
  

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

Πτυχιακή εργασία 

Επιµέλεια: Κουτσούµπας Αντώνιος (Α.Μ. 1438) 

 Κωτσιόπουλος ∆ηµήτριος (Α.Μ. 1446) 

Επιβλέπων καθηγητής: Τσακανίκας Βασίλειος 

Ακαδηµαϊκό έτος: 2015-2016 

 

 

Αντίριο, 2016 



 
2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................................... 3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο

 ..................................................................................................................................... 4 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................................................... 4 

1.1 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ....................................................................................................................... 5 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ................................................................................................................ 5 

1.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ...................................... 7 

1.3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ................................................................................................................... 7 

1.3.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................... 9 

1.4 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ........................................................................................ 12 

1.5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ...................................................................................... 12 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 ................................................................................................................................... 16 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ....................................................................................................................................... 16 

2.1 ΕΜΑΙL .......................................................................................................................................... 17 

2.2 HTTP ............................................................................................................................................ 18 

2.3 FTP ............................................................................................................................................... 19 

2.4 VIDEO CONFERENCE ............................................................................................................... 19 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 ................................................................................................................................... 23 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ....................................................................................................................................... 23 

3.1 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΟΕΙ∆Η ∆ΙΚΤΥΑ ............................................................................................ 24 

3.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ............................................................. 24 

3.1.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ .............................................................. 24 

3.2 WIMAX ......................................................................................................................................... 27 

3.2.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ................................................................................................................. 27 

3.3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ................................................................................................................................. 28 

3.3.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ................................................................................................................. 28 

3.3.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................. 29 

3.4 AD HOC ....................................................................................................................................... 30 

3.4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ................................................................................................................................. 30 

3.4.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................................. 31 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ............................................................................................................................ 35 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ................................................................................................................. 35 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.............................................................................................................................. 36 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .............................................................................................................................. 36 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ..................................................................................................................................... 37 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ .................................................................................................................... 39 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ................................................................................................................................. 41 

 

 

 



 
3 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συγκεκριµένη εργασία αφορά τα ασύρµατα δίκτυα, τα οποία εξετάζονται από 

διαφορετικές πλευρές προκειµένου να γίνει κατανοητό τι ακριβώς είναι αυτά τα 

δίκτυα, η πορεία που ακολούθησε η εξέλιξή τους µε την πάροδο του χρόνου, ο τρόπος 

µε τον οποίο εφαρµόζονται, καθώς και η χρησιµότητά τους. Φυσικά, σε ό,τι αφορά τα 

παραπάνω, µελετώνται τόσο τα πλεονεκτήµατα όσο και τα µειονεκτήµατά τους.  

Στη συνέχεια, θα αναλυθούν οι υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται από τα 

ασύρµατα δίκτυα και η λειτουργία ορισµένων από αυτές. Τέλος, θα γίνει λόγος για τα 

ασύρµατα κυψελοειδή δίκτυα καθώς και την εξέλιξη που ακολούθησαν. ∆εν θα 

µπορούσαν να παραλειφθούν ωστόσο, τα πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.11, όπως και κάποια 

από τα πιο σηµαντικά δίκτυα, τα οποία αξίζει να σηµειωθούν και να αναλυθούν 

περαιτέρω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο της εργασίας, θα γίνει αναφορά στα ασύρµατα 

δίκτυα και τον ορισµό τους. Θα γίνει φανερό πως αυτά εξελίχθηκαν µε την πάροδο 

του χρόνου προκειµένου να φτάσουν στο σηµείο που βρίσκονται σήµερα. Ακόµη, θα 

αναλυθούν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα 

συγκεκριµένα δίκτυα, καθώς και οι χρήσεις και οι εφαρµογές τους. Όλα τα 

παραπάνω, θα αναλυθούν περαιτέρω στη συνέχεια. 
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1.1 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ    

 

Τα ασύρµατα δίκτυα (wireless networks) είναι πλέον τµήµα της παγκόσµιας 

καθηµερινότητας και το µέλλον τους είναι κάτι παραπάνω από ευοίωνο. Μερικά 

χρόνια πριν, η ιδέα της ασύρµατης επικοινωνίας (wireless communication) δεν ήταν 

αποδεκτή. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, εξαπλώνεται µε γοργούς ρυθµούς. Πλέον, 

έχουν ενσωµατωθεί στη ζωή των ανθρώπων και τα συναντάµε οπουδήποτε, στο σπίτι, 

στη δουλειά, στο γιατρό ή στη διασκέδαση. Παρακάτω θα γίνει µια σύντοµη ιστορική 

αναδροµή σε ό,τι αφορά τα ασύρµατα δίκτυα, τη χρήση τους, καθώς και τις 

εφαρµογές τους.  

 

 

 

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ    

 

Η αρχή έγινε το 1886 όταν ο Heinrich Rudolf Hertz ανακάλυψε την διπολική 

κεραία και επιβεβαίωσε, το 1888 την ύπαρξη ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, τα οποία 

είχαν προβλεφθεί από τους Maxwell και Faraday. Στη συνέχεια, το 1893, ο Nicola 

Tesla κατασκεύασε το πρώτο ασύρµατο σύστηµα επικοινωνίας, ενώ το 1894 ο 

Alexander Stepanovich Popov κατασκεύασε δέκτη ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, ο 

οποίος πέτυχε µετάδοση ραδιοκυµάτων µεταξύ κοντινών κτιρίων το 1896, 6 µιλίων 

το 1898 και 30 µιλίων το 1899.  

Το 1896 παράλληλα, ο Ιταλός φυσικός Guglielmo Marconi ξεκίνησε να εκτελεί 

πειράµατα στα ραδιοκύµατα. Ίδρυσε επίσης, την εταιρία Wireless Telegraph and 

Signal Company που ήταν και η πρώτη παγκοσµίως στο είδος της τότε. Φτάνουµε 

στο 1901, όπου ο Marconi πραγµατοποίησε την επίδειξη ενός ασύρµατου 

τηλέγραφου για επικοινωνία µεταξύ πλοίου και ακτής, χρησιµοποιώντας τον κώδικα 

Morse. Αυτά ήταν και τα πρώτα υπερατλαντικά σήµατα που εστάλησαν. Έπρεπε να 

περάσουν όµως πέντε χρόνια, δηλαδή να φτάσουµε στο 1906, για να έχουµε την 

πρώτη αµφίδροµη υπερατλαντική ασύρµατη επικοινωνία από τον Reginald 

Fessenden.  
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Στη συνέχεια και µέχρι το 1940, η ασύρµατη αυτή τεχνολογία χρησιµοποιήθηκε 

από τις στρατιωτικές δυνάµεις ευρέως όπως για παράδειγµα, στην πλοήγηση 

αεροσκαφών µε τη χρήση ραδιοβοηθηµάτων από το 1920 και έπειτα, ή στην 

µετάδοση κρυπτογραφηµένων πληροφοριών που ήταν εξαιρετικά δύσκολο να 

αποκρυπτογραφηθούν.  

Το πρώτο εµπορικό δίκτυο ραδιοτηλεφωνίας έκανε την εµφάνιση του στο ευρύ 

κοινό στις αρχές της δεκαετίας του '50 από την εταιρία Bell Telephone Company 

αλλά είχε το µειονέκτηµα να έχει περιορισµένο αριθµό ταυτόχρονων συνδεδεµένων 

χρηστών. Η ανάπτυξη αυτού του δικτύου συνεχίστηκε όµως µε σκοπό την 

εξυπηρέτηση περισσότερου κόσµου και την αύξηση της αξιοπιστίας του.  

Το 1971, στο πανεπιστήµιο της Hawaii αναπτύχθηκε από ερευνητές το πρώτο 

παγκόσµιο WLAN (Wireless Local Area Network) και ονοµάστηκε Alohanet. Το 

1982, καθορίστηκε ως επίσηµο πρότυπο της ραδιοτηλεφωνίας στις Η.Π.Α. οι 

προδιαγραφές AMPS (Advanced Mobile Phone Service) ενώ ταυτόχρονα και άλλες 

χώρες άρχισαν να αναπτύσσουν κυψελωτά δίκτυα (cellular networks)  και 

χρησιµοποίησαν είτε τα πρότυπα των Η.Π.Α. είτε διαφορετικά. Πλέον τα δίκτυα αυτά 

(GSM) είναι και τα πιο διαδεδοµένα δίκτυα κυψελωτής τηλεφωνίας, κυρίως στη 

Βόρεια Αµερική. 

Το 1989, έγινε ένα εξίσου σηµαντικό βήµα στις Η.Π.Α., όπου η κανονιστική 

αρχή F.C.C. (Federal Communications Commission)  άρχισε να αποδίδει συχνότητες 

για εµπορική εκµετάλλευση (ISM bands, 900 MHz, 2.4 GHz, 5 Ghz). Έναν χρόνο 

αργότερα, το 1990, έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα προϊόντα σε συχνότητες  900 

Mhz, ενώ παράλληλα το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers, Ι.Ε.Ε.Ε.) ξεκίνησε την 

προτυποποίηση για WLANs. Τα προϊόντα σε συχνότητες  2.4 Ghz παρουσιάστηκαν 

αργότερα, το 1994 περίπου. 

Το 1997, έγινε η έγκριση του προτύπου του Ι.Ε.Ε.Ε. 802.11 και αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα την κυκλοφορία προϊόντων Ι.Ε.Ε.Ε. 802.11b το 1999. Τα συγκεκριµένα 

προϊόντα τα περιγράφει ο όρος Wi-Fi το 2000, ενώ την ίδια χρονιά, γίνεται 

προσπάθεια βελτίωσης των προϊόντων 802.11b από το 802.11WG. Φυσικά, τα 

συγκεκριµένα  ελέγχονται ως προς την ασφάλεια που παρέχουν από το 802.11TG. 
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1.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ    

 

 

1.3.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα ασύρµατα δίκτυα, όπως έχουµε αναφέρει ήδη, αποτελούν πλέον 

αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας µας και αυτό δεν είναι ένα τυχαίο 

γεγονός. Τα πλεονεκτήµατα τους είναι πολλά και η χρησιµότητά τους µεγάλη. 

