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(Μελποµένη Ιωαννίδου) 

 

Το αντικείµενο του ερευνητικού προγράµµατος είναι η µελέτη και 

εγκατάσταση ενός ασύρµατου τοπικού δικτύου IEEE 802.11 στο Τµήµα 

Ηλεκτρονικής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Το εν λόγω δίκτυο ακολουθεί τα (υ-

πο)πρότυπα IEEE 802.11b,g. Λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 2.4-

2.4835GHz και ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων φθάνει τα 

54Mbps.  

Αρχικά, εκπονήθηκε µελέτη προκειµένου να εκτιµηθεί ο αριθµός και 

να καθοριστεί (χονδρικά) η θέση των απαιτούµενων συσκευών οι οποίες 

θα παρείχαν τη διασύνδεση µε το υπάρχον ενσύρµατο δίκτυο, ώστε να 

καλύπτονται όλοι οι χώροι του κτιρίου, καθώς και ο περιβάλλων εξωτε-

ρικός χώρος. Στη συνέχεια, τοποθετώντας τα σηµεία πρόσβασης σε διά-

φορες θέσεις, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της στάθµης του σήµατος 

προκειµένου να διαπιστωθεί η πραγµατική εµβέλεια κάθε συσκευής. Για 

τις µετρήσεις χρησιµοποιήθηκε ο φορητός υπολογιστής του εργαστηρίου 

Ασυρµάτων Επικοινωνιών-Κεραιών και το λογισµικό Network Stumbler. 

Το εν λόγω πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένο σε µετρήσεις της στάθµης 

του σήµατος που προέρχεται από εκποµπή σηµείου πρόσβασης ενός 

WLAN. 

Τα µετρητικά αποτελέσµατα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία µε τη βο-

ήθεια του λογισµικού Excel. Από τις τιµές της στάθµης του σήµατος σε 

κάθε θέση µέτρησης, ελήφθησαν 3 τιµές: η µέγιστη, η ελάχιστη και η 

µέση. Αυτές οι τιµές, µαζί µε την πληροφορία των θέσεων εκπο-

µπής/λήψης καταγράφηκαν σε πίνακες. 



 8 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων κατέδειξαν τις τελικές θέσεις των 

σηµείων πρόσβασης καθώς και τον αριθµό τους. ∆ιαπιστώθηκε ότι το 

κτίριο καλύπτεται πλήρως µε 6 σηµεία πρόσβασης: ένα για κάθε µια από 

τις 4 πτέρυγες, ένα για το αµφιθέατρο, τη γραµµατεία και κάποια γραφεία 

καθηγητών (τοποθετηµένο στο αίθριο) και ένα για το Studio. Μετά την 

εγκατάσταση του δικτύου πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις αξιόπιστης 

λειτουργίας. 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέ-

χονται πραγµατοποιείται φιλτράρισµα των δεδοµένων µέσω του πύρινου 

τείχους προστασίας (firewall) που είναι εγκατεστηµένο στο server. Επι-

πλέον, για την προστασία του ενσύρµατου δικτύου του ιδρύµατος από 

κακόβουλες ενέργειες τρίτων, η διέλευση των δεδοµένων πραγµατοποιεί-

ται µέσω ενός Proxy Server και, αποκλειστικά και µόνο, πέντε θυ-

ρών/πρωτοκόλλων (HTTP, HTTPS, IMAPS, POP3S και SMTPS).  

Αποτέλεσµα του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος είναι η ύπαρ-

ξη της δυνατότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε σηµείο 

στο εσωτερικό του κτιρίου καθώς και από τον κοντινό περιβάλλοντα 

χώρο. Η εν λόγω πρόσβαση στο διαδίκτυο µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

οποιασδήποτε συσκευής η οποία διαθέτει συµβατό πρωτόκολλο επικοι-

νωνίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι φορητοί (ή επιτραπέζιοι) υπολογι-

στές, οι, ονοµαζόµενες, έξυπνες συσκευές χειρός (handheld PDAs, τηλέ-

φωνα), οι ασύρµατες κάµερες και οι συσκευές τηλεπροβολής. Ο χρήστης 

του WLAN είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει (ασύρµατα) πλοήγηση στο 

διαδίκτυο, ανταλλαγή αρχείων και γενικά επικοινωνία µε άλλους χρήστες 

και λήψη αρχείων εκπαιδευτικού ή ενηµερωτικού περιεχοµένου. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η απουσία της δυνατότητας πρόσβασης στο 

διαδίκτυο από κάποιους χώρους του Τµήµατος δηµιουργούσε, µέχρι 

πρόσφατα, πρόβληµα, ιδιαίτερα όσον αφορά στο αµφιθέατρο και στις 

αίθουσες διδασκαλίας. Η υλοποίηση του εν λόγω WLAN στο Τµήµα 

Ηλεκτρονικής αντιµετώπισε άµεσα και οριστικά το πρόβληµα της συνε-

χούς ανάγκης για εγκατάσταση καλωδίων σε χώρους όπου αρχικά δεν 

είχε προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. Επιπλέον, είναι 
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πλέον δυνατή η πρόσβαση των επισκεπτών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. στο διαδίκτυο 

(π.χ. κατά τη διοργάνωση ενός συνεδρίου ή µιας ηµερίδας), καθώς και 

των φοιτητών, οι οποίοι δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι για την 

αναβάθµιση των υπηρεσιών που τους παρέχει το Τµήµα. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σκοπός του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος είναι η µελέτη και 

εγκατάσταση ενός ασύρµατου τοπικού δικτύου IEEE 802.11 στο Τµήµα 

Ηλεκτρονικής του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Οι ερευνητικοί στόχοι του προγράµµατος 

συνοψίζονται: (α) στην ανάπτυξη µιας τοπολογίας δικτύου που καλύπτει 

τις ανάγκες του Τµήµατος Ηλεκτρονικής και που ικανοποιεί τις ανάγκες 

µετεξέλιξής του στο µέλλον, (β) στην προσαρµογή λογισµικού, στις 

ανάγκες του οικείου Τµήµατος, για την οµαλή, ασφαλή και αξιόπιστη 

λειτουργία του εν λόγω δικτύου και (γ) στον καθορισµό, µετά από µελέτη 

και επιτόπιες (in situ) µετρήσεις, της πραγµατικής, εκµεταλλεύσιµης, 

εµβέλειας των σηµείων πρόσβασης. 

Επιδιωκόµενο αποτέλεσµα είναι η ύπαρξη της δυνατότητας πρόσβα-

σης στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε σηµείο στο εσωτερικό του κτιρίου 

καθώς και από τον κοντινό περιβάλλοντα χώρο. Η εν λόγω πρόσβαση στο 

διαδίκτυο επιτυγχάνεται µέσω οποιασδήποτε συσκευής η οποία διαθέτει 

συµβατό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι φορητοί 

(ή επιτραπέζιοι) υπολογιστές, οι, ονοµαζόµενες, έξυπνες συσκευές χειρός 

(handheld PDAs, τηλέφωνα), οι ασύρµατες κάµερες και οι συσκευές 

τηλεπροβολής. Ο χρήστης του WLAN είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει 

(ασύρµατα) πλοήγηση στο διαδίκτυο, ανταλλαγή αρχείων και γενικά 

επικοινωνία µε άλλους χρήστες και λήψη αρχείων εκπαιδευτικού ή ενη-

µερωτικού περιεχοµένου. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι, µέχρι πρόσφατα, η απουσία της δυνατότη-

