
3η  Πανελλήνια ∆ιηµερίδα Καθηγητών Πληροφορικής 

1 

Ασύρµατο Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Σχολείων 

(ΑΜ∆Σ) 

Γ. Καπογιανόπουλος M.Sc.
1
, Ν. Σκίκος

2
, Κ. Καρλής

3
 

1
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής  1

ο
 ΕΠΑΛ Πετρούπολης 

gkapog@sch.gr  
 2

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1
ο
 ΕΠΑΛ Αθηνών 

nskikos@sch.gr 
2
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 1

ο
 Γυµνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας 

konkar@sch.gr 

 

Περίληψη 

Υλοποίηση Ασύρµατου Μητροπολιτικού ∆ικτύου υψηλής διαµεταγωγής πολλαπλάσια των 54 

Μbps χρησιµοποιώντας το πρότυπο IEEE 802.11a, µε πολλαπλές διασυνδέσεις, για την 

αποµακρυσµένη σύνδεση σχολείων και  υλοποίηση υπηρεσιών: µετάδοσης φωνής µέσω 

δικτύου (VOIP Voice over IP), κινούµενης εικόνας, συνδιασκέψεων, µεταφορά αρχείων, 

διαµοιρασµό διαδικτύου, εικονικών τάξεων, µάθηση εξ’ αποστάσεως (e-learning) και ροές 

εικόνας και ήχου (streaming). Οι στόχοι του έργου είναι η αναβάθµιση τεχνολογικά των 

σχολείων όσο αναφορά την επικοινωνία µεταξύ τους για υπηρεσιακά θέµατα, και επικοινωνία 

µε κοινές τηλεφωνικές συσκευές µέσω VoIP (τηλεφωνία µέσω wi-fi δικτύου και διαδικτύου), 

εσωτερικά δίκτυα (intranets) και ιδεατά δίκτυα (VPN).  

Λέξεις κλειδιά: Ασύρµατο δίκτυο, τηλεφωνία µέσω δικτύου(VOIP), εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση (e-learning), µεταφορά αρχείων, µετάδοση κινούµενης εικόνα, µετάδοση ροών 

(streaming). 

 

1. Εισαγωγή 

Το Σχολείο µας (ΤΕΕ/ΕΠΑΛ Πετρούπολης) είναι από τα µεγαλύτερα στην Αθήνα, µε 

περίπου 600 µαθητές. Στο ίδιο κτίριο (3ος όροφος) υπάρχει παράρτηµα του 5ου ΣΕΚ 

Ιλίου. Το κυρίως κτίριο του 5ου ΣΕΚ βρίσκεται σε απόσταση 2 χλµ. περίπου. Η 

σύνθεση αυτή προκαλεί προβλήµατα στην επικοινωνία µεταξύ των καθηγητών που 

διδάσκουν στο ΤΕΕ και στο ΣΕΚ, αφού για οτιδήποτε χρειάζεται κάποιος πρέπει να 

πηγαίνει στον 3ο όροφο ή να επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τον 3ο όροφο ή το κτίριο 

του ΣΕΚ. 

Με αφορµή όλα τα παραπάνω είχαµε την σκέψη να κάνουµε ένα ενιαίο δίκτυο 

µεταξύ των δύο κτιρίων και να υλοποιήσουµε πολλές υπηρεσίες µε την πιο βασική 

την VoWiFi (VoIP τηλεφωνία µέσω wi-fi δικτύου).  
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Το αντικείµενο του έργου είναι η υλοποίηση Ασύρµατου Μητροπολιτικού ∆ικτύου 

υψηλής ∆ιαµεταγωγής 54 Μbps χρησιµοποιώντας το πρότυπο IEEE 802.11a για την 

αποµακρυσµένη σύνδεση σχολείων. Ο σκοπός του δικτύου είναι κυρίως η υλοποίηση 

υπηρεσιών: µετάδοσης φωνής µέσω δικτύου (VOIP Voice over IP), κινούµενης 

εικόνας, συνδιασκέψεων, µεταφορά αρχείων, και διαµοιρασµό διαδικτύου. Για την 

υλοποίηση του έργου το κόστος είναι περίπου 500€ για κάθε σχολείο, και 70€ για 

κάθε συσκευή VOIP. ∆εν υπολογίσαµε το κόστος των δροµολογητών γιατί µπορούµε 

να χρησιµοποιήσουµε  υπολογιστές χαµηλών επιδόσεων (P III) που υπάρχουν 

διαθέσιµοι στα σχολεία.  