Αρχικά, τα ασύρµατα δίκτυα προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να 

συνδέονται µεταξύ τους από διάφορες αποστάσεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η 

καλωδιακή σύνδεση. Αυτό διευκολύνει τη χρήση τους και καθιστά ευκολότερη την 

εγκατάσταση των ασύρµατων δικτύων, καθώς σε συγκεκριµένους χώρους δεν είναι 

δυνατή η σύνδεση µε καλώδια. Για παράδειγµα, σ’ ένα κτίριο δεν είναι εύκολο να 

συνδεθούν εύκολα οι χώροι µεταξύ τους καλωδιακά, αφού αυτό απαιτεί διαφορετικό 

τρόπο εγκατάστασης και είναι πιο δύσκολο. Αντίθετα, η εγκατάσταση των 

ασύρµατων δικτύων θεωρείται εύκολη και λιγότερο χρονοβόρα µε πολλά 

πλεονεκτήµατα. Το βασικότερο απ’ αυτά είναι ότι κάποια προβλήµατα που πιθανόν 

προκύψουν, επιλύονται ευκολότερα σε σχέση µε άλλα της καλωδιακής σύνδεσης. 

Οι χρήστες των ασύρµατων δικτύων µπορούν να είναι σε σύνδεση ακόµη και αν 

είναι αποµακρυσµένοι χάρη στην εµβέλεια που τους προσφέρεται. Η βασική 

προϋπόθεση για να βρίσκονται σε σύνδεση, είναι να υπάρχει επαρκές σήµα εκεί που 

βρίσκονται. Αυτό εξασφαλίζεται από το Wi-Fi που είναι συνδεδεµένο µε το ασύρµατο 

δίκτυο LAN. Η εµβέλεια των ασύρµατων δικτύων σε εξωτερικούς λόγω της έκτασης 

του «ελευθέρου» χώρου, η εµβέλεια που καλύπτεται είναι σαφώς µεγαλύτερη. Η 

δυνατότητα αυτή που προσφέρουν τα ασύρµατα δίκτυα των υπολογιστών µπορεί να 

συγκριθεί µ’ αυτή των κινητών, τα οποία διατηρούν µονίµως συνδεδεµένους τους 

χρήστες µεταξύ τους. Μεγάλο πλεονέκτηµα αποτελεί το ότι οι χρήστες µπορούν να 

συνδέονται στο δίκτυο µέσω υπολογιστή ακόµη και σε περίπτωση που ταξιδεύουν ή 

που βρίσκονται σε διάφορους χώρους διασκέδασης.  

Ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα των ασύρµατων δικτύων είναι ότι 

επεκτείνονται πολύ εύκολα µε τον εξοπλισµό που ήδη διαθέτουν, σε αντίθεση µε τα 

ενσύρµατα δίκτυα, στα οποία η αντίστοιχη διαδικασία είναι πιο περίπλοκη λόγω των 
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καλωδίων που χρειάζονται για τη σύνδεση. Αυτός είναι και ένας από τους 

βασικότερους λόγους για τους οποίους τα προτιµούν οι περισσότεροι χρήστες. Τα 

ασύρµατα δίκτυα είναι ικανά να ανταπεξέρθουν σε πολλές και διαφορετικές 

απαιτήσεις ταυτόχρονων χρηστών. Ο αριθµός τους µπορεί να είναι µικρός αλλά σ’ 

άλλες περιπτώσεις, ο αριθµός των χρηστών µπορεί να είναι µεγάλος ανάλογα µε τις 

δοµές του δικτύου που χρησιµοποιείται.  

Η ταυτόχρονη σύνδεσή τους είναι πλέον εύκολη υπόθεση και αρκετά γρήγορη. 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει βοηθήσει στη βελτίωση της ταχύτητας µετάδοσης 

δεδοµένων, οπότε ο αριθµός των  ταυτόχρονων χρηστών συχνά δεν επηρεάζει την 

ποιότητα και τα αποτελέσµατα της σύνδεσης. Ήδη υπάρχει µεγάλη βελτίωση των 

ταχυτήτων αυτών τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να εξελίσσεται µε το πέρας του 

χρόνου. Πλέον ένας χρήστης µπορεί να στείλει οτιδήποτε σε κάποιον άλλο σε 

ασύλληπτο χρόνο οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό και 

έχει διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την καθηµερινότητα των ανθρώπων σε πολλές 

χώρες. 

Ένα ακόµη αξιοσηµείωτο πλεονέκτηµα των ασύρµατων δικτύων είναι η 

ασφάλεια και η αξιοπιστία που παρέχουν στους χρήστες. Ένα δίκτυο ασύρµατου 

τύπου, όταν είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, µπορεί να είναι αξιόπιστο σε µεγάλο 

βαθµό. Η εξέλιξη της τεχνολογίας παίζει σηµαντικό ρόλο και σ’ αυτόν τον τοµέα, 

αφού πλέον δίνεται η δυνατότητα να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύµατος ή ακόµη, να περιλαµβάνει και να ακολουθεί διαφορετικού 

είδους διαδροµές. Οι χρήστες πλέον είναι πιο ασφαλείς, καθώς το Wi-Fi και οι 

εξελιγµένες δυνατότητές του, τους προσφέρουν προστασία σε ό,τι αφορά τα 

δεδοµένα τους. Τα τελευταία είναι προσβάσιµα σε συγκεκριµένους χρήστες, οι οποίοι 

έχουν την άδεια να τα χρησιµοποιούν και όχι σε οποιονδήποτε άλλον.  

Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση των ασύρµατων δικτύων και το κόστος της, 

πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα τελευταία χρόνια, δεν είναι δύσκολο να εγκατασταθεί 

ένα δίκτυο τέτοιου τύπου και το κόστος του είναι προσιτό. Ακόµη και αν θεωρείται 

µεγάλο για κάποιους, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η εγκατάσταση ενός ασύρµατου 

δικτύου είναι επένδυση και διευκολύνει σε πολύ µεγάλο βαθµό την καθηµερινότητά 

µας, οπότε αξίζει για τα όσα προσφέρει. Τόσο το κόστος της εγκατάστασης και της 

υλοποίησής του όσο και αυτό της συντήρησής του δεν είναι πολύ µεγάλο. Αυτός είναι 

και ο λόγος που πολλοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση σ’ αυτό διότι στην αντίθετη 
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περίπτωση, θα ήταν µικρός ο αριθµός των χρηστών. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της 

µεγάλης ανταγωνιστικότητας που υπάρχει στον χώρο, το κόστος έχει µειωθεί 

σηµαντικά και αυτό είναι προς όφελος των αγοραστών. Πλέον δεν είναι δύσκολο να 

παρέχεται σε κάποιον αυτή η δυνατότητα. Από την άλλη µεριά, σε περίπτωση που 

κάποιος χρήστης έχει ήδη ένα ενσύρµατο δίκτυο, είναι πολύ εύκολο να έχει 

πρόσβαση και σε ασύρµατο, αφού η διαδικασία σύνδεσής τους είναι απλή και 

γρήγορη. Η πλειοψηφία των ασύρµατων δικτύων εξάλλου, είναι επέκταση των 

ενσύρµατων. 

 

 

1.3.2 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ    

 

Όπως και καθετί στην τεχνολογία, έτσι και τα ασύρµατα δίκτυα έχουν τα 

µειονεκτήµατα τους. Οι ευκολίες που προσφέρουν έχουν ως συνέπεια κάποιες 

αδυναµίες, ορισµένες από τις οποίες παρουσιάζονται παρακάτω. 

Ένα βασικό µειονέκτηµα είναι ότι τα σηµερινά ασύρµατα δίκτυα λειτουργούν 

µε παρόµοιο τρόπο µε τα παλαιά δίκτυα τεχνολογίας Ethernet, καθώς το µέσο είναι 

κοινόχρηστο και half-duplex. Ένας και µόνο σταθµός εργασίας µπορεί να µεταδίδει 

κάθε στιγµή δεδοµένα και µπορεί να απασχολεί για πολλή ώρα το δίκτυο (φαινόµενο 

slamming). Το bandwidth είναι αρκετά χαµηλότερο από τα δίκτυα µεταγωγής 

ταχυτήτων 100Mbps στους σταθµούς εργασίας και 100 ή 1.000 mbps στον κορµό του 

δικτύου και τους εξυπηρετητές. Η υπερφόρτωση τέτοιων δικτύων είναι πολύ 

δύσκολη, ειδικά από υπολογιστές. 

Ένα ασύρµατο δίκτυο τεχνολογίας 802.11b µπορεί να εξασφαλίσει ταχύτητα 

11mbps σ’ έναν κάθε φορά σταθµό εργασίας, ενώ το αντίστοιχο σε ασύρµατα δίκτυα 

τεχνολογίας 802.11a και 802.11g είναι 54mbps. Επίσης, έχουµε επιβάρυνση του 

δικτύου που µειώνει το bandwidth στο 45-50% λόγω των πρωτοκόλλων ασύρµατης 

διασύνδεσης, διαχείρισης και αποφυγής συγκρούσεων. Εποµένως, το bandwidth στο 

802.11b είναι περίπου 6mbps, ενώ στα 802.11a ή 802.11g περίπου 25mbps. 

Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι τα ασύρµατα δίκτυα είναι ευάλωτα σε 

παρεµβολές. Εάν υπάρχει ισχυρός αναµεταδότης που λειτουργεί στην ίδια 
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ραδιοσυχνότητα µε ένα ασύρµατο δίκτυο που βρίσκεται κοντά του, τότε µπορεί το 

δίκτυο αυτό να καταστεί άχρηστο. Αυτό µπορεί να οφείλεται και σε µια επίθεση προς 

το δίκτυο από κάποιους κακόβολους, αφού τα ασύρµατα δίκτυα φαίνεται να είναι 

ευάλωτα σε επιθέσεις. 