τας πρόσβασης στο διαδίκτυο από κάποιους χώρους του Τµήµατος δηµι-

ουργούσε πρόβληµα, ιδιαίτερα όσον αφορά στο αµφιθέατρο και στην 

αίθουσα διδασκαλίας Β.2 η οποία είναι εξοπλισµένη µε οπτικοακουστικά 

µέσα. Η αξιόπιστη, πλέον, λειτουργία του ασύρµατου τοπικού δικτύου 

στο Τµήµα Ηλεκτρονικής έχει συµβάλλει στην αναβάθµιση των υπηρε-

σιών που παρέχονται στους επισκέπτες, αλλά κυρίως στους φοιτητές, οι 

οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει 

το εγκατεστηµένο WLAN. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι ασύρµατες τεχνολογίες πρόσβασης χρησιµοποιούνται για να αντι-

καταστήσουν ή να επεκτείνουν ένα κοινό ενσύρµατο δίκτυο (Ethernet) 

και επιτρέπουν σε κινητό χρήστη την ασύρµατη µετάδοση και λήψη 

δεδοµένων. Ένα ασύρµατο σηµείο πρόσβασης στο internet ονοµάζεται 

hotspot. Στην πραγµατικότητα, το hotspot δεν είναι απλώς ένα σηµείο, 

αλλά µια περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές που επιτρέπουν και 

διαχειρίζονται την ασύρµατη πρόσβαση των χρηστών στο internet. Ένα 

hotspot µπορεί να έχει εµβέλεια από µερικά µέτρα µέχρι ένα χιλιόµετρο, 

αν αυτό είναι επιθυµητό. Ο χρήστης του hotspot µπορεί να πραγµατοποιεί 

πλοήγηση στο διαδίκτυο (web surfing), ανταλλαγή αρχείων και online 

επικοινωνία µε άλλους χρήστες, πρόσβαση σε εφαρµογές πολυµεσικού 

περιεχοµένου (multimedia) για τη λήψη εικόνων, διαδραστικού βίντεο 

και µουσικής, καθώς και λήψη αρχείων ενηµερωτικού ή εκπαιδευτικού 

περιεχοµένου. 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συµβατότητα µεταξύ των ασύρµα-

των τοπικών δικτύων έχουν αναπτυχθεί τρία διεθνή πρότυπα: (α) το ΙΕΕΕ 

802.11, (β) το HIPERLAN (HIgh PERformence Radio LAN) και (γ) το 

IrDA (Infrared Data Association). Το πρώτο απ’ αυτά αναφέρεται σε 

δίκτυα που λειτουργούν είτε σε ραδιοσυχνότητες (RF) είτε στην υπέρυ-

θρη περιοχή του φάσµατος (IR), το δεύτερο αφορά σε RF δίκτυα, ενώ το 

τελευταίο σε IR.  

Στην Ελλάδα, τα ασύρµατα τοπικά δίκτυα ακολουθούν την οικογέ-

νεια προτύπων ΙΕΕΕ 802.11 που άρχισε να αναπτύσσεται από το 1997 

για ασύρµατη δικτύωση. Στο φυσικό επίπεδο (Physical Layer) προδια-

γράφονται δύο τεχνικές διαµόρφωσης (όσον αφορά στην RF ζώνη): η 

τεχνική DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) και η τεχνική FHSS 

(Frequency Hopping Spread Spectrum), οι οποίες ανήκουν στις τεχνικές 

διευρυµένου φάσµατος για ευρυζωνικές εφαρµογές. Στη συνέχεια, θα µας 

απασχολήσουν µόνο τα δίκτυα που είναι συµβατά µε το παραπάνω πρό-

τυπο, τα οποία ονοµάζονται και δίκτυα Wi-Fi (Wireless Fidelity). Τα 

τελευταία χρόνια, τα δίκτυα Wi-Fi βρίσκουν διεθνώς εφαρµογή σε διά-
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φορους τοµείς όπως η υγεία και η παιδεία και χρησιµοποιούνται σε κα-

τοικίες, σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, σε συγκροτήµατα γραφείων κ.λπ. Η 

ευελιξία που προσφέρει η εγκατάσταση ενός ασύρµατου τοπικού δικτύου 

αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που συµβάλλουν στη ρα-

γδαία εξάπλωση των δικτύων αυτού του είδους. 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), 

ακολουθώντας την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, αντιµετωπίζει 

θετικά την τεχνολογία αυτή και την εξάπλωσή της, καθώς διαβλέπει ότι 

τα WLANs µπορούν να συµβάλλουν ουσιαστικά στη διείσδυση του 

διαδικτύου στον Ελλαδικό χώρο. Με βάση το υφιστάµενο νοµικό και 

κανονιστικό πλαίσιο προβλέπεται η ανάπτυξη ασύρµατων τοπικών δι-

κτύων για ιδία χρήση χωρίς να απαιτείται άδεια. Ωστόσο, η εµπορική 

εκµετάλλευση της τεχνολογίας ασύρµατης δικτύωσης επιτρέπεται µόνο 

κατόπιν απόκτησης ειδικής άδειας. 

Τα περισσότερα WLANs λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων των 

2.4GHz που διατίθεται ελεύθερα για εφαρµογές ISM (Industrial, 

Scientific and Medical) ή στη ζώνη των 5GHz. Η πρώτη ζώνη καταλαµ-

βάνει το φάσµα 2.4-2.4835GHz, ενώ η δεύτερη εκτείνεται από 5.15 έως 

5.35GHz. Για κάθε µία από τις παραπάνω ζώνες συχνοτήτων έχει ανα-

πτυχθεί και ένα (υπο)πρότυπο-µέλος της οικογένειας 802.11, προκειµέ-

νου να εξασφαλισθεί η συµβατότητα των αντίστοιχων ασύρµατων τοπι-

κών δικτύων. Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11b αφορά στη ζώνη των 2.4GHz 

και είναι αυτό που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα. Στο φυσικό επίπεδο, 

προδιαγράφεται η τεχνική διαµόρφωσης DSSS, ενώ ο ρυθµός µετάδοσης 

µπορεί να φθάσει τα 11Mbps. Επιπλέον, υιοθετείται η τεχνολογία CCK 

(Complementary Code Keying) έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία στη συνε-

χή αναβάθµιση του προτύπου. Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11a αφορά στη 

ζώνη των 5GHz, υιοθετεί την τεχνική διαµόρφωσης OFDM (Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) και ο ρυθµός µετάδοσης µπορεί να 

φθάσει τα 54Mbps. Επιπλέον, η οικογένεια προτύπων ΙΕΕΕ 802.11 περι-

λαµβάνει και άλλα (υπο)πρότυπα-µέλη όπως είναι το 802.11g, το οποίο 

αποτελεί επέκταση του 802.11b ώστε να επιτυγχάνονται υψηλότεροι 



 16

ρυθµοί µετάδοσης δεδοµένων. Το εν λόγω πρότυπο προδιαγράφει δύο 

εναλλακτικές τεχνικές διαµόρφωσης, στο φυσικό επίπεδο: την τεχνική 

PBCC (Packet Binary Convolution Code), η οποία υποστηρίζει ρυθµούς 

µετάδοσης 22Mbps και 33Mbps, και την τεχνική OFDM, µε την οποία ο 

ρυθµός µετάδοσης µπορεί να φθάσει τα 54Mbps. Στον πίνακα 2.1 παρου-

σιάζονται συνοπτικά τα βασικότερα χαρακτηριστικά των προτύπων που 

αφορούν στην RF ζώνη. Όσον αφορά σε θέµατα ασφάλειας στα WLANs, 

έχει αναπτυχθεί το (υπο)πρότυπο 802.11i, το οποίο υιοθετεί τον αλγόριθ-

µο WEP (Wired Equivelent Privacy) για την κρυπτογράφηση των δεδο-

µένων. Επιπλέον, το 802.11i, περιλαµβάνει µηχανισµούς για ταυτοποίηση 

των χρηστών µέσω του πρωτοκόλλου EAP (Extensible Authentication 

Protocol). 

