

Για λόγους ομοιομορφίας και εύκολης αναζήτησης ή βλαβοδιαχείρισης π.χ. Wireless 

Voice – VLAN 20 – subnet 10.10.20.0/24, σκοπός είναι να χρησιμοποιηθεί το 

subneting σαν «οδηγός» για την αρίθμηση των VLAN που θα δημιουργηθούν. Σε 

συνεργασία με του υπεύθυνους του Νοσοκομείου θα αποφασιστεί εάν θα 

ακολουθηθεί η παραπάνω παραδοχή ή εάν θα ακολουθηθεί διαφορετικό μοντέλο 

υλοποίησης. Στη συνάντηση που είχαμε στις 21/2/2014 (από πλευράς ΟΤΕ – κ. 

Αλεξίου και από πλευράς Νοσοκομείου κ.κ. Βασίλης Δασκαλάκης, Θανάσης 
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Θωμόπουλος, Μιχάλη Κουρτζανίδης
3
) μας προτάθηκε να χρησιμοποιηθεί vlan-id από 

300 και πάνω, για αποφυγή μελλοντικού conflict (Μετά το πέρας του έργου). Η 

οριστικοποίηση του IP Addressing έχει γίνει στο τελικό στάδιο υλοποίησης του έργου 

όπου και δρομολογήθηκε ένα μέρος ενοποίησης και μεταφοράς VLAN του δικτύου 

του Νοσοκομείου στο νέο δίκτυο του έργου για να μπορέσει να ικανοποιηθεί η 

ανάγκη οπτικής απεικόνισης λειτουργιών του SAP του Νοσοκομείου μέσω του 

ασύρματου δικτύου καθώς και του δικτύου των παρακλινίων τερματικών  μέσω 

terminal services. 

 

                                                           
3
 Μέλη επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής του έργου. Εργαζόμενοι στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου 
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2. Τεχνικά Θέματα Ασύρματου Δικτύου. 

2.2.1 Τεχνολογία Διασποράς Φάσματος (Spread Spectrum) 

Η τεχνολογία spread spectrum (ή αλλιώς CDMA – Code Division Multiple Access) 

(Joseph C. Liberti) επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να μοιράζονται το ίδιο φυσικό μέσο 

επικοινωνίας τύπου broadcast. Εμφανίστηκε πριν 50 χρόνια περίπου ως αποτέλεσμα 

των αναγκών του στρατού για ασφαλείς επικοινωνίες. Σχεδιάστηκε ώστε να είναι 

ανθεκτική στον θόρυβο, τα παράσιτα, τις παρεμβολές και την μη εξουσιοδοτημένη 

ανίχνευση. Έτσι επιτρέπει την συνύπαρξη πολλαπλών δικτύων στην ίδια περιοχή. Οι 

εκπομπές τύπου spread spectrum στέλνουν τα σήματά τους χρησιμοποιώντας ένα 

μεγάλο εύρος συχνοτήτων και μικρή ισχύ. Σε αντίθεση, οι εκπομπές τύπου 

narrowband (Jacob L. Bean1, 2011) συγκεντρώνουν όλη τους την ισχύ σε μία μόνο 

συχνότητα. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υλοποιηθούν μεταδόσεις τύπου Spread Spectrum. 

Οι πιο γνωστοί είναι οι Frequency Hopping Spread Spectrum (Win & Scholtz, 2000) 

(FHSS) και (Kohno, Imai, Hatori, & Pasupathy, 1990) (DSSS), χωρίς όμως να 

αποκλείονται και άλλοι που στηρίζονται σε αυτούς (π.χ., MC-DSSS). 

 Frequency Hopping Spread Spectrum 

Σε αυτή την τεχνολογία, η ζώνη (band) συχνοτήτων ISM (Industrial Scientific 

Medical, 2,4000 – 2,4835 MHz) χωρίζεται σε 79 μη επικαλυπτόμενα κανάλια εύρους 

1 MHz το καθένα. Τα δεδομένα εκπέμπονται σε κάθε ένα από τα παραπάνω κανάλια 

χρησιμοποιώντας ένα ψευδοτυχαίο αχνάρι εναλλαγής καναλιών (pseudo random 

hopping pattern (Dent, 2000), hopping sequence ή spreading code) από τα 78 

συνολικά διαθέσιμα τέτοια αχνάρια (οργανωμένα σε 3 σύνολα των 26). Η εναλλαγή 

των καναλιών πραγματοποιείται πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Κάθε κανάλι 

χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρόνο (dwell time) και στη συνέχεια 

χρησιμοποιείται το επόμενο στο προαναφερόμενο αχνάρι έως ότου χρησιμοποιηθούν 

όλα. Κατόπιν επαναλαμβάνεται η ίδια ακολουθία.  

Εάν σε κάποιον σταθμό λήψης δεν είναι γνωστός ο χρόνος παραμονής σε κάθε 

κανάλι καθώς και το αχνάρι εναλλαγής τους τότε είναι αδύνατον αυτός ο σταθμός να 

λάβει και να αποκωδικοποιήσει τα δεδομένα. 



Κεφάλαιο 2 - Τεχνικά Θέματα Ασύρματου Δικτύου 

- 29  -  
 

 Direct Sequence Spread Spectrum 

Σε αυτή την τεχνολογία, η ζώνη συχνοτήτων ISM χωρίζεται σε μη επικαλυπτόμενα 

κανάλια (ο αριθμός τους και το εύρος καθενός εξαρτάται από το πρότυπο που 

ακολουθείται), και τα δεδομένα εκπέμπονται σε ένα μόνο από αυτά. Κάθε bit των 

δεδομένων συνδυάζεται (μέσω μίας συνάρτησης XOR) με μία ψευδοτυχαία 

αριθμητική ακολουθία (Barker Code) μήκους 11 bits. Αυτή η διαδικασία «απλώνει» 

την ενέργεια του εκπεμπόμενου σήματος σε μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων από ό,τι 

θα ήταν απαραίτητο. 

Ας σημειωθεί ότι τόσο το αρχικό σήμα (narrowband) όσο και το σήμα που 

εκπέμπεται (spread spectrum) χρησιμοποιούν την ίδια ισχύ εκπομπής και μεταφέρουν 

την ίδια πληροφορία. Αυτό που διαφέρει είναι η πυκνότητα ισχύος (power density), 

δηλαδή το ποσό της ισχύος ανά συχνότητα. Συγκεκριμένα, το σήμα που εκπέμπεται 

έχει πολύ μικρότερη πυκνότητα ισχύος σε σχέση με το αρχικό. Επομένως, είναι πολύ 

πιο δύσκολο να ανιχνευθεί η παρουσία του σήματος που εκπέμπεται κι έτσι οι 

συσκευές DSSS δημιουργούν μία ασφαλή ζεύξη. 

Επιπλέον, τα σήματα DSSS έχουν ενσωματωμένο πλεονασμό πληροφορίας καθώς 

εκπέμπονται τουλάχιστον 10 αντίγραφα της πληροφορίας κάθε δεδομένη στιγμή. 

Επομένως, αρκεί μόνο ένα πλήρες αντίγραφο από αυτά (ή τμήματα περισσοτέρων του 

ενός αντιγράφων) να φθάσει στον παραλήπτη για να «συναρμολογηθεί» η αρχική 

πληροφορία. 

Ακολουθεί σύγκριση των δύο τεχνολογιών ως προς συγκεκριμένα κριτήρια 

(ταχύτητα, απόσταση, κλιμάκωση και αντοχή σε παρεμβολές): 

 Ταχύτητα 

Τα συστήματα FHSS επιτρέπουν ονομαστικές ταχύτητες 2 ή 3 Mbps, ενώ τα 

συστήματα DSSS έως 11 Mbps. 

Ωστόσο, πρέπει να τονισθεί ότι το εύρος ζώνης (ταχύτητα) του φυσικού μέσου σε μία 

κυψέλη (κανάλι) πρέπει να εξετάζεται πάντα σε συνάρτηση με τον αριθμό των 

κόμβων που ανήκουν στην κυψέλη αυτή (και το μοιράζονται). 
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 Απόσταση 

Τα συστήματα DSSS επιτρέπουν γενικώς μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των 

κόμβων τους σε σχέση με τα συστήματα FHSS. 

 Κλιμάκωση (Scalability) 

Τα συστήματα DSSS διαθέτουν μικρό αριθμό (συνήθως 3) μη επικαλυπτόμενων 

καναλιών στην ζώνη συχνοτήτων ISM (Washburn, 2006). Επομένως, αφού κάθε 

δίκτυο πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο ένα κανάλι, μόνο λίγα διακριτά δίκτυα μπορούν 

να υπάρχουν στην ίδια περιοχή χωρίς να παρεμβάλλονται. Εδώ πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι μπορούν να συνυπάρχουν και περισσότερα δίκτυα (δηλαδή κάποια 

να χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι) αλλά περιορίζεται η ταχύτητά τους. Επομένως, το 

πλεονέκτημα της ταχύτητας που έχει το DSSS αρχίσει να χάνεται όσο ο αριθμός των 

τερματικών κόμβων αυξάνει. 

Αντίθετα τα συστήματα FHSS διαθέτουν 79 μη επικαλυπτόμενα κανάλια και 26 

ψευδοτυχαία αχνάρια εναλλαγής καναλιών στην ίδια ζώνη συχνοτήτων. Επομένως, 

θεωρητικά, έως 26 δίκτυα μπορούν να υπάρχουν στην ίδια περιοχή  αλλά έτσι θα 

λαμβάνει χώρα σημαντικός αριθμός συγκρούσεων (collisions). Έως 15 περίπου 

δίκτυα μπορούν να συνυπάρχουν με αποδεκτό αριθμό συγκρούσεων. Εάν 

χρησιμοποιηθεί συγχρονισμός, ο οποίος όμως απαιτεί ακριβά φίλτρα στα 

ραδιοκυκλώματα, μπορούν να συνυπάρξουν 12 διαφορετικά δίκτυα χωρίς 

συγκρούσεις. Επομένως, τα συστήματα FHSS πλεονεκτούν στις περιοχές με μεγάλη 

πυκνότητα χρηστών. 

 Αντοχή σε παρεμβολές 

Το όριο των παρεμβολών που «ανέχονται» τα συστήματα DSSS είναι λίγο 

μεγαλύτερο από εκείνο που «ανέχονται» τα συστήματα FHSS. Ωστόσο, από τη 

στιγμή που οι παρεμβολές ξεπεράσουν το όριο αυτό τα συστήματα DSSS σταματούν 

να λειτουργούν ενώ τα συστήματα FHSS συνεχίζουν να λειτουργούν (με χαμηλότερη 

ταχύτητα). 

Επίσης, τα συστήματα FHSS επηρεάζονται λιγότερο από το πρόβλημα των 

παρεμβολών του τύπου multipath λόγω του εγγενούς μηχανισμού χρήσης πολλαπλών 

συχνοτήτων (frequency diversity) που διαθέτουν. Επιπλέον, τα συστήματα DSSS 

χρησιμοποιούν πολύ υψηλές ταχύτητες μετάδοσης με αποτέλεσμα τα μεταδιδόμενα 



Κεφάλαιο 2 - Τεχνικά Θέματα Ασύρματου Δικτύου 

- 31  -  
 

«σύμβολα» να έχουν πολύ μικρό μήκος και έτσι να είναι πιο ευαίσθητα σε ηχώ και 

καθυστερήσεις. 

Πολλαπλά συστήματα DSSS και FHSS μπορούν να λειτουργούν στην ίδια περιοχή 

συχνοτήτων εφόσον χρησιμοποιούν «ορθογώνια» spreading codes. Ωστόσο, τα 

συστήματα DSSS επηρεάζονται όταν το επίπεδο των παρεμβολών είναι μεγάλο ενώ 

τα συστήματα FHSS μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα ελεύθερα κανάλια. 

Επισημαίνεται ότι το κριτήριο της αντοχής σε παρεμβολές πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη στις περιοχές όπου υπάρχουν ήδη εγκατεστημένα πολλά ασύρματα 

συστήματα, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις κάποια από αυτά συνήθως λειτουργούν με 

παράνομη ισχύ. Ωστόσο, το κριτήριο της αντοχής σε παρεμβολές δεν θα πρέπει να 

είναι το μοναδικό που λαμβάνεται υπόψη. Επιπλέον, η χρήση κατευθυντικών κεραιών 

μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις των παρεμβολών. 

Συμπερασματικά, τα συστήματα DSSS πλεονεκτούν σε εφαρμογές point-to-point 

συνδέσεων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα παρεμβολών. Αντίθετα, 

τα συστήματα τύπου FHSS πλεονεκτούν στην περίπτωση περιοχών όπου 

συνυπάρχουν πολλά ασύρματα συστήματα ή όπου υπάρχει πολύς ηλεκτρομαγνητικός 

«θόρυβος». Ωστόσο, τα συστήματα FHSS απαιτούν πολύ προσεκτική σχεδίαση για 

να πετύχουν πραγματικές ταχύτητες συγκρίσιμες με εκείνες των συστημάτων DSSS. 

Ενδεικτικά, κάποιες εταιρείες που προσφέρουν συστήματα DSSS είναι (αλφαβητικά): 

3Com, Agere, Avaya, Cisco, D-Link, Intel, Intersil, Proxim (αγόρασε πρόσφατα την 

Orinoco), Wilan κλπ. Επίσης, ενδεικτικά, κάποιες εταιρείες που προσφέρουν 

συστήματα FHSS είναι (αλφαβητικά): Alvarion (πρώην BreezeCom), Symbol κλπ. 

2.2.2 Ισχύς εκπομπής 

Οι κεραίες των ασυρμάτων μονάδων εκπέμπουν ραδιοκύματα. Η ισχύς εκπομπής 

τους (EIRP - Effective Isotropic Radiated Power) (Green & Obaidat, 2002) πρέπει να 

είναι μικρότερη από το όριο που έχει θεσπίσει ο οργανισμός ETSI για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Συγκεκριμένα, το όριο για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι +20 dBm (100 mW). 

Πρόκειται για τον συνδυασμό του EIRP του wireless bridge, της κεραίας και του 

ομοαξονικού καλωδίου σύνδεσής τους. Ουσιαστικά, είναι το αλγεβρικό άθροισμα της 
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ισχύος του wireless bridge, του κέρδους της κεραίας και της απώλειας του καλωδίου. 

Δηλαδή: 

EIRPΤ = Pwb + Ga – Lc, 

όπου Pwb είναι η ισχύς εκπομπής του wireless bridge (σε dBm),  Ga είναι το κέρδος 

της κεραίας (σε dBi) και Lc είναι η απώλεια του καλωδίου (σε dB) 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά κάποιων προϊόντων του εμπορίου: 

 Η ισχύς εκπομπής των wireless bridges κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 0 

dBm (1 mW) και 26 dBm (400 mW). 

 Το κέρδος των κατευθυντικών (directional) κεραιών κυμαίνεται 

μεταξύ 11 και 27 dBi περίπου και το εύρος της δέσμης τους στο 

οριζόντιο επίπεδο κυμαίνεται μεταξύ 8 και 160 μοιρών περίπου 

(γενικώς, το κέρδος είναι αντιστρόφως ανάλογο της 

κατευθυντικότητας). 

 Το κέρδος των παντο-κατευθυντικών (omni-directional) κεραιών 

κυμαίνεται μεταξύ 4 και 13 dBi περίπου και το εύρος της δέσμης τους 

στο οριζόντιο επίπεδο είναι 360 μοίρες. 

 Τέλος, η τιμή απώλειας ανά μέτρο καλωδίου σύνδεσης χαμηλής 

απώλειας κυμαίνεται μεταξύ 0,12 και 0,44 dB περίπου, ενώ είναι 

περίπου 1 dB ανά μέτρο για κοινό καλώδιο RG-58.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το σημαντικότερο ρόλο στο θέμα της επίτευξης της 

μέγιστης δυνατής απόστασης μεταξύ δύο ασυρμάτων μονάδων παίζει η επιλογή της 

κεραίας. Όσο πιο κατευθυντική είναι τόσο μεγαλύτερη απόσταση μπορεί να 

επιτευχθεί καθώς η διαθέσιμη ισχύς εκπομπής συγκεντρώνεται περισσότερο προς μία 

κατεύθυνση. Επομένως, για την επίτευξη μεγάλης απόστασης, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ζεύγος κεραιών μεγάλης κατευθυντικότητας (δηλαδή μικρού εύρους 

της δέσμης στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο) επομένως και μεγάλου κέρδους. 

Ωστόσο, για να τηρηθεί ταυτόχρονα το όριο εκπομπής των +20 dBm EIRP πρέπει να 

επιλεγεί ο σωστός συνδυασμός της ισχύος εκπομπής των ασύρματων συσκευών και 

της απώλειας του καλωδίου σύνδεσης (εξαρτάται από το μήκος και από τον τύπο 

του). 
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Ακολουθούν δύο ενδεικτικά παραδείγματα: Εάν κάποιο ασύρματο σύστημα 

αποτελείται από ασύρματη συσκευή με ισχύ 50 mW (+17 dBm), καλώδιο σύνδεσης 

6,5 μέτρων και συνδετήρες με συνολική απώλεια 1,34 dB και κεραίες με κέρδος 4 

dBi, το συνολικό EIRP είναι +19,66 dBm, δηλαδή νόμιμο, αλλά η επιτυγχανόμενη 

απόσταση υπολογίζεται θεωρητικά ότι είναι της τάξης των 0,7 km, δηλαδή μικρή. 

Εάν, όμως, η ισχύς της ασύρματης συσκευής μειωθεί στο 1 mW (0 dBm), το καλώδιο 

και οι συνδετήρες παραμείνουν τα ίδια και χρησιμοποιηθούν κεραίες με κέρδος 21 

dBi η απόσταση που υπολογίζεται θεωρητικά είναι περίπου 5,2 km ενώ το συνολικό 

EIRP παραμένει +19,66 dBm, δηλαδή εντός των νομίμων ορίων. Εάν, 

χρησιμοποιηθούν κεραίες ακόμη μεγαλύτερου κέρδους (π.χ., 24 dBi) σε συνδυασμό 

με καλώδιο σύνδεσης και συνδετήρες που να έχουν την κατάλληλη συνολική 

απώλεια, η απόσταση που υπολογίζεται θεωρητικά ότι μπορεί να επιτευχθεί είναι λίγο 

μεγαλύτερη, τηρώντας ταυτόχρονα τα νόμιμα όρια εκπομπής ισχύος. 

Στα παραπάνω παραδείγματα η αυξηση της εμβέλειας προήλθε από την ενίσχυση του 

σήματος από την κεραία στη λήψη και όχι στην εκπομπή που παρέμεινε σταθερή. 

Προϋποτίθεται ότι οι συσκευές διαθέτουν ευαισθησία δέκτη καλύτερη των -85 dBm, 

καθώς υπολογίζεται ότι: 

ισχύς εκπομπής (EIRP) = +20 dBm 

απώλειες διάδωσης 5,2 km @2,45 GHz = -114,5 dB 

απώλεια καλωδίου-συνδετήρων στο δέκτη = -1,5 dB 

κέρδος κεραίας δέκτη = +21 dB 

στάθμη σήματος στην είσοδο του δέκτη = -75 dBm 

fade margin (τυπικό) = 10 dB 

απαιτούμενη ευαισθησία δέκτη = -85 dBm 

 

Επομένως, για να μπορεί να επιτευχθεί ο σωστός συνδυασμός ισχύος εκπομπής 

μεταξύ wireless bridge, κεραίας και καλωδίου σύνδεσης, είναι πολύ χρήσιμη η 

δυνατότητα ρύθμισης της ισχύος εκπομπής του wireless bridge μέσω λογισμικού. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι σημαντικό ρόλο στην συμμόρφωση με το νόμιμο όριο 

ισχύος εκπομπής παίζει και η σωστή σχεδίαση των κυψελών, ώστε να μην 
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απαιτούνται αποστάσεις μεταξύ των ασυρμάτων μονάδων μεγαλύτερες από εκείνες 

που μπορούν να επιτευχθούν με νόμιμο τρόπο. 

2.2.3 Αριθμός radios και διεπαφών σύνδεσης με κεραία 

Οι συσκευές των ασυρμάτων μονάδων είναι χρήσιμο να διαθέτουν δύο διεπαφές για 

σύνδεση με κεραία.  