Εφόσον είναι κοινόχρηστο το ασύρµατο µέσο, οι σταθµοί εργασίας µπορούν να 

δουν όλη την κίνηση που διασχίζει το µέσο. Θα πρέπει να παρθούν ορισµένα µέτρα 

προστασίας για τα δεδοµένα προκειµένου να αποφευχθεί η ανάγνωση τους από 

εξωτερικούς ή εσωτερικούς κακόβουλους χρήστες. Εξ’ ορισµού τα ασύρµατα δίκτυα, 

δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλή. Θα πρέπει να ασφαλιστεί σε πολλά επίπεδα το δίκτυο, ως 

προς το ποιος έχει πρόσβαση σ’ αυτό το µέσο, καθώς επίσης και στην υποκλοπή 

δεδοµένων. Τεχνολογίες, όπως το WPA, έχουν µειώσει σηµαντικά τέτοιους 

κινδύνους. 

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ενέργειας, έχει διαπιστωθεί ότι το ασύρµατο 

δίκτυο καταναλώνει περισσότερη ενέργεια συγκριτικά µε το ενσύρµατο. Η 

τεχνολογία έχει σίγουρα προχωρήσει και σ’ αυτόν τον τοµέα, δίνοντας µας συσκευές 

που είναι ειδικά σχεδιασµένες για την εξοικονόµησης ενέργειας. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελούν οι συσκευές Bluetooth, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

απαιτούν περισσότερη ενέργεια για τη µετάδοση του ασύρµατου σήµατος, σε 

αντίθεση µε το ενσύρµατο δίκτυο, που καταναλώνει ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια για 

τον ίδιο σκοπό. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι είναι εξίσου ενεργοβόρες.  

Ένα από τα σηµαντικότερα µειονεκτήµατα των ασύρµατων δικτύων είναι η 

εκποµπή ακτινοβολίας. Σ’ αυτό συµβάλλει η απόσταση που υπάρχει µεταξύ της 

πηγής της ακτινοβολίας, όπως για παράδειγµα, του κινητού τηλεφώνου ή του 

φορητού υπολογιστή που είναι συνδεδεµένο σε ασύρµατο δίκτυο και του σώµατός 

µας. Είναι ιδιαίτερα επιβλαβές τόσο για τον ίδιο τον χρήστη όσο και για τα άτοµα που 

βρίσκονται σε µικρή εµβέλεια απ’ αυτή την πηγή. Λόγω της σοβαρότητας του 

θέµατος, έχουν γίνει προσπάθειες να περιοριστεί η ακτινοβολία που εκπέµπεται, 

ωστόσο συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, αφού είναι ανέφικτη η απουσία 

της.  

Οι ασύρµατες ακτινοβολίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες, όπως έχει επιβεβαιωθεί 

και από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Έχει διαπιστωθεί ότι σχετίζονται µε την 

αϋπνία, την κατάθλιψη, την εµφάνιση καρκίνου, την ανδρική στειρότητα και τις 
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αποβολές εγκυµοσύνης. Φυσικά, αυτές είναι κάποιες µόνο από τις επιπτώσεις που 

έχουν στην υγεία, υπάρχουν κι άλλες. Είναι αυτονόητο ότι τα παιδιά και οι γυναίκες 

που κυοφορούν πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές, καθώς αποτελούν ευπαθείς 

οµάδες. Αυτό συµβαίνει γιατί τα παιδιά έχουν πιο ανώριµο ανοσοποιητικό σύστηµα 

και διατρέχουν µεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση µε τους ενήλικες. Φυσικά, υπάρχουν 

τρόποι να περιοριστεί η ακτινοβολία στην οποία εκτίθεται ένα άτοµο, στο βαθµό που 

αυτό είναι εφικτό, προκειµένου να προστατευτεί τόσο η δική του υγεία όσο και αυτών 

που βρίσκονται σε µικρή απόσταση. 

Στον παρακάτω πίνακα γίνονται εµφανείς οι διαφορές µεταξύ των ενσύρµατων 

και των ασύρµατων δικτύων, όπως αυτές έγιναν ήδη γνωστές κατά την ανάλυση των 

πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων τους. 

 

 ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

Χρήστες ανά δίκτυο Σχετικά πολλοί Μερικές δεκάδες 

Κινητικότητα  Μηδενική Χαµηλή 

Περιοχή παροχής 

υπηρεσιών 
Κτήρια, συγκροτήµατα ∆ωµάτια, κτίρια 

Ισχύς εκποµπής Χαµηλή Σχετικά υψηλή 

Ρυθµοί µετάδοσης 100 Mbps 10 Mbps 

∆υνατότητα 

∆ιασύνδεσης τοπικών 

δικτύων 

Μέση Υψηλή 
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1.4 ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ     

 

Τα ασύρµατα δίκτυα έχουν πολύ µεγάλη χρησιµότητα στη ζωή µας, ιδίως τα 

τελευταία χρόνια. Η χρήση τους είναι διαδεδοµένη και εκτείνεται σε διάφορους 

τοµείς. Παρακάτω θα ασχοληθούµε µε κάποιους από τους σηµαντικότερους, στους 

οποίους διακρίνεται έντονα η χρησιµότητά τους. 

Αρχικά, µε τη χρήση των ασύρµατων δικτύων µπορούµε να ενηµερωνόµαστε 

για το οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγµή θελήσουµε, µέσα από διάφορα web sites, να 

επικοινωνούµε άµεσα µε µηνύµατα ή µε κλήση µε κάποιον, όπως και να 

ενηµερωνόµαστε για τα email που µας στέλνουν µέσω του ηλεκτρονικού µας 

ταχυδροµείου. Ακόµη, κάτι πολύ σηµαντικό για τα ασύρµατα δίκτυα είναι  η 

δυνατότητα που δίνεται προκειµένου να γίνει επέκταση του ήδη υπάρχοντος 

ασύρµατου δικτύου µε αµελητέο κόστος και υποδοµή.  

Μια άλλη χρήση του ασύρµατου δικτύου που πρέπει να αναφέρουµε, αφού 

είναι πολύ συχνή, είναι σε ασύρµατες κάµερες για φύλαξη χώρων στους οποίους δεν 

µπορούµε να συνδέσουµε καλώδια για διάφορους λόγους. Επίσης, µια αρκετά 

διαδεδοµένη χρήση των συγκεκριµένων δικτύων που συναντάται σε πολύ µεγάλο 

αριθµό µαγαζιών, καφετεριών και εστιατορίων είναι το hotspot. Το hotspot δεν είναι 

ένα απλό σηµείο πρόσβασης στο διαδίκτυο αλλά µια περιοχή, η οποία καλύπτεται 

από συσκευές που διαχειρίζονται και επιτρέπουν την πρόσβαση σ’ αυτό. Ένα hotspot 

έχει εµβέλεια κάλυψης από ένα µέτρο και µπορεί ακόµη, να φτάσει στο ένα 

χιλιόµετρο κάλυψης, αν αυτό είναι επιθυµητό να γίνει. 

 

 

 

1.5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ    

 

Η ασύρµατη τεχνολογία διαθέτει µια πληθώρα εφαρµογών, οι οποίες 

απαντώνται σε πολλούς επιχειρηµατικούς κλάδους εκτός από ερασιτεχνικούς. 

Κάποιες από τις σηµαντικότερες εφαρµογές των ασύρµατων τοπικών δικτύων είναι η 

επέκταση που διαθέτουν στα ενσύρµατα δίκτυα και η δυνατότητα διασύνδεσης 
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κτηρίων. Σηµαντική είναι και η εφαρµογή που γίνεται µε τα δίκτυα Ad hoc. ∆εν 

πρέπει να παραλειφθεί όµως, η δυνατότητα για νοµαδική πρόσβαση που δίνεται 

στους χρήστες. Όλα αυτά θα αναλυθούν περαιτέρω παρακάτω.  

Αρχικά, τα ενσύρµατα δίκτυα µπορούν να επεκταθούν µέσω του σηµείου 

πρόσβασής τους χάρη στα ασύρµατα δίκτυα. Αυτό σηµαίνει ότι πλέον δεν έχουν 

καλώδια και δεν χρειάζονται οι υποδοµές που είναι απαραίτητες για τη σύνδεση σε 

τοπικά δίκτυα. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στο δίκτυο ασύρµατα 

σε οποιοδήποτε σηµείο κι αν βρίσκονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό βρίσκεται 

εντός της εµβέλειας που καλύπτεται από το ασύρµατο δίκτυο.  

Η διασύνδεση κτιρίων γίνεται µε τη σύνδεση δύο ή παραπάνω κτιρίων µέσω 

ενσύρµατων ή ασύρµατων δικτύων. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται µε διάφορα µέσα, 

όπως για παράδειγµα µέσω δροµολογητών και γεφυρών. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, 

αφού διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό την καθηµερινότητα των ατόµων που τα 

χρησιµοποιούν.  

Τα δίκτυα Ad hoc αφορούν το προσωρινό δίκτυο οµότιµων κόµβων που 

σχηµατίζονται αυθόρµητα και εξυπηρετούν τις προσωρινές ανάγκες δικτύωσης. Σ’ 

αυτή την περίπτωση, οι κόµβοι είναι ισότιµοι και επικοινωνούν απ’ ευθείας ο ένας µε 

τον άλλον. Αυτό έχει το βασικό πλεονέκτηµα ότι για τη σύνδεση δεν απαιτείται 

κάποια υποδοµή. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτού του είδους χρήσης είναι η 

επικοινωνία των χρηστών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σεισµός. ∆ίνεται 

επίσης, η δυνατότητα να υπάρχει δικτύωση σε αποµακρυσµένες περιοχές, όπως σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις που είναι αναγκαία η σύνδεση στο δίκτυο. Τέλος, 

παρέχεται η δυνατότητα δικτύωσης µεταξύ συγκεκριµένων χρηστών, όπως για 

παράδειγµα µεταξύ των µελών ενός συνεδρίου που θέλουν να ανταλλάξουν κάποια 

αρχεία µεταξύ τους.  