 

 

                  (α)          (β) 

Σχήµα 2.1 Τοπολογία δικτύου 802.11 

(α) Τυχαία και (β) ∆οµηµένη 

 

Ένα τοπικό ασύρµατο δίκτυο ΙΕΕΕ 802.11 (σχ. 2.1) αποτελείται από 

ένα ή περισσότερα σύνολα σταθµών (Basic Service Set – BSS) που συν-

STA 

STA 

STA 

STA STA 

DS 

Portal 

ενσύρµατο 

LAN 

STA 

BSS-2 

BSS-1 

ESS 

AP-2 

AP-1 

STA 



 17

δέονται µέσω ενός συστήµατος διανοµής (Distribution System – DS). Το 

BSS είναι η καρδιά του δικτύου 802.11 και αποτελείται από ένα σύνολο 

σταθµών (Stations – STA). Οι σταθµοί µπορεί να είναι φορητοί (ή επι-

τραπέζιοι) υπολογιστές, έξυπνες συσκευές χειρός (handheld PDAs, τηλέ-

φωνα), ασύρµατες κάµερες κ.ά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι οι φορητοί 

και επιτραπέζιοι υπολογιστές νέας τεχνολογίας έχουν, πλέον, ενσωµατω-

µένη κεραία ώστε να υπάρχει άµεσα η δυνατότητα ασύρµατης σύνδεσης 

µε WLAN. Η γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από το BSS ονοµάζε-

ται BSA (Basic Service Area) και αντιστοιχεί στην κυψέλη ενός κυψελω-

τού συστήµατος κινητών επικοινωνιών. 

Η τοπολογία ενός δικτύου 802.11 µπορεί να είναι τυχαία (ad-hoc) ή 

δοµηµένη (infrastructure). Σύµφωνα µε τη πρώτη η επικοινωνία µεταξύ 

των STA που ανήκουν σε ένα BSS πραγµατοποιείται απευθείας (σχ. 

2.1α). Αντίθετα, στη δοµηµένη τοπολογία απαιτείται η ύπαρξη ενός 

κεντρικού σηµείου πρόσβασης (Access Point – AP) για τη δροµολόγηση 

της τηλεπικοινωνιακής κίνησης µεταξύ των σταθµών, αλλά και µεταξύ 

των BSSs. Το ΑΡ αντιστοιχεί στο σταθµό βάσης ενός κυψελωτού συστή-

µατος κινητών επικοινωνιών. Το σύνολο των BSSs που αποτελούν το 

ασύρµατο τοπικό δίκτυο, και χρησιµοποιούν ένα κοινό DS, συνιστά το 

εκτεταµένο σύνολο σταθµών (Extended Service Set – ESS). Το ESS 

παρέχει την πρόσβαση των ασύρµατων χρηστών στο ενσύρµατο δίκτυο 

(Internet). Η πρόσβαση αυτή πραγµατοποιείται µέσω µιας συσκευής που 

ονοµάζεται «γέφυρα» (portal). Στο σχ. 2.1β απεικονίζεται ένα απλό ESS 

που αποτελείται από δύο BSS, ένα DS και µία γέφυρα πρόσβασης στο 

ενσύρµατο LAN. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ακτινοβολία από τις συσκευές που αποτε-

λούν το WLAN είναι µη ιονίζουσα. Επιπλέον, τα επίπεδα ακτινοβολίας 

είναι πολύ πιο χαµηλά από τα όρια ασφαλείας που καθορίζουν τα διεθνή 

πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο 

802.11b, η µέγιστη ισχύς εκποµπής για την υλοποίηση ενός WLAN είναι 

100 mW.   
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                                                                         Πίνακας 2.1 Σύγκριση προτύπων για WLANs 

 ΙΕΕΕ 

802.11 

ΙΕΕΕ 

802.11b 

ΙΕΕΕ 

802.11a 

ΙΕΕΕ 

802.11g 

ETSI 

HIPELAN/1 

ETSI 

HIPELAN/2 

Χρονολογ. Ιούν. 1997 Σεπ. 1999 Σεπ. 1999 Ιούν. 2003 1996 Φεβ. 2000 

RF ζώνη 2.4 GHz 2.4 GHz 5 GHz 2.4 GHz 5 GHz 5 GHz 

Max ρυθ-

µός µετάδ. 

2 Mbps 11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps 23.5 Mbps 54 Mbps 

Φυσικό 

επίπεδο 

FHSS, 

DSSS, IR 

DSSS/CCK OFDM OFDM, 

PBCC 

GMSK OFDM 

Τυπική 

εµβέλεια 

50-100 m 50-100 m 50-100 m 50-100 m 50 m 50m(εσωτ.) 

100m(εξωτ) 
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3. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αρχικά, πραγµατοποιήθηκε έρευνα αγοράς προκειµένου να καθορι-

στεί ο τύπος των APs που θα χρησιµοποιηθούν για το, υπό εγκατάσταση, 

WLAN. Με κριτήριο το κόστος και τις τεχνικές προδιαγραφές επιλέχθη-

κε το AP DWL-7100AP της εταιρίας D-Link. Το εν λόγω ΑΡ υποστηρίζει 

τα πρότυπα 802.11a,b,g. Για το 802.11g, όταν ο ρυθµός µετάδοσης των 

δεδοµένων είναι 54Mbps, η ευαισθησία του δέκτη είναι -72dBm, ενώ ο 

ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων πέφτει στο 1Mbps όταν η ευαισθησία του 

δέκτη γίνει -95dBm. Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές του DWL-

7100AP απεικονίζονται στον πίνακα 3.1. Ως θέση του server επιλέχθηκε 

το εσωτερικό του εργαστηρίου Γ.2, στον 1
ο
 όροφο του κτιρίου του Τµή-

µατος Ηλεκτρονικής, επειδή στο χώρο αυτό είναι εγκατεστηµένος και ο 

κεντρικός server του Τµήµατος, µε υπεύθυνο τον κ. Κυρτόπουλο. 

Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε µελέτη προκειµένου να εκτιµηθεί ο 

απαιτούµενος αριθµός των σηµείων πρόσβασης και η (πιθανή) θέση τους 

µέσα στο κτίριο. Εκτιµήθηκε ότι θα χρειαστούν 5-6 σηµεία πρόσβασης. 

Τα 4 από αυτά, απαιτούνται για να καλύψουν τους χώρους στις 4 πτέρυ-

γες του κτιρίου. Οι εν λόγω πτέρυγες σχηµατίζουν ανά δύο, στο ισόγειο 

και στον 1
ο
 όροφο, αντίστοιχα, ένα «Γ» (σχ. 3.1). Για τους υπόλοιπους 

χώρους του κτιρίου (γραφεία, αµφιθέατρο, αίθριο) εκτιµήθηκε ότι θα 

χρειαστούν άλλα 1-2 ΑΡs. Ο τελικός αριθµός και η ακριβής θέση των 

σηµείων πρόσβασης καθορίστηκαν µετά την πραγµατοποίηση µετρήσεων 

της ισχύος του σήµατος, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
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Σχήµα 3.1(α) Ισόγειο του κτιρίου του Τµήµατος 

Ηλεκτρονικής 

ΓΡ: Γραµµατεία, ΠΡ: Γραφείο προϊσταµένου, ΚΛ: Κλιµακοστάσιο, ΥΠ: Υποδοχή, 

ΑΜΦ: Αµφιθέατρο, Κ: Κυλικείο, ΑΠ: Αποθήκη 

Με διακεκοµένη γραµµή σηµειώνονται οι εσωτερικοί τοίχοι 

Με τελεία σηµειώνονται οι θέσεις µέτρησης 

Με µαυρισµένο τετράγωνο σηµειώνονται οι θέσεις των σηµείων πρόσβασης κατά 

τις µετρήσεις 

Κλίµακα 1:600 (περίπου) 

 

 

 

Α.6 

WC 
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Β.2 

Β.3 
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ΥΠ 
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Σχήµα 3.1(β) 1
ος