Στην περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό να προσεχθεί εάν οι δύο ασύρματες διεπαφές 

αντιστοιχούν σε δύο ασύρματα τμήματα (radios) ή όχι. Στη δεύτερη περίπτωση, τα 

δύο ασύρματα φυσικά υποδίκτυα που ορίζουν οι δύο κεραίες δεν μπορούν να 

ανήκουν σε διαφορετικό κανάλι και έτσι μοιράζονται το διαθέσιμο ανά κανάλι εύρος 

ζώνης. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται από το wireless bridge ως ένα λογικό δίκτυο (βλ. 

MAC table του wireless bridge). Για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα πρέπει να 

υπάρχουν δύο radios ή να εγκατασταθεί και δεύτερο bridge. 

2.2.4 Υποστήριξη bridging (802.1d) 

Οι συσκευές που πραγματοποιούν τη διασύνδεση του ασυρμάτου με το ενσύρματο 

(τοπικό) δίκτυο είναι συνήθως bridges, δηλαδή υποστηρίζουν 802.1d transparent 

bridging (περιλαμβάνει και το Spanning Tree Protocol). Χρήσιμο είναι να το 

υποστηρίζουν σε όλες τις διεπαφές ταυτόχρονα (1 ή 2 wireless, 1 Ethernet ή Fast 

Ethernet), ώστε οι κόμβοι στους οποίους εγκαθίστανται να μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κόμβοι διανομής. 

Ωστόσο, εφόσον υπάρχει μεταγωγέας στους κόμβους (κεντρικό ή/και διανομής) όπου 

συνδέονται οι τερματικοί κόμβοι, δεν είναι απαραίτητή η υποστήριξη bridging στους 

τερματικούς κόμβους. Αρκούν απλούστερες και φθηνότερες συσκευές που απλώς 

διασυνδέουν το ασύρματο με το ενσύρματο δίκτυο (κάποιοι κατασκευαστές τις 

ονομάζουν station adapters, άλλοι workgroup bridges κλπ.). Όμως, στην περίπτωση 

αυτή, μειώνεται η ευελιξία των τερματικών κόμβων καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα 

να μετατραπούν σε κόμβους διανομής. 

2.2.5 Υποστήριξη VLANs (802.1q) 

Είναι χρήσιμη η υποστήριξη VLANs (802.1q) καθώς αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν:  
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a. για τη διαχείριση της ασύρματης μονάδας 

b. στην περίπτωση που επιλεχθεί η δημιουργία ενός Broadband Wireless 

Access (BWA) συστήματος και 

c. για την παροχή ασύρματης πρόσβασης σε τρίτους (π.χ., Ασύρματη 

μετάδοση δεδομένων τηλεμετρίας καρδιοπαθών). 

Προτιμάται η υποστήριξη VLANs κυρίως για τον τελευταίο από τους 

προαναφερθέντες λόγους, στα πλαίσια της συνεργίας με το τμήμα πληροφορικής του 

Νοσοκομείου. 

2.2.6 Υποστήριξη σχήματος προτεραιοτήτων (802.1p) 

Είναι χρήσιμη, ειδικά στην περίπτωση που ο εξοπλισμός υποστηρίζει την μετάδοση 

φωνής (VoIP). 

2.2.7 «Φιλτράρισμα» πλαισίων (frames) με βάση την ΜΑC διεύθυνση 

Το «φιλτράρισμα» (προώθηση ή αποκοπή) σε επίπεδο 2 (data-link layer) (Gitlin, 

1995) χρειάζεται στην περίπτωση κόμβων του ασυρμάτου δικτύου στους οποίους το 

wireless bridge συνδέεται απευθείας στο τοπικό δίκτυο (μέσω πλήμνης ή μεταγωγέα 

χωρίς την υποστήριξη VLANs) για την αποκοπή broadcasts επιπέδου 2 που δεν 

προέρχονται από τον δρομολογητή (π.χ., ARP requests). 

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν απαιτείται ο περιορισμός και άλλων 

broadcasts επιπέδου 2. 

2.2.8 «Φιλτράρισμα» πακέτων με βάση την IP διεύθυνση  

Το «φιλτράρισμα» (προώθηση ή αποκοπή) σε επίπεδο 3 (network layer), χρειάζεται 

στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός κόμβοι του ασυρμάτου δικτύου 

στους οποίους το wireless bridge συνδέεται απευθείας στο τοπικό δίκτυο (μέσω 

πλήμνης ή μεταγωγέα χωρίς την υποστήριξη VLANs). Στην περίπτωση αυτή, τα 

τοπικά δίκτυα των κόμβων αυτών ενοποιούνται μέσω του ασυρμάτου δικτύου. Αυτό 

προκαλεί πρόβλημα στο DHCP αφού συνυπάρχουν πολλοί DHCP servers 

(δρομολογητές) σε κοινό broadcast domain. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται αποκοπή 

των DHCP broadcasts. 
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Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν απαιτείται ο περιορισμός και άλλων 

broadcasts επιπέδου 3. 

2.2.9 Ζώνες συχνοτήτων 

Ο οργανισμός ETSI (European Telecommunications Standards Institute) (ETSI) 

προδιαγράφει κάποιες ζώνες συχνοτήτων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια 

λειτουργίας (ISM - Industrial Scientific Medical) (Yilmaz, Karacolak, & Topsakal, 

2008). Ασύρματες συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο παρόν έργο 

λειτουργούν σε κάποιες από αυτές. Συγκεκριμένα οι σχετικές ISM ζώνες συχνοτήτων 

που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι: 

 2,400 – 2,500 GHz 

 5,725 – 5,875 GHz 

Οι συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο 802.11b λειτουργούν στην ζώνη 

συχνοτήτων 2,4000 – 2,4835 GHz. Οι συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο 

802.11a λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων 5 GHz UNII (Unlicensed National 

Information Infrastructure). Αυτή έχει καθορισθεί από τον οργανισμό FCC (Federal 

Communications Commission), ο οποίος έχει στις Η.Π.Α. αντίστοιχο ρόλο με αυτόν 

που έχει ο οργανισμός ETSI στην Ευρώπη, και χωρίζεται σε τρεις μικρότερες ζώνες: 

 UNII-1: 5,15 – 5,25 GHz 

 UNII-2: 5,25 - 5,35 GHz 

 UNII-3: 5,725 – 5,825 GHz 

Οι δύο πρώτες, όμως, χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη από τα συστήματα 

HIPERLAN/1 και HIPERLAN/2. Για αυτόν τον λόγο δεν έχει προχωρήσει η 

πιστοποίηση του 802.11a στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της προσπάθειας να διορθωθεί 

αυτή η κατάσταση, έχουν προταθεί δύο προσθήκες στο πρότυπο 802.11a ώστε να 

είναι δυνατή η συνύπαρξη συστημάτων 802.11a και HIPERLAN/2 (DCS – Dynamic 

Channel Selection, TPC – Transmit Power Control). 

Η ζώνη συχνοτήτων 2,4000 – 2,4835 GHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα 

χωρίς άδεια από την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) 

(EETT). Ωστόσο, δεν υπάρχει νομοθεσία που να αφορά το θέμα της χρήσης των 
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ζωνών συχνοτήτων 5,15 – 5,35 GHz και 5,725 – 5,825 GHz αν και αναμένεται να 

γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. 

Επομένως, στα πλαίσια του παρόντος έργου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και 

ασύρματες μονάδες που υποστηρίζουν το πρότυπο 802.11a για λόγους εξοικείωσης 

με την τεχνολογία και απόκτησης τεχνογνωσίας. Υπάρχουν συσκευές που μπορούν 

να λειτουργήσουν σε δύο διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων ταυτόχρονα. Επομένως, 

έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν και το πρότυπο 802.11b και το πρότυπο 

802.11a. Για τον σκοπό αυτό διαθέτουν δύο ασύρματα τμήματα (radios) και μπορούν 

να συνδεθούν με δύο κεραίες. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα chipsets που επιτρέπουν την υλοποίηση 

ασυρμάτων συστημάτων που να υποστηρίζουν και το 802.11a και το 802.11b και το 

(draft) πρότυπο 802.11g
4
. 

2.3 Πρότυπα 

2.3.1 Για Wireless LANs 

2.3.1.1 802.11a 

Οι ασύρματες μονάδες που υποστηρίζουν το πρότυπο 802.11a (Doufexi, et al., 2002) 

λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων UNII-1 (5,15 – 5,25 GHz), UNII-2 (5,25 - 5,35 

GHz) και UNII-3 (5,725 – 5,825 GHz). Υποστηρίζουν ταχύτητες έως 54 Mbps και 

χρησιμοποιούν σχήμα διαμόρφωσης OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing) (Cimini, 1985). Τα διαθέσιμα μη επικαλυπτόμενα κανάλια είναι 4 ανά 

UNII-x (όπου x=1,2,3). 

2.3.1.2 802.11b - Έγκριση από το WECA (Wi-Fi compliance) 

Η έγκριση από το Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) εξασφαλίζει την 

συμβατότητα με το πρότυπο 802.11b (Ott & Kutscher, 2004), επομένως την 

διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών διαφόρων κατασκευαστών, μόνο στην 

περίπτωση wireless LANs εντός κτιρίων (αποστάσεις μικρότερες από 1,6 Km). Δεν 

αφορά την περίπτωση της ασύρματης δικτύωσης μεταξύ κτιρίων, δηλαδή τις WAN 

συνδέσεις. Επομένως, δεν χρειάζεται να απαιτηθεί έγκριση από το WECA. 

                                                           
4
 http://www.atheros.com/pt/ar5001X.html, http://www.intersil.com/pr/shell/0,1091,760,00.html 

http://www.atheros.com/pt/ar5001X.html
http://www.intersil.com/pr/shell/0,1091,760,00.html
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Το ασύρματο υποδίκτυο που θα υλοποιηθεί, δηλαδή ο αριθμός των τερματικών 

κόμβων που εξυπηρετούνται από τον κεντρικό κόμβο ή/και τους κόμβους διανομείς 

που θα εγκατασταθούν από το παρόν έργο, μπορεί να επεκταθεί μόνο 

χρησιμοποιώντας συσκευές του ιδίου κατασκευαστή.  

2.3.1.3 802.11g 

Το πρότυπο 802.11g (Wang, et al., 2006) αφορά wireless LANs εντός κτιρίων, όπως 

συμβαίνει και με τα 802.11a και 802.11b. Η δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης 

ταχυτήτων έως 54 Mbps που πηγάζουν από το αναμενόμενο πρότυπο 802.11g είναι 

ενδιαφέρουσα, αλλά δεν κρίνεται απαραίτητη. Ο λόγος είναι ότι πρέπει να ληφθεί 

υπόψη και ο παράγοντας του κόστους, καθώς ο χρόνος απόσβεσης των (φθηνότερων) 

συσκευών που καλύπτουν μόνο ταχύτητες 11 Mbps είναι προφανώς μικρότερος. 

Επιπλέον, σε κάποιους από τους κόμβους όπου θα τοποθετηθούν τώρα οι ασύρματες 

μονάδες ίσως να μην υπάρχουν απαιτήσεις για ταχύτητες της τάξης των 54 Mbps. 

Εφόσον ο κατασκευαστής των ασυρμάτων μονάδων θα διαθέσει στο μέλλον μοντέλα 

που να υποστηρίζουν ταχύτητα έως 54 Mbps και να είναι συμβατά με τα υπάρχοντα, 

οι παρούσες ασύρματες μονάδες μπορούν να μετακινηθούν σε σχολικές ή διοικητικές 

μονάδες με μικρότερες απαιτήσεις (π.χ., Δημοτικά) και οι νέες να εγκατασταθούν στη 

θέση τους. Με άλλα λόγια, είναι πολύ σημαντικό το θέμα της επιλογής του 

κατασκευαστή των ασυρμάτων μονάδων που θα εγκατασταθούν από το παρόν έργο. 

Ακολουθεί πίνακας όπου παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των 

προτύπων που αφορούν τις ασύρματες συνδέσεις. 

 802.11 802.11a 802.11b 802.11g 

Ημερομηνία 

Αποδοχής 

Προτύπου 

Ιούλιος 1997 Σεπτέμβριος 

1999 

Σεπτέμβριος 

1999 

(draft) 

Διαθέσιμο Εύρος 

Ζώνης 

83,5 MHz 300 MHz 83,5 MHz 83,5 MHz 

Συχνότητες 

Λειτουργίας 

2,4 – 2,4835 

GHz 

5,15 – 5,25 

GHz,  

5,25 – 5,35 

GHz, 

2,4 – 2,4835 

GHz 

2,4 – 

2,4835 

GHz 
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5,725 – 5,825 

GHz 

Αριθμός μη 

επικαλυπτομένων 

καναλιών 

3 4 (ανά U-NII) 3  

Ταχύτητα ανά 

κανάλι 

1, 2 Mbps 6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48, 54 

Mbps 

1, 2, 5.5, 11 

Mbps 

- 54 Mbps 

Τύπος 

Διαμόρφωσης 

FHSS, DSSS OFDM DSSS OFDM 

Πίνακας 6 – Χαρακτηριστικά προτύπων ασύρματων συνδέσεων 

2.4 Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Πρόσβασης 

Για την ασφάλεια του ασύρματου δικτύου πρόσβασης επιλέχθηκε η χρήση 

από τους επισκέπτες και του νοσηλευόμενους του Νοσοκομείου να γίνετε 

χωρίς κωδικό πρόσβασης. Ο τρόπος αυτό επιλέχθηκε γιατί υπήρχε εν γένει 

αδυναμία ενημέρωσης όλου του κόσμου στο Νοσοκομείο αν και είχαν 

προταθεί διάφοροι τρόποι ενημέρωσης. Όλοι λοιπόν οι χρήστες κάνοντας 

χρήση του SSID PAP_Guest λαμβάνουν ΙΡ διεύθυνση από τον DHCP server 

και κάνουν χρήση του VLAN 432. Το VLAN αυτό δεν έχει καμία πρόσβαση 

στο υπόλοιπο ασύρματο ή ενσύρματο δίκτυο καθώς διέπετε και από πολιτική 

web filtering & contend filtering.  

2.4.1 Open Access 

Όλα τα wireless προϊόντα έχουν το default configuration τους σε Open Access. To 

Open Access ουσιαστικά δεν διακρίνει κανένα επίπεδο ασφαλείας και οποιοσδήποτε 

client εντός εμβέλειας του access point μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιήσει 

πόρους δικτύου. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Αυτό το επίπεδο είναι χρήσιμο 

για δοκιμές (site survey) καθώς και public access εφαρμογές σε WLANs στις οποίες 

δεν απαιτείται κανένα επίπεδο ασφαλείας.. Για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα από τα παρακάτω επίπεδα ασφαλείας. 
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2.4.2 Βασικό Επίπεδο Ασφαλείας 

Τα επίπεδα ασφαλείας στα 802.11 χωρίζονται σε δύο μέρη: το κομμάτι του 

encryption και το κομμάτι του authentication. Στο κομμάτι του encryption, το Βασικό 

επίπεδο υποστηρίζει μόνο (SSIDs) Service Set Identifiers και static WEP Wired 

Equivalent Privacy, ενώ στο κομμάτι του authentication υποστηρίζει τις μεθόδους: 

open, shared-key, και MAC address authentication. 

2.4.3 SSID 

To (SSID) Service Set Identifiers στα Wireless συστήματα είναι μια λογική οντότητα 

η οποία υποδιαιρεί το φυσικό μέσο. Οποιοδήποτε χρήστης δεν έχει το SSID απλά δεν 

μπορεί να συνδεθεί με το Access point. To access point μεταδίδει (broadcast) το SSID 

του με beacon frames και έτσι οποιοσδήποτε χρήστης είναι σε ακτίνα εμβέλειας του 

access point και έχει ενεργοποιημένη τη ασύρματη σύνδεση δικτύου και την 802.11 

κάρτα του μπορεί να βρει εύκολα το SSID του access point. 

2.5 Encryption 

2.5.1 WEP  

To (WEP) Wired Equivalent Privacy (Smyth, 2006) είναι η μέθοδος κρυπτογράφησης 

με την οποία γίνεται στο 802.11 encryption σε φυσικό επίπεδο. Είναι ένας αλγόριθμος 

RC4 stream cipher, δηλαδή ανήκει στην κατηγορία της συμμετρικής κρυπτογραφίας. 

Στη συμμετρική κρυπτογραφία και οι δυο πλευρές έχουν το ίδιο κλειδί και με αυτό 

κρυπτογραφούν τα data που μεταδίδουν μεταξύ τους. Ο RC4 αλγόριθμος επιτρέπει 

χρήση μεταβλητού μήκους κλειδιού μέχρι 256 αλλά το WEP key είναι συνήθως από 

40 έως 128 bit. O τρόπος που κάνει encryption φαίνεται στο σχήμα 1. Στους 

αλγόριθμους stream cipher το ciphertext data προκύπτει με κρυπτογράφηση 

ολόκληρου του plaintext  και όχι ομάδα από bits (blocks) του plaintext. Για το λόγω 

αυτό στον αλγόριθμο απαιτείται ένας μηχανισμός με τον οποίο το ίδιο plaintext 

κρυπτογραφείται να προκύπτει διαφορετικό cipher. Στην περίπτωση του WEP αυτό 

γίνεται με το (IV) initialization vector. To IV είναι ένα διάνυσμα 24-bit (από 0 ως 

16777215). Αν το IV δεν αλλάζει, το WEP μένει το ίδιο σε κάθε frame. Όπως 

φαίνεται και στο σχήμα ο RC4 αλγόριθμο χρησιμοποιείται για να μετατρέψει τo WEP 
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κλειδί μαζί με το IV σε ένα keystream το οποίο γίνεται XOR με το plaintext για να 

προκύψει το ciphertext. 

 

Εικόνα 6 - Διαδικασία WEP Encryption 

Ένας χρήστη, ακόμα και αν ολοκληρώσει το authentication στάδιο με επιτυχία αν δεν 

έχει το WEP key δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο. Το WEP key δηλώνεται αρχικά, 

στατικά, στο access point και στη συνέχεια πρέπει να δηλωθεί σε κάθε client 

χωριστά. Αυτό έχει το μειονέκτημα οτι στην περίπτωση που κάποιος κλέψει την 

ασύρματη κάρτα δικτύου από κάποιο χρήστη τότε αποκτάει αυτόματα γνώση του 

WEP key και  μπορεί ο ίδιος να συνδεθεί κανονικά στο δίκτυο. Ο Network 

Administrator δεν έχει δυνατότητα να διαπιστώσει κάτι τέτοιο παρά μόνο αν του 

αναφερθεί η κλοπή. Στην δε περίπτωση που θελήσει να αλλάξει το WEP key θα 

πρέπει εκτός από το access point να αλλάξει το WEP key και σε όλους τους clients.   

Το WEP έχει βρεθεί ότι δεν καλύπτει μεγάλα επίπεδα ασφαλείας και ήδη 

κυκλοφορούν εργαλεία που σπάνε το WEP κλειδί. Οι περισσότερες αδυναμίες του 

συγκεντρώνονται στο IV το οποίο επισυνάπτεται στο basekey unencrypted. 

2.6 Μέθοδοι Authentication 

2.6.1 Open authentication 

Στο Open Authentication χρειάζεται απλά ο χρήστης να έχει το σωστό SSID για να 

κάνει authentication με το access point. Στη συνέχεια, αν και εφόσον χρησιμοποιείται 

WEP key o χρήστης, θα πρέπει να κρυπτογραφήσει τα πακέτα του και με το σωστό 

WEP key ειδάλλως δεν θα μπορέσει να περάσει κίνηση στο access point..  
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2.6.2 Shared-key authentication 

Στη μέθοδο αυτή ο client ξεκινάει την διαδικασία ζητώντας από το access point να 

του κάνει  authentication. Το access point στέλνει στον client ένα πακέτο challenge-

text και ο client απλά το επιστρέφει πίσω κρυπτογραφημένο με το WEP key 

(Lashkari, Danesh, & Samadi, 2009) που έχει προεπιλεγμένο. Αν το access point 

καταφέρει να αποκωδικοποιήσει και να βγάλει το challenge text τότε ο χρήστης 

γίνεται αποδεκτός.  

 

Εικόνα 7 - Διαδικασία Shared Key Authentication 

Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει αδυναμίες γιατί κάποιος που κάνει sniffing μπορεί πολύ 

εύκολα να πιάσει το clear-text πακέτο να το συγκρίνει έπειτα με το encrypted και να 

βρει το WEP key. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Cisco συμβουλεύει να αποφεύγεται η 

μέθοδος αυτή και να προτιμάται κάποια από τις επόμενες. 