Σε ό,τι αφορά τη νοµαδική πρόσβαση, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να 

έχει παροδική πρόσβαση σε ένα σηµείο εξυπηρέτησης και του προσφέρονται 

υπηρεσίες που διαθέτει το σταθερό δίκτυο, όπως για παράδειγµα η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Ο χρήστης µπορεί να συνδέεται στο δίκτυο ακόµη και όταν βρίσκεται σε 

κάποιο hot spot ή αεροδρόµιο. Φυσικά, αυτό συµβαίνει και σε άλλους χώρους, οι 

οποίοι θα αναλυθούν περαιτέρω παρακάτω.  
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Τα hot spots είναι σηµεία, όπου συγκεντρώνεται κόσµος και υπάρχει ανάγκη για 

µετάδοση δεδοµένων. Τέτοια σηµεία είναι ένα εµπορικό κέντρο ή ένας χώρος 

διασκέδασης, όπου ο χρήστης µε την συσκευή του ανεξάρτητα µε το αν αυτή είναι 

κινητό, laptop ή tablet, θα µπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο και να ενηµερωθεί για το 

οτιδήποτε. Αυτό συµβαίνει και σε χώρους εκπαίδευσης, όπου πλέον είναι απαραίτητη 

η πρόσβαση στο διαδίκτυο τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους µαθητές. 

Σε ό,τι αφορά τους χώρους ψυχαγωγίας δηλαδή καφετέριες, bar και εστιατόρια, 

η δυνατότητα που δίνουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

ασύρµατα, είναι πολύ σηµαντική και συµβάλλει στη διαφοροποίησή τους από τους 

ανταγωνιστές. Εκτός από το συγκεκριµένο πλεονέκτηµα, υπάρχει ακόµη ένα πολύ 

βασικό που αφορά τη διευκόλυνση της δουλειάς του προσωπικού, αφού µε ειδικές 

ασύρµατες συσκευές που συνδέονται σ’ ένα δίκτυο µπορούν να πάρουν παραγγελίες 

πιο εύκολα και γρήγορα.  

Φυσικά, δεν πρέπει να παραλειφθεί η σηµασία του ασύρµατου δικτύου για 

οικιακή χρήση, αφού πλέον οι χρήστες µπορούν να είναι σε σύνδεση από 

οποιοδήποτε σηµείο του σπιτιού τους, χωρίς να είναι υποχρεωτική η σύνδεση µέσω 

καλωδίων, η οποία δεν είναι και πάντα εφικτή. 

Στις µέρες µας, είναι απαραίτητο να υπάρχει και στις ξενοδοχειακές µονάδες 

ασύρµατο δίκτυο, το οποίο είναι ένα από τα κριτήρια που έχει κάποιος για την 

επιλογή ενός ξενοδοχείου. Κάποιος που διαµένει σ’ ένα ξενοδοχείο για κάποιο 

διάστηµα, θέλει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειµένου να ενηµερώνεται, 

οπότε είναι πολύ σηµαντικό να του παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Η εγκατάσταση και 

η συντήρηση µιας υποδοµής δικτύου είναι σχετικά οικονοµική, αφού το κόστος είναι 

χαµηλό και οι υπηρεσίες που προσφέρει πολλές. Γι’ αυτό το λόγο, πολλές 

επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον ασύρµατο δίκτυο. 

Η ασύρµατη δικτύωση στους χώρους των αεροδροµίων είναι µέσο που 

προσφέρει ενηµέρωση στους επιβάτες για τις πτήσεις και τους προορισµούς. Επίσης, 

όσο χρόνο βρίσκεται κάποιος σε αναµονή µπορεί εύκολα να δει τα email του ή να 

ασχοληθεί µε κάποια ψυχαγωγική υπηρεσία. Μια άλλη λύση της ασύρµατης 

δικτύωσης σ’ ένα αεροδρόµιο είναι ο έλεγχος των εισιτήριων από τους υπαλλήλους, 

οι οποίοι χρησιµοποιούν κάποιες ασύρµατες συσκευές ώστε να αποφευχθεί ο 

συνωστισµός και η παρατεταµένη αναµονή των επιβατών.  
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Στο σηµερινό περιβάλλον εργασίας, είναι εµφανής η ανάγκη χρήσης ασύρµατης 

δικτύωσης, αφού οι χρήστες έχουν µεγάλη κινητικότητα. Οι υπάλληλοι κάνουν χρήση 

φορητών υπολογιστών για να µπορούν να δουλεύουν και εκτός γραφείου τους και να 

έχουν πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο τόσο για να ελέγχουν ανά πάσα στιγµή τα αρχεία 

και τα email τους όσο και για να βρίσκουν εύκολα διάφορες πληροφορίες από 

οποιοδήποτε σηµείο στο εταιρικό περιβάλλον. Αυτό βοηθάει σηµαντικά και στην 

παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Η ανάπτυξη αυτού του ασυρµάτου δικτύου είναι 

πιο εύκολη και γρήγορη µε λιγότερα χρήµατα σε αντίθεση µε του ενσύρµατου που θα 

ήταν πιο δύσκολη και χρονοβόρα, αν δεν ήταν αδύνατη. Για τους παραπάνω λόγους, 

η χρήση ασύρµατης δικτύωσης είναι ιδιαίτερα πλεονεκτική για προσωρινές 

εγκαταστάσεις, όπως αίθουσες συνεδριάσεων. Έτσι οι εφαρµογές αφορούν κάθε 

εργασιακό χώρο σε βιοµηχανία, υπηρεσίες και εµπόριο. 

Οι εταιρίες που ασχολούνται µε το εµπόριο χρησιµοποιούν ασύρµατες 

συσκευές, οι οποίες χρησιµοποιούνται για τις παραγγελίες. Αυτές παρέχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τους πελάτες και τα προϊόντα και προσφέρουν 

καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες. Στις βιοµηχανίες, η ασύρµατη δικτύωση µπορεί 

να βοηθήσει στην παροχή γρήγορης πρόσβασης σε µια βάση δεδοµένων από τους 

µηχανικούς και τον διευθυντή της γραµµής παραγωγής. Κατάλληλες συσκευές πλέον 

βοηθάνε στην επίτευξή της, ενώ τα προηγούµενα χρόνια, αυτό δεν ήταν εφικτό. 

Τέλος, στον χώρο υπηρεσιών προσφέρεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης σε 

συνδυασµό µε την δυνατότητα κίνησης του χρήστη σε διάφορες συνεδριάσεις. 

Τα παραπάνω είναι κάποια από τα βασικά πλεονεκτήµατα των ασύρµατων 

δικτύων ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή. Είναι φανερό πως τα συγκεκριµένα 

δίκτυα έχουν πολλές εφαρµογές και αυτό δείχνει γιατί είναι πλέον τόσο σηµαντικά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σ' αυτό το κεφάλαιο της εργασίας, θα γίνει παρουσίαση και επεξήγηση των 

υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται στα ασύρµατα δίκτυα. Επίσης, θα αναλυθεί η 

λειτουργία και τα δοµικά στοιχεία µερικών εξ αυτών. 
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2.1 ΕΜΑΙL    

 

        Ο όρος Email χρησιµοποιείται για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Η συγκεκριµένη 

υπηρεσία επιτρέπει τη συγγραφή, την αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευση 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Η ανταλλαγή µηνυµάτων γίνεται διαµέσου των 

υπολογιστών, αφού δοθούν ηλεκτρονικές διευθύνσεις αµφοτέρων. Τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης είναι δύο και χωρίζονται από το σύµβολο @. Αυτά είναι: α) 

Το όνοµα του χρήστη συνήθως και β) το πεδίο (domain) πρώτου επιπέδου, το πεδίο 

δευτέρου επιπέδου, τρίτου επιπέδου κ.λ.π. που χωρίζονται µεταξύ τους µε το 

σύµβολο της τελείας(.). Για παράδειγµα, η διεύθυνση κάποιου χρήστη του τµήµατος 

επιστήµης υπολογιστών του πανεπιστήµιου του Ηρακλείου Κρήτης θα µπορούσε να 

είναι John@crete.csd.uch.gr, όπου John είναι το όνοµα του χρήστη, crete το όνοµα 

του υπολογιστή που παρέχει τις υπηρεσίες, csd το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 

(Computer Science Department), uch το πανεπιστήµιο του Ηρακλείου (University of 

Crete Herakleion) και gr το σύµβολο της Ελλάδας. Όταν γίνεται εγκατάσταση ενός 

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, πρέπει να δηλωθούν κάποια στοιχεία:  

• Ο σταθµός εξυπηρέτησης εισερχόµενης αλληλογραφίας (Incoming Mail 

Server), που είναι ο υπολογιστής, ο οποίος διαχειρίζεται µέσω του 

πρωτόκολλου επικοινωνίας POP (Ρost Office Protocol) τα µηνύµατα 

εισερχόµενης αλληλογραφίας κάποιου χρήστη. Για το λόγο αυτό λέγεται και 

σταθµός εξυπηρέτησης ΡΟΡ (POP Server). Τα µηνύµατα που προορίζονται για 

κάποιον χρήστη αποθηκεύονται στον POP Server έως ότου ο χρήστης 

ενεργοποιήσει την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του και 

παραλάβει τα µηνύµατα του. 

• Ο σταθµός εξυπηρέτησης εξερχόµενης αλληλογραφίας (Outgoing Mail 

Server), που είναι ο υπολογιστής που διαχειρίζεται µέσω του πρωτόκολλου 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) τα µηνύµατα εξερχόµενης 

αλληλογραφίας του χρήστη. Χρησιµεύει για να αποθηκεύεται προσωρινά το 

µήνυµα που αποστέλλεται σε κάποια άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση, µέχρι να 

το παραλάβει ο κάτοχος αυτής της διεύθυνσης. 

• Το όνοµα χρήστη (User Name), που είναι το όνοµα µε το οποίο κάποιος 

χρήστης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου γίνεται γνωστός στον οργανισµό 
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παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ανάλογα µε το πρόγραµµα 

που χρησιµοποιείται, η έννοια αυτή µπορεί να αποδίδεται και µε ισοδύναµους 

όρους, όπως λογαριασµός (Account), κωδικός χρήστη (UserID), όνοµα 

µέλους (Member Name), κωδικός µέλους (MemberID) κ.λ.π.  

• Ο κωδικός πρόσβασης (Password), ο οποίος χρησιµοποιείται προκειµένου να 

επιτραπεί η ηλεκτρονική σύνδεση του χρήστη µε την ISP. Με την ανάγνωση 

του κωδικού πρόσβασης, ο χρήστης αναγνωρίζεται ως συνδροµητής και του 

δίνεται η άδεια πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

• Το όνοµα του αποστολέα (From), που είναι το όνοµα µε το οποίο εµφανίζεται 

ως αποστολέας κάποιος χρήστης του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα 

µηνύµατα που στέλνει σε άλλους χρήστες του διαδικτύου.  