 όροφος του κτιρίου του Τµήµατος 

Ηλεκτρονικής 

TV: Studio, ΚΛ: Κλιµακοστάσιο 

Με διακεκοµένη γραµµή σηµειώνονται οι εσωτερικοί τοίχοι 

Με τελεία σηµειώνονται οι θέσεις µέτρησης 

Με µαυρισµένο τετράγωνο σηµειώνονται οι θέσεις των σηµείων πρόσβασης κατά 

τις µετρήσεις 

Κλίµακα 1:600 (περίπου) 

 

 

 

 

TV 

∆.2 

∆.1 

∆.4 

∆.3 

Γ.5 Γ.4 

Γ.3 

Γ.2 

ΚΛ 
1.1 1.2 1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

WC 

Γ.1 

03 

01 

02 

03 

01 

03 02 

01 

04 

01 
02 

01 

02 

03 

01 

01 

03 

02 

02 

02 

02 04 

Τ3 

01 

Τ2 

C1 

C3 

C2 

03 04 02 05 
06 

01 
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Πίνακας 3.1 

Βασικές τεχνικές προδιαγραφές του DWL-7100AP 

(όλες οι προδιαγραφές, εκτός από τις δύο πρώτες, αναφέρονται στο 

πρότυπο ΙΕΕΕ 802.11g)  

 

Πρότυπα 

ΙΕΕΕ 802.11a, ΙΕΕΕ 802.11b, ΙΕΕΕ 802.11g, ΙΕΕΕ 

802.3, ΙΕΕΕ 802.3u, ΙΕΕΕ 802.3x 

Ζώνες συχνοτήτων 

2.4-2.4835 GHz, 5.15-5.35 GHz, 5.725-5.825 GHz 

∆ιαµόρφωση 

OFDM: BPSK @ 6 & 9 Mbps 

 QPSK @ 12 & 18 Mbps 

 16QAM @ 24 & 36 Mbps 

 64QAM @ 48, 54 & 108 Mbps 

DSSS: DBPSK @ 1 Mbps 

 DQPSK @ 2 Mbps 

 CCK @ 5.5 & 11 Mbps 

Στάθµες ισχύος εξόδου (dBm) 

0, 7, 15, 16 18 

Ρυθµός δεδοµέ-

νων (Mbps) 

Ευαισθησία ΑΡ 

(dBm) 

Τυπική εµβέ-

λεια (m) 

1 -95  

2 -91  

5.5 -89  

6 -87 90 

9 -85 77 

11 -88  

12 -80 68 

18 -80 60 

24 -77 45 

36 -73 37 

48 -72 32 

54 -72 30 

108 -73  
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Προκειµένου να πραγµατοποιηθούν µετρήσεις της ισχύος του σήµα-

τος χρησιµοποιήθηκε ο φορητός υπολογιστής του εργαστηρίου Ασυρµά-

των Επικοινωνιών-Κεραιών και το λογισµικό Network Stumbler. Το εν 

λόγω πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένο σε µετρήσεις της στάθµης του 

σήµατος που προέρχεται από εκποµπή σηµείου πρόσβασης ενός WLAN. 

Το πρόγραµµα, αφού ανιχνεύει την εκποµπή, απεικονίζει στην οθόνη 

διάγραµµα της στάθµης του σήµατος συναρτήσει του χρόνου, σε πραγµα-

τικό χρόνο (real time). Η απεικόνιση σταµατά µε εντολή του χρήστη. 

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής της στάθµης του σήµατος σε 

αρχείο. Για τις µετρήσεις, αξιοποιήθηκε αυτή η δυνατότητα, έτσι ώστε οι 

τιµές της ισχύος του σήµατος να αποθηκευτούν και να υποστούν περαι-

τέρω επεξεργασία. 

Για κάθε µέτρηση, τοποθετούνταν σε κάποιο προεπιλεγµένο, σύµφω-

να µε την αρχική µελέτη, σηµείο του κτιρίου ένα AP. Οι θέσεις των 

σηµείων πρόσβασης σηµειώνονται µε ένα µαυρισµένο τετράγωνο στο σχ. 

3.1. Στη συνέχεια, ο φορητός υπολογιστής µετακινούνταν µε τρόλεϋ, σε 

διάφορα σηµεία του κτιρίου. Σε κάθε σηµείο λαµβάνονταν τιµές της 

στάθµης του σήµατος για ένα λεπτό (οι θέσεις µέτρησης σηµειώνονται µε 

µια τελεία στο σχ. 3.1). Οι τιµές αυτές καταγράφονταν σε αρχείο µε 

κατάλληλη ονοµατολογία, έτσι ώστε να είναι άµεσα αναγνωρίσιµα τα 

εξής στοιχεία: η ηµεροµηνία/ώρα της µέτρησης, η θέση του ΑΡ και το 

σηµείο της µέτρησης. 

Μετά το πέρας κάθε µέτρησης, πραγµατοποιούνταν επεξεργασία των 

µετρητικών αποτελεσµάτων. Τα αρχεία εισάγονταν στο πρόγραµµα Excel 

και από τις τιµές της στάθµης του σήµατος σε κάθε θέση µέτρησης, λαµ-

βάνονταν 3 τιµές: η µέγιστη, η ελάχιστη και η µέση. Αυτές οι τιµές, µαζί 

µε την πληροφορία των θέσεων εκποµπής/λήψης καταγράφηκαν σε πίνα-

κες, οι οποίοι θα παρουσιαστούν παρακάτω. Σαν ελάχιστη τιµή της µέσης 

στάθµης του σήµατος, προκειµένου η ποιότητα της επικοινωνίας να είναι 

ικανοποιητική, λήφθηκε η τιµή -71dBm. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

 

Η πρώτη ενδεικτική, αλλά συστηµατική, µέτρηση πραγµατοποιήθηκε στις 

30 Αυγούστου 2006. Χρησιµοποιήθηκε ένα ΑΡ που τοποθετήθηκε στο 

µέσον του διαδρόµου της πτέρυγας ∆, η οποία βρίσκεται στον 1
ο
 όροφο 

του κτιρίου του Τµήµατος Ηλεκτρονικής . Στο σχ. 3.1 παρουσιάζονται οι 

κατόψεις του ισογείου και του 1
ου

 ορόφου του κτιρίου. Οι κατόψεις δεν 

αποτελούν αρχιτεκτονικό (ή άλλο) σχέδιο. Από αυτές έχουν παραληφθεί 

όλες οι λεπτοµέρειες (π.χ. οι πόρτες), καθώς και κάποιες γωνίες/εσοχές 

που σχηµατίζουν οι τοίχοι του κτιρίου. Έτσι, απεικονίζουν µόνο το χον-

δρικό περίγραµµα του κτιρίου και τους χώρους που ενδιαφέρει να κα-

λυφθούν µε το WLAN. Η θέση του ΑΡ σηµειώνεται µε «D» στο σχ. 3.1β. 

Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις, µε τη µεθοδολογία που περιγράφηκε 

στο τµήµα 3, σε πολλά σηµεία εντός του κτιρίου στον 1
ο
 όροφο, καθώς 

και στο ισόγειο, µε σκοπό να εκτιµηθεί η εµβέλεια του ΑΡ. Κάθε θέση 

µέτρησης φέρει το όνοµα του χώρου στον οποίο ανήκει και σηµειώνεται 

στο σχ. 3.1. Για παράδειγµα, η θέση 11 βρίσκεται στο εσωτερικό του 

γραφείου 1.1 (σχ. 3.1β). Επειδή στο εσωτερικό κάθε εργαστηρίου ελήφ-

θησαν περισσότερες από µία µετρήσεις, λόγω µεγάλης έκτασης των 

εργαστηριακών χώρων, οι θέσεις αυτές φέρουν στην ονοµασία τους και 

αρίθµηση. Για παράδειγµα η θέση Β1_02 βρίσκεται στο εσωτερικό του 

εργαστηρίου Β.1, στο σηµείο 02 (σχ. 3.1α). 

Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µέτρησης αυ-

τής. Στην πρώτη στήλη σηµειώνεται η θέση µέτρησης και στις επόµενες 

τρεις στήλες αναγράφεται η µέγιστη τιµή της στάθµης του σήµατος, η 

ελάχιστη τιµή, καθώς και η µέση τιµή (από 1 min). Είναι φανερό, από τον 

πίνακα 4.1, ότι τοποθετώντας ένα ΑΡ στο µέσον του διαδρόµου της πτέ-

ρυγας ∆, καλύπτονται επαρκώς όλοι οι εργαστηριακοί χώροι της πτέρυ-

γας αυτής. Η (µέση) στάθµη του σήµατος δεν πέφτει πουθενά κάτω από -

64dBm (σηµεία µέτρησης: ∆i_0j, i=1,2,4 & j=1,2,3,4). Επίσης, καλύπτο-

νται επαρκώς οι χώροι του ισογείου που βρίσκονται ακριβώς κάτω από τη 
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θέση του ΑΡ (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας Β.3 και Β.4). Ωστόσο, δεν µπο-

ρεί να καλυφθεί ολόκληρη η πτέρυγα Β η οποία βρίσκεται στο ισόγειο 

(π.χ. αίθουσες Β.5 και Β.6), ούτε και τα περισσότερα γραφεία του 1
ου

 

ορόφου (π.χ. σηµείο 1.4). 

 

Πίνακας 4.1 

Αποτελέσµατα της µέτρησης µε ΑΡ στη θέση D 

 
Θέση ΑΡ 

D 
Σηµείο 

µέτρησης 
Max Min Average 

1.1 -61 -78 -69 

1.2 -66 -83 -75 

1.4 -73 -84 -78 

1.5 -69 -84 -74 

1.9 -79 -88 -83 

Β1_01 -60 -80 -69 

Β1_02 -58 -69 -62 

Β2_02 -71 -80 -74 

Β3_01 -60 -73 -64 

Β3_02 -64 -77 -69 

Β4_01 -64 -74 -68 

Β4_02 -60 -70 -63 

Β5_01 -75 -86 -80 

Β5_02 -74 -87 -80 

Β6_01 -77 -86 -81 

Β6_02 -76 -82 -78 

Γ1_01 -67 -72 -69 

Γ1_02 -59 -79 -66 

Γ1_03 -73 -85 -77 

∆1_01 -50 -64 -56 

∆1_02 -48 -60 -52 

∆1_03 -36 -52 -44 

∆3_01 -49 -69 -56 

∆3_02 -59 -73 -62 

∆3_03 -51 -64 -55 

∆3_04 -59 -68 -64 

∆4_01 -58 -73 -62 

∆4_02 -54 -67 -60 

∆4_03 -48 -57 -50 

ΥΠ_01 -67 -74 -69 

ΥΠ_02 -67 -87 -78 
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Πίνακας 4.2 

Αποτελέσµατα της µέτρησης µε ΑΡ στις θέσεις C1 & C2 
  Θέση ΑΡ 

C2 C1 
Σηµείο 

µέτρησης 
Max Min Average Max Min Average 

03_01 -67 -86 -77.72 - - - 

11_01 -66 -76 -69.55 - - - 

13_01 -49 -64 -53.24 - - - 

14_01 -64 -84 -74.03 -71 -81 -74.38 

18_01 -49 -68 -58.09 -60 -74 -65.08 

19_01 -56 -67 -60.76 -55 -79 -64.75 

Γ1_01 -56 -76 -68.38 -73 -85 -78.37 

Γ1_02 -73 -86 -79.26 -76 -84 -81.95 

Γ1_03 -67 -83 -74.10 -73 -81 -76.34 

Γ2_01 -54 -62 -57.20 -58 -76 -64.53 

Γ2_02 -67 -82 -72.51 -63 -80 -67.34 

Γ2_03 -51 -63 -54.42 -48 -73 -58.95 

Γ2_04 -48 -57 -51.69 -36 -54 -42.64 

Γ3_01 -45 -60 -50.94 -42 -56 -46.52 

Γ3_02 -49 -61 -53.14 -57 -70 -62.05 

Γ4_01 -60 -73 -66.25 -61 -82 -68.66 

Γ4_02 -61 -69 -64.45 -66 -84 -71.88 

Γ5_01 -49 -65 -54.02 -51 -68 -58.81 

Γ5_02 -58 -71 -66.44 -66 -79 -71.28 

ΥΠ_01 -61 -78 -68.83 -70 -83 -75.67 

ΥΠ_02 -65 -80 -71.46 -69 -79 -73.65 

TV_06 - - - -67 -77 -72.18 

TV_07 - - - -79 -86 -82.15 

TV_05 - - - -58 -76 -63.37 

TV_02 -73 -86 -77.76 -76 -86 -79.57 

TV_04 -75 -85 -79.33 -82 -87 -83.72 

TV_01 -67 -79 -71.60 -69 -74 -71.29 

TV_03 -79 -87 -83.69 -81 -86 -83.49 

A1_01 -86 -87 -86.27 - - - 

A1_02 -73 -83 -75.87 - - - 

A2_01 -67 -78 -71.12 - - - 

A2_02 -67 -79 -72.32 - - - 

A2_03 -60 -76 -66.07 - - - 

A3_01 -76 -88 -84.17 - - - 

A4_01 - - - -82 -86 -83.06 

A4_02 -75 -85 -79.85 -79 -87 -83.32 

A5_01 -83 -87 -85.21 - - - 

A5_02 -85 -87 -86.10 - - - 
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Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις τοποθετώντας ένα ΑΡ 

στο διάδροµο της πτέρυγας Γ του 1
ου

 ορόφου του κτιρίου. Η θέση εκπο-

µπής επιλέχθηκε, αρχικά στη θέση C1 και στη συνέχεια στη θέση C2 (σχ. 

3.1β). Σκοπός ήταν η εύρεση της βέλτιστης θέσης στο διάδροµο της 

πτέρυγας Γ. Η ιδιοµορφία της πτέρυγας αυτής είναι το µεγάλο µήκος της, 

καθώς και η ύπαρξη των χώρων του Studio, οι οποίοι καλύπτουν µεγάλη 

έκταση της πτέρυγας Γ. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων παρουσιάζο-

νται στον πίνακα 4.2, ενώ οι θέσεις µέτρησης (που αποτελούν την 1
η
 

στήλη του πίνακα) σηµειώνονται στο σχ. 3.1. Λόγω του µεγάλου µήκους 

της πτέρυγας Γ, ένα ΑΡ στο κέντρο της δεν είναι σε θέση να καλύψει 

όλους τους χώρους της πτέρυγας αυτής. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 

4.2, καµία από τις 2 θέσεις εκποµπής (C1 και C2) δεν καλύπτει ικανοποι-

ητικά το Studio (θέσεις µε ονοµασία που ξεκινά µε τα γράµµατα ΤV). 