2.6.3 MAC-Address Authentication 

Με τη μέθοδο αυτή το authentication γίνεται με βάση τη MAC Address της κάρτας 

του client (Ajit Sanzgiri, 2006). Οι MAC-Addresses δηλώνονται στατικά στο access-

point ή σε κάποιο εξωτερικό server και δημιουργείται ένας πίνακας όλων των 

νόμιμων χρηστών. Κάθε φορά που ένας χρήστης ξεκινήσει διαδικασία σύνδεσης, το 

access point κάνει αναζήτηση και εφόσον υπάρχει η MAC-Address στον πίνακα των 

νόμιμων χρηστών ο χρήστης γίνεται authenticated. Παρόλα αυτά, και σε αυτή την 

περίπτωση η κάρτα ασύρματου δικτύου μπορεί να χαθεί ή να κλαπεί με αποτέλεσμα 

κάποιος μη εξουσιοδοτημένος να κάνει χρήση του δικτύου. Ο Network Adminitrator 

δεν να έχει την δυνατότητα πάλι να διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Επίσης οι MAC-

Addresses μεταφέρονται στον αέρα σε clear text οπότε είναι δυνατόν κάποιος με ένα 

protocol analyzer να πάρει μια νόμιμη MAC Address και να την χρησιμοποιήσει σαν 

spoof.  
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Η μέθοδος αυτή δεν προσφέρεται τόσο για εφαρμογή της σαν αποκλειστική μέθοδος 

authentication όσο σε συνδυασμό με άλλες προσφέροντας έτσι επιπρόσθετη 

ασφάλεια. 

2.7 Ενισχυμένο Επίπεδο Ασφαλείας 

2.7.1 WPA and WPA2  

To WPA (Wi-Fi Protected Access) παρουσιάστηκε από την Wi-Fi το 2003, ενώ το 

WPA2 το 2004. Και τα δύο είναι ολοκληρωμένα πακέτα ασφαλείας της Wi-Fi τα 

οποία βασίζονται σε ένα πλαίσιο από γνωστά standards και υπόσχονται προστασία 

των δεδομένων σε wireless LANs. Η διαφορά των δύο είναι ότι το WPA2 υπόσχεται 

μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας σε θέματα encryption με την υποστήριξη AES το 

οποίο είναι μέρος του 802.11i standard (Advanced security).  Και στα δύο αυτά 

πακέτα διακρίνονται δύο επίπεδα ασφαλείας ένα Enterprise και ένα Personal-Home. 

Η διαφορά Enterprise και Personal mode έγκειται στο επίπεδο ασφαλείας που 

εφαρμόζεται στο κομμάτι του authentication. Ο πίνακας 1 παρακάτω συνοψίζει τα 

πρωτόκολλα ασφαλείας που περιλαμβάνει το κάθε mode για WPA και WPA2. Και το 

WPA και το WPA2 σε personal mode υποστηρίζουν authentication PSK (Pre-shared 

keys) ενώ σε Enterprise mode υποστηρίζουν 802.1X/EAP.  

MODE WPA WPA2 

Enterprise Mode (business, 

government, education) 

Authentication: IEEE 

802.1X/EAP 

Encryption: TKIP/MIC 

Authentication: IEEE 

802.1X/EAP 

Encryption: AES-CCMP 

Personal Mode (SOHO, 

home/personal) 

Authentication: PSK 

Encryption: TKIP/MIC 

Authentication: PSK 

Encryption: AES-CCMP 

Πίνακας 7 - Πακέτο πρωτοκόλλων που υποστηρίζονται από το WPA, WPA2.. 

Παρακάτω θα εξετάσουμε πρώτα το κομμάτι του encryption και μετά τις μεθόδους 

authentication.  
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2.8 WPA,WPA2 Encryption 

2.8.1 WPA -TKIP 

Στο κομμάτι που αφορά το encryption για το WPA, και για τα δύο modes, 

υποστηρίζεται TKIP (Temporal Key Integrity Check). Το TKIP είναι ένας 

μηχανισμός encryption ο οποίος στηρίζεται στη μέθοδο RC4 (συμμετρική 

κρυπτογραφία) και έρχεται να ενισχύσει το WEP παρέχοντας επιπλέον Per-Packet 

Keying, MIC (Message Integrity Check), και Broadcast Key Rotation. Στην πράξη 

χρησιμοποιείται αλγόριθμος RC4 (stream cipher) με 128-bit keys για encryption και 

64bit keys για authentication.  

Η διαδικασία είναι ίδια με αυτή που ακολουθείται στο WEP. Ένα (IV) Ιnitialization 

Vector παράγεται τυχαία και γίνεται hashed με το WEP key. Από το hash function 

των δύο αυτών κλειδιών προκύπτει το packet-key stream. To packet-key stream στη 

συνέχεια, γίνεται XORed με το plain-text και προκύπτει το cipher-text.  Η μέθοδος 

αλλάζει  κάπως στην περίπτωση που ο χρήστης και το access point υποστηρίζουν per-

packet keying. Αυτό που γίνεται επιπρόσθετα, είναι ότι στο packet-key stream (που 

προκύπτει από hashing του (IV) Initialization Vector με το WEP key επισυνάπτεται 

ξανά το αρχικό (IV) Initialization Vector και όλο μαζί μετά γίνεται XORed με το 

plain-text.  

 

Εικόνα 8 - Per-Packet Keying 

Όπως προκύπτει από την διαδικασία, δημιουργείται διαφορετικό packet–key για κάθε 

frame μόνο όταν το hash και WEP key είναι διαφορετικά. Όμως το IV όταν 

εξαντλήσει όλες τις δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει θα αρχίσει να παίρνει πάλι τις 

ίδιες με αποτέλεσμα να αρχίσουν να προκύπτουν ίδια packet keys. Με τη χρήση 
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στατικών WEP κλειδιών υπάρχει δυνατότητα μόνο για 224 διαφορετικά κλειδιά. Θα 

πρέπει λοιπόν το WEP key να αλλάζει πριν να αρχίσει το IV να παίρνει ξανά τις ίδιες 

τιμές. Αυτό είναι δουλειά της μεθόδου authentication να ζητάει δηλαδή re-

authentication πριν προλάβουν οι τιμές του IV να εξαντληθούν. Εφαρμόζοντας το 

παραπάνω δημιουργούνται 28*10^12 πιθανά packet keys.   

To MIC (Message Integrity Check), όταν υποστηρίζεται και από το χρήστη και το 

access point, προσθέτει ένα sequence number μέσα στο wireless frame και ανεβάζει 

την τιμή του κατά ένα σε κάθε καινούργιο frame. Το access point απορρίπτει όλα τα 

frames τα οποία θα έρθουν ετεροχρονισμένα. Επίσης, προσθέτει και ένα πεδίο στο 

frame το οποίο κάνει frame integrity check. Αυτό λειτουργεί ως εξής: Κατά την λήψη 

ο παραλήπτης αποκρυπτογραφεί το frame και υπολογίζει το MIC. Αν δεν είναι το 

σωστό που θα έπρεπε να προκύψει (περίπτωση που το frame έχει αλειωθεί με 

οιοδήποτε τρόπο) τότε το frame απορρίπτεται.  

Για το Broadcast WEP key ισχύουν περίπου ότι και για τα unicast κλειδιά. Στην 

περίπτωση που το access point χρησιμοποιεί στατικά κλειδιά τότε, όπως είδαμε, με τη 

μέθοδο του per-packet keying προκύπτουν μόνο 224 broadcast κλειδιά. Για να 

αυξηθεί ο αριθμός των κλειδιών, αυτό που γίνεται είναι, μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα, μια ψευδοτυχαία γεννήτρια να δημιουργεί νέο broadcast WEP κλειδί. Το 

διάστημα αυτό, θα πρέπει να είναι σε αναλογία με το χρόνο που η μέθοδος 

authentication κάνει  re-authentication ώστε το IV να μην προλάβει να πάρει όλες τις 

δυνατές τιμές του. 

2.8.2  WPA2 - AES 

Σε enterprise mode το WPA2 χρησιμοποιεί για κρυπτογράφηση το (AES) Advanced 

Encryption Standard γνωστό και ως Rijndael method το οποίο αποτελεί μέρος του 

802.1i standard για encryption. Το AES είναι μία εναλλακτική λύση στο TKIP που 

όμως παρέχει μεγαλύτερο επίπεδο ασφαλείας. Ο αρχικός σκοπός δημιουργίας του 

AES ήταν να αντικαταστήσει το DES και 3DES. Στη μέθοδο του AES για να βρεθεί 

το κλειδί από κάποιον εξωτερικό εισβολέα θα πρέπει να υπολογιστεί κάθε πιθανή 

τιμή και αυτό υπολογιστικά είναι τόσο απαιτητικό σε υπολογιστικούς πόρους που 

ακόμα δεν έχει καταφέρει κανείς να σπάσει. 
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Αναλυτικά, το AES είναι ένας block cipher αλγόριθμος κρυπτογράφησης ο οποίος 

είναι συμμετρικός, χρησιμοποιεί το ίδιο κλειδί για encryption και για decryption. Στο 

WEP encryption είδαμε ότι το key stream κωδικοποιεί ολόκληρο το plaintext. 

Αντίθετα, στο AES το key stream κωδικοποιεί blocks από bits από το plaintext τα 

οποία όμως έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Το block size για το 

AES είναι 128bit ενώ το key length μπορεί να είναι 128, ή 192 ή 256. Το default είναι 

128. 

Στο AES υπάρχουν δύο μέθοδοι 1)AES-OCB Offset Code Book και 2)AES-CCM το 

οποίο είναι συδιασμός μεθόδων CBC-CTR Cipher Block Chaining Counter mode και 

CBC-MAC (Message Authenticity Check).To AES χρησιμοποιεί το πρώτο για 

εμπιστευτικότητα και το  CBC-MAC για ακεραιότητα. Το ίδιο κλειδί χρησιμοποιείται 

και για τα δύο modes CTR και CBC-MAC.  

H διαδικασία του encryption πολύ περιληπτικά έχει ως εξής: Ένα 48-bit IV 

(Initialization Vector) γίνεται encrypted με το AES κλειδί. To key stream που 

προκύπτει, γίνεται XORed με block του plain text και δημιουργείται το πρώτο block. 

Έπειτα το IV γίνεται incremented κατά ένα και με την ίδια διαδικασία προκύπτει το 

δεύτερο block. Το IV αυξάνει κάθε φορά κατά ένα ώστε να προσφέρει διαφορετικό 

κλειδί για κάθε block του cipher. 

 

 

Εικόνα 9 - CBC Mode Block Cipher 

 

Tο AES, λόγω του ιδιαίτερου αλγόριθμου που χρησιμοποιεί, έχει την επιπλέον 

απαίτηση η υλοποίησή του να γίνεται σε Hardware. 
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2.9 WPA,WPA2 Authentication 

2.9.1 Pre-Shared Key 

Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή το PSK κάνει authentication στους χρήστες βάσει 

password ή αλλιώς passphrase το οποίο είναι αποθηκευμένο και στο access point 

αλλά και στον client. Αν το password που έχει αποθηκεμένο to access point είναι ίδιο 

με αυτό του client τότε μόνο ο client αποκτάει πρόσβαση στο δίκτυο.  

Από την πλευρά του encryption, το PSK υποστηρίζει TKIP για personal mode και 

AES για  Enterprise mode. Και στις δύο περιπτώσεις παρέχει στο TKIP ή το AES 

στατικά WEP κλειδιά τα οποία όπως είδαμε πιο πάνω μπορούν να δώσουν μόνο 224 

διαφορετικά packet keys για encryption. To παραπάνω είναι σαφώς καλύτερο από τη 

χρησιμοποίηση μόνο στατικών WEP κλειδιών χωρίς TKIP ή AES. 

2.9.2 (802.1x /EAP) 

Σε περισσότερο ασφαλείς μεθόδους το authentication βασίζεται στο πρωτόκολλο 

802.1x. όπου ακολουθείται ένα μοντέλο client-server με την οποία γίνεται αμοιβαίο 

authentication του χρήστη και του server. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την ύπαρξη 

κάποιου server συνήθως Radius Server. To 802.1x παρέχει τη βάση, στην οποία 

βασίζονται όλες οι μέθοδοι authentication που θα δούμε παρακάτω. 

Μπορούμε να διακρίνουμε τις παρακάτω οντότητες: 

 Client-supplicant. Οντότητα που κάθεται στον εξοπλισμό του χρήστη. 

 Authenticator. Οντότητα που κάθεται στην πλευρά του Access point. 

 Authentication server. Ο RADIUS server ή άλλος. 

Σύμφωνα με το 802.1x ο χρήστης που συνδέεται στη συσκευή δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει πόρους δικτύου πριν πρώτα γίνει authenticated. Αμέσως μόλις 

συνδεθεί ο χρήστης, ο authenticator βάζει την θύρα του είτε φυσική είτε λογική (στην 

περίπτωση του access point λογική) σε κατάσταση στην οποία επιτρέπεται κίνηση 

μόνο 802.1x για authentication. Μόνο όταν ο χρήστης γίνει authenticated γυρνάει τη 

θύρα σε forward mode όπου ο χρήστης μπορεί να περάσει κανονική κίνηση.  

Αναλυτικά η διαδικασία στο 802.1x έχει ως εξής: O client (supplicant) έρχεται σε 

επαφή με ένα access point και ζητάει authentication. To access point (authenticator) 
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ανοίγει ένα λογικό port το οποίο αφήνει μόνο 802.1x κίνηση να περάσει, κόβοντας 

οποιοδήποτε άλλο πακέτο. O client (supplicant) στέλνει ένα EAP start message στο 

access point και αυτό στέλνει ένα EAP request ID message πίσω στον supplicant. Ο 

supplicant στέλνει ένα EAP response με το ID του στο access point και αυτό το 

προωθεί στον authentication server. Σε αυτό το σημείο ο Authentication server 

ακολουθεί κάποια EAP μέθοδο για να κάνει το τελικό authentication. Στο 802.11 δεν 

έχει οριστεί κάποια συγκεκριμένη μέθοδος, αλλά υπάρχει η δυνατότητα για διάφορες 

τις πιο σημαντικές από τις οποίες θα δούμε παρακάτω. Ο authentication server 

απαντάει με authentication accept ή authentication reject. Στην περίπτωση που ο 

authentication server απαντήσει με authentication accept ο authenticator αφήνει από 

την θύρα του χρήστη να περάσει κανονικό traffic. Παρακάτω θα δούμε διάφορες 

μεθόδους για authentication. Αφού ολοκληρωθεί το authentication γίνεται συμφωνία 

μεταξύ client και server για τι encryption κλειδί θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά 

δεδομένων μεταξύ client και access point. Στη συνέχεια ο server στέλνει το κλειδί στο 

access point και το access point το αποθηκεύει. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας 

είναι να χρησιμοποιείται ένα κλειδί ανά χρήστη, ανά session, με τον χρόνο του 

session να τον κρίνει η μέθοδος του authentication. Παρακάτω θα δούμε διάφορες 

μεθόδους στις οποίες  ζητείται re-authentication σε προκαθορισμένους χρόνους 

καθώς επίσης δυνατότητα για roaming και δημιουργία νέου κλειδιού κάθε φορά που ο 

χρήστης συνδέεται σε άλλο σταθμό. 

2.9.3  Cisco LEAP Architecture  

Το Cisco EAP (LEAP) είναι μια μέθοδος authentication proprietary της Cisco κατά 

την οποία χρήστης και συσκευή γίνονται αμοιβαία authenticated. Υποστηρίζει re-

authentication και. περιλαμβάνει επίσης τρόπο για δυναμική παραγωγή WEP 

κλειδιών. H διαδικασία του authentication η οποία βασίζεται στο 802.1.x έχει ως 

εξής: Ο χρήστης συνδέεται με το access point και το access point βάζει το port του 

(λογικό) σε κατάσταση στην οποία επιτρέπεται κίνηση μόνο 802.1x για authentication 

και στη συνέχεια βάση 802.1X γίνεται αμοιβαίο authentication του χρήστη και του 

server. Η μέθοδος LEAP είναι password based. Ο server ζητάει password από το 

χρήστη. Το password μετατρέπεται σε ένα secret key και αυτό είναι που μεταφέρεται 

στον αέρα. Το  password γίνεται hash με MD4 και το hash του password γίνεται πάλι 

hash με MD4 για να προκύψει το secret key.   
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Εικόνα 10 - Windows NT Key 

Το secret που προκύπτει ακολουθεί Windows ΝΤ key format. Αυτό δίνει την 

δυνατότητα στο LEAP να μπορεί να χρησιμοποιήσει Windows 2000 Active Directory 

και βάσεις (ODBC) καθώς και MS-CHAP passwords. Από default όμως χρησιμοποιεί 

το Windows logon password. To Cisco Leap παρέχει υποστήριξη μέσω οδηγών για 

πληθώρα λειτουργικών συστημάτων όπως: Microsoft Windows 95, 98, 2000, ME, 

XP, CE, Apple MacOS 9 & X, Linux. 
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3. Γενική προσέγγιση διενέργειας περιομετρήσης  

3.1 Απαιτήσεις Έργου 

Το αντικείμενο του  έργου ήταν η εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης 

πρόσβασης και ελέγχου WiFi στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Το σύστημα αυτό 

εξυπηρετεί τις εφαρμογές ΙΡ τηλεφωνίας για φωνή, την ασύρματη επικοινωνία 

δεδομένων, τις εφαρμογές εντοπισμού παγίων και το υποσύστημα αυτοματοποίησης 

της διαχείρισης κλήσεων νοσηλευτικού προσωπικού.  

Οι οργανισμοί υγειονομικής περίθαλψης είναι εξαιρετικά κινητοί από τη φύση τους 

και ως εκ τούτου διαρκώς αμφισβητούνται με την παροχή επαρκών ασύρματων 

υπηρεσιών για την πρόσβαση στα αρχεία ασθενών στο κρεβάτι και την ενίσχυση της 

μέγιστης απόκρισης. Πολλά νοσοκομεία αναπτύσσουν ασύρματα δίκτυα LAN 

(WLAN) για να υποστηρίξουν μια ποικιλία εφαρμογών υγειονομικής περίθαλψης. 

Αυτά τα δίκτυα WLAN πρέπει να λειτουργούν άριστα σε μια μεγάλη ποικιλία φυσικά 

διαφορετικών κατασκευαστικών δομών. Για παράδειγμα, πολλά νοσοκομεία έχουν 

μη συμβατικά σχήματα κτιρίων, διαφορετικά δομικά υλικά και συνδέονται με άλλα 

κτίρια. Τα δίκτυα WLAN σε νοσοκομεία πρέπει επίσης να είναι επαρκώς ανθεκτικά 

για να χειρίζονται διάφορες πηγές και επίπεδα, όπως η συσκευή χειρός, οι φορητοί 

υπολογιστές, τα κινητά καροτσάκια, η φωνή Wi-Fi, η τοποθεσία Wi-Fi κλπ. 

παρεμβολών. 

Αντιμετωπίζοντας αυτά τα θέματα, είναι ένας τυχερός χώρος που μπορεί να 

αναπτύξει ένα WLAN σε ολόκληρο τον ιστότοπο με μια φιλοσοφία σχεδιασμού 

δικτύου. Το Cisco Unified Wireless Network έχει την ευελιξία και την 

πολυπλοκότητα να χειριστεί όλες αυτές τις προκλήσεις. Το δίκτυο Cisco Unified 

Wireless περιλαμβάνει τα σημεία πρόσβασης της Cisco Aironet με αξεσουάρ 

κεραίας, ελεγκτές ασύρματου LAN της Cisco και ασύρματο σύστημα ελέγχου. Αυτός 

ο συνδυασμός προϊόντων εξασφαλίζει μια λύση που μπορεί να προσφέρει βέλτιστη 

απόδοση εφαρμογών στα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα RF. 

Η επιτυχής ανάπτυξη ενός δικτύου WLAN που είναι σε θέση να παρέχει τις ποικίλες 

υπηρεσίες σε ένα δύσκολο περιβάλλον μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο για 

οποιαδήποτε οργάνωση IT στον τομέα της υγείας. Κάνοντας το σωστά την πρώτη 

φορά απαιτεί ένα ειδικό σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων που μερικές φορές είναι 

δύσκολο να βρεθεί. Συνεργαζόμενοι με έναν ολοκληρωτή δικτύου που είναι 

πιστοποιημένο με ασύρματη τεχνολογία Cisco, οι οργανισμοί μπορούν να είναι 
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σίγουροι για την ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις απαιτητικές προκλήσεις που 

εντοπίζονται μόνο σε περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης.
5
 

Σε ένα τέτοιο λοιπόν «απαιτητικό» περιβάλλον λειτουργίας έπρεπε να καλυφθούν 

ορισμένες προδιαγραφές όπως πχ : 

 Κάλυψη των εσωτερικών χώρων ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός 

των RFID tags στους χώρους αυτούς. 