2. Περιγραφή του έργου 

2.1 Ιστορική αναδροµή 

Το πρότυπο ασύρµατης δικτύωσης 802.11 παγιώθηκε το 1997 από το ∆ιεθνή 

Οργανισµό Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (International Electricιan 

and Electronics Engineers Οrganization), εν συντοµία ΙΕΕΕ. Οι αρχικές 

προδιαγραφές του 802.11 προέβλεπαν στην µπάντα συχνοτήτων των 2,4GHz και 

ταχύτητες διαµεταγωγής από 1Mbps έως 2Mbps. Με το πέρασµα του χρόνου η 

οµάδα εργασίας του ΙΕΕΕ που ήταν υπεύθυνη για το 802.11 εισάγαγε αναθεωρηµένες 

εκδοχές του προτύπου, µε βασικές αλλαγές στην µπάντα συχνοτήτων, στην ταχύτητα 

διαµεταγωγής, καθώς και στις εφαρµοζόµενες µεθόδους ασφαλείας. Ανεξάρτητα από 

την τεχνική αρτιότητα και τις όποιες αρετές του 802.11, το σπουδαιότερο προτέρηµά 

του είναι n συµβατότητα. Με άλλα λόγια, όποιες συσκευές ασύρµατης δικτύωσης 

συµµορφώνονται µε κάποια εκδοχή του 802.11 είναι βέβαιο ότι θα συνεργάζονται 

µεταξύ τους, ανεξαρτήτως κατασκευαστή.  

Η πρώτη αναθεώρηση του «απλού» 802.11 ήταν n 802.11b, ευρύτερα γνωστή και ως 

Wi-Fi. Το 802.11b παραµένει στην µπάντα των 2,4GHz, αλλά n µέγιστη θεωρητική 

διαµεταγωγή φτάνει τα 11Mbps. Ο διάδοχός του ήρθε το 1999 και ονοµάστηκε 

802.11a. Μια βασική διαφορά σε σχέση µε το 802.11b είναι ότι το 802.11a 

λειτουργεί στην µπάντα συχνοτήτων των 5GHz, γεγονός που  το κάνει ταχύτερο 

(υποστηρίζει ταχύτητες έως  54Mbps) αλλά ταυτόχρονα και ασύµβατο µε το 802.11b. 

Μια άλλη παραλλαγή είναι το  802.11g το οποίο λειτουργεί στην µπάντα των 2,5GHz 

και είναι συµβατό µε υπάρχουσες εγκαταστάσεις 802.11b, ταυτόχρονα υποστηρίζει, 

µε χρήση κατάλληλων τεχνικών, τη θεωρητική ταχύτητα των 54Mbps. 

Τελευταία αναπτύχθηκε το 802.11n µε ταχύτητες µεγαλύτερες των 200Mbps. 
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2.2 Στόχοι του έργου 

Οι στόχοι του έργου είναι η αναβάθµιση τεχνολογικά των σχολείων όσο αναφορά την 

επικοινωνία µεταξύ τους για υπηρεσιακά θέµατα, και επικοινωνία µε κοινές 

τηλεφωνικές συσκευές µέσω VoIP (τηλεφωνία µέσω wi-fi δικτύου και διαδικτύου) 

αλλά και να κάνουν κλήσεις υπεραστικές και διεθνείς µε πολύ χαµηλές χρεώσεις ή 

ακόµα και δωρεάν. Θα είναι επιπλέον δυνατή η χρήση και επικοινωνίας µε κινούµενη 

εικόνα (video) µε κατάλληλες συσκευές ή µέσω υπολογιστών καθώς και η 

υποστήριξη διασκέψεων από πολλά στελέχη.  

Ένας ακόµα στόχος θα είναι η από απόσταση εκπαίδευση (e-learning) των 

µαθητών των σχολείων µε την υλοποίηση κοινών µαθηµάτων µεταξύ των σχολείων. 

Θα ήταν δυνατό η µαγνητοσκοπηµένη µετάδοση κινούµενης εικόνας και ήχου 

οµιλιών, εκπαιδευτικού υλικού ή µαθηµάτων µέσω του δικτύου (streaming). 

Όλα αυτά είναι εφικτά λόγω της µεγάλης ταχύτητας σύνδεσης (54 Mbps) µεταξύ 

των σχολείων µε το προτεινόµενο πρότυπο (802.11a) κάτι που δεν είναι δυνατό να 

επιτευχθεί µε τις υφιστάµενες ευρυζωνικές συνδέσεις των σχολείων (ADSL 2048/256 

Κbps) που έχουν περιορισµό όσο αναφορά την πληροφορία που ανεβαίνει προς το 

δίκτυο, κάτι που δεν υπάρχει στο προτεινόµενο σύστηµα. 

Θα ήταν δυνατό και ο διαµοιρασµός του διαδικτύου έχοντας µια µεγάλη σύνδεση 

που την διαµοιράζουµε από πολλά σχολεία µε αποτέλεσµα την οικονοµικότερη και 

αποδοτικότερη σύνδεση των σχολείων στο διαδίκτυο. 