• Η διεύθυνση λήψης µηνύµατος (Reply To), είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση 

κάποιου χρήστη απ’ όπου αυτός λαµβάνει τα µηνύµατα που του 

αποστέλλονται από άλλους χρήστες. 

 

 

2.2 HTTP    

 

Το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερκειµένου (HyperText Transfer Protocol, 

HTTP)  χρησιµοποιείται για να µεταφέρει δεδοµένα ανάµεσα στο διακοµιστή και στο 

πελάτη. 

Αρχικά, το πρωτόκολλο δεν έδινε καµία πληροφορία εκτός από την 

εξυπηρέτηση µιας σελίδας κειµένου. Αυτός που το εξέλιξε ήταν ο Μπέρνερς Λι και το 

έκανε εφικτό µε την δηµιουργία του  Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web, WWW). 

Σήµερα, χρησιµοποιείται εκτενώς παγκοσµίως χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση από τον 

χρήστη. 

Η αρχική διαδικασία που ακολουθούσε το HTTP ήταν:  

• Σύνδεση στον εξυπηρετητή 

• Ερώτηση προς τον εξυπηρετητή 

• Απάντηση από τον εξυπηρετητή 
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• Αποσύνδεση 

Στη σηµερινή του µορφή έχει εξειδικευθεί πιο πολύ αλλά τίθεται θέµα της 

ασφαλείας του. 

 

 

2.3 FTP    

 

Ο όρος FTP αφορά το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων (File Transfer 

Protocol, FTP). Ο χρήστης χρησιµοποιεί έναν υπολογιστή για να µεταφέρει αρχεία σ’ 

έναν άλλον υπολογιστή που βρίσκεται µακριά. Πρώτο βήµα είναι να δώσει ο χρήστης 

ένα όνοµα και έναν κωδικό πρόσβασης. Ύστερα, µπορεί να µεταφέρει αρχεία από 

τοπικό επίπεδο στον αποµακρυσµένο υπολογιστή και το αντίστροφο. 

Το HTTP και το FTP έχουν κοινά στοιχεία αλλά και διαφορές, µε την πιο 

σηµαντική ως προς τις συνδέσεις. Το FTP χρησιµοποιεί δύο συνδέσεις, µια σύνδεση 

ελέγχου και µια σύνδεση δεδοµένων. Η πρώτη χρησιµοποιείται για αποστολή 

πληροφοριών και η δεύτερη για αποστολή αρχείων. 

 

 

2.4 VIDEO CONFERENCE     

 

Video Conference είναι η οπτική και ηχητική επικοινωνία πραγµατικού χρόνου 

µεταξύ ατόµων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες, γνωστή ως 

τηλεδιάσκεψη στα ελληνικά. Κατά κύριο λόγο, χρησιµοποιείται για ανταλλαγή ιδεών, 

απόκτηση πληροφοριών, εκπαίδευση και διαχείριση οργανισµών. Συνήθως, 

υποστηρίζει τις εξής λειτουργίες: 

• Οπτικοακουστική επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων (π.χ. συνοµιλία, 

υποβολή γραπτών ερωτήσεων). 

• ∆ιαµοιρασµός δεδοµένων και εφαρµογών (π.χ. κοινή χρήση εγγράφου του 

Word, χρήση whiteboard, µεταφορά αρχείων). 
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Σαν ιδέα η τηλεδιάσκεψη δεν είναι νέα, καθώς από την δεκαετία '60 

λειτουργούσαν σε µερικές χώρες ειδικά εξοπλισµένοι επιχειρησιακοί χώροι. Αν και η 

ποιότητα του ήχου και της εικόνας ήταν ικανοποιητική, υπήρξαν δύο σηµαντικοί 

περιορισµοί, το υπερβολικό κόστος και το αναγκαίο εύρος ζώνης. Πιο αναλυτικά, το 

κόστος λειτουργίας και ανάπτυξης ήταν µεγάλο και δεν υπήρχε το απαιτούµενο εύρος 

ζώνης για τη λειτουργία της τηλεδιάσκεψης στις εγκαταστάσεις του χρήστη. 

Προχωρώντας όµως η τεχνολογία, επέτρεψε να διαδοθεί στο ευρύ κοινό η 

τηλεδιάσκεψη. 

Πλέον, ο πιο διαδεδοµένος τύπος τηλεδιάσκεψης είναι αυτή του γραφείου. Ο 

χρήστης πλέον κάθεται στο γραφείο του και συνδιασκέπτεται µε τους άλλους 

συµµετέχοντες χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή του. 

Τα συστήµατα διαχωρίζονται σε δύο βασικούς τύπους, αυτόν του γραφείου και 

της αίθουσας, έχοντας ως κριτήριο τον αριθµό ατόµων που εξυπηρετούν. Τα πρώτα 

µπορούν να εξυπηρετήσουν έναν µεµονωµένο χρήστη σε κάθε σηµείο και δουλεύουν 

σε ταχύτητες µετάδοσης που στη περίπτωση του ISDN κυµαίνονται από 128 έως 

384Kbps. Αντίθετα, τα δεύτερα είναι αυτόνοµα συστήµατα που χρησιµοποιούνται για 

την εξυπηρέτηση µιας οµάδας εργασίας ή τηλετάξης σε κάθε σηµείο (πολλά άτοµα 

στον ίδιο χώρο). Εγκαθίστανται σε ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες και αποτελούνται 

από ισχυρό codec, πολλαπλές εισόδους/εξόδους για εικόνα και ήχο, οθόνες, σύστηµα 

ήχου και περιφερειακά. Οι ταχύτητες που υποστηρίζουν είναι υψηλότερες (πάνω από 

ISDN τυπικά 384Kbps και άνω) και παρέχουν υψηλότερη ποιότητα εικόνας και ήχου. 

Τα δοµικά στοιχεία ενός συστήµατος τηλεδιάσκεψης είναι: 

• Ένα PC εφοδιασµένο µε µια καλή κάρτα ήχου, όπου θα συνδεθούν το 

µικρόφωνο και τα ηχεία. 

• Μια ή καλύτερα δύο συσκευές λήψης κινούµενων εικόνων (camera), µια για 

τη λήψη των χρηστών και µια για το πίνακα. 

• Ένα σύστηµα κωδικοποίησης-αποκωδικοποίησης των σηµάτων εικόνας και 

ήχου (codec), ρόλο που συνήθως τον παίζει το modem, το οποίο αναλαµβάνει 

τη µετατροπή των αναλογικών σηµάτων (βίντεο, φωνή και δεδοµένα) σε 

ψηφιακή µορφή και τη συµπίεση τους, ώστε να µεταδοθούν µέσα από το 

δίκτυο. 
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• Κατάλληλο λογισµικό για την τηλεδιάσκεψη. 

• Σύνδεση µε το internet, παρόλο που σύνδεση σηµείου µε σηµείο µπορούµε να 

πετύχουµε και µέσω του επιλογικού τηλεφωνικού δικτύου (αναλογικού ή ISDN, 

το δεύτερο συνιστάται). 

Η τηλεδιάσκεψη χωρίζεται σε τρία είδη:  

• Σηµείο µε σηµείο, όπου η επικοινωνία γίνεται µόνο µεταξύ δύο σταθµών 

εργασίας. Συνήθως, είναι ιδιωτική η διάσκεψη αυτή και γι’ αυτό εξοπλίζεται µε 

τη δυνατότητα ενεργοποίησης διαφόρων συστηµάτων ασφάλειας και 

κρυπτογράφησης. 

• Σηµείου προς πολλαπλά σηµεία, όπου υπάρχει µονόδροµη ηχητική και οπτική 

ροή από τον έναν σε πολλούς σταθµούς εργασίας. 

• Πολλαπλών σηµείων (2 τουλάχιστον ατόµων), όπου ο κάθε χρήστης 

συνδέεται µε έναν σταθµό εξυπηρέτησης τηλεδιάσκεψης (γέφυρα). Τα 

δεδοµένα που λαµβάνει ο σταθµός εξυπηρέτησης από κάποιο χρήστη τα 

προωθεί αυτόµατα σ’ όλους τους υπόλοιπους συνδεδεµένους χρήστες. Όταν 

ένας χρήστης συνδέεται µε µία οµαδική τηλεδιάσκεψη παρέχεται σ’ αυτόν η 

δυνατότητα επιλογής των ατόµων µε τους οποίους επιθυµεί να συνοµιλήσει. 

Επίσης, για την εξασφάλιση της επιθυµητής µυστικότητας µιας συνοµιλίας, 

παρέχεται η δυνατότητα της αυθεντικότητας (authentication) και της 

εξουσιοδότησης (authorization) του συνοµιλητή. 

Κάποιοι βασικοί και χρήσιµοι όροι της τηλεδιάσκεψης που πρέπει να είναι 

γνωστοί, είναι οι ακόλουθοι: 

Τερµατικά: Τερµατικές συσκευές που υποστηρίζουν επικοινωνίες φωνής και 

προαιρετικά επικοινωνίες δεδοµένων και κινούµενης εικόνας. 

Gateways: Παρέχουν υπηρεσίες µετάφρασης πρωτοκόλλων, αποκατάστασης, 

τερµατισµού κλήσεων και µετατροπής της πληροφορίας. 

Gatekeepers: Τυποποιούν διαδικασίες ελέγχου της πρόσβασης στο δίκτυο και 

διαχείρισης του εύρους ζώνης που διατίθεται για την τηλεδιάσκεψη. 

Multipoint Control Units (MCUs): Επιτρέπουν την επικοινωνία πολλών τερµατικών 

µεταξύ τους. 
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Ρυθµός σύνδεσης: Tο απαραίτητο εύρος ώστε να µην παρατηρείται 

υποβάθµιση της παρεχόµενης ποιότητας υπηρεσίας αλλά και σπατάλη των πόρων του 

δικτύου. Μονάδα µέτρησής του είναι το bits/sec ή bps. 