 Κάλυψη των εσωτερικών χώρων που υποδείχθηκαν, για ασύρματη 

πρόσβαση WiFi. 

Από την διακήρυξη του διαγωνισμού έπρεπε να καλυφθούν κατ ελάχιστον οι χώροι του 

Νοσοκομείου σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα : 

Α Π Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ  

ΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & 

ΦΩΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ 

ΥΠΟΓΕΙΟ X ~30% 0 

ΙΣΟΓΕΙΟ X ~100% 3 

1ος ΟΡΟΦΟΣ X ~50% 74 

2ος ΟΡΟΦΟΣ X ~50% 0 

3ος ΟΡΟΦΟΣ X ~50% 22 

4ος ΟΡΟΦΟΣ X ~50% 22 

5ος ΟΡΟΦΟΣ X ~30% 44 

6ος ΟΡΟΦΟΣ X ~30% 0 

Πίνακας 8 - Περιοχές & ποσοστό κάλυψης WiFi 

Για το σκοπό αυτό ορίσθηκαν και πραγματοποιήθηκαν δύο (2) επιτόπιες μελέτες των 

χώρων προκειμένου  να αναλυθούν τα παρακάτω : 

 Περιοχές κάλυψης  

 Πιθανές πηγές παρεμβολών 

 Ικανά σημεία εγκατάστασης των Access Point 

 Απαιτήσεις Καλωδίωσης  

 Απαιτήσεις Εύρους Ζώνης 

 Απαιτήσεις Πελάτη 

                                                           
5
 Cisco  Wireless Considerations in Healthcare Environments Version 1.0 May 14, 2008 
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Η πρώτη μελέτη έγινε κατά την φάση του σχεδιασμού και είχε σαν σκοπό την αρχική 

καταγραφή του συνόλου των απαιτούμενων access point για την κάλυψη που έπρεπε 

να παραδοθεί ενώ η δεύτερη έγινε κατά την φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας του 

έργου και μας υπόδειξε αλλαγές και διορθώσεις στις τοποθετήσεις των access point.  

3.2 Τρόπος διενέργειας του SITE SURVEY  

Στο δίκτυο χρησιμοποιούνται δύο φάσματα ραδιοσυχνοτήτων (καναλιών): 

 Οι συχνότητες μεταξύ 2400 – 2484 MΗz . 

 Οι συχνότητες μεταξύ 5240 – 5700 MHz . 

Λαμβάνονται υπόψη τα επιτρεπόμενα όρια σύμφωνα με το ETSI τα 

οποία είναι: 

 EIRP 20 dbm (ή 100 mW) ενεργή ισοτροπικά 

ακτινοβολούμενη ισχύς στα 2.4 GHz. 

 EIRP 20 dbm (ή 100 mW) ενεργή ισοτροπικά 

ακτινοβολούμενη ισχύς στα 5 GHz. 

Αρχικά, έγινε αυτοψία, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα της προς 

κάλυψη περιοχής. Στη συνέχεια διεξάχθηκε πεδιομέτρηση στους χώρους 

εγκατάσταση του ασυρμάτου δικτύου για να διευκρινιστούν οι συνθήκες μετάδοσης 

του σήματος. 

Γενικότερα για την πεδιομέτρηση επιδιώκουμε να καλύψουμε και να περιγράψουμε 

στην μελέτη τις παρακάτω παραμέτρους : 

 Μεγάλα εμπόδια – Περιγράφουμε τα εμπόδια αυτά ή τα απαιτητικά 

υλικά κατασκευής που μπορεί να συναντήσουμε πχ ο χώρος 

μαγνητικής τομογραφίας του Νοσοκομείου. 

 Περιβάλλον λειτουργίας – Ανάλογα με τον προς κάλυψη χώρο 

λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζονται παράγοντες όπως πχ 

περιοχές κάλυψης τηλεμετρίας καρδιοπαθών ασθενών. 

 Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες – Ανάλογα με τον χώρο πρέπει να 

γίνουν και οι ανάλογες προτάσεις καλωδίωσης πχ χώρος χειρουργείων 

ή  μονάδων εντατικής θεραπείας. 
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Επιπρόσθετα έγινε προσομοίωση με χρήση Cisco Prime Infrastructure, με βάση τις 

κατόψεις που παρέδωσε σε ηλεκτρονική μορφή ο υπεύθυνος του νοσοκομείου, και  

επιλέχθηκε η βέλτιστη θέση για την τοποθέτηση των Access Point ούτως ώστε να 

καλύπτονται επαρκώς οι χώροι που προσδιορίστηκαν. 

 Μια τυπική απεικόνιση επίδρασης διαφόρων υλικών σε εσωτερικούς χώρους καθώς 

και η απώλεια σε σήμα (μέτρηση σε dbm) παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 

Εμπόδιο Πάχος 2.4GHz Απώλεια Σήματος 

(dB) 

5GHz Απώλεια Σήματος 

(dB) 

Συνθετικά Υλικά  20 2 2 

Ασβέστης 8 3 4 

Πόρτες ξύλινες 40 3 4 

Παράθυρα 

(Γυαλί) 

50 4 7 

Ψηλό Γυαλί  80 8 10 

Τοιχοποιία 

Τούβλο  

120 10 20 

Τοιχοποιία 

Τούβλο 

240 15 25 

Αλεξίσφαιρο 

Γυαλί 

120 25 35 

Τσιμέντο 240 25 30 

Μέταλο 80 30 35 

Πίνακας 9 - Υλικά και επίπτωση στην κάλυψη WiFi6 

Στη μελέτη των ασύρματων επικοινωνιών, η απώλεια της διαδρομής μπορεί να 

αναπαρασταθεί από τον εκθέτη απώλειας διαδρομής, η τιμή του οποίου είναι 

κανονικά στην περιοχή από 2 έως 4 (όπου 2 είναι για διάδοση σε ελεύθερο χώρο, 4 

για σχετικά απολεσθέντα περιβάλλοντα και για την περίπτωση πλήρης κατοπτρική 

ανάκλαση από την επιφάνεια της γης - το λεγόμενο μοντέλο επίπεδης γης). Σε 

ορισμένους χώρους, όπως κτίρια, στάδια και άλλα εσωτερικά περιβάλλοντα, ο 

εκθέτης απώλειας διαδρομής μπορεί να φτάσει τιμές στην περιοχή από 4 έως 6. Από 

την άλλη πλευρά, μια σήραγγα μπορεί να λειτουργεί ως κυματοδηγός, με αποτέλεσμα 

έναν εκθέτη απώλειας διαδρομής μικρότερο από 2. 

 

                                                           
6
 Huawei Indoor Design Plan - 2015 
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Η απώλεια διαδρομής εκφράζεται συνήθως σε dB. Στην απλούστερη μορφή της, η 

απώλεια διαδρομής μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον τύπο : 

 

7
 

 

όπου L είναι η απώλεια διαδρομής σε ντεσιμπέλ, n είναι ο εκθέτης απώλειας 

διαδρομής, d είναι η απόσταση μεταξύ του πομπού και του δέκτη, συνήθως 

μετρημένη σε μέτρα, C είναι μια σταθερά που αντιστοιχεί σε απώλειες συστήματος. 

3.3 Παραδοχές 

Όσον αφορά την εφαρμογή εντοπισμού παγίων, η  ισχύς εκπομπής των RFID tag 

θεωρήθηκε 81mW. Έγινε τοποθέτηση των Access Point ώστε σε όλους τους χώρους 

που υποδείχθηκαν από τον υπεύθυνο του νοσοκομείου να αναμένεται ισχύς λήψης 

τουλάχιστον στα -75 dΒm από τρία (3) διαφορετικά AP. 

Η ισχύς P (dBm) σε dBm είναι ίση με 10 φορές τον λογάριθμο βάσης 10 της ισχύος P 

(mW) σε milliwatts (mW) διαιρούμενη κατά 1 milwatt (mW): 

 

Έτσι ουσιαστικά έχουμε : 

 

Όσον αφορά την ασύρματη πρόσβαση WiFi, έγινε τοποθέτηση των Access Point 

ώστε σε όλους τους χώρους που υποδείχθηκαν από τον υπεύθυνο του νοσοκομείου να 

αναμένεται ισχύς λήψης τουλάχιστον στα -75 dΒm από ένα AP. 

Ακολουθούν ενδεικτικά διαγράμματα ραδιοκάλυψης για την ισχύ λήψης σε χώρους 

του νοσοκομείου στα οποία φαίνονται και οι πιθανές θέσεις τοποθέτησης των Access 

Point.  

 

 

  

                                                           
7
 Courtesy of “Modern Communications and Spread Spectrum” by G.R.Cooper and C. D. McGillan 
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Εικόνα 11 - Ισόγειο Εξωτερικά Ιατρεία -  Ισχύς Σήματος (dBm) 
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Εικόνα 12 - Τμήμα 2ου ορόφου -  Ισχύς Σήματος (dBm) 

 

3.4 Τεχνολογία Spread Spectrum  

Η τεχνολογία στην οποία στηρίζεται το κομμάτι της εναέριας μεταφοράς του σήματος 

στο 802.11 είναι γνωστή σαν Spread Spectrum δηλαδή διαμόρφωση ευρέου 

φάσματος και πρωτοεμφανίστηκε σε στρατιωτικές εφαρμογές. Στα πλεονεκτήματα 

της διαμόρφωσης Spread Spectrum μπορούν να προστεθούν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

 Ασφάλεια κατά την μετάδοση (transmission security), 

 Ανοσία σε παρεμβολές (resistance to interference from other radio 

sources),  

 Πλεόνασμα πληροφορίας (redundancy)  
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 Αντίσταση σε multipath και fading φαινόμενα   

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι  Spread Spectrum συστήματα μπορούν να 

παραβρίσκονται μαζί με άλλα συστήματα χωρίς να δημιουργούν παρεμβολή στα 

άλλα συστήματα αλλά και χωρίς να παρεμβάλλονται από αυτά. Το γεγονός αυτό, 

συντέλεσε κυρίως στο να μην είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας για να λειτουργήσει 

ένα τέτοιο σύστημα τουλάχιστον για τις συχνότητες 2,4GHz- 2,4835GHz. 

3.4.1 Βασικές αρχές Spread Spectrum 

Spread Spectrum τεχνικές διαμόρφωσης ονομάζονται οι τεχνικές κατά τις οποίες: 

 Το εύρος του σήματος που μεταδίδεται είναι μεγαλύτερο από το εύρος 

του αρχικού σήματος, 

 Το εύρος του σήματος που μεταδίδεται καθορίζεται από ένα πρόσθετο 

σήμα το Spreading Code. 

Όταν η ενέργεια της μεταδιδόμενης πληροφορίας μεταδίδεται σε μεγαλύτερο εύρος 

από το αρχικό παρατηρείται χαμηλή πυκνότητα ενέργειας ανά Ηz (low power 

density) και πλεόνασμα (redundancy). 

Χαμηλή πυκνότητα ενέργειας (low power density) ανά Hz δημιουργείται επειδή το 

μεταδιδόμενο σήμα πιάνει περισσότερο εύρος φάσματος από αυτό που θα προέκυπτε 

αν δεν χρησιμοποιούνταν spread specrum τεχνική. Τα άμεσο αποτέλεσμα είναι να 

μην δημιουργεί παρεμβολή σε συστήματα που δέχονται και εκπέμπουν σήματα στην 

ίδια περιοχή καθώς και να μην παρεμβάλλονται από αυτά.  

Το πλεόνασμα (redundancy) έχει να κάνει με το γεγονός ότι η πληροφορία βρίσκεται 

ή μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικές συχνότητες από όπου μπορεί να 

επανασχηματιστεί σε περίπτωση που εμφανιστούν λάθη κατά την μετάδοση. Αυτό 

είναι που κάνει τα Spread Spectrum συστήματα να παρουσιάζουν ιδιαίτερη ανοσία σε 

θόρυβο και παρεμβολή.  

Υπάρχουν τριών ειδών διαμορφώσεις spread spectrum
8
: 

1. Frequency Hopping (FHSS) 

2. Direct Sequence (DSSS) 

                                                           
8
 Rotation, scale and translation invariant spread spectrum digital image watermarking - Joseph 

J.K.Ò.RuanaidhThierryPun 
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3. Time Hopping (THSS) 

Το  κείμενο θα επικεντρώσει την προσοχή του στις δύο πρώτες διαμορφώσεις καθώς 

αυτές είναι που χρησιμοποιούνται ευρύτερα για ευριζωνική πρόσβαση, ενώ η τεχνική 

του THSS μπορεί να θεωρηθεί παραλλαγή του TDMA (Time Division Multiple 

Access) όπου τα timeslots των καναλιών των διαφορετικών χρηστών δεν έχουν 

σταθερή θέση στο frame αλλά η θέση τους ορίζεται από το chip sequence (που θα 

δούμε τι είναι παρακάτω). 

Και οι δύο Spread Spectrum τεχνικές Frequency Hopping (FHSS) και Direct 

Sequence (DSSS) χωρίζονται σε δυο φάσεις: 1) αυτή της αρχικής διαμόρφωσης και 

2) αυτή της διαμόρφωσης για την επίτευξη της RF συχνότητας μετάδοσης (π.χ. 

2,4GHz). Τα παραπάνω φαίνονται αναλυτικότερα παρακάτω όπου περιγράφεται κάθε 

τεχνική ξεχωριστά. 

3.4.2 (DSSS) Direct Sequence Spread Spectrum  

 Φάση 1η – Αρχική Διαμόρφωση  

Το αρχικό σήμα διαμορφώνεται με ένα συγκεκριμένο pulse code αλγόριθμο γνωστό  

σαν (chip code). Η διαδικασία αυτή αντικατάστασης κάθε bit του αρχικού σήματος 

της πληροφορίας έχει ως εξής: για κάθε bit “0” του αρχικού μηνύματος, το spreading 

code παραμένει το ίδιο, ενώ για κάθε bit “1” το spreading code είναι το αντίστροφο 

από αυτό που χρησιμοποιήθηκε για το bit “0”. Επομένως, στο αρχικό σήμα τα bits 

“0” και “1” παριστάνονται με διαφορετικά chip sequences που το καθένα είναι το 

αντίστροφο του άλλου. 

Εικόνα 13 - Διαμόρφωση σήματος κατά DSSS. Το Spreading sequence στο παράδειγμα αυτό είναι 7 chip σε 

μήκος. 

Data to be transmitted                                                                                 Combined signal 

  

                                     Spreading Sequence 

-1

1

-1

1 11 1

-1 -1 -1

1 11 1

-1 -1

1 1 1 1 1

-1

11

-1 -1 -1 -1-1

V

t t

V

V

t
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 Φάση 2η– RF Διαμόρφωση  

Για την διάρκεια κάθε bit ο φορέας ακολουθώντας το chip sequence διαμορφώνει με 

PSK το σήμα που περιγράφηκε στην πρώτη φάση και το φέρνει σε RF συχνότητα. Η 

διαδικασία αυτή απλώνει την συχνότητα του παραγόμενου σήματος και το spreading 

code είναι αυτό που καθορίζει το εύρος και την ταχύτητα της μετάδοσης. 

Πλεόνασμα πληροφορίας (redundancy), που έγινε λόγος νωρίτερα, δημιουργείται από 

το γεγονός ότι η ένα bit μηνύματος παριστάνεται από πολλά chips οπότε και αν 

χαθούν μερικά chips ο δέκτης είναι δυνατόν να καταλάβει κάποιο bit αναγνωρίζοντας 

το chip sequence. 

3.4.3 FHSS Frequency Hoping  

 Φάση 1η – Αρχική διαμόρφωση 

Η συχνότητα του φορέα (carrier) μεταβάλλεται περιοδικά (hopped) ακολουθώντας 

έναν προκαθορισμένο αλγόριθμο από συγκεκριμένες συχνότητες (chip sequence). Με 

άλλα λόγια ο φορέας αλλάζει συχνότητα σε κάθε βήμα (hop) του αλγόριθμου 

παίρνοντας μία συχνότητα από ένα καθορισμένο set συχνοτήτων κάθε φορά (σχήμα 

3β).  

Το spreading code εδώ διαμορφώνει τον φορέα όχι το αρχικό σήμα, και είναι το set 

με τις συχνότητες που θα χρησιμοποιηθούν από τον φορέα για να διαμορφώσουν το 

αρχικό σήμα. 

Ο χρόνος τον οποίο ο φορέας παραμένει σε μια συγκεκριμένη συχνότητα 

περιγράφεται στη βιβλιογραφία σαν dwell time και συνήθως είναι της τάξεως των 

100 ms. Εδώ διακρίνουμε δύο περιπτώσεις το Fast Frequensy Hopping όπου ο φορέας 

μεταπηδά συχνότητα κατά την μετάδοση ενός bit (δηλαδή ένα bit σε πολλές 

συχνότητες) και την περίπτωση Slow Frequency Hopping όπου ο φορέας παραμένει 

στην ίδια συχνότητα για διάρκεια μεγαλύτερη του ενός bit (περισσότερα του ενός bit 

μεταδίδονται στην ίδια συχνότητα). 
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Εικόνα 14 - Διαμόρφωση σήματος με τεχνική FHSS. Το dwell time στο παράδειγμα αυτό είναι 3 data bit. 

 

 Φάση 2η – Τελική διαμόρφωση 

Το σήμα που εμπεριέχει την πληροφορία διαμορφώνεται από τον μεταβαλλόμενο 

φορέα (hopping carrier) με διαμόρφωση (FSK) και δημιουργεί ένα σήμα στενού 

εύρους (αν το θεωρήσουμε στην διάρκεια ενός dwell time) ή ένα ευρύ σήμα αν το 

θεωρήσουμε ως προς μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο τάξεως δευτερολέπτου. Σε 

χρονική διάρκεια τάξεως δευτερολέπτου η εικόνα ενός FHSS είναι ίδια με αυτή ενός 

DSSS (Εικόνα 14α) πλεόνασμα πληροφορίας (redundancy) εδώ μπορεί να επιτευχθεί 

με τη δυνατότητα της αναμετάδοσης του ίδιου bit  σε διαφορετικές συχνότητες φορέα 

Fast Frequency Hopping. 

 

 

Εικόνα 15 - απεικόνιση : a) DSSS: Η συχνότητα του φορέα είναι σταθερή για κάθε σύστημα-πελάτη β) FHSS: 

Η συχνότητα του φορέα παίρνει διαφορετική συχνότητα σε κάθε dwell time. 

 

 

 

FHSS 

Frequency 

Time 

hops 

Frequency DSSS 

Power 

Spread specrum σήμα 

Αρχικό σήμα 

θόρυβος 

α) β) 
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3.4.4 Βασικά Χαρακτηριστικά FHSS 

Το FHSS έχει θεσπιστεί (IEEE 802.11) στην μπάντα 2.4 GHz λειτουργώντας σε 79 

συχνότητες από 2.402 GHz ως 2.480 GHz. Κάθε συχνότητα διαμορφώνεται με GFSK 

δημιουργώντας κανάλι εύρους 1 MHz. 

Οι ταχύτητες που προβλέπονται είναι 1 - 3 Mbps.  

3.4.5 Βασικά Χαρακτηριστικά DSSS  

To DSSS έχει θεσπιστεί (IEEE 802.11) στην μπάντα 2.4 GHz λειτουργώντας σε έναν 

από 14 επιτρεπόμενους φορείς (carriers). Κάθε φορέας διαμορφώνει με PSK το σήμα 

της πληροφορίας δημιουργώντας ένα κανάλι εύρους 22 ΜΗz. 

Οι ταχύτητες που προβλέπονται στο IEEE 802.11 είναι 1 - 2 Mbps ενώ στο 803.11b  

προβλέπονται ταχύτητες 5,5 - 11Mbps  και εύρος καναλιού 22 MHz. 