3. Υλοποίηση του έργου 

3.1 Σύστηµα κεραιών 

Για την σύνδεση των δύο κτιρίων ασύρµατα χρησιµοποιήθηκαν παραβολικά 

κάτοπτρα, ο πιο συνηθισµένος τύπος κατευθυντικής κεραίας, που προσφέρει υψηλή 

κατευθυντικότητα σε λήψη και εκποµπή µε µικρές σχετικά διαστάσεις. Το κάτοπτρο 

είναι µια παραβολική µµεταλλική επιφάνεια η οποία σχηµατίζει (συνήθως) ένα 

κυκλικό πλαίσιο το οποίο αποτελεί και την διάµετρο της κεραίας. Πρόκειται για 

παθητικό στοιχείο και η χρήση του περιορίζεται στο να ανακλά τα ραδιοκύµατα που 

δέχεται από το τροφοδότη (feeder) παράλληλα προς µία κατεύθυνση όταν εκπέµπει ή 

να συγκεντρώνει τα ραδιοκύµατα που δέχεται προς το τροφοδότη (feeder). Επίσης 

χρησιµοποιήθηκε µια πολυκατευθυντική κεραία για την ασύρµατη παροχή των 

υπηρεσιών στον ευρύτερο χώρο του σχολείου. 
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Εικόνα 1. Κατοπτρική 

κεραία 

 

Εικόνα 2. Τροφοδότης 

(feeder) 

 

Εικόνα 3. 

Πολυκαντευθυντική κεραία 

(omni) 

3.2 ∆ροµολογητές 

Για τους δροµολογητές χρησιµοποιήθηκαν δύο απλοί υπολογιστές όχι ιδιαιτέρων 

αποδόσεων. Οι υπολογιστές τοποθετήθηκαν σε ηλεκτρολογικά κουτιά για να µην 

επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες µε σκοπό να τοποθετηθούν στη στέγη στη 

βάση του ιστού. Έπειτα από πιο προσεκτική µελέτη επιλέχθηκε  το κλιµακοστάσιο 

στο κτίριο του ΣΕΚ και µια αίθουσα (κάτω ακριβώς από τον ιστό) στο κτίριο του 

ΤΕΕ για την τοποθέτηση των δροµολογητών. 

3.3 Τοποθέτηση εξαρτηµάτων δικτύου 

Για να συνδέσουµε τον δροµολογητή µε τις κεραίες µας στον ιστό χρησιµοποιήσαµε 

τρείς ασύρµατες κάρτες δικτύου µία για κάθε κεραία (2 κάτοπτρα και 1 

πολυκατευθυντική). Οι κάρτες αυτές έχουν συµβατότητα µε τα πρωτόκολλα 802.11 

a/b/g και έχουν διεπαφή µε τον υπολογιστή minipci ενώ η διεπαφή µε τις κεραίες 

είναι µε βύσµα IPAX/UFL.  

Για να συνδεθούν οι κάρτες δικτύου στον υπολογιστή που διαθέτει µόνο pci διεπαφή 

έπρεπε να τοποθετήσουµε ένα µετατροπέα από pci σε minipci και για την δική µας 

περίπτωση που θέλαµε να συνδέσουµε τρείς τέτοιες κάρτες διαλέξαµε ένα τετραπλό 

µετατροπέα pci σε minipci. 

Η σύνδεση των κεραιών θα γίνει µε το καλώδιο που αναφέραµε πιο πάνω αλλά το 

καλώδιο δεν µπορεί να συνδεθεί στην minipci κάρτα δικτύου η οποία έχει ένα πολύ 

µικρό και λεπτό βύσµα. Χρησιµοποιήθηκαν τρία ειδικά καλώδια µετατροπείς 

(pigtail), για κάθε δροµολογητή,  για να συνδέσουµε το καλώδιο της κεραίας µε την 

κάρτα δικτύου.  

Στους υπολογιστές εγκαταστήσαµε ειδικό πρόγραµµα που µετατρέπει τον 

υπολογιστή σε δροµολογητή, έχει αποµακρυσµένο έλεγχο και φιλικό µενού. Το 
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λογισµικό είναι το Mikrotik έκδοση 2.9.27. Οι κάρτες δικτύου ρυθµίστηκαν στην 

χαµηλότερη ισχύ ώστε να είµαστε στα πλαίσια λειτουργίας της ΕΕΕΤ, µέγιστη 

εκπεµπόµενη EIRP<20dBm στα 2.4GHz και EIRP<30dBm στα 5.4GHz. 

Στο κτίριο του ΤΕΕ διατέθηκε η κλάση διευθύνσεων 