Data Πρωτόκολλα τηλεδιάσκεψης: πρότυπα τηλεδιάσκεψης που παρουσίασε 

η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunications Union, ITU) 

και έχει θεσπίσει τα πρωτόκολλα Η.320, Η.323 και Η.324 που αποτελούν πρότυπα 

τηλεδιάσκεψης πάνω από συνδέσεις ISDN, τοπικό δίκτυο LAN και από παραδοσιακό 

τηλεφωνικό δίκτυο. Καθένα από τα 59 πρωτόκολλα αυτά διαιρείται σε µια σειρά από 

επί µέρους πρωτόκολλα, τα οποία οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες, όπως στον 

πίνακα. Στην πρώτη κατηγορία, περιλαµβάνονται τα πρωτόκολλα Η.261, Η.263 και 

Η.263+, τα οποία καθορίζουν τους αλγόριθµους συµπίεσης και τις αναλύσεις της 

εικόνας που χρησιµοποιείται κατά την τηλεδιάσκεψη.  

Στη δεύτερη κατηγορία υπάρχουν τα πρωτόκολλα G.711, G.722, G.723, G.728 

και G.729, που επικεντρώνονται στις απαιτήσεις για τη µεταφορά του ήχου. Τέλος, 

στην τρίτη κατηγορία υπάρχει το πρωτόκολλο Τ.120 που ασχολείται µε τη µεταφορά 

των δεδοµένων. Τηλεδιάσκεψη πάνω από ISDN δίκτυα (πρότυπο Η.320) 

 

 

Τηλεδιάσκεψη πάνω από IΡ δίκτυα: Το πρωτόκολλο ΙΡ βασίζεται στη 

µεταγωγή πακέτου (Packet switching) και δεν παρέχει εγγυηµένη ποιότητα υπηρεσίας 

αλλά είναι ένα πρωτόκολλο καλύτερης προσπάθειας (µεταβλητές καθυστερήσεις 

µετάδοσης, µη εξασφαλισµένο εύρος ζώνης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο
  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ    

 

Στο τρίτο µέρος της εργασίας, θα γίνει λόγος για τα ασύρµατα κυψελοειδή 

δίκτυα καθώς και την εξέλιξή τους, αναλύοντας τις γενιές τους. Επίσης, θα γίνουν 

γνωστά άλλα δίκτυα όπως τα WIMAX, το Bluetooth και τα Ad Hoc δίκτυα. Τέλος, 

δεν θα µπορούσαν να παραλειφθούν τα πρωτόκολλα ΙΕΕΕ 802.11 και η εξέλιξή τους 

µέσω των προτύπων που τα αποτελούν. 
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3.1 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΟΕΙ∆Η ∆ΙΚΤΥΑ 

 

3.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ    

 

Τα ασύρµατα κυψελοειδή δίκτυα (cellular wireless networks) είναι τα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας µε κυψελοειδή µορφή, τα οποία αυξάνουν τη συνδροµητική 

χωρητικότητα του συστήµατος και παρέχουν εκµετάλλευση του φάσµατος των 

ραδιοσυχνοτήτων που είναι διαθέσιµα. Ακόµα, υπάρχει η δυνατότητα ραδιοκάλυψης 

µεγάλης έκτασης περιοχών. Όλα αυτά αυξάνουν την ποιότητα της επικοινωνίας των 

συνδροµητών της κινητής τηλεφωνίας.   

 

 

3.1.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

Τα ασύρµατα κυψελοειδή δίκτυα εξελίχθηκαν σταδιακά. Οι διαφορές που 

προέκυψαν από την εξέλιξή τους, τα διαχωρίζει σε τέσσερις γενιές, οι οποίες θα 

αναλυθούν παρακάτω: 

 

 

• ∆ίκτυα Πρώτης Γενιάς (1
st
 Generation -1G) 

Τη δεκαετία του ‘70 έκαναν την εµφάνισή τους τα ∆ίκτυα Πρώτης Γενιάς (1st 

Generation -1G) και υλοποιήθηκαν τη δεκαετία του ‘80. Τα συστήµατα αυτής της 

γενιάς ήταν αναλογικά, στα οποία η φωνή ήταν η κύρια κυκλοφορία και επιπλέον, 

είχαν χαµηλή χωρητικότητα. Οι ρυθµοί µετάδοσης κυµαίνονταν στα 8-10 Kbps. Ένα 

από τα πιο αντιπροσωπευτικά συστήµατα αυτής της γενιάς είναι το AMPS (Advanced 

Mobile Phone System). Το σύστηµα αυτό αναπτύχθηκε από την AT&T Bell Labs και 

είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές σε Η.Π.Α., Νότια Αµερική, Αυστραλία και Κίνα. 

• ∆ίκτυα ∆εύτερης Γενιάς (2
nd

 Generation –2G) 



 
25 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 εµφανίστηκαν τα ∆ίκτυα ∆εύτερης Γενιάς (2nd 

Generation – 2G), τα οποία επίσης, υλοποιήθηκαν την ίδια δεκαετία. Τα πρότυπα που 

ανήκουν σ’ αυτήν την γενιά είναι ψηφιακής µορφής και εµπορικής χρήσης. Η 

διαφορά αναµεσά στην 1η µε την 2η γενιά είναι ότι αυξήθηκε η χωρητικότητα µέχρι 

και 3 φορές. Οι ρυθµοί µετάδοσης βρίσκονται στην τάξη των 10 Kbps. Οι υπηρεσίες 

σ’ αυτήν την γενιά είναι η φωνή, τα γραπτά µηνύµατα και το fax. Τα 

αντιπροσωπευτικά συστήµατα της συγκεκριµένης γενιάς είναι το GSM (Global 

Systems for Mobile communications). Είναι ευρωπαϊκό πρότυπο µετάδοσης φωνής, 

µηνυµάτων και φαξ. Οι ρυθµοί µετάδοσης σ’ αυτό το πρότυπο είναι περίπου 25 Kbps. 

Ένα άλλο σύστηµα είναι το IS-95 (United States Digital Cellular Standard) έχει 

χωρητικότητα 8-10 φορές µεγαλύτερη από το AMPS και οι ρυθµοί µετάδοσης είναι 

14,4 Kbps. 

Η εξέλιξη αυτής της γενιάς είναι το 2.5G που αφορά τα ψηφιακά συστήµατα. 

Έχει µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης σε σύγκριση µε την προηγούµενη και οι 

υπηρεσίες του εξελίχθηκαν στη µεταφορά δεδοµένων εκτός από φωνής. Πλέον 

µπορούµε να κάνουµε σύνδεση στο internet και αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα. 

Αντιπροσωπευτικό πρότυπο είναι το GPRS (General Packet Radio Service), το οποίο 

στηρίζεται στο GSM και οι ρυθµοί µετάδοσης είναι 56-114 Kbps. Ένα ακόµα 

σηµαντικό πρότυπο είναι το EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) που 

έχει βελτιωµένες τεχνικές κωδικοποίησης και οι ρυθµοί µετάδοσης φτάνουν µέχρι και 

τα 384 Kbps. 

 

 

• ∆ίκτυα Τρίτης Γενιάς (3
th

 Generation – 3G) 

Με το πέρασµα των χρόνων και λόγω της µεγάλης ζήτησης και του ρυθµού που 

αξίωνε την αύξηση της ταχύτητας µεταφοράς δεδοµένων, εξελίχθηκαν περαιτέρω τα 

ασύρµατα κυψελοειδή δίκτυα. Αυτά τα δίκτυα ονοµάζονται ∆ίκτυα Τρίτης Γενιάς (3th 

Generation – 3G). Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς, που τη 

διαφοροποιούν από τις άλλες είναι οι υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης, οι οποίοι είναι 

περίπου 2Mbps. Προσφέρει υποστήριξη πολυθεσιών εφαρµογών, όπως εφαρµογές 

internet, ταυτόχρονη µεταφορά δεδοµένων και φωνής και τηλεδιάσκεψη. Οι χρήστες 

έχουν πρόσβαση από οποιοδήποτε σηµείο στον κόσµο και από οποιοδήποτε δίκτυο. 
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Κάποια βασικά πρότυπα είναι το 3GPP UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications System), το οποίο στηρίζεται στο σύστηµα GSM/EDGE  και οι 

ρυθµοί µετάδοσης φτάνουν µέχρι και τα 2Mbps. Ένα άλλο αξιοσηµείωτο πρότυπο 

είναι το 3GPP2 CDMA 2000 που εστιάζει στη συµβατότητα µε το σύστηµα IS-95 και 

οι ρυθµοί µετάδοσης είναι µέχρι και 2Mbps.  

 

• ∆ίκτυα Τέταρτης Γενιάς (4
th 

Generation - 4G)  

Η εξέλιξη συνεχίστηκε µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία της Τέταρτης Γενιάς 

∆ικτύων (4th Generation - 4G). Ο όρος 4G είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένος και  

χρησιµοποιείται για την περιγραφή του εποµένου βήµατος στις ασύρµατες 

τηλεπικοινωνίες. Τα δίκτυα θα είναι ικανά να παρέχουν µια πειρακτική IP (Internet 

Protocol) λύση, όπου η φωνή, τα δεδοµένα και η συνεχής ροή πολυµέσων θα 

παρέχονται στους χρήστες οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα και µάλιστα σε 

µεγαλύτερη περιοχή ρυθµών δεδοµένων συγκριτικά µε τις προηγούµενες γενιές. 