 

Πίνακας 4.3 

Αποτελέσµατα της µέτρησης µε ΑΡ στη θέση Χ1 
 

Θέση ΑΡ 

Χ1 
Σηµείο 

µέτρησης 
Max Min Average 

03_01 -56 -70 -62 

15_01 -49 -63 -55 

18_01 -44 -59 -52 

19_01 -53 -63 -56 

A1_01 -48 -65 -54 

Α1_02 -69 -85 -75 

Α2_01 -82 -87 -85 

Α2_02 -79 -86 -83 

Α2_03 -71 -86 -77 

ΓΡ_01 -46 -64 -55 

ΓΡ_02 -62 -82 -71 

ΥΠ_02 -37 -56 -43 

ΑΜΦ_01 -52 -70 -61 

ΑΜΦ_02 -63 -80 -70 

ΑΜΦ_03 -63 -71 -67 

 

Η επόµενη µέτρηση πραγµατοποιήθηκε τοποθετώντας ένα ΑΡ στο 

αίθριο του κτιρίου (θέση Χ1 στο σχ. 3.1α). Το ΑΡ τοποθετήθηκε πάνω 
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από το κυλικείο του ισογείου, «κοιτώντας» προς το αµφιθέατρο του 

Τµήµατος. Ουσιαστικά, η θέση αυτή βρίσκεται στο ύψος του πατώµατος 

του 1
ου

 ορόφου και της οροφής του ισογείου. Προς αποφυγή σύγχυσης, η 

θέση Χ1 σηµειώνεται µόνο στο σχ. 3.1α, το οποίο απεικονίζει την κάτο-

ψη του ισογείου. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων, στην περίπτωση 

αυτή, παρουσιάζονται στον πίνακα 4.3. Είναι φανερό ότι καλύπτονται 

επαρκώς το αµφιθέατρο, η γραµµατεία, τα γραφεία καθηγητών του 1
ου

 

ορόφου και κάποια σηµεία των εργαστηριακών χώρων που βρίσκονται 

γύρω από το σηµείο Χ1 (π.χ. εργαστήριο Α.1). 

Μελετώντας τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν µέχρι το σηµείο 

αυτό, πραγµατοποιήθηκε η εξαγωγή κάποιων πρώτων συµπερασµάτων, 

µε τη βοήθεια των οποίων αποφασίστηκε η πορεία των µετρήσεων στη 

συνέχεια. Τα συµπεράσµατα αυτά συνοψίζονται στα παρακάτω: 

o Ένα ΑΡ στη θέση D επαρκεί για να καλύψει όλη την πτέρυγα ∆ 

καθώς και την θέση Γ1_02. 

o ∆εν συµβαίνει το ίδιο για την πτέρυγα Γ η οποία είναι µεγαλύτερη 

και πυκνότερα δοµηµένη. Ένα ΑΡ τοποθετηµένο είτε στη θέση C1 

είτε στη θέση C2 δεν επαρκεί για να καλύψει τις  αποµακρυσµέ-

νες θέσεις Γ1_02, Γ1_03 και τις θέσεις στο εσωτερικό του Studio, 

στο νότιο άκρο της πτέρυγας Γ (θέσεις µε πρόθεµα τους χαρακτή-

ρες TV). Η κεντρική θέση Γ2_02 φωτίζεται µέσω 3 ενδιάµεσων 

τοιχίων και καλύπτεται από το ΑΡ τοποθετηµένο µόνο στη θέση 

C1 και όχι στη θέση C2. Πιθανή εξήγηση θα µπορούσε να θεωρη-

θεί το γεγονός ότι το σηµείο C1 βρίσκεται λίγο πιο κοντά στη θέ-

ση Γ2_02  από ό,τι το σηµείο C2.  

o Μεγάλη απόσβεση σήµατος παρατηρείται από όροφο σε όροφο. 

Προσεγγιστικά, υπάρχει κάλυψη των χώρων του άλλου ορόφου τα 

οποία είναι ακριβώς εκατέρωθεν του ΑΡ. Άρα από το ΑΡ στη θέ-

ση D υπάρχει κάλυψη στις θέσεις B4_01, Β4_02, Β3_01, Β3_02, 

καθώς και στις διπλανές θέσεις B2_02 και Β1_02, λόγω των λε-

πτών προκατασκευασµένων τοιχίων των αιθουσών διδασκαλίας 

και την απουσία εξοπλισµού που θα προκαλούσε επιπλέον απώ-
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λειες. ∆εν συµβαίνει το ίδιο στην πτέρυγα Α, όπου το ΑΡ στη θέ-

ση C2 µπορεί να καλύψει µόνο τη θέση Α2_03 και όχι την θέση 

Α1/Α3_03 καθώς παρεµβάλλεται φαρδύς τοίχος οπλισµένου σκυ-

ροδέµατος. 

o Οι µετρήσεις µε το ΑΡ στη θέση Χ1 έδειξαν επαρκή κάλυψη του 

αµφιθεάτρου µε κάποια οριακά σηµεία (AMΦ_02), καλή κάλυψη 

της γραµµατείας µε κάποια οριακά σηµεία (ΓΡ_02) και πολύ καλή 

κάλυψη στα γραφεία 11-19 εµπρός του σηµείου εκποµπής Χ1.   

Με βάση τα παραπάνω συµπεράσµατα οργανώθηκαν οι επόµενες µε-

τρήσεις, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. 

 

Πίνακας 4.4 

Αποτελέσµατα της µέτρησης µε ΑΡ στη θέση Χ2 
 

Θέση ΑΡ 

Χ2 
Σηµείο 

µέτρησης 
Max Min Average 

18_01 -44 -61 -50.33 

AMΦ_01 -56 -79 -66.90 

Γ1_01 -61 -77 -66.28 

Γ1_02 -64 -77 -70.82 

Γ1_03 -64 -71 -67.03 

ΓΡ_02 -67 -86 -76.36 

OUT_01 -55 -82 -66.82 

OUT_02 -68 -84 -76.23 

OUT_03 -64 -80 -69.90 

OUT_04 -62 -84 -74.17 

PR_01 -48 -65 -54.94 

18_01 -44 -61 -50.33 

 

Η πρώτη µέτρηση πραγµατοποιήθηκε µε το σηµείο πρόσβασης τοπο-

θετηµένο και πάλι στο αίθριο του κτιρίου (θέση Χ2 στο σχ. 3.1α). Το ΑΡ 

τοποθετήθηκε πάνω από το κυλικείο του ισογείου, «κοιτώντας» προς το 

αµφιθέατρο του Τµήµατος και λίγο πιο αριστερά από τη θέση Χ1, προ-

κειµένου να υπάρχει καλύτερη κάλυψη του αµφιθεάτρου. Τα αποτελέ-

σµατα της µέτρησης παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4, από τον οποίο 

είναι φανερό ότι καλύπτονται επαρκώς όλοι οι χώροι της γραµµατείας και 
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του αµφιθεάτρου, εκτός ίσως από τον εσωτερικό χώρο της γραµµατείας. 

Ο τελευταίος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσµενή θέση και είναι δύσκολο να 

καλυφθεί µε ταυτόχρονη απαίτηση την κάλυψη του αµφιθεάτρου και των 

υπόλοιπων γύρω χώρων. 

 

Πίνακας 4.5 

Αποτελέσµατα της µέτρησης µε ΑΡ στη θέση C3 

 
Θέση ΑΡ 

C3 
Σηµείο 

µέτρησης 
Max Min Average 

18_01 -61 -73 -66.96 

Γ1_01 -70 -80 -74.45 

Γ1_02 -76 -85 -82.18 

Γ1_03 -70 -86 -76.19 

Γ2_01 -63 -73 -67.26 

Γ2_02 -69 -81 -73.24 

Γ2_03 -51 -73 -58.38 

Γ2_04 -38 -43 -40.33 

Γ3_01 -43 -60 -48.94 

Γ3_02 -53 -69 -58.59 

Γ5_01 -52 -68 -57.09 

Γ5_02 -61 -83 -67.11 

TV_01 -61 -80 -68.84 

A2_01 -64 -79 -67.93 

A2_02 -67 -80 -71.52 

A2_03 -59 -71 -64.08 

A3_01 -77 -87 -84.19 

A3_02 -81 -86 -83.85 

A3_03 -63 -73 -68.10 

 

Η επόµενη µέτρηση πραγµατοποιήθηκε τοποθετώντας ένα ΑΡ στο 

κέντρο της πτέρυγας Γ (σηµείο C3 στο σχ. 3.1β) στην οροφή του διαδρό-

µου. Η επιλογή της θέσης έγινε µε σκοπό να συγκριθούν τα αποτελέσµα-

τα της µέτρησης αυτής µε τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των πινάκων 

4.1 και 4.2 (ΑΡ στις θέσεις C1 και C2, αντίστοιχα). Τα αποτελέσµατα της 

εν λόγω µέτρησης καταγράφονται στον πίνακα 4.5. Με σύγκριση των 

πινάκων 4.5 και 4.1 ή 4.5 και 4.2 είναι φανερό ότι οι τιµές της ισχύος δεν 

επηρεάζονται σηµαντικά από το αν η θέση του ΑΡ βρίσκεται στην οροφή 
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ή σε πλαϊνό τοίχο. Το παραπάνω συµπέρασµα αιτιολογείται µε τη σκέψη 

ότι σε εσωτερικό χώρο το σήµα φτάνει από τον ποµπό στο δέκτη από 

πολλές διαδροµές (multipath). Έτσι, η λήψη επηρεάζεται κυρίως από τις 

πολλαπλές οδεύσεις, ενώ η συµβολή του απευθείας κύµατος στην τελική 

τιµή της ισχύος είναι µικρή. 