3.4.6 Σύγκριση FHSS και DSSS τεχνολογιών 

Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση των δύο αυτών τεχνολογιών 

λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω παραμέτρους: 

 Αριθμό συστημάτων που μπορούν να λειτουργούν στην ίδια περιοχή 

χωρίς παρεμβολή (systems collocation) 

 Ανοσία σε θόρυβο και παρεμβολή (Noise and Interference Immunity) 

 Throughput 

 Ανοσία σε Multipath  

 Diversity ως προς τον χρόνο και την συχνότητα 

 Ασφάλεια 

 Παρενόχληση με Bluetooth  

3.4.6.1 Αριθμός συστημάτων που μπορούν να λειτουργούν στην ίδια περιοχή 

Σε εφαρμογές DSSS η συνύπαρξη μεμονωμένων συστημάτων μπορεί να επιτευχθεί 

με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών spreading codes (sequences) χρησιμοποιώντας 

Code Division Multiple Access (CDMA). Στην περίπτωση αυτή βασική προϋπόθεση 

είναι τα διαφορετικά spreading codes να είναι διανυσματικά κάθετα μεταξύ τους 

(orthogonal). Aν και εφόσον πομπός και δέκτης χρησιμοποιούν το ίδιο spreading 
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code τότε το ζητούμενο σήμα θα αναγνωρίζεται από τον δέκτη με μια απλή σύγκριση 

με το spreading code που έχει αποθηκευμένο θεωρώντας οποιοδήποτε άλλο σήμα που 

παραβρίσκεται και δεν ακολουθεί το ίδιο speading code σαν θόρυβο. Ο αριθμός των 

διανυσματικά κάθετων αλγόριθμών (orthogonal pseudorandom sequences) 

περιορίζεται όμως από τον μήκος τους δηλαδή τον αριθμό των chips. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει την συνάρτηση του μήκους των chip codes με το ποσοστό των 

συστημάτων που μπορούν να συνυπάρχουν.   

 Length of sequence (in 

chips) 

Number of  

available 

sequences 

Number of possible collocated 

systems 

15 2 2 

31 6 6 

63 6 6 

255 16 16 

1023 60 60 

Πίνακας 10 - Αριθμός συστημάτων-πελατών που μπορούν να λειτουργούν στην ίδια περιοχή κάλυψης 

συναρτήσει του μήκους του chip sequence9 

 

Σε περίπτωση λοιπόν που θα θέλαμε την συνύπαρξη 16 συστημάτων απαραίτητη θα 

ήταν η χρήση αλγόριθμων με 255 chips. Αν τώρα το αρχικό σήμα ήτανε 1Mbps το 

διαμορφωμένο σήμα σε RF θα ήταν 255Mbps (απαγορευτικό για ασύρματη 

μετάδοση) ! 

Στην πράξη DSSS εφαρμογές χρησιμοποιούν 11 bit spreading sequences. Αυτό κάνει 

τη χρήση CDMA απαγορευτική. Η συνύπαρξη συστημάτων μπορεί να γίνει μόνο με 

προκαθορισμό του καναλιού σε συχνότητα για κάθε σύστημα (FDM).  

Για τη μετάδοση 11 Mchips per second (Msymbols per sec), το IEEE 802.11 

καθορίζει κανάλι εύρους 22 MHz, και απόσταση μεταξύ των φορέων (raster) των 

συστημάτων που λειτουργούν στην ίδια περιοχή 5 MHz. 

Διαιρώντας το εύρος της ISM μπάντας λαμβάνουμε : 

                                                           
9
 Victor L. Granatstein ISBN 978-1-4398-7897-2 
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Άρα μόνο 3 DSSS συστήματα ή πελάτες μπορούν να συνυπάρχουν στην ίδια περιοχή 

κάλυψης μιας κεραίας  

Αν τώρα περισσότερα του ενός συστήματα λειτουργούν στον ίδιο τομέα κάλυψης 

τότε τα κανάλια των 22MHz θα επικαλύπτονται και θα έχουμε collisions ο αριθμός 

των οποίων είναι συνάρτηση του αριθμού συστημάτων που λειτουργούν στην ίδια 

περιοχή, της ισχύς εξόδου της κεραίας, της απόστασης πομπού δέκτη και του 

ποσοστού επικάλυψης. 

Εφαρμογές FHSS σύμφωνα με το IEEE 802.11 χρησιμοποιούν 79 διαφορετικά hops 

για την συχνότητα του φορέα. Με βάση αυτές τις 79 συχνότητες το IEEE 802.11 

προβλέπει 78 hopping sequences (καθένα με 79 hops) τα οποία ομαδοποιούνται σε 3 

set από 26 sequences το καθένα  

(3 x 6 = 78). Οι αλγόριθμοι (sequences) από το ίδιο set παρουσιάζουν ελάχιστα 

collisions. Θεωρητικά στην περίπτωση που τα διάφορα συστήματα δεν είναι 

συγχρονισμένα 26 FHSS συστήματα μπορούν να συνυπάρχουν αλλά ο αριθμός των 

collisions θα είναι μεγάλος.  

Στην περίπτωση που τα συστήματα που συνυπάρχουν είναι συγχρονισμένα 79 

συστήματα μπορούν να συνυπάρχουν καθένα από αυτά χρησιμοποιώντας μια από τις 

79 συχνότητες που διατίθενται. Αυτό όμως ανεβάζει την τιμή της υλοποίησης στα 

ύψη καθώς είναι απαραίτητη η χρήση high end φίλτρων και κυκλωμάτων. Επίσης, 

επειδή είναι απαραίτητο να υπάρχει και απόσταση 6 MHz μεταξύ των φορέων 

(raster), για αυτό μόνο 12 συστήματα μπορούν να συνυπάρχουν χωρίς collisions!  

Συγχρονισμός των sequences γίνεται αλλά χρησιμοποιείται συνήθως σε μπάντες που 

απαιτούν άδεια. Σε point-to-multipoint εφαρμογές ο συγχρονισμός γίνεται βάζοντας 

το κεντρικό κόμβο του αστέρα point-to-multipoint να συγχρονίζεται με GPS μέσω 

δορυφόρου και των clients να συγχρονίζονται με τον κεντρικό κόμβο του αστέρα στη 

διάρκεια του authentication. 

3.4.6.2 Ανοσία σε θόρυβο και παρεμβολές (Noise and Interference Immunity)  

Τα FHSS συστήματα απαιτούν για την λειτουργία τους SNR (Signal to Noise Ratio) 

τουλάχιστον 18 dB. Σε χαμηλότερο SNR από αυτό ο θόρυβος σε σχέση με το 
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μεταδιδόμενο σήμα έχει τόση ισχύ που δεν αφήνει την πληροφορία  να αναγνωριστεί 

σωστά.  

Τα DSSS συστήματα, επειδή χρησιμοποιούν τεχνική διαμόρφωσης που διαχειρίζεται 

το φάσμα με μεγαλύτερη απόδοση (PSK), μπορoύν να λειτουργούν με SNR 12 dB 

που σημαίνει αυτόματα χαμηλότερη ισχύ εκπομπής.  

3.4.6.3 Παρεμβολή σε ολόκληρο το φάσμα 

Λόγω του ότι τα DSSS συστήματα μπορούν να λειτουργούν με SNR χαμηλότερο από 

αυτό των FHSS στην ίδια ισχύ και με ίδια επίπεδα θορύβου σε όλο το φάσμα 

λειτουργίας τους τα DSSS έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια! 

Παρόλα αυτά είδαμε ότι τα DSSS δουλεύουν σε εύρος 22MHz ενώ τα FHSS 

αλλάζουν συνεχώς συχνότητες σε όλο το φάσμα τους που είναι 83,5MHz. Αν 

υποθέσουμε τώρα ότι μια παρεμβολή καλύπτει το 1/3 του συνολικού φάσματος 

δηλαδή 22MHz, το οποίο είναι πολύ πιο πιθανό από το μια παρεμβολή να καλύπτει 

83MHz, τότε ένα FHSS θα δούλευε με απόδοση 66% (μόνο το 33% των συχνοτήτων 

θα παρουσίαζαν παρεμβολή) ενώ ένα DSSS δεν θα δούλευε καθόλου. 

3.4.6.4 Παρεμβολή σε στενό εύρος ζώνης 

Στην περίπτωση που η παρεμβολή είναι σε πολύ στενό εύρος, τότε ένα DSSS 

σύστημα που στο δέκτη το φίλτρο του είναι ρυθμισμένο να λαμβάνει όλο το εύρος 

των 22MHz θα λάμβανε οπωσδήποτε την παρεμβολή. Αν η ισχύς της ήτανε αρκετά 

μεγάλη τότε αυτή θα καθιστούσε τη συλλογή της πληροφορίας αδύνατη. Στην 

αντίθετη περίπτωση που είχαμε ένα FHSS σύστημα, η ίδια παρεμβολή θα 

παρουσιαζότανε μόνο σε ένα ή το πολύ μερικά hops. O δέκτης θα ήταν αδύνατον να 

δουλέψει στο συγκεκριμένο hop που λαμβάνει χώρα η παρεμβολή αλλά θα δούλευε 

στα υπόλοιπα καθώς η απόσταση από διπλανά hops (raster) είναι 6MHz. 

3.4.6.5 Throughput 

Throughput ορίζεται ως ο ρυθμός του μέσου όρου των data που μεταφέρει ένα 

σύστημα. Δεν πρέπει να μπερδεύεται με την ταχύτητα ενός συστήματος η οποία 

ορίζεται ως ο ρυθμός μεταφοράς data όταν το σύστημα είναι ενεργό. Επειδή πολλά 

συστήματα δεν μεταφέρουν data στο 100% του χρόνου το throughput ορίζεται σαν ο 

μέσος όρος των data που περνάνε από ένα σύστημα και αυτό μετράται σε μεγάλα 
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χρονικά διαστήματα. Φυσικά, όπως αναμένει κανείς, είναι λιγότερο από την 

ονομαστική ταχύτητα. Επίσης όταν μετράμε data, στη μέτρηση συμπεριλαμβάνεται 

και το overhead ενώ η καθαρή πληροφορία (payload) είναι πολύ λιγότερη.  

Συνολικό throughput συστημάτων που λειτουργούν στην ίδια περιοχή  

Σύμφωνα με το IEEE 802.11b ο αριθμός χρηστών που μπορούν να συνυπάρχουν σε 

DSSS συστήματα είναι 3 με 11Mbps ταχύτητα  για τον καθένα, οπότε:  

Συνολική ταχύτητα = 3 x 11 = 33Μbps 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συστημάτων που καλούνται να λειτουργήσουν 

στην ίδια περιοχή τόσο μεγαλώνει και ο αριθμός των collisions. Αν τα συστήματα 

πελάτες που λειτουργούν στην ίδια περιοχή είναι μικρός τότε το throughput κάθε 

πελάτη αθροίζεται με των υπολοίπων. Αν όμως μεγαλώσει πολύ τότε τα collisions 

είναι τόσα πολλά που το συνολικό throughput ελαττώνεται αντί να αυξάνει 

Στα FHSS συστήματα που είναι συγχρονισμένα έχουμε απουσία collisions και το 

συνολικό  throughput αυξάνει όσο αυξάνονται οι πελάτες αλλά μέχρι το μέγιστο όριο 

των 12 πελατών. 

Τα DSSS συστήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερο throughput από τα FHSS που δεν 

είναι συγχρονισμένα. Τα FHSS που δεν είναι συγχρονισμένα είναι αρκετά πιθανό σε 

κάποιο hop διαφορετικοί χρήστες να τύχει να χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα 

οπότε collisions εμφανίζονται με αποτέλεσμα το throughput που προκύπτει να είναι 

μικρότερο!  

3.4.6.6 Multipath   

Το φαινόμενο του multipath περιγράφεται ως εξής:  

Ένα σήμα που μεταφέρεται στον αέρα μπορεί να ακολουθήσει διάφορες διαδρομές 

για να φτάσει στον δέκτη λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της ποιότητας των 

επιφανειών που αντανακλάται. Τα σήματα που ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, 

λόγω του διαφορετικού μήκους των διαδρομών τους φτάνουν στο δέκτη σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές. Έτσι ένας δέκτης κατακλύζεται από κόπιες του ίδιου 

σήματος οι οποίες όμως φτάνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (delay).    
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Σε DSSS συστήματα το μεταδιδόμενο σήμα λόγω του μεγαλύτερου chip sequence 

έχει μεγαλύτερο ρυθμό μετάδοσης και τα bits έχουν μικρότερη διάρκεια ως προς τον 

χρόνο σε σχέση με τα FHSS συστήματα.. 

Καθώς τα DSSS χρησιμοποιούν 11Μchips/sec, δηλαδή παλμούς 90ns, αυτοί είναι πιο 

ευαίσθητοι σε λάθη από καθυστέρηση (delay) προερχόμενη από multipath. (Στην 

πράξη όταν υπάρχει τέτοιου είδους delay, ο παλμοί φαρδαίνουν και όσο μικρότερη 

είναι η διάρκειά τους τόσο πιο πιθανό είναι οι παλμοί να φτάσουν να επικαλύπτουν ο 

ένας τον άλλο κάνοντας την διαχώριση “0” από “1” και αντίστροφα ιδιαίτερα 

δύσκολη.  

Αντίθετα τα FHSS συστήματα με ταχύτητα 3Mbps μεταδίδουν παλμούς μήκους 

330ns και έτσι το φαινόμενο του delay από multipath έχει λιγότερη επίδραση από ότι 

στα DSSS. 

3.4.6.7 Multipath στον άξονα του χρόνου  

Παρόλα αυτά το φαινόμενο του multipath
10

 έχει και μια διαφορετική επίδραση. Οι 

διαφορετικές κόπιες ίδιου σήματος που φτάνουν στην κεραία του δέκτη φτάνουν με 

διαφορετικό πλάτος και φάση. Η μίξη των σημάτων αυτών διανυσματικά έχει το 

αποτέλεσμα κάποιες ορισμένες συχνότητες να καταργούν η μία την άλλη και κάποιες 

να προστίθενται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ορισμένες συχνότητες να περνάνε το 

φίλτρο εισόδου και άλλες  να κόβονται 

Τα FHSS συστήματα λειτουργούν με narrowband σήματα σε διαφορετικές 

συχνότητες φορέα.  Αν κάποια στιγμή σε ένα FHSS σύστημα το σήμα είναι πάνω σε 

έναν φορέα ο οποίος έχει καταργηθεί από μια άλλη κόπια του εαυτού του, που 

έφτασε στο δέκτη με διαφορετική ταχύτητα λόγω multipath (το συγκεκριμένο λέγεται 

fading) τότε ο δέκτης δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει την συγκεκριμένη πληροφορία. 

Άρα χρειάζεται επαναμετάδοση της πληροφορίας. 

Σε DSSS συστήματα το εύρος μετάδοσης είναι πολύ μεγαλύτερο οπότε η ίδια 

πληροφορία μεταδίδεται σε περισσότερες συχνότητες. Αν και εφόσον ο μέσος όρος 

της ενέργειας του σήματος είναι αρκετός ο δέκτης δεν θα έχει πρόβλημα να 

αναγνωρίσει την πληροφορία.  

                                                           
10

 IEEE 802.11 FHSS receiver design for cluster-based multihop video communications - Koichiro 

Ban, Hamid Gharavi - September 2002 
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Το φαινόμενο του multipath είναι πιο έντονο όσο ανεβαίνει η ταχύτητα μετάδοσης. 

Έτσι DSSS  συστήματα 11Mbps έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω multipath από ότι 

τα 2 Mbps DSSS συστήματα. 

Πρακτικά DSSS συστήματα μπορούν να δεχτούν delay από multipath περίπου 500ns 

όταν μιλάμε για λειτουργία σε 1 Mbps, και delay περίπου 70ns όταν λειτουργούν στα 

11Mbps. 

Τυπικά  καθυστέρηση που προκαλείται από αντανακλάσεις εντός ενός δωματίου 

κυμαίνονται γύρω στα 20-30ns ενώ σε κάποιο ανοιχτό χώρο με επιφάνειες λείες που 

αντανακλούν εύκολα φτάνει περίπου τα 200 - 400 ns. 

Βγαίνει επομένως το συμπέρασμα ότι τα DSSS έχουν μεγαλύτερη απόδοση αν και 

εφόσον μπορούμε να περιορίσουμε την καθυστέρηση. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο 

τρόπους 

 Κρατώντας την απόσταση μικρή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε DSSS για WLAN και οικιακές εφαρμογές 

 Κάνοντας την κεραία εκπομπής ιδιαίτερα κατευθυντική ώστε η εκπεμπόμενη 

ενέργεια να  ακολουθήσει μόνο μερικές διαδρομές που δεν θα δημιουργήσουν 

ιδιαίτερο delay. 

Τα παραπάνω κάνουν ελκυστική την χρήση DSSS για point-to-point εφαρμογές. 

Σε εφαρμογές point-to-multipoint μεγάλης εμβέλειας και κάλυψης τα DSSS είναι 

ακατάλληλα σε αντίθεση με τα FHSS που έχουν ιδιαίτερη ανοσία σε multipath 

φαινόμενα. 

3.4.6.8 Time and frequency diversity 

Και στις δύο περιπτώσεις συστημάτων τα πακέτα που χάνονται λόγω θορύβου ή  

multipath επαναμεταδίδονται μέχρι ο δέκτης να στείλει επιβεβαίωση (acknowledge) 

ότι δέχτηκε το πακέτο σωστά. H δυνατότητα επαναμετάδοσης των πακέτων λέγεται 

“time diversity”
11

. 

Τα DSSS χρησιμοποιούν time diversity, αλλά η επαναμετάδοση γίνεται στο ίδιο 

κανάλι των 22MHz. Έτσι αν υποθέσουμε ότι ο θόρυβος δεν έχει φύγει από την 

μπάντα η αναμετάδοση μπορεί να αποτύχει και τις επόμενες φορές. Αντίθετα σε 

                                                           
11

 IEEE Journal on Selected Areas in Communications ( Volume: 16, Issue: 8, Oct 1998 ) 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=49
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=15739
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FHSS η αναμετάδοση γίνεται αργότερα και ο φορέας έχει μεταπηδήσει σε άλλη 

συχνότητα οπότε οι πιθανότητες η αναμετάδοση να είναι επιτυχής είναι μεγαλύτερη. 

3.4.6.9 Security 

Τα DSSS συστήματα χρησιμοποιούν το γνωστό εύρος των 22MHz αλλά ο μέσος 

όρος της ισχύς μετάδοσης, καθότι καλύπτει μεγαλύτερο εύρος, είναι πολύ μικρότερο 

από αυτό που θα κάλυπτε το μεταδιδόμενο σήμα σε περίπτωση πού δεν 

χρησιμοποιούταν spread spectrum τεχνική. Παρόλα αυτά η μπάντα είναι γνωστή 

όπως και τα spreading sequences των 11 chips και τα 14 κανάλια  εκπομπής και 

παρόλο που κάποιος εισβολέας θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει κάποια πολύ ευαίσθητη 

συσκευή για να υποκλέψει θεωρητικά μπορεί!  

Αντίθετα σε FHSS, οι συχνότητες που μεταπηδάει ο φορέας μπορούν να επιλεγούν 

από τον χρήστη. Έτσι οποιεσδήποτε 26 συχνότητες από τις 79 που υπάρχουν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν κάνοντας αδύνατο σε κάποιον εισβολέα να υποκλέψει γιατί 

απλά δεν μπορεί να γνωρίζει σε ποιες συχνότητες να συντονιστεί και ο χρόνος που ο 

φορέας παραμένει σε κάποια συχνότητα είναι πολύ μικρός για να προλάβει να 

συντονιστεί και να αναγνωρίσει την πληροφορία. Οπότε και εδώ υπερέχουν τα FHSS 

συστήματα. 

3.4.7 Συμπεράσματα 

Τα μεγαλύτερο πλεονέκτημα των DSSS συστημάτων έναντι των FHSS είναι ότι 

μπορούν να πιάσουν πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες (11Mbps). Είναι όμως ιδιαίτερα 

ευαίσθητα σε θόρυβο, multipath και παρεμβολές από άλλα συστήματα. Αυτό 

αναγκάζει τα DSSS συστήματα να δουλεύουν point-to-multipoint μόνο σε κοντινές 

αποστάσεις ενώ μεγάλες αποστάσεις μπορούν να καλυφθούν μόνο με ιδιαίτερα 

κατευθυντικές κεραίες και point-to-point τοπολογία.   

Αντίθετα τα FHSS προσφέρουν μικρότερη ταχύτητα αλλά είναι τεχνολογία πολύ πιο 

ανθεκτική σε θορύβους, παρεμβολές και multipath. Μάλιστα σε τέτοιες συνθήκες τα 

FHSS συνεχίζουν να δουλεύουν (με μειωμένη απόδοση βέβαια) ενώ τα DSSS από 

ένα σημείο και έπειτα δεν μπορούν να δουλέψουν καθόλου.  
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Κλείνοντας θα λέγαμε ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάποια από τις δύο 

τεχνολογίες καλύτερη από την άλλη, αλλά να υποδείξουμε εφαρμογές όπου ή μία 

τεχνολογία είναι καλύτερη από την άλλη.  