Τα συστήµατα θα είναι πλήρως IP-βασισµένα σε ενοποιηµένα συστήµατα και 

θα µπορούν να παρέχουν 100 Mbit/s και 1 Gbits/s ταχύτητες τόσο σε εσωτερικό όσο 

και σε υπαίθριο χώρο µε επιπλέον ποιότητα και µεγαλύτερη ασφάλεια. Στην εξέλιξη 

αυτή των δικτύων έχουµε µεγάλη ταχύτητα, µεγάλη χωρητικότητα και χαµηλό κόστος 

ανά bit. Οι στόχοι των 4G δικτύων είναι να αποτελούν φασµατικά αποδοτικά 

συστήµατα (σε bits/s/Hz και bits/s/site), θα έχουν µεγάλη δικτυακή χωρητικότητα και 

οι χρήστες θα είναι περισσότεροι και ταυτόχρονοι ανά κελί. Επίσης, θα έχει οµαλή 

µετάδοση διαµέσου ετερογενούς δικτύου και µεγάλη ποιότητα υπηρεσιών για τις 

επόµενες γενιές πολυµέσων (πραγµατικός χρόνος ακοής, µεγάλη ταχύτητα µετάδοσης 

δεδοµένων, κινητή τηλεόραση).  
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3.2 WIMAX 

 

Ένα από τα τελευταία επίτευγµατα της ασύρµατης δικτύωσης είναι η 

τεχνολογία WIMAX. Όσο αυξάνεται η χρήση του ίντερνετ, τόσο αυξάνονται και οι 

απαιτήσεις των χρηστών (µεµονοµένα άτοµα-επιχειρήσεις) για πιο γρήγορες 

ταχύτητες και µεγαλύτερη εµβέλεια στην επικοινωνία. Το WIMAX τα προσφέρει 

αυτά δίνοντας µεγαλύτερες επιδόσεις και αποτελέσµατα σε σχέση µε το ευρέως 

γνώστο Wi-Fi. 

Μελλοντικά, προβλέπεται η εξάπλωση του WIMAX για την παροχή υπηρεσιών 

ευρυζωνικής πρόσβασης στο ίντερνετ σε τελικούς χρήστες. Η εγκατάσταση του 

εξοπλισµού θα είναι ιδιαίτερα εύκολη και θα µοίαζει µε τον σηµερινό τρόπο 

εγκατάστασης µιας κάρτας δικτύωσης  Wi-Fi. 

 

3.2.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ    

 

• ∆εν απαιτείται η εγκατάσταση και χρήση καλωδίων για την ανάπτυξη 

ανεξάρτητων ασύρµατων δικτύων τηλεπικοινωνιών.  

• Ο συνδροµητής θα µπορεί να χρησιµοποιεί τη σύνδεση του είτε εν κινήσει στη 

πόλη του ή την χώρα του, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό σήµερα µε τις συνδέσεις 

ADSL αλλά ούτε και µε το Wi-Fi λόγω της εµβέλειας. 

• Σε σύγκριση µε ένα ενσύρµατο δίκτυο, ένα δίκτυο WIMAX µπορεί να 

εγκατασταθεί εύκολα, µέσα σε λίγες µέρες. 

• Επιτρέπει την πραγµατοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων και βιντεοκλήσεων 

λόγω των υψηλών ταχυτήτων µετάδοσης δεδοµένων που προσφέρει. 

Υπάρχουν όµως και περιορισµοί: 

Όσο µεγαλώνει η απόσταση, τόσο εξασθενούν και οι ταχύτητες µετάδοσης. 

Θεωρητικά αν και σε ιδανικές συνθήκες αποδίδει ταχύτητα 70Mbit/s σε απόσταση 48 

χιλιοµέτρων για παράδειγµα, πρακτικά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σε πόλεις της επαρχίας, 

η κάλυψη θα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τις µεγαλουπόλεις λόγω της µη οπτικής 
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επαφής µε τις κεραίες µετάδοσης (οφείλεται στην πυκνότητα και στην απόσταση 

κτιρίων). 

Το bandwidth µοιράζεται σε όλους τους χρήστες που βρίσκονται µέσα στους 

οριοθετηµένους τοµείς. Αυτό σηµαίνει ότι από την απασχόληση του δικτύου θα 

εξαρτάται και η απόδοση του. 

 

3.3 BLUETOOTH 

 

Μια ακόµα ασύρµατη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία είναι το Bluetooth. Σε 

αντίθεση µε άλλα πρωτόκολλα, το Bluetooth έχει µικρή εµβέλεια και µεταφέρει 

σήµατα µέσω µικροκυµάτων σε µικρές αποστάσεις. Είναι ευρέως διαδεδοµένο καθώς 

χρησιµοποιεί µια ασφαλή, φθηνή ραδιοσυχνότητα για την οποία δεν χρειάζεται 

κάποια ειδική άδεια. Χρησιµοποιείται σε πολλές συσκευές γύρω µας όπως σε κινητά 

τηλέφωνα, PDA, φορητούς υπολογιστές, εκτυπωτές, ψηφιακές φωτογραφικές 

µηχανές ή κάµερες. 

 

3.3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Ericsson έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη 

µιας τεχνολογίας, η οποία θα επέτρεπε τον σχηµατισµό τοπικών δικτύων πολύ µικρής 

εµβέλειας µε σκοπό την ασύρµατη και ad hoc δικτύωση ετερογενών φορητών 

συσκευών. Το όνοµα του σύµφωνα µε τους Σουηδούς το πήρε από το ∆ανό βασιλιά 

Χάραλντ ο Κυανόδους, ο οποίος ένωσε τη ∆ανία µε τη Νορβηγία. Κάτι ανάλογο 

έκανε και το Bluetooth, καθώς έφερνε τους ανθρώπους πιο κοντά στις συσκευές τους. 

 

3.3.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

• Επιτρέπει την κατάργηση των καλωδίων, τα οποία ήταν απαραίτητα 

παλαιότερα για τη µεταξύ τους σύνδεση συσκευών και την µεταφορά δεδοµένων. 
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• Οι ρυθµίσεις που χρειάζονται πλέον είναι απλές και δεν είναι τόσο 

πολύπλοκες όσο των παλαιότερων τρόπων διασύνδεσης. 

Ενδεικτικά κάποιες εφαρµογές του είναι:  

• Ασύρµατη δικτύωση επιτραπέζιου υπολογιστή µε φορητό καθώς και σύνδεση 

ασύρµατων περιφερειακών σε αυτούς. 

• Ασύρµατη µεταφορά δεδοµένων σε κινητά τηλέφωνα καθώς και ασύρµατα 

περιφερειακά για αυτά. 

• Ιατρικές εφαρµογές – δοκιµάζονται συσκευές από εταιρίες που παρέχουν 

ηλεκτρονικές συσκευές προχωρηµένης ιατρικής. 

• Αποµακρυσµένος έλεγχος συσκευών. 

 

 

3.3.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

• Αργή ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων σε σύγκριση µε άλλες ασύρµατες 

τεχνολογίες. 

• Σε σύγκριση µε άλλες ασύρµατες τεχνολογίες, δεν είναι τόσο ασφαλής. 

• Αν και έχει µια µεγάλη γκάµα συσκευών που είναι συµβατές µε αυτό, 

υπάρχουν συσκεύες που δεν υποστηρίζονται. 
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3.4 AD HOC 

 

Ένας αποκεντρωµένος τύπος ασύρµατου δικτύου είναι και το ad hoc. ∆εν 

βασίζεται σε κάποια προϋπάρχουσα υποδοµή, όπως στα ενσύρµατα δίκτυα, οι 

δροµολογητές ή τα access points στα ασύρµατα δίκτυα. Κάθε κόµβος λαµβάνει µέρος 

στη δροµολόγηση προωθώντας τα δεδοµένα προς τους άλλους κόµβους, κι έτσι ο 

καθορισµός του ποιοι κόµβοι προωθούν δεδοµένα γίνεται δυναµικά µε βάση τη 

συνδεσιµότητα του δικτύου. 

 

3.4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΑ 

 

Τα πρώτα ασύρµατα δίκτυα τέτοιου τύπου χρησιµοποιήθηκαν την δεκαετία του 

’70 από το DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) και ήταν τα 

δίκτυα ραδιοφωνικών πακέτων ή αλλιώς PRNETs. 

 

 

 

3.4.2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

• Επειδή είναι αποκεντρωµένα, είναι κατάλληλα για ποικίλες εφαρµογές που 

δεν βασίζονται σε κεντρικούς κόµβους. 

• Η εγκατάστασή τους είναι γρήγορη και δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη 

διαµόρφωση και αυτό κάνει τα ad hoc δίκτυα κατάλληλα για καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης. 

• Σχηµατίζονται γρήγορα λόγω της παρουσίας δυναµικών και προσαρµοστικών 

πρωτοκόλλων. 
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3.4.3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ    

 

• Περιορισµένη εµβέλεια ασύρµατης µετάδοσης. 

• Απώλειες πακέτων λόγω λαθών µετάδοσης. 

• Κινητικότητα κόµβων. 

• Ενεργειακοί περιορισµοί. 

• Ευκολία παρακολούθησης ασύρµατων µεταδόσεων (κίνδυνος ασφάλειας). 

 

3.5 IEEE 802.11 

 

Η οικογένεια των πρωτοκόλλων του IΕΕΕ 802.11 αποτελεί το καθιερωµένο 

πρότυπο της βιοµηχανίας στο χώρο των ασύρµατων τοπικών δικτύων. Το πρότυπο 

αυτό δηµιουργήθηκε από µια οµάδα εργασίας του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και 

Ηλεκτρονικών Μηχανικών, το γνωστό Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (I.E.E.E.). 

Όλα τα πρωτόκολλα 802.11x διαφέρουν στο φυσικό µέσο και έχουν κοινό υπό 

επίπεδο MAC. Το υπό επίπεδο LLC, που αναλαµβάνει τη διασύνδεση προς το 

επίπεδο δικτύου, τον έλεγχο ροής και τον έλεγχο σφαλµάτων ταυτίζεται µε το 

καθιερωµένο κοινό πρωτόκολλο 802.2 που χρησιµοποιείται τόσο στο Ethernet όσο 

και στα περισσότερα ενσύρµατα τοπικά δίκτυα, µε αποτέλεσµα την άµεση και χωρίς 

ανάγκη µετατροπών συνδεσιµότητα ενός 802.11 WLAN µε το Internet ή άλλα 

WAN/δίκτυα που χρησιµοποιούν το IP ως πρωτόκολλο δικτύου.  