 

Πίνακας 4.6 

Αποτελέσµατα της µέτρησης µε ΑΡ στη θέση Β1 

 

Θέση ΑΡ 

B1 
Σηµείο 

µέτρησης 
Max Min Average 

B1_01 -57 -76 -65.54 

B1_02 -51 -71 -58.82 

B2_01 -51 -67 -56.75 

B2_02 -53 -67 -59.14 

B6_01 -54 -70 -59.82 

 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί η κάλυψη των αιθουσών διδασκαλίας 

πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις τοποθετώντας ένα ΑΡ στο κέντρο του 

διαδρόµου της πτέρυγας Β (θέση Β1 στο σχ. 3.1α). Είναι φανερό, από τα 

αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 4.6, ότι η θέση αυτή 

καλύπτει  ικανοποιητικά τις αίθουσες διδασκαλίας, ακόµα και τις πιο 

αποµακρυσµένες (π.χ. αίθουσα Β.6). 

Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις της ισχύος του σήµατος τοπο-

θετώντας ταυτόχρονα τρία ΑPs, έτσι ώστε να προσοµοιωθεί καλύτερα η 

τελική λειτουργία του WLAN. Τα σηµεία πρόσβασης τοποθετήθηκαν 

στις θέσεις Τ1 (σχ. 3.1α), Τ2 και Τ3 (σχ. 3.1β): η θέση Τ1 βρίσκεται στο 

κέντρο του διαδρόµου της πτέρυγας Α στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ οι 

θέσεις Τ2 και Τ3 βρίσκονται στην πτέρυγα Γ του 1
ου

 ορόφου, στην αρχή 

και στο τέλος της πτέρυγας, αντίστοιχα. Σε κάθε σηµείο µέτρησης κατα-

γράφονταν οι τιµές της ισχύος του σήµατος και από τα 3 σηµεία πρόσβα-

σης, έτσι ώστε να µπορεί να διαπιστωθεί (πιθανή) αλληλεπικάλυψή τους. 

Τα αποτελέσµατα της σύνθετης αυτής µέτρησης παρουσιάζονται στον 
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πίνακα 4.7. Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφεται η θέση µέτρησης, 

ενώ σε κάθε επόµενη τριάδα στηλών καταγράφονται οι τιµές της στάθµης  

Πίνακας 4.7 

Αποτελέσµατα της µέτρησης µε ΑΡ στις θέσεις Τ1,Τ2,Τ3 

Θέση ΑΡ 

T1 T2 T3 
Σηµείο 

µέτρησ. 
Max Min Average Max Min Average Max Min Average 

11_01    -61 -77 -67.45 -84 -85 -84.17 

13_01    -52 -76 -59.27 -77 -85 -81.50 

14_01    -59 -84 -65.86 -82 -82 -82.00 

15_01    -64 -85 -72.92    

16_01    -64 -83 -71.78    

17_01    -62 -79 -71.80 -83 -83 -83.00 

18_01 -77 -84 -80.57 -52 -66 -58.11 -74 -83 -77.13 

Γ1_01 -78 -78 -78.00 -56 -77 -65.39 -83 -83 -83.00 

Γ1_02 -78 -78 -78.00 -61 -79 -72.34 -83 -83 -83.00 

Γ1_03    -62 -70 -65.84    

Γ2_01 -84 -84 -84.00 -50 -65 -56.82 -86 -86 -86.00 

Γ2_02    -55 -73 -59.53    

Γ2_03 -81 -84 -82.31 -61 -73 -66.41 -83 -85 -83.55 

Γ2_04 -80 -86 -82.24 -58 -70 -62.67 -82 -86 -83.63 

Γ3_01 -74 -83 -79.75 -54 -76 -58.93 -62 -82 -73.46 

Γ3_02 -78 -84 -79.98 -50 -87 -56.32 -77 -85 -82.93 

Γ4_01 -55 -85 -82.27 -50 -84 -77.13 -65 -76 -70.99 

Γ4_02 -79 -86 -83.53 -68 -82 -72.63 -73 -83 -78.15 

Γ5_01 -62 -80 -68.44 -61 -73 -65.96 -63 -77 -66.82 

Γ5_02 -70 -86 -82.60 -67 -80 -75.57 -59 -70 -63.93 

ΓΡ_01 -71 -86 -84.59 -70 -84 -81.39 -72 -81 -73.30 

ΓΡ_02 -73 -86 -83.95 -74 -85 -78.47    

TV_06 -78 -86 -81.59 -71 -85 -76.14 -52 -63 -57.23 

TV_03 -79 -79 -79.00 -73 -73 -73.00 -62 -81 -72.01 

TV_01 -80 -85 -82.70 -76 -83 -77.93 -58 -67 -62.01 

TV_02 -81 -81 -81.00 -78 -86 -85.17 -64 -82 -70.99 

A1_01 -65 -80 -71.67 -63 -73 -66.81 -65 -86 -78.25 

A2_01 -42 -53 -46.04 -72 -81 -77.22    

A2_02 -54 -65 -58.70 -71 -78 -73.45    

A2_03 -46 -64 -52.50 -70 -80 -75.05    

A3_01 -51 -71 -59.87 -50 -85 -70.54    

A3_02 -64 -77 -69.12 -76 -85 -79.94    

A3_03 -45 -63 -54.40 -62 -81 -68.82    

A4_01 -62 -77 -68.38 -75 -75 -75.00 -71 -79 -74.55 
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A4_02 -48 -72 -56.43 -83 -86 -84.63 -65 -81 -76.58 

A6_01 -59 -77 -66.45    -61 -79 -68.69 

του σήµατος (ελάχιστη, µέγιστη και µέση) το οποίο προέρχεται από το 

ΑΡ Τ1, Τ2 και Τ3, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται από τις τιµές της ισχύος 

στις 10 τελευταίες γραµµές του πίνακα 4.7, το Τ1 καλύπτει πλήρως την 

πτέρυγα Α. Επιπλέον, είναι φανερό ότι το Τ2 καλύπτει ικανοποιητικά την 

πτέρυγα Γ, µε εξαίρεση το Studio, καθώς και κάποια γειτονικά του γρα-

φεία. To T3 καλύπτει το Studio, καθώς και το γειτονικό εργαστήριο Γ.5.  