3.5 Σχεδιασμός καναλιών για περιοχές υψηλής πυκνότητας 

Το πρώτο στοιχείο για τον προσδιορισμό σε περιοχές κάλυψης με μεγάλη πυκνότητα 

χρηστών είναι πόσοι από αυτούς είναι χρήστες WLAN. Κατόπιν προσδιορίστε τις 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν και το απαιτούμενο εύρος ζώνης. Ο κανόνας για τον 

αριθμό των χρηστών ανά σημείο πρόσβασης ήταν 15 έως 25, ο οποίος αρχικά 

συσχετίστηκε με το 802.11b. Τα ισχύοντα πρότυπα έχουν υψηλότερες ταχύτητες 

δεδομένων και τα σημερινά σημεία πρόσβασης διαθέτουν ραδιόφωνα 2,4GHz και 

5GHz με 100Mb Ethernet για τις σειρές AP1130 και AP1240. Η σειρά AP1250 

διαθέτει θύρα Ethernet 1Gig. Ωστόσο, αυτός ο κανόνας εξακολουθεί να είναι αρκετά 

ακριβής. Οι τρέχοντες πελάτες λειτουργούν συνήθως σε 802.11g και 802.11a με 

υποστήριξη ρυθμού δεδομένων 54Mbps. Θα υπάρξουν επιχειρήσεις επιπέδου 802.11n 

πελάτες με υποστήριξη ταχύτητας δεδομένων 300Mbps βραχυπρόθεσμα. Το 

πλεονέκτημα είναι ότι το σημερινό σημείο πρόσβασης μπορεί ήδη να υποστηρίζει 

ταυτόχρονα τους πελάτες 2,4 GHz και 5 GHz, πράγμα που σημαίνει ότι το σημείο 

πρόσβασης έχει τη δύναμη επεξεργασίας και το χώρο προσωρινής αποθήκευσης για 

να υποστηρίξει 15 έως 25 χρήστες σε κάθε ασύρματο σημείο πρόσβασης. 

Ο προγραμματισμός καναλιών σε περιοχές υψηλής πυκνότητας δεν αφορά απλώς τον 

καθορισμό του αριθμού των χρηστών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σημείο 

πρόσβασης. Για τους πελάτες VoWLAN 802.11b που δεν χρησιμοποιούν τις πιο 

πρόσφατες προδιαγραφές 802.11e, ο προγραμματισμός καναλιών θα βασίζεται στις 

παλιές επτά ενεργές ροές G.711 ή σε επτά πελάτες VoWLAN ανά σημείο πρόσβασης. 

Εάν η περιοχή εξακολουθεί να έχει παλαιές τεχνολογίες πελάτη δεδομένων που δεν 

γνωρίζουν το 802.11e ή δεν κάνουν WLAN QoS, τότε ο αριθμός των χρηστών ανά 

σημείο πρόσβασης και κανάλι πρέπει να είναι μικρότερος από ό, τι εάν όλοι οι 

πελάτες στην περιοχή κάλυψης είναι ενήμεροι για το 802.11e. Επί του παρόντος, 

υπάρχουν μόνο λίγοι υπολογιστές δεδομένων και πελάτες VoWLAN που είναι WMM 

QoS ενήμεροι από τον πελάτη στο σημείο πρόσβασης. 

Για τον σχεδιασμό ενός καλού προγράμματος καναλιών με ελάχιστη ή καμία 

υποστήριξη πελατών για το QoS 802.11e ή το Wi-Fi Alliance WMM, η περιοχή 

υψηλής πυκνότητας απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη ανάλυση κυκλοφορίας και σχεδιασμό 
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χωρητικότητας. Η ανάλυση κυκλοφορίας θα περιλαμβάνει τα ποσοστά δεδομένων 

που υποστηρίζονται από τους πελάτες. Για τους πελάτες δεδομένων, όσο υψηλότερη 

είναι η ταχύτητα δεδομένων που υποστηρίζεται από το ραδιόφωνο-πελάτη, τόσο 

λιγότερο χρόνο είναι ένα πακέτο στο κανάλι και επομένως τόσο χαμηλότερη είναι η 

χρήση του καναλιού. Για το VoWLAN, όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα δεδομένων 

που υποστηρίζουν οι φωνητικοί υπολογιστές, τόσο περισσότερα σκέλη κλήσεων 

μπορούν να αναπαραχθούν στο κανάλι με λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα των κλήσεων στο κανάλι. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα πακέτα φωνής είναι 

μικρά, τα οποία είναι σχεδιασμένα για VoIP. Όταν τα μικρά πακέτα φωνής πέφτουν ή 

χάνονται, η ποιότητα κλήσης είναι καλύτερη από ότι εάν τα μεγάλα πακέτα πέσουν ή 

χαθούν. Το γενικό πρωτόκολλο 802.11 και το μικρό μέγεθος των πακέτων VoIP 

επηρεάζουν το υψηλότερο ρυθμό απόδοσης του καναλιού. Ένα πρόγραμμα-πελάτης 

VoWLAN που χρησιμοποιεί τον κωδικοποιητή G.711 έχει την ίδια χωρητικότητα με 

ρυθμό δεδομένων 36Mbps ως ρυθμό δεδομένων 54Mbps. 

Ο προγραμματισμός καναλιών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις ροές κλήσεων 

G.711 ανά σημείο πρόσβασης, αλλά μάλλον τις ροές κλήσεων ανά ραδιοφωνικό 

κανάλι. Ο τυπικός αριθμός κλήσεων που μπορεί να επιτευχθεί με καλό σχεδιασμό και 

συμπεριφορά πελάτη σε κανάλια με καλές τιμές SNR είναι: 

 7 ενεργές ροές με μόνο 802.11b 

 10 ενεργές ροές με 802.11b / g 

 14 ενεργές ροές με μόνο 802.11g 

 20 ενεργές ροές 802.11a μόνο 

 22 ενεργές ροές 802.11a / n 

Ο προγραμματισμός VoWLAN για υψηλή πυκνότητα πρέπει να γίνει με πελάτες που 

υποστηρίζουν τον έλεγχο εισαγωγής κλήσεων (CAC) και το QoS. Το CAC 

προστατεύει τόσο το ραδιοφωνικό κανάλι από την εγγραφή όσο και την ποιότητα 

κλήσης των ενεργών κλήσεων. Όταν η χρήση του ραδιοφωνικού καναλιού δεν 

υποστηρίζει μια πρόσθετη κλήση χωρίς να επηρεάζει αρνητικά τις ενεργές κλήσεις, 

αποτρέπονται πρόσθετες κλήσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό 

που υποστηρίζεται από το Cisco Unified Wireless Network. 

Η Εικόνα 15(σελίδα 71) δείχνει τις ταχύτητες δεδομένων στις οποίες το VoWLAN 

επιτυγχάνει τον υψηλότερο αριθμό κλήσεων σε σχέση με το μέγεθος των κυψελών. 

Όταν ένα σημείο πρόσβασης διαμορφώνεται με χαμηλές ταχύτητες δεδομένων (δηλ. 
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6Mbps και 9Mbps), έχει αποτελεσματικά μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης κυττάρων 

από ό, τι ένα σημείο πρόσβασης το οποίο έχει απενεργοποιήσει αυτές τις ταχύτητες. 

Το μεγαλύτερο μέγεθος κυψέλης επιτρέπει σε περισσότερους πελάτες VoWLAN και 

δεδομένα να είναι ενεργά με ένα σημείο πρόσβασης. Το κελί έχει πιθανώς υψηλότερη 

χρήση καναλιού και θόρυβο και συνεπώς υποστηρίζει λιγότερες κλήσεις VoWLAN. 

Ένα κελί που υποστηρίζει ταχύτητες δεδομένων 6Mbps μέσω 54Mbps υποστηρίζει 

λιγότερες κλήσεις από ένα κύτταρο που έχει μόνο τα ενεργοποιημένα 36 Mbps έως 

54 Mbps. Τα πακέτα των πελατών στην περιοχή κάλυψης των 6Mbps της κυψέλης 

έχουν μεγαλύτερο χρόνο αέρα από ότι τα πακέτα που αποστέλλονται με ταχύτητες 

δεδομένων 12 - 24Mbps και μεγαλύτερα από τα πακέτα που αποστέλλονται στα 36 - 

54Mbps. Η Εικόνα 16 δείχνει ένα κελί με τον συνδυασμό 54Mbps πελάτη και 6Mbps 

πελάτες. Οι πελάτες των 54Mbps επιβραδύνουν ελαφρώς παραμένοντας για τους 

πελάτες 6Mbps. 

 

Εικόνα 16 - Τιμές δεδομένων και μέγιστος αριθμός κλήσεων σε σχέση με το μέγεθος κελιού 

3.6 Παρατηρήσεις 

H προσομοίωση στηρίχθηκε στις περιοχές κάλυψης και στα σχέδια που δόθηκαν. 

Πιθανών να αλλάξει ο αριθμός των Access Point που απαιτούνται, καθώς και η θέση 

τους εξαιτίας: 

 Δομικών στοιχείων που δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν (π.χ. 

ενισχύσεις μολύβδου σε ακτινολογικά εργαστήρια) 
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 Ιατρικού εξοπλισμού που είναι ευαίσθητος ή προκαλεί παρεμβολές 

στις ζώνες των 2,4 και 5 GHz. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει η ακόλουθη κατανομή Access Point ανά όροφο. 

Όροφος Σύνολο AP / κτίριο 

-1 12 

Ισόγειο 78 

1ος 42 

2ος 40 

3ος 26 

4ος 18 

5ος 15 

6ος 10 

ΣΥΝΟΛΟ 241 

Πίνακας 11 - Κατανομή Access Point ανά όροφο 

Η γενικότερη προσέγγιση κατά την διάρκεια των πεδιομετρήσεων είχε σαν γνώμονα 

την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση για :  

 ρυθμοαπόδοση (throughput)
12

  

 επιλογή καναλιών για όλο το κτήριο του Νοσοκομείου (Channel 

Planning-Building)   

 καλύτερη διαχείριση περιαγωγής (roaming)
13

 

όσον αφορά το throughput υπολογίσθηκε το εύρος ζώνης (bandwidth) σύμφωνα με 

την παραδοχή του παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

 

                                                           
12

 Η ρυθμοαπόδοση (throughput) είναι ένα μέτρο για το πόσες μονάδες πληροφοριών μπορεί να 

επεξεργαστεί ένα σύστημα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. 
13

 Πρόκειται για έναν όρο που αναφέρεται στην επέκταση κάποιων υπηρεσιών διασύνδεσης σε περιοχή 

διαφορετική από εκείνη όπου έχει οριστεί η λειτουργία. Επίσης εγγυάται ότι η ασύρματη συσκευή θα 

παραμείνει συνδεδεμένη στο δίκτυο χωρίς να υπάρξει απώλεια σύνδεσης. 
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Μέγιστος Αριθμός χρηστών με διαφορετικό εύρος ζώνης 

Νο Εύρος Ζώνης (Mbit/s) Single Band Dual Band 

Downlink Uplink 

1 2 Mbps 1 Mbps 20 40 

2 1,5 Mbps 512 Kbps 25 45 

3 512 Kbps 512 Kbps 30 50 

Εικόνα 17 - Το εύρος ζώνης που απαιτείται από κάθε χρήστη και τον αριθμό των υποστηριζόμενων χρηστών 

πρόσβασης 

Επίσης συνυπολογίσθηκε και ο αριθμός των χρηστών πρόσβασης με την απώλεια 

εύρους ζώνης ανά χρήστη με την παραδοχή : 

User Quantity 1 5 10 15 20 25 30 

Mbit/s 
Up 80 10 4 2,5 1 0,5 0,5 

Down 80 10 5 3 2 1,5 0,5 

Εικόνα 18 - Αριθμός χρηστών και η απώλεια εύρους ζώνης ανά χρήστη 

3.7 Βασικά στοιχεία για τον έλεγχο της πεδιομέτρησης 

Ο πρωταρχικός στόχος της πεδιομέτρησης που έγινε το ΓΝΘ Παπαγεωργίου ήταν να 

παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες που καλύπτουν την τρέχουσα κάλυψη RF και να 

καθορίζει κατά πόσο υπάρχει επαρκής κάλυψη για την υποστήριξη των απαιτήσεων 

κατά τον σχεδιασμού του δικτύου. 

Οι έρευνες μετά την επικύρωση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες που 

αφορούν τις πηγές παρεμβολών, την τοποθέτηση εξοπλισμού και τις συσκευές 

αθέμιτων πρακτικών. Η τεκμηρίωση της επιτόπιας έρευνας χρησιμεύει ως οδηγός για 

την επαλήθευση της ασύρματης υποδομής. Τα κυριότερα σημεία που 

συνυπολογίστηκαν είναι :  

 Κάλυψη 

 Επικάλυψη 

 Αναλογία σήματος προς θόρυβο 

 Θόρυβος (Noise) 

 Bleed Through 

 Rogues and Interferers  

Η ανάλυση βασικών στοιχείων της πεδιομέτρησης έγινε με γνώμονα δύο αξόνων. 

1. Την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των χώρων του Νοσοκομείου  

2. Την καλύτερη αποτύπωση των κινητών παγίων. 
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Με αυτήν την κατευθυντήρια πορεία αποφασίστηκε να ακολουθεί το μοντέλο 

τριγωνικής τοποθέτησης των access point.  

3.8 Κάλυψη 

Η κάλυψη καθορίζει την ικανότητα των ασύρματων υπολογιστών να συνδέονται σε 

ασύρματο AP με ισχύ σήματος και ποιότητα αρκετά υψηλή για να ξεπεράσουν τις 

επιπτώσεις των παρεμβολών RF. Το άκρο της κάλυψης για ένα AP βασίζεται στην 

ισχύ του σήματος και το SNR μετράται καθώς η συσκευή πελάτη απομακρύνεται από 

το AP. 

Η ισχύς σήματος που απαιτείται για καλή κάλυψη ποικίλλει ανάλογα με τον 

συγκεκριμένο τύπο συσκευών και εφαρμογών πελάτη στο δίκτυο. 

Για να ικανοποιήσουμε την απαίτηση υποστήριξης του ασύρματου Voice over IP 

(VoIP), ανατρέξαμε στις οδηγίες RF που καθορίζονται στον Οδηγό ανάπτυξης 

ασύρματου IP τηλεφώνου Cisco 7925G. Η ελάχιστη συνιστώμενη ισχύς ασύρματου 

σήματος για φωνητικές εφαρμογές είναι -67 dBm και το ελάχιστο SNR είναι 25 dB. 

Το πρώτο βήμα στην ανάλυση μιας έρευνας μετά την επιτόπια επιθεώρηση είναι η 

επαλήθευση της «κάλυψης σημάτων». Η κάλυψη του σήματος μετράται σε dBm. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το έγχρωμο κωδικοποιημένο σήμα σήματος στο ελάχιστο 

επιτρεπόμενο επίπεδο σήματος για να δείτε περιοχές όπου υπάρχει επαρκής και 

ανεπαρκής κάλυψη. Το παράδειγμα στην Εικόνα 19
14

 δείχνει ότι οι μπλε, πράσινες 

και κίτρινες περιοχές του χάρτη έχουν κάλυψη σήματος στα -67 dBm ή καλύτερα. Οι 

περιοχές με γκρι χρώμα στους χάρτες κάλυψης έχουν ανεπαρκή κάλυψη. 

 

                                                           
14 Εικόνα 19 (Σελίδα 75) : Σήμα σε -67 dBm 
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Εικόνα 19 - Σήμα σε -67 dBm 

Όταν ελέγξαμε την κάλυψη του σήματος, βεβαιωθήκαμε ότι η ραδιοφωνική 

μετάδοση του AP δεν χρησιμοποιεί ισχύ μετάδοσης μεγαλύτερη από αυτή που 

μπορούν να υποστηρίξουν οι συσκευές-πελάτες. Για παράδειγμα, από προεπιλογή, το 

Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G χρησιμοποιεί την υψηλότερη διαθέσιμη ισχύ 

μετάδοσης από προεπιλογή (17 dBm / 50 mW για 2,4 GHz και 16 dBm / 40 mW για 

5 GHz). Ωστόσο, επειδή διαθέταμε AP που λειτουργούν με την υψηλότερη ισχύ 

μετάδοσης, ίσως αντιμετωπίζαμε ζητήματα uplink όπου οι συσκευές-πελάτες δεν 

υποστηρίζουν την ίδια ισχύ μετάδοσης. Για περιοχές όπου υπάρχει ανεπαρκής 

κάλυψη και αυξάνετε τη δύναμη μετάδοσης AP σε επίπεδα που δεν μπορούν να 

υποστηρίξουν οι συσκευές-πελάτες, αυτό αυξάνει μόνο την κάλυψη στην 

κατερχόμενη ζεύξη. 

 

Εικόνα 20 -  AP Transmit Power Levels 

3.9 Επικάλυψη 

Ελέγχθηκε με την πεδιομέτρηση, για να διαπιστωθεί αν η επικάλυψη καναλιού είναι 

επαρκής για τις συσκευές να περιφέρονται στο επόμενο AP πριν χάσει το σήμα από 

το προηγούμενο AP. Για παράδειγμα, βάσει των οδηγιών RF που καθορίζονται στον 
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Οδηγό ανάπτυξης ασύρματου IP τηλεφώνου Cisco 7925G, πρέπει να χρησιμοποιείτε 

μη επικαλυπτόμενα κανάλια και να επιτρέπετε τουλάχιστον 20% επικάλυψη με 

παρακείμενα κανάλια όταν αναπτύσσονται τηλέφωνα στο περιβάλλον 802.11b / g. 

Για την ανάπτυξη φωνής, συνιστάται η ακμή του στοιχείου να είναι -67 dBm με 

επικαλύψεις 20 τοις εκατό. 

 

Εικόνα 21 - Channel Overlap 

Επίσης χρησιμοποιήθηκε ο κανόνας πως θα πρέπει να αλλάζεις κανάλι μετάδοσης 

ανά τρία ΑΡ. Μια τυπική απεικόνιση παρουσιάζεται στην εικόνα 21(Σελίδα 77). 

Φυσικά λόγω της μεγάλης ποσότητας ΑΡ ο κανόνας τροποποιήθηκε ανάλογα. 
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Εικόνα 22 - Πλάνο αλλαγής Καναλιών 

3.10 Αναλογία σήματος προς θόρυβο 

Το SNR είναι ο λόγος ενός δεδομένου μεταδιδόμενου σήματος προς το θόρυβο 

υποβάθρου σε αυτό το κανάλι. Οι οδηγίες RF που καθορίζονται στον Οδηγό 

ανάπτυξης ασύρματου IP τηλεφώνου Cisco 7925G απαιτούν ελάχιστο SNR 25 dB 

(25 = -92 dBm επίπεδο θορύβου με σήμα -67 dBm). Μπορείτε επίσης να 

προσαρμόσετε το έγχρωμο κωδικοποιημένο σήμα σήματος στο ελάχιστο επιτρεπτό 

επίπεδο SNR για να δείτε περιοχές όπου υπάρχει επαρκής και ανεπαρκής SNR. Οι 

μπλε, πράσινες και κίτρινες περιοχές στο χάρτη που φαίνονται στην εικόνα 22  έχουν 

SNR 25 dB ή καλύτερα. Οι περιοχές με ελαφρύ γαλάζιο χρώμα στο χάρτη δεν 

πληρούν το ελάχιστο SNR των 25. 
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Εικόνα 23 - SNR στα 25 dB 

 

3.11 Noise Floor 

Το Noise Floor είναι ένα μίγμα όλων των ακτινοβολιών ραδιοσυχνοτήτων που βρίσκονται 

στο περιβάλλον που περιβάλλει το χρησιμοποιούμενο σύστημα. Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων 

πρέπει να είναι υψηλότερα από το θόρυβο ώστε να είναι ανιχνεύσιμα ως έγκυρο, χρήσιμο 

σήμα από ένα δέκτη. Για SNR 25 dB και σήμα -67 dBm η στάθμη θορύβου δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα -92 dBm. Μπορείτε να δείτε τον χάρτη θορύβου "θόρυβος" στο 

αναπτυσσόμενο μενού του AirMagnet και να αλλάξετε την επιλογή σε Θόρυβος. Μπορείτε 

επίσης να προσαρμόσετε το έγχρωμο κωδικοποιημένο σήμα σήματος στο ελάχιστο 

επιτρεπόμενο επίπεδο δαπέδου θορύβου για να δείτε περιοχές όπου το επίπεδο του δαπέδου 

θορύβου υπερβαίνει τα -92 dBm. Οι γκρίζες περιοχές στο δάπεδο που φαίνονται στην εικόνα 

23 έχουν επίπεδα θορύβου που δεν υπερβαίνουν τα -92 dBm. Οι πορτοκαλί και κίτρινες 

περιοχές έχουν επίπεδο θορύβου που ξεπερνά τα -92 dBm. 