Όλα τα πρότυπα που περιλαµβάνει το 802.11 χρησιµοποιούν το πρωτόκολλο 

Ethernet και µέθοδο πολλαπλής πρόσβασης µε ανίχνευση φέροντος και αποφυγή 

συγκρούσεων, το carrier sense multiple access with collision avoidance (csma/ca). Η 

πρώτη µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε για την διαµόρφωση ήταν το κλείδωµα 

µεταλλαγής φάσης ή διαµόρφωση διακριτής φάσης, phase-shift keyig (psk). Στις πιο 

νέες προδιαγραφές όµως, χρησιµοποιούνται και άλλα σχήµατα ψηφιακής 
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διαµόρφωσης, όπως το complementary code keying (cck). Οι νεότερες µέθοδοι 

διαµόρφωσης παρέχουν µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων. 

Μέχρι αυτή τη στιγµή, υπάρχουν 4 πρότυπα στην οικογένεια 802.11 τα οποία 

είναι: 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g και προστίθενται σ’ αυτά τα εξής: 802.11i, 

802.11e, 802.11f και το 802.11n. 

• 802.11(IAPP): Το πρότυπο αυτό παρέχει ρυθµούς µετάδοσης 1 ή 2 Mbps στη 

µπάντα των 2.4 GHz σε ασύρµατα τοπικά δίκτυα. Επιτρέπει την άµεση 

επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών AP, ώστε κατά την µεταγωγή να µην υπάρξει 

απώλεια πλαισίων. 

• 802.11a: Είναι επέκταση του 802.11 και εφαρµόζεται σε ασύρµατα τοπικά 

δίκτυα. Σε σύγκριση µε το 802.11, προσφέρει µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης 

έως και 54 Mbps στα 5 GHz. Ωστόσο, οι επικοινωνίες συνήθως 

πραγµατοποιούνται στα 6,12, ή 24 Mbps µέσω πολυπλεξίας επιµερισµού 

συχνότητας. Το συγκεκριµένο πρότυπο χρησιµοποιείται σε ασύρµατα δίκτυα ATM. 

 

• 802.11b: Είναι το ευρέως γνωστό σε όλους µας Wi-Fi και είναι συµβατό µε το 

802.11. Ενώ στο 802.11 η µέθοδος διαµόρφωσης που χρησιµοποιήθηκε ήταν το 

κλείδωµα µεταλλαγής φάσης ή διαµόρφωση διακριτής φάσης (PSK: Phase Shift 

Keying), στο 802.11b χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος CCK (Complementary Code 

Keying ) η οποία παρέχει υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων. 

 

• 802.11g: Εφαρµόζεται σε ασύρµατα τοπικά δίκτυα και προσφέρει ρυθµούς 

µετάδοσης από 20Mbps και πάνω στα 2.4 GHz. Το πρότυπο αυτό παρέχει 

ασύρµατη µετάδοση σε κοντινές αποστάσεις µε ταχύτητες έως και 54Mbps. Είναι 

και αυτό συµβατό µε το 802.11. Επίσης, σε σύγκριση µε τα προηγούµενα, αυτό το 

πρότυπο έχει εγκριθεί πιο πρόσφατα. 

• 802.11i: Το συγκεκριµένο πρότυπο προσθέτει στο 802.11 το πρωτόκολλο 

ασφαλείας  AES (Advanced Encryption Standard). 

• 802.11e: Είναι το πρώτο ασύρµατο πρότυπο για οικιακό ή εταιρικό δικτυακό 

περιβάλλον. Είναι συµβατό µε τα IEEE 802.11a και IEEE 802.11b και τους 

παρέχει χαρακτηριστικά ποιότητας υπηρεσιών και υποστήριξης πολυµέσων. Η 
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ποιότητα  υπηρεσιών και η υποστήριξη πολυµέσων είναι κρίσιµοι παράγοντες στα 

ασύρµατα οικιακά δίκτυα που θέλουµε να παρέχουν φωνή, βίντεο και ήχο (video 

on demand, audio on demand, voice over ip, υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο 

internet). Ονοµάζεται επίσης και QoS και διασφαλίζει την ποιότητα υπηρεσιών για 

εφαρµογές πραγµατικού χρόνου που εκτελούνται σε ένα WLAN. Αυτό το 

πετυχαίνει ελαχιστοποιώντας ή µεγιστοποιώντας ένα από τα παρακάτω κριτήρια:  

� Μέση καθυστέρηση από άκρο σε άκρο. 

� Μέση µεταβολή της καθυστέρησης ή µέσο ποσοστό επιτυχούς παράδοσης 

πλαισίων 

Με τον µηχανισµό EDCF, βελτιώνει τους µηχανισµούς DCF, PCF και αναθέτει  

προτεραιότητες στα πλαίσια δεδοµένων ανάλογα µε το πόσο χρονικά κρίσιµη είναι η 

παράδοση τους και µε τα µεγαλύτερης προτεραιότητας πλαίσια να έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουν στον ανταγωνισµό για την πρόσβαση στο 

κοινό µέσο. Με τον µηχανισµό HCF, περιορίζει τον µέγιστο χρόνο δέσµευσης του 

καναλιού από ένα τερµατικό. 

• 802.11n: Αναµένεται να παρέχει ονοµαστικό ρυθµό µετάδοσης τουλάχιστον 

108 Mbps µε την χρήση πολλαπλών κεραιών. Η συγκεκριµένη µέθοδος 

ονοµάζεται MIMO (Multiple Iputs Multiple Outputs). 

• 802.11f: Χαρακτηριστικό αυτού του προτύπου είναι η κινητικότητα των σταθµών 

µέσα σε ένα IP δίκτυο. Αναπτύσσει πρακτικές για την οµαλή διασυνεργασία των 

APs που προέρχονται από διαφορετικούς κασκευαστές όσον αφορά την µεταγωγή 

συνδέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

 

 

 

 

 

 

  

Έ
κ
δ
ο
σ
η

 

Η
µ
ερ
ο
µ
η
ν
ία

 

Ζώνη 

συχνοτήτων 
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Ονοµαστικός 

ρυθµός 

µετάδοσης 

Μέθοδοι 

µετάδοσης 

Εµβέλεια 

εσωτερικών 

χώρων 

Σχόλιο 

802.11 1997 2.4 GHz 0.9 Mbit/s 2 Mbit/s IR / FHSS / DSSS ~20 m 
Το κλασικό πρότυπο, 

τώρα σε αχρηστία 

802.11b 1999 2.4 GHz 4.3 Mbit/s 11 Mbit/s DSSS ~38 m 

Το πλέον επιτυχές 

εµπορικά, καθιέρωσε 

αρχικά τον όρο WiFi 

802.11a 1999 5 GHz 23 Mbit/s 54 Mbit/s OFDM ~35 m 

Άγνωστη εµπορική 

πορεία λόγω 

ασυµβατότητας µε το 

802.11b 

802.11g 2003 2.4 GHz 19 Mbit/s 54 Mbit/s OFDM ~38 m 

Αντικαταστάτης του 

802.11b µε µεγάλη 

εµπορική επιτυχία 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα Opnet, δηµιουργήσαµε ορισµένες 

προσοµοιώσεις µε σκοπό να µελετήσουµε και να κατανοήσουµε τα ασύρµατα δίκτυα 

καθώς και τον ρόλο που διαδραµατίζει η απόσταση και οι όποιες απώλειες.  

∆ηµιουργήσαµε σενάρια σε κλίµακα γραφείου µε αποστάσεις 2500m x 2500m 

και ύστερα δουλέψαµε πάνω στις θέσεις των κόµβων (και του router). Στο πρώτο 

σενάριο, οι κόµβοι είναι ενδεικτικά τοποθετηµένοι στις αποστάσεις 20m, 550m, 

1100m ενώ στο δεύτερο σενάριο, οι αποστάσεις είναι 550m, 650m, 750m, 850m, 

950m, 1050m και 1100m.  

Στην παρακάτω φωτογραφία βλέπουµε ενδεικτικά ένα σενάριο καθώς και τις 

θέσεις των κόµβων, του router και του server: 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Από τις µετρήσεις που έγιναν στα παραπάνω σενάρια προέκυψαν τα εξής 

αποτελέσµατα: 

• Όσο µεγαλώνει η απόσταση του κόµβου από το router τόσο µεγαλύτερες απώλειες 

δεδοµένων έχει. 

• Επίσης, η απόσταση επηρεάζει και το χρόνο µετάδοσης. Ανάλογα µε το αν είναι 

κοντά ή µακριά ο κόµβος από το ρούτερ, ποικίλει και η καθυστέρηση µετάδοσης 

των δεδοµένων. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας, τα ασύρµατα δίκτυα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

καθηµερινότητά µας µε τη χρήση τους σε πολλούς τοµείς. Προσφέρουν πολλά 

πλεονεκτήµατα (όπως αναλύσαµε και παραπάνω) και γι’ αυτό η χρήση τους είναι 

τόσο διαδεδοµένη. 

Ένας από τους τοµείς που χρησιµοποιούµε τα ασύρµατα δίκτυα σε καθηµερινή 

βάση είναι και η ανθρώπινη εργασία. Λόγω της κρισιµότητας αυτού του τοµέα, 

απαιτούµε ακρίβεια στην ταχύτητα µετάδοσης των δεδοµένων και ελαχιστοποίηση 

των αναµενόµενων απωλειών. Από τις µετρήσεις που κάναµε και τα αποτελέσµατα 

που προέκυψαν, είναι εύκολα κατανοητό πως τα ασύρµατα δίκτυα στέκονται αρωγός 

σε αυτό, χωρίς ωστόσο να παρεµποδίζεται η περαιτέρω βελτίωσή τους. 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ    
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Το παραπάνω γράφηµα αναφέρεται στις µετρήσεις του data dropped(buffer 

overflow) του router. Πιο αναλυτικά, βλέπουµε ότι όσο µεγαλώνει η απόσταση που 

αποστέλλει δεδοµένα το router, τόσες περισσότερες απώλειες έχει. 
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Σε αυτό το γράφηµα βλέπουµε τις µετρήσεις του data dropped (buffer overflow) 

ενός κόµβου (PC6) σε όλες τις αποστάσεις. Παρατηρούµε ότι, όπως και στο router, η 

απόσταση του κόµβου που δέχεται τα δεδοµένα που αποστέλλει το router παίζει 

σηµαντικό ρόλο στις απώλειες που θα προκύψουν. 
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