 

 

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆Ι-

ΚΤΥΟΥ 

 

Από τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που παρουσιάστηκαν στο τµήµα 4, 

είναι φανερό ότι, προκειµένου να καλυφθεί πλήρως το κτίριο του Τµήµα-

τος, απαιτείται ένα ΑΡ για κάθε µία από τις 4 πτέρυγες (δύο σε κάθε 

όροφο), ένα ΑΡ τοποθετηµένο στο αίθριο για το αµφιθέατρο, τη γραµµα-

τεία και τα γραφεία καθηγητών των 1
ου

 ορόφου, καθώς και ένα ΑΡ για 

όλους τους χώρους που ανήκουν στο Studio. Όσον αφορά στις 4 πτέρυ-

γες, τα ΑΡs τοποθετήθηκαν στο κέντρο περίπου του κάθε διαδρόµου 

(θέσεις T1, B1, C3, D), ενώ το ΑΡ στο αίθριο τοποθετήθηκε στη θέση Χ2 

(σχ. 2α). Το ΑΡ για τη κάλυψη του Studio πρόκειται να τοποθετηθεί στο 

άµεσο µέλλον, στη θέση Τ3, διότι προς το παρόν το Studio βρίσκεται στη 

φάση της εγκατάστασης. 

Τα APs τοποθετήθηκαν σε πλαστικά κουτιά προκειµένου να προστα-

τευθούν από βανδαλισµούς ή/και τη φθορά του χρόνου. ∆ιαπιστώθηκε, 

µετά από µετρήσεις ανάλογες µε εκείνες που παρουσιάστηκαν στο τµήµα 

4, ότι η επίδραση του πλαστικού περιβλήµατος στα χαρακτηριστικά 

διάδοσης του κύµατος είναι αµελητέα. Με συνδετήρες τύπου RJ45 και 

καλώδιο δικτύου  UTP cat 5 συνδέθηκαν όλα τα APs µε το switch του 

τοπικού δικτύου του τµήµατος. 
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Ο έλεγχος και η µεταγωγή των δεδοµένων πραγµατοποιείται από τον 

κεντρικό server του τµήµατος. Κάθε ένα από τα σηµεία πρόσβασης έχει 

την δική του διεύθυνση δικτύου (ΙΡ), η οποία έχει δοθεί από τον 

administrator του δικτύου. Μέσω του πύρινου τείχους προστασίας 

(firewall) που είναι εγκατεστηµένο στο server γίνεται το φιλτράρισµα των 

δεδοµένων για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέ-

χονται. 

Προκειµένου να εξασφαλιστεί η προστασία του ενσύρµατου δικτύου 

του ιδρύµατος από κακόβουλες ενέργειες τρίτων, που θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιούν ως «όχηµα» το νέο ασύρµατο δίκτυο του Τµήµατος Ηλε-

κτρονικής, πραγµατοποιήθηκαν οι ενέργειες που περιγράφονται παρακά-

τω. 

Η διέλευση των δεδοµένων πραγµατοποιείται µέσω ενός Proxy 

Server και πέντε (5) θυρών (Ports). Συγκεκριµένα, ως Proxy Server επι-

λέχθηκε ο TAURUS στη θύρα 8080 και οι 5 θύρες που είναι σε λειτουρ-

γία είναι οι εξής: 

1. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)-Port 80: πρόκειται για 

πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά (convey) πλη-

ροφοριών στον Παγκόσµιο Ιστό. Ο αρχικός σκοπός του ήταν να 

παρέχει τρόπο να δηµοσίευσης και ανάκτησης των σελίδων 

HTML. 

2. HTTPS (Secure Hyper Text Transfer Protocol)-Port 443: πρόκει-

ται για ένα σχήµα URL το οποίο είναι συντακτικά ίδιο µε το πρω-

τόκολλο ΗΤΤΡ, µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιείται από µία δια-

φορετική προεπιλεγµένη θύρα (443) και ένα πρόσθετο στρώµα 

κρυπτογράφησης - επικύρωσης µεταξύ του HTTP και του TCP. 

Το σύστηµα αυτό προτάθηκε από την εταιρία επικοινωνιών 

Netscape για να παρέχει επικύρωση και κρυπτογραφηµένη επικοι-

νωνία. Χρησιµοποιείται ευρέως στον Παγκόσµιο Ιστό για την α-

σφάλεια ιδιαίτερα «ευαίσθητων» επικοινωνιών όπως είναι οι συ-

ναλλαγές πληρωµής και τα εταιρικά logons. 
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3. IMAPS (Secure Interactive Mail Access Protocol)-Port 993: Το 

IMAPS είναι ένα πρωτόκολλο ∆ιαδικτύου στρώµατος εφαρµογής 

που επιτρέπει σε έναν τοπικό πελάτη να έχει πρόσβαση σε ηλε-

κτρονικό ταχυδροµείο σε έναν µακρινό κεντρικό υπολογιστή, µέ-

σω κρυπτογραφηµένης επικοινωνίας. 

4. POP3S (Secure Post Office Protocol v.3)-Port 995: Οι τοπικοί 

πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χρησιµοποιούν την έκδοση 3 

πρωτοκόλλου ταχυδροµείων (POP3), για να ανακτήσουν το ηλε-

κτρονικό ταχυδροµείο από έναν µακρινό κεντρικό υπολογιστή 

µέσω TCP/IP σύνδεσης µε κρυπτογραφηµένη επικοινωνία. 

5. SMTPS (Secure Simple Mail Transfer Protocol - Port 465: Οι το-

πικοί πελάτες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χρησιµοποιούν το 

πρωτόκολλο SMTPS , για να στείλουν το ηλεκτρονικό ταχυδρο-

µείο σε έναν µακρινό κεντρικό υπολογιστή µέσω TCP/IP σύνδε-

σης µε κρυπτογραφηµένη επικοινωνία 

 

  

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στα πλαίσια του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος υλοποιήθηκε 

ένα ασύρµατο τοπικό δίκτυο (WLAN) στο Τµήµα Ηλεκτρονικής. Είναι, 

πλέον, δυνατή η (ασύρµατη) πρόσβαση στο διαδίκτυο από οποιονδήποτε 

χώρο του κτιρίου και επιτυγχάνεται µέσω οποιασδήποτε συσκευής η 

οποία διαθέτει συµβατό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Ο χρήστης του 

WLAN είναι σε θέση να πραγµατοποιήσει (ασύρµατα) πλοήγηση στο 

διαδίκτυο, ανταλλαγή αρχείων και γενικά επικοινωνία µε άλλους χρήστες 

και λήψη αρχείων εκπαιδευτικού ή ενηµερωτικού περιεχοµένου. 

Προκειµένου να καθοριστεί ο αριθµός και η θέση των απαιτούµενων 

σηµείων πρόσβασης που παρέχουν τη διασύνδεση µε το υπάρχον ενσύρ-

µατο δίκτυο, ώστε να καλύπτονται όλοι οι χώροι του κτιρίου, πραγµατο-

ποιήθηκαν µετρήσεις της στάθµης του σήµατος. Μετά από επεξεργασία 

των αποτελεσµάτων διαπιστώθηκε ότι το κτίριο καλύπτεται πλήρως µε 6 
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σηµεία πρόσβασης: ένα για κάθε µια από τις 4 πτέρυγες, ένα για το αµφι-

θέατρο, τη γραµµατεία και τα γραφεία καθηγητών (τοποθετηµένο στο 

αίθριο) και ένα για το Studio. 

Με την εγκατάσταση του WLAN: (α) έχει εκλείψει η ανάγκη για ε-

γκατάσταση καλωδίων σε χώρους που δεν καλύπτει το υπάρχον (ενσύρ-

µατο) δίκτυο, (β) εξυπηρετείται άµεσα ένας συνεχώς αυξανόµενος αριθ-

µός φοιτητών, οι οποίοι, µάλιστα, εξέφρασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια για 

την αναβάθµιση των υπηρεσιών που τους παρέχει το Τµήµα, και (γ) έχει 

καταστεί δυνατή η (ασύρµατη) πρόσβαση των επισκεπτών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. 

στο διαδίκτυο (π.χ. κατά τη διοργάνωση ενός συνεδρίου ή µιας ηµερίδας), 

εξασφαλίζοντας την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 
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