Κεφάλαιο 3 – Πεδιομέτρηση Ασύρματου Δικτύου 

- 79  -  
 

 

Εικόνα 24 - Noise Floor στα -92 dBm 

3.12 Bleed Through 

 

Το σήμα RF μπορεί να διαρρεύσει από τα δάπεδα πάνω και κάτω. Είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε πόσο «αιμορραγεί» το σήμα από τα δάπεδα, διότι αυτό μπορεί να 

προκαλέσει παρεμβολές μεταξύ καναλιών και μπορεί επίσης να είναι ο λόγος για τον 

οποίο ένα ραδιόφωνο AP λειτουργεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο ισχύος. Επιπλέον, αυτό 

ίσως είναι ο λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι τα γειτονικά AP στον ίδιο όροφο έχουν 

επιλέξει δυναμικά το ίδιο κανάλι. Μπορείτε να δείτε έναν χάρτη με τις τοποθετήσεις 

AP σε κάθε όροφο και να επαληθεύσετε ότι οι τοποθετήσεις AP δεν στοιβάζονται 

ακριβώς επάνω ή κάτω από τις ίδιες τοποθετήσεις AP σε ένα συγκεκριμένο όροφο. Οι 

τοποθετήσεις AP σε όλους τους ορόφους πρέπει να είναι κλιμακωτές για να παρέχουν 

καλύτερη κάλυψη. 

Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα των γειτονικών ραδιοφωνικών σταθμών για να 

επαληθεύσετε την αιμορραγία και να επαληθεύσετε αν ανιχνεύετε AP που βρίσκονται 

σε διαφορετικούς ορόφους σε ισχυρό επίπεδο σήματος. 
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3.13 Rogues and Interferers 

Τα AP Rogue είναι ασύρματα AP που έχουν εγκατασταθεί σε ένα επιχειρηματικό 

δίκτυο χωρίς την εξουσιοδότηση του τμήματος τεχνολογίας των επιχειρήσεων. Τα 

περισσότερα rogue AP δεν είναι εγκατεστημένα με ασφάλεια και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς χρήστες για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα 

επιχειρηματικό δίκτυο. 

 

Εικόνα 25 - Αποτύπωση Rogue AP μέσα από τον WLC 

Εκτός από τον κίνδυνο ασφάλειας που παρουσιάζουν αυτές οι συσκευές, τα AP είναι 

μια πηγή παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων συναφών καναλιών και παρακείμενων 

καναλιών, γεγονός που υποβαθμίζει την απόδοση του επιχειρησιακού δικτύου 

WLAN. Εάν δεν υπάρχει επιχειρησιακή αιτιολόγηση για αυτά τα AP, θα πρέπει να 

αποσυνδεθούν αμέσως από το δίκτυο. Όταν αποσυνδεθεί, βελτιώνεται η συνολική 

ασφάλεια του δικτύου και μειώνεται η παρεμβολή ραδιοσυχνοτήτων με τα κοντινά 

AP υποδομής. Εάν, ωστόσο, αυτά τα AP’s εξυπηρετούν μια απαιτούμενη 

επιχειρησιακή λειτουργία, θα πρέπει να διερευνήσετε την προοπτική ενσωμάτωσης 

της εφαρμογής στην τρέχουσα εταιρική υποδομή WLAN. 

Μια ξεχωριστή εξάσκηση ολοκληρώνεται κανονικά με τους εμπειρογνώμονες του 

Spectrum Experts προκειμένου να ανιχνεύσουν και να καταγράψουν συσκευές και 

παρεμβατικές συσκευές αμαρτίας, οι οποίες σας δίνουν ένα στιγμιότυπο από αυτό 

που εντοπίστηκε εκείνη τη στιγμή. 
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3.14 Απεικόνιση τοποθέτησης access point   

Σαν αποτέλεσμα των πεδιομετρήσεων που έγιναν στο Νοσοκομείο είχαμε όχι μόνο 

την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον πίνακα συμμόρφωσης, είχαμε 

και εντυπωσιακή απόδοση τόσο στην κάλυψη των χώρων αλλά και την όσο το 

δυνατόν καλύτερη  τοποθέτηση των κινητών παγίων μέσα στον χώρο. Ενδεικτικό της 

καλής ζωντανής αποτύπωσης είναι το γεγονός πως μηχανικός της Stanley Health 

Care που χρειάστηκε να εξετάσει το mobile view
15

  εντυπωσιάστηκε από την πολύ 

μικρή απόκλιση που υπήρχε στην απεικόνιση του υλικού στον χάρτη σε σχέση με την 

πραγματική του θέση. Σε επιτόπια δοκιμή για την σκοπό αυτό διαπιστώθηκε πως η 

απόκλιση είναι 2-3 μέτρα ενώ το υλικό TAG που χρησιμοποιήθηκε έδινε καλύτερη 

πρόβλεψη στα 9-10 μέτρα
16

.  

 

Εικόνα 26 - Cisco Wireless Lan Controller (WLC) 

 

Από το υποσύστημα απόδοσης αναφορών (cisco prime infrastructure)
17

 

παρουσιάζουμε συνοπτικά μερικές αναπαραστάσεις τοποθέτησης των access point. 

                                                           
15

 https://www.stanleyhealthcare.com/technology/mobileview-platform 
16

 https://www.stanleyhealthcare.com/sites/www.stanleyhealthcare.com/files/pdf/AeroScout-T2s-Tag-

Data-Sheet.pdf 
17

 https://www.cisco.com/c/en/us/products/cloud-systems-management/prime-infrastructure/index.html 
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Να σημειωθεί πως η δεύτερη πεδιομέτρηση (site survey) έγινε με την χρήση του 

Cisco Prime και του αλγόριθμου που χρησιμοποιεί 
18

. 

Μια συνοπτική απεικόνιση του «campus» στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου παρουσιάζεται 

στην εικόνα   

 

Εικόνα 27 - Συνοπτική απεικόνιση επιπέδων. 

Από το υπόγειο παρουσιάζεται η πρώτη απεικόνιση κάλυψης περίπου στο -65dbm. 

Παρατηρούμε το κενό που εμφανίζεται στην κάλυψη. Το πρώτο σημείο αφορά την 

περιοχή του φαρμακείου και υπήρχε «κενό» λόγο του πίνακα συμμόρφωσης. Έτσι 

επιλέχθηκε να δοθεί κάλυψη στην εξωτερική είσοδο του φαρμακείου με τα exciter 

καθώς και την κίνηση μέσα στο φαρμακείο (εικόνα 26).  

                                                           
18

 https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wireless/5500-series-wireless-controllers/116057-site-

survey-guidelines-wlan-00.html 
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Εικόνα 28 - Υπόγειο - περιοχή φαρμακείου 

Στο επίπεδο του ισογείου (που  η κάλυψη πρέπει να είναι 100%) η πυκνότητα των access 

point είναι εμφανής. Παρατηρούμε την επιλογή για τριγωνική τοποθέτηση των access point 

(επισήμανση με την γραμμή με κόκκινο χρώμα). 

 

Εικόνα 29 - Επίπεδο Ισόγειου 

Αντίστοιχα παρουσιάζεται συγκεκριμένα η περιοχή της κεντρικής εισόδου στο 

επίπεδο του ισογείου στο ΓΝΘ Παπαγεωργίου τόσο για να αποδοθεί η κάλυψη αλλά 

και να δείξουμε την τοποθέτηση των exciter. 
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Εικόνα 30 - Ισόγειο, περιοχή κεντρικής εισόδου 

 

Ακολουθούν μερικές αποτυπώσεις από τα υπόλοιπα επίπεδα (ορόφων) στο 

Νοσοκομείο.  

Χρωματικά έχουμε διαμόρφωση από τα -35dbm (βυσσινή) μέχρι σκούρο μπλε που 

αντιστοιχεί στα -90dbm που ουσιαστικά δεν έχουμε κάλυψη.  

 

Εικόνα 31 - Επίπεδο 2 όροφος 1ος 



Κεφάλαιο 3 – Πεδιομέτρηση Ασύρματου Δικτύου 

- 85  -  
 

 

Εικόνα 32 - Επίπεδο 2 όροφος 1ος - λεπτομέρεια σε κλινική 

 

 

Εικόνα 33 - Επίπεδο 3 – όροφος 2ος 
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Εικόνα 34 - Επίπεδο 4 όροφος 3ος 

 

 

Εικόνα 35 - Επίπεδο 5 όροφος 4ος 
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Εικόνα 36 - Επίπεδο 6ο όροφος 5ος 

 

 

Εικόνα 37 - Επίπεδο 7ο όροφος 6ος 
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Εικόνα 38 - Επίπεδο 7ο όροφος 6ος - Λεπτομέρεια 

3.15 Αλγόριθμος ανίχνευσης και μετριασμού των κενών κάλυψης  (Cisco) 

Ο αλγόριθμος ανίχνευσης κενών κάλυψης και μετριασμού είναι υπεύθυνος για 

τέσσερα πράγματα. 

 Ανίχνευση κενών κάλυψης 

 Επικύρωση του κενού κάλυψης 

 Μείωση εάν είναι συνετή 

Η πρώτη σειρά εργασιών είναι να ανιχνεύσει κενά κάλυψης και δεύτερον να 

μετριάσει (αν είναι δυνατόν και σοφό) με την αύξηση της δύναμης / κάλυψης.  Ο 

CHDM (Coverage hole detection mechanism) λειτουργεί ανεξάρτητα από την RRM 

(Radio Resource Management) και τον επικεφαλής της ομάδας RF. Για να 

διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, λειτουργεί σε κάθε υπεύθυνο 

επεξεργασίας. Κάθε μεμονωμένος ελεγκτής εκτελεί την παρακολούθηση ανίχνευσης 

κενών κάλυψης όλων των συνδεδεμένων AP και επομένως παρακολουθεί κάθε 

συνδεδεμένο πελάτη και τα λαμβανόμενα επίπεδα σήματος. Ο μετριασμός 

συνεπάγεται την αύξηση της ισχύος σε ένα AP ή μια ομάδα AP για τη βελτίωση των 

επιπέδων κάλυψης σε μια συγκεκριμένη περιοχή όπου τα μηνύματα του πελάτη 

πέφτουν κάτω από ένα κατώφλι επιλέξιμο από τον πελάτη. Ο αλγόριθμος κενών 

κάλυψης σχεδιάστηκε αρχικά ως ένας τρόπος για τους διαχειριστές να αξιολογήσουν 

τις απαιτήσεις κάλυψης καθώς το δίκτυο αναπτύσσεται και αλλάζει. Με την 
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παρακολούθηση των ειδοποιήσεων «τρυπών» κάλυψης, ένας διαχειριστής μπορεί να 

εντοπίσει αποτελεσματικά και να εντοπίσει περιοχές του δικτύου που ενδέχεται να 

απαιτούν πρόσθετα AP ή την εκ νέου ανάθεση υπάρχοντος αποθέματος. Δεδομένης 

της δυναμικής φύσης της ανάπτυξης του δικτύου, αυτό είναι καλό. Η διόρθωση των 

κενών κάλυψης θεωρήθηκε ως ένας τρόπος αντιμετώπισης των βραχυπρόθεσμων 

καθυστερήσεων στην κάλυψη, με την προσωρινή αύξηση της κάλυψης όταν αυτό 

απαιτείται λόγω της επέκτασης της εμβέλειας των υφιστάμενων περιουσιακών 

στοιχείων. Έχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα επειδή θα μπορούσε να βασιστεί, σε ένα 

σωστά σχεδιασμένο και επαρκώς πυκνό δίκτυο, στην παροχή ανεκτικότητας 

σφαλμάτων σε περίπτωση αποτυχίας AP. 

3.16 Ανίχνευση κενών κάλυψης (CHD) 

Η ανίχνευση κενών κάλυψης βασίζεται σε ένα ιστορικό 5 δευτερολέπτων (χρονική 

περίοδο μέτρησης CHD) κάθε τιμής RSSI που λαμβάνεται από τους πελάτες που 

τηρούνται από το AP. Οι τιμές μεταξύ -90 dBm και -60 dBm συλλέγονται σε ένα 

ιστόγραμμα σε βήματα 1 dB. Ένας πελάτης που πέφτει κάτω από τα διαμορφωμένα 

όρια RSSI για 5 δευτερόλεπτα επισημαίνεται ως γεγονός τρύπας προ-κάλυψης. Οι 

οπές προ-κάλυψης αναφέρονται αμέσως στoν WLC και παρακολουθούνται από τoν 

Prime. Στο Prime, ένας διαχειριστής μπορεί να ανασκοπήσει συναγερμούς κενών 

κάλυψης πριν και με μια συσκευή εντοπισμού μπορεί να εντοπίσει το κενό προ 

κάλυψης στο χάρτη. Δεν πραγματοποιείται καμία δράση μετριασμού σε μια τρύπα 

προ-κάλυψης. Οι προ-οπές κάλυψης παρακολουθούνται στο WLC σε ένα σωρευτικό 

ιστόγραμμα των 90 δευτερολέπτων. Μια τρύπα προ-κάλυψης γίνεται μια οπή 

κάλυψης όταν συνεχίζει να λειτουργεί κάτω από το όριο για ολόκληρα 90 

δευτερόλεπτα. 

Η ανίχνευση κενού κάλυψης βασίζεται σε μετρήσεις RSSI προς τα πάνω που 

παρατηρούνται από το AP. Οι διαμορφώσιμες τιμές είναι:  

 Data RSSI (-60 to -90 dBm) Default -80  

 Voice RSSI (-60 to -90 dBm) Default -75  

 Min Failed Client Count per AP (1-75) Default 3  

 Coverage Exception Level per AP (1-100%) Default 25%  
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Η τιμή RSSI ορίζει το κατώτατο όριο λήψης τόσο για τη φωνή όσο και για τα 

δεδομένα ξεχωριστά. Ο ελάχιστος αριθμός αποτυχημένων πελατών ανά AP καθορίζει 

τον ελάχιστο αριθμό πελατών που πρέπει να βρίσκονται σε κενό κάλυψης πριν να 

ληφθούν υπόψη οι μετριασμοί. Το επίπεδο εξαιρέσεων κάλυψης καθορίζει ένα 

ποσοστό των συνολικών πελατών που πρέπει να βρίσκονται σε ένα κενό κάλυψης για 

να ληφθούν υπόψη οι μετριασμοί. Και οι δύο συνθήκες Min υποχώρησαν το επίπεδο 

Πελατών και Εξαίρεσης Κάλυψης πρέπει να ικανοποιηθούν για να ληφθεί υπόψη ένα 

κενό κάλυψης για ισορροπία. 

(Αποτυχημένος αριθμός πελατών< ή = 3) ΚΑΙ (% αποτυχημένων πελατών> ή = 

25%) = ισορροπία κάλυψης 

Είναι σημαντικό όταν ανιχνεύεται ένα κενό κάλυψης για να την επικυρώσουμε όσο 

καλύτερα μπορούμε και να διασφαλίσουμε ότι δεν είναι ψευδές θετικό. Τα ψεύτικα 

θετικά μπορούν να προέρχονται από έναν πελάτη που απλώς έχει κακή λογική 

περιαγωγής και αρνείται να μετακινηθεί σε μια καλύτερη επιλογή AP, γνωστή ως 

κολλώδης πελάτης. 

Υπάρχει επιπλέον λεπτομέρεια  για τη διαμόρφωση των ορίων ενός μεμονωμένου 

πελάτη. Αυτό που παρακολουθείται στο AP είναι ο συνολικός αριθμός των πακέτων 

που πέφτουν κάτω από τα όρια RSSI που καθορίζονται από τον αλγόριθμο. Δύο τιμές 

διαβιβάζονται από το WLC στο AP για την αξιολόγηση των αποτυχημένων πακέτων 

έναντι του κατωφλίου. 

Num_Failed_Packets - ο αριθμός των πακέτων που λήφθηκαν σε μια περίοδο 

μέτρησης 5 δευτερολέπτων CHD, όπου κάτω από το όριο RSSI για τον αντίστοιχο 

τύπο πελάτη φωνής ή δεδομένων 

% _failed_Packets - το ποσοστό των συνολικών πακέτων που ελήφθησαν κατά τη 

διάρκεια της περιόδου μέτρησης CHD που βρίσκεται κάτω από το όριο 

Και οι δύο αυτές συνθήκες πρέπει να είναι αληθινές, ώστε ο πελάτης να θεωρείται 

στην κατάσταση συναγερμού τρύπας πριν την κάλυψη. Αυτές οι τιμές μπορούν να 

διαμορφωθούν από το CLI μόνο και οι προεπιλεγμένες τιμές θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται, εκτός εάν υπάρχει ένας κατευθυνόμενος λόγος για να τους 

αλλάξετε. 
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Καταρχάς, σημειώστε ότι τόσο τα προγράμματα φωνής όσο και τα δεδομένα 

παρακολουθούνται ξεχωριστά με βάση το WMM UP (προτεραιότητα χρήστη). Κάθε 

πακέτο που λαμβάνεται από πελάτη αξιολογείται. Αυτό γίνεται μέσω πρόσθετων 

τιμών διαμόρφωσης διαθέσιμων μέσω του CLI. 

Στο AP, τα αποτελέσματα των 5 δευτερολέπτων συλλέγονται σε ένα σωρευτικό 

ιστόγραμμα των 90 δευτερολέπτων και κάθε 90 δευτερόλεπτα αυτές οι πληροφορίες 

αποστέλλονται σε ένα μήνυμα IAPP στο WLC και το ιστόγραμμα επαναρυθμίζεται. 

Εάν ο πελάτης παραμείνει σε προ-συναγερμού για 90 δευτερόλεπτα - τότε θεωρείται 

τρύπα κάλυψης στο WLC. Το WLC θα προσδιορίσει στη συνέχεια αν αυτό το κενό  

κάλυψης μπορεί και πρέπει να μετριάζεται, καθορίζοντας πρώτα εάν ο πελάτης έχει 

μια δυνατότητα περιαγωγής που απλώς δεν χρησιμοποιεί. Ελέγχει αυτό καθορίζοντας 

την τοποθεσία του πελάτη και αξιολογώντας το RSSI σε άλλα AP που το ακούν. Εάν 

άλλα AP μπορούν να ακούσουν τον πελάτη πάνω από το όριο - η αναφορά έχει 

επισημανθεί ως ψευδής και ο συναγερμός έχει επαναφερθεί. 

3.17 Μείωση κενού κάλυψης 

Ο μετριασμός των κενών κάλυψης είναι μια αρκετά απλή διαδικασία όταν γίνει η 

απόφαση για μετριασμό. Εάν υπάρχει κενό κάλυψης και πληροί τα κριτήρια 

(ελάχιστος αριθμός πελατών και ελάχιστο ποσοστό) για μετριασμό, το AP θα αυξήσει 

την ισχύ κατά ένα βήμα. Στη συνέχεια, το CHDM θα συνεχίσει να τρέχει και εάν 

ζητηθεί πρόσθετος μετριασμός θα επανακαθοριστεί και η ισχύς θα αυξηθεί και πάλι 

κατά 1 βήμα. Αυτό εμποδίζει την άγρια και ασταθή ταλάντωση στην ένταση. Ο 

μετριασμός των κενών κάλυψης, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από το DCA και το TPC 

της RRM, μπορεί να έχει μια βαθιά επίδραση στα περιβάλλοντα AP και στην 

ισορροπία του RF σε ένα περιβάλλον. Μέρος της απόφασης για μετριασμό είναι να 

αξιολογηθεί εάν ο μετριασμός μπορεί να είναι επιτυχής. Η αύξηση της δύναμης ενός 

δεδομένου AP ανεξάρτητα από τις μετρήσεις της Ομάδας RF αντιπροσωπεύει μια 

αρκετά καλή πιθανότητα να επηρεάσει αρνητικά τα περιβάλλοντα AP. Επομένως, ο 

μετριασμός εφαρμόζεται με μεγάλη ακρίβεια. Ο συνδυασμός των νέων μετρήσεων 

ανίχνευσης και τα όρια ισχύος που περιλαμβάνονται στο μετριασμό καθιστούν αυτό 

ένα πολύ σταθερό αλγόριθμο. 
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3.18 Βελτιστοποιημένη περιαγωγή (roaming)  

Η Βελτιστοποιημένη Περιαγωγή, δανείζεται τη ρύθμιση κατωφλίου RSSI από το 

CHDM για να ρυθμίσει το βελτιστοποιημένο κατώτατο όριο περιαγωγής στο οποίο 

ένας χρήστης θα είναι ικανοποιημένος και χωρίς να αποσυνδεθεί από το τρέχον AP. 

Ενεργοποιώντας τη βελτιστοποιημένη περιαγωγή, απενεργοποιεί την ανίχνευση 

κενών κάλυψης δεδομένων RSSI. 

3.19 Το πρόβλημα Sticky Client 

Ένας πελάτης αναφέρεται ως "Sticky" όταν δεν περιφέρεται ή δεν μετακινείτε σε ένα 

κοντινό AP που έχει ισχυρότερο ισχύ στο σήμα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 37, όταν 

η Βελτιστοποιημένη Περιαγωγή είναι απενεργοποιημένη, ο πελάτης θα συνεχίσει να 

παραμένει με το AP σε πολύ ασθενή ισχύ σήματος, για παράδειγμα-χαμηλότερη από -

86 dB. Η χαμηλότερη ισχύς σήματος θα οδηγήσει σε αύξηση της παρεμβολής του 

Airtime, μειώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση. 

 

 

Εικόνα 39 - Απενεργοποιημένη Βελτιστοποιημένη Περιαγωγή 
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3.19.1 Βελτιστοποιημένη περιαγωγή της Cisco: 

Το πρόβλημα Sticky Client, αποσυνδέοντας pro-actively τους πελάτες, επιτρέποντας 

έτσι στους πελάτες να μετακινούνται σε ένα κοντινό AP που προσφέρει ισχυρότερη 

συνδεσιμότητα. Επιτυγχάνει αυτή τη λειτουργία παρακολουθώντας ενεργά τα πακέτα 

δεδομένων RSSI και επιβάλλοντας την αποσύνδεση του πελάτη όταν το RSSI είναι 

χαμηλότερο από το καθορισμένο όριο. Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα 

(Εικόνα 39 Σελίδα 92), όταν είναι ενεργοποιημένη η βελτιστοποιημένη περιαγωγή, οι 

πελάτες με ισχύ σήματος χαμηλότερη από -80 dB θα λάβουν αποσύνδεση και θα 

επιτύχουν τα εξής: 

 Ο χρήστης λαμβάνει την καλύτερη συνδεσιμότητα και διατηρεί την 

εμπειρία πελάτη. 

 Βελτιώνει τη συνολική απόδοση κάθε AP μειώνοντας τις παρεμβολές 

του Airtime. 
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4. Απεικόνιση Wifi – Asset Management  

4.2.1 Exciters  

Για την τοποθέτηση των exciters για τον έλεγχο των κινητών παγίων του 

Νοσοκομείου, σύμφωνα και με την αρχική μελέτη που έγινε από το συνεργάτη ( 

(Stanley Health Care)), έχουν προϋπολογιστεί 7 exciters για την κεντρική είσοδο του 

Νοσοκομείου και προβλέπεται η προμήθεια και χρήση 3 επιπλέον exciters ανάλογα 

με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση και τις επιπλέον απαιτήσεις 

από το νοσοκομείο. 

Σε συνάντηση με τον κ. Σοφιαλίδη
19

 (18/2/2014) εκφράστηκε η επιθυμία για την 

τοποθέτηση exciters σε διαφορετικά σημεία εκτός της κεντρικής εισόδου καθώς και 

στο φυλάκιο εισόδου στο Νοσοκομείο. Για την τοποθέτηση σε διαφορετικά σημεία 

(συνολικός αριθμός 10) μας έχει υποδειχθεί η τοποθέτηση στα : 

1. 2 στον διάδρομο ΔΥ13 (Πληροφορικής) 

2. 1 στο τέρμα διαδρόμου εκπαίδευσης (βάθος διαδρόμου πληροφορικής) 

3. 1 στην υπηρεσιακή έξοδος προς αυλή (Προς φαρμακείο) 

4. 1 στην υπηρεσιακή έξοδος προς αυλή (Προς νεκροτομείο) 

5. 1 στον διάδρομο τεχνικού νεφρού 

6. 1 στην είσοδο των εξωτερικών Ιατρείων 

7. 1 στην είσοδο προς Διοίκηση – Αμφιθέατρο 

8. 1 στην είσοδο προς ακτινοθεραπεία. 

9. 1 στην κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου.  

Η παραπάνω κατανομή στη παρούσα φάση δεν μπορεί να ικανοποιηθεί και θα πρέπει 

να μελετηθεί εκ νέου με τη συνεργαζόμενη εταιρεία κατά τη φάση της υλοποίησης 

ώστε να προκύψουν οι νέες ανάγκες και η προμήθεα του επιπλέον εξοπλισμού. Ο 

παρών σχεδιασμός γίνεται με τις απαιτήσεις και παραδοχές της αρχικής μελέτης και 

τη λίστα εξοπλισμού που περιγράφεται στη σύμβαση. Για την τοποθέτηση exciters 

στο φυλάκιο εισόδου / εξόδου του Νοσοκομείου διαπιστώθηκε πως υπάρχουν 2 

ζευγάρια οπτικών ινών που χρησιμοποιούνται με μετατροπέα από οπτική σε χαλκό. 

Το ένα ζευγάρι για τις κάμερες και το 2
ο
 ζευγάρι για το τοπικό INTRANET  του 

Νοσοκομείου, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με την τοποθέτηση νέου switch 

και την εγκατάσταση επιπλέον τουλάχιστον 8 exciters με εμβέλεια 6 μέτρων για να 
                                                           
19

 Διαχειριστής πράξης – Τεχνικός Διευθυντής του ΓΝΘ Παπαγεωργίου 
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καλυφθούν οι δύο είσοδοι και 2 έξοδοι. Και αυτή η περίπτωση, εφόσον απαιτηθεί, θα 

πρέπει να διευκρινιστεί με τη συνεργαζόμενη εταιρεία, για να καταλήξουμε στην 

επιπλέον παραγγελία και εγκατάσταση του εξοπλισμού. 

Μια από τις σημαντικές εφαρμογές αξιοποίησης του ασύρματου δικτύου στο Γ.Ν.Θ. 

Παπαγεωργίου αποτελεί η ασύρματη διαχείριση κινητών παγίων. Μέσα από την 

εφαρμογή Mobile view της Stanley Healthcare20.  Η εφαρμογή αυτή σε συνδυασμό με 

την Mobile Service Engine (MSE)21 της Cisco ολοκληρώνουν την ζωντανή 

απεικόνιση των κινητών παγίων όπου τοποθετήθηκε ειδικό tag της Stanley 

Healthcare22. Η ολοκληρωμένη λύση Asset Management / Διαχείρισης και 

παρακολούθησης παγίων της Stanley Healthcare αυτοματοποιεί τις διαδικασίες 

εντοπισμού και διαχείρισης παγίων του Νοσοκομείου. Με την χρήση του 

εγκατεστημένου ασύρματου / ενσύρματου δικτύου, RFID Tags, ασύρματης ΙΡ 

τηλεφωνίας και τις προσφερόμενες πλατφόρμες εντοπισμού και απεικόνισης / 

διαχείριση παγίων. 

4.2.2 Χαρακτηριστικά 

Κάθε πάγιο προς παρακολούθηση είναι εξοπλισμένο με το κατάλληλο RFID Tag τα 

οποία μέσω του ασύρματου δικτύου θα παρέχεται η πληροφορία της θέσης και 

κατάστασής τους. Μέσω του προσφερόμενου λογισμικού (πλατφόρμες Location 

Engine & Mobile View) θα παρέχονται οι δυνατότητες εντοπισμού και 

παρακολούθησης των παγίων σε πραγματικό χρόνο. 

Η προσφερόμενη πλατφόρμα καλύπτει επίσης τα ακόλουθα : 

Par Level Management. Βελτιώνει την κατανομή και προμήθεια των απαιτούμενων 

παγίων αυτοματοποιώντας τον αριθμό του εξοπλισμού σε κάθε ζώνη, όροφο, 

δωμάτιο, λειτουργία για την βελτιστοποίηση της κάλυψης των αναγκών κάθε 

τμήματος του Νοσοκομείου. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα επιτρέπει την 

παρακολούθηση παγίων σε πραγματικό χρόνο ώστε να υπάρχει η εικόνα όταν αυτά 

εισέρχονται ή εξέρχονται σε/από κάποιο χώρο. Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν 

                                                           
20

 https://www.stanleyhealthcare.com/technology/mobileview-platform 
21

 https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/wireless/mobility-services-

engine/data_sheet_c78-475378.html 
22

 https://www.stanleyhealthcare.com/sites/www.stanleyhealthcare.com/files/pdf/AeroScout-T2s-Tag-

Data-Sheet.pdf 
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αυτοματοποιημένα alerts μέσω της εφαρμογής MobileView ώστε να ενημερώνεται το 

προσωπικό για την κατάσταση των παγίων (έλλειψη, πλεόνασμα, κλπ). Επιπλέον 

βελτιώνεται η κίνηση νοσηλευόμενων για παράδειγμα με την με παρακολούθηση των 

αντίστοιχων παγίων (αναπηρικά καροτσάκια, κλπ) έχοντας έτσι την εικόνα για την 

επάρκεια και διαθεσιμότητα αυτών. 

Equipment Maintenance - Συντήρηση Εξοπλισμού. Αυτοματοποιεί την διαδικασία 

εντοπισμού παγίων προς συντήρηση παρέχοντας την εικόνα (θέσης κλπ) και διάφορα 

άλλα στοιχεία απαραίτητα για την ορθή και έγκαιρη συντήρηση του εξοπλισμού. 

Order Fulfillment.  Μέσω αυτής της διαδικασίας το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί 

να εντοπίζει με αυτοματοποιημένο τρόπο το κοντινότερο σε αυτόν απαραίτητο πάγιο, 

για παράδειγμα «εύρεση του κοντινότερου σε μένα διαθέσιμου φορείου» μειώνοντας 

έτσι του χρόνους ανταπόκρισης και αντιμετώπισης περιστατικών. 

Environmental Monitoring. Με την συγκεκριμένη λειτουργία θα παρακολουθούνται 

οι κλιματιστικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) διαφόρων τύπου εξοπλισμού 

(ψυγεία, ψύκτες, κουβέρτες θέρμανσης, καρότσια μεταφοράς σύτισης και ευαίσθητου 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ) όπου απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση, οι 

αυτοματοποιημένοι συναγερμοί  και καταγραφή logs (αρχείων παρακολούθησης 

ιστορικού κατάστασης). 

Ασφάλεια και προστασία. Το προσωπικό ή οι ασθενείς που θα είναι εξοπλισμένοι με 

το κατάλληλο tag πατώντας του κουμπί του tag θα μπορούν να ειδοποιούν μέσω του 

προσφερόμενου συστήματος δίνοντας στίγμα για την ακριβή τοποθεσία του. 

Κύρια Χαρακτηριστικά του προσφερόμενου εξοπλισμού μπορούν να συνοψηθούν 

στα παρακάτω: 

Οπτική απεικόνιση παγίων.  Ευκολόχρηστο περιβάλλον απεικόνισης και 

παρακολούθησης παγίων σε πραγματικό χρόνο (τοποθεσία, κατάσταση) αλλά και με 

δεδομένα ιστορικότητας (διαδρομής παγίου). Τα περιβάλλον είναι μέσω web 

browser-φυλλομετρητή ή και μέσω συσκευές χειρός και τηλεφωνικές συσκευές. 

Αυτοματοποιημένες Εταιρικές Διαδικασίες. Δημιουργία με εύκολο τρόπο σύνθετων, 

γεγονότων (events) και μηνυμάτων προειδοποίησης (alerts) τα οποία θα 

ενεργοποιούνται σύμφωνα με την τοποθεσία το status και την κατάσταση του παγίου 
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για την αυτοματοποίηση και βελτίωση των καθημερινών λειτουργιών του 

Νοσοκομείου. 

Αυτοματοποιημένες Λειτουργίες Αναφορών-Reporting. Εκτέλεση, εξαγωγή, 

αυτοματοποίηση και εκτύπωση αναφορών με λεπτομέρεια την αποθήκη των παγίων, 

ιστορικά δεδομένα και πολλά άλλα. 

Ευέλικτη πλατφόρμα ανάπτυξης βασισμένη σε πρότυπα (standards) . Τo 

MobileView λειτουργεί είτε σαν εφαρμογή προς τους τελικού χρήστες απεικόνισης 

και διαχείρισης παγίων με σύνθετη και αρθρωτή αρχιτεκτονική αλλά και με 

Appplication Programming Interface (API) ανοιχτών προτύπων για προγραμματιστές 

ώστε να τους επιτρέπεται να δημιουργήσουν δικές τους ανεξάρτητες εφαρμογές οι 

οποίες θα διασυνδέονται και λειτουργούν με το MobileView. Το SOAP API του 

MobileView επικοινωνεί αμφίδρομα με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών παρέχοντας 

απεικόνιση των δεδομένων όπου και όποτε απαιτείται. 

Enterprise Grade Platfrom. Το MobileView είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει 

δεκάδες χιλιάδες παγίων μέσω την αρθρωτής και επεκτάσιμης αρχιτεκτονικής του με 

δυνατότητες clustering και υψηλής διαθεσιμότητας.  Το MobileView υποστηρίζει 

πολλές απομακρυσμένες μεταξύ τους εγκαταστάσεις και υποστηρίζει enterprise 

τύπου βάσεις δεδομένων. 

Auditing/Reporting.  Όλα τα γεγονότα που ενεργοποιούνται – εκτελούνται στο 

MobileView παρακολουθούνται και καταγράφονται στην βάση δεδομένων για λόγους 

ελέγχου και επισκόπησης ενεργειών που έλαβαν μέρος κατά την λειτουργία του 

συστήματος.  



Κεφάλαιο 4 - Απεικόνιση Wifi – Asset Management  

- 98  -  
 

4.2.3 Λογική Συνδεσμολογία – Αρχιτεκτονική 

 

Εικόνα 40 - Λογική Συνδεσμολογία 

4.2.4 Υπηρεσίες 

4.2.4.1 Εντοπισμός Παγίων  

 Εύρεση παγίων με το πάτημα ενός πλήκτρου ή με εφαρμογή σύνθετων 

κριτηρίων μέσω web based περιβάλλοντος ή με συσκευές χειρός ή 

μέσω VoiP τηλεφώνων. 

 Απεικόνιση χαρτών-κατόψεων με αναπαράσταση παγίων σε 

πραγματικό χρόνο καθώς βρίσκονται σε κίνηση παρέχοντας επίσης 



Κεφάλαιο 4 - Απεικόνιση Wifi – Asset Management  

- 99  -  
 

ιστορικά δεδομένα (πχ την πορεία και κατάσταση του παγίου καθώς 

επίσης και των προειδοποιήσεων – alerts) 

 Τρισδιάστατη απεικόνιση ολόκληρων εγκαταστάσεων με τις 

πληροφορίες των παγίων και ειδοποιήσεων – alerts τόσο σε επίπεδο 

κτιρίου όσο και σε επίπεδο ορόφου. 

 Εύκολη παραμετροποίηση-ορισμός αγαπημένων – συχνών ερωτήσεων 

για γρήγορη και άμεση λειτουργία. Για παράδειγμα «Εντόπισε το 

κοντινότερο φορείο» 

 

Εικόνα 41 - Εύρεση παγίων 

 

Εικόνα 42 - Απεικόνιση κάτοψης ορόφου 
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4.2.4.2 Ειδοποιήσεις – Alerts και Γεγονότων – Events 

 Ενεργοποίηση παραμετροποιήσεων γεγονότων και είδη αυτών για 

παράδειγμα «είσοδος ή έξοδος συγκεκριμένου παγίου από και προς 

συγκεκριμένους χώρους», «τέθηκε σε κίνηση ένα συγκεκριμένο πάγιο 

– αξονικός τομογράφος», «η θερμοκρασία του ψυγείου ξεπέρασε τα 

επιτρεπτά όρια» κλπ 

 Δημιουργία γεγονότων με wizard – οδηγό για δημιουργία αυτών – 

παραμετροποίηση χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού. 

 Αποστολή γεγονότων μέσω web services, emails, http posts, JMS 

queue, τηλέφωνα, pagers και XML 

 Τεχνολογία Enterprise complex event processing (CEP) ικανή για 

επεξεργασία δεκάδων χιλιάδων γεγονότων ταυτόχρονα. 

 

 

Εικόνα 43 - Ειδοποιήσεις – Alerts και Γεγονότων – Events 

 

4.2.4.3 Αναφορές – Reports 

 Έτοιμες και παραμετροποιήσιμες αναφορές που θα εκτελούνται είτε 

κατά βούληση είτε σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. 

 Tabular ή γραφικές απεικονίσεις αναφορών / reports. 

 Έτοιμα εργαλεία για δημιουργία reports. 
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Εικόνα 44 -  Αναφορές – Reports 

4.2.4.4 Εργαλεία Διαχείρισης 

 Εύχρηστος τρόπος επαναχρησιμοποίησης ορισμών και κανόνων 

λειτουργίας διαχείρισης παγίων. 

 Γραφικά εργαλεία και εργαλεία ορισμού περιοχών  με wizard – οδηγό 

γα τον ορισμό «Λογικών  Περιοχών» για παράδειγμα η 

«Καρδιοχειρουργική» μπορεί να είναι κατανεμημένη σε διαφορετικούς 

χώρους – εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και όχι σε μία 

συγκεντρωμένη πτέρυγα. 

 Single-Sign-On και πιστοποίηση χρηστών μέσω LDAP  

 Πρόσβαση στις λειτουργίες με ορισμό ρόλων για διασφάλιση επιπέδου 

χρήσης του συστήματος. Για παράδειγμα ο ρόλος «Τραυματιοφορέας» 

να μπορεί να εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες. 
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5. Παράρτημα  

 

Η αποτύπωση της τοποθέτησης των access point στις κατόψεις του ΓΝΘ 

Παπαγεωργίου, μας έδωσε την πρώτη εικόνα για την πορεία του έργου όσον αφορά 

το έργο της παροχής ασύρματης πρόσβασης σε όλο το campus του Νοσοκομείου. Η 

αποτύπωση που έγινε και πάνω στην οποία βασίστηκε η οριζόντια καλωδίωση που 

έγινε σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου, παρουσιάζεται στις παρακάτω 

κατόψεις.  

Σε αυτές παρατηρούμε την θέση του κάθε ΑΡ χρωματικά και ανάλογα με τον τοπικό 

κατανεμητή που κατέληξαν τα καλώδια της οριζόντιας καλωδίωσης. Επίσης 

παρουσιάζεται το ποσοστό κάλυψης που έπρεπε να παραδοθεί για την συμμόρφωση 

με την διακήρυξη  

 Υπόγειο  

 

Εικόνα 45 - Σημεία τοποθέτησης ΑΡ - Υπόγειο - Κάλυψη 30% 
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 Ισόγειο  

 

 

Εικόνα 46 - Σημεία τοποθέτησης ΑΡ - Ισόγειο - Κάλυψη 100% 
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 1
ος

 Όροφος 

 

 

Εικόνα 47 - Σημεία τοποθέτησης ΑΡ - 1ος όροφος  - Κάλυψη 50% 
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 2
ος

 Όροφος 

 

Εικόνα 48 - Σημεία τοποθέτησης ΑΡ - 2ος όροφος - Κάλυψη 50% 
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 3
ος

 Όροφος 

 

 

Εικόνα 49 - Σημεία τοποθέτησης ΑΡ - 3ος όροφος - Κάλυψη 50% 
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 4
ος

 Όροφος 

 

 

Εικόνα 50 - Σημεία τοποθέτησης ΑΡ - 4ος όροφος - Κάλυψη 50% 
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 5
ος

 Όροφος 

 

 

Εικόνα 51 - Σημεία τοποθέτησης ΑΡ - 5ος όροφος - Κάλυψη 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παράρτημα Α 

- 109  -  
 

 6
ος

 Όροφος 

 

Εικόνα 52 - Σημεία τοποθέτησης ΑΡ - 6ος όροφος - Κάλυψη 30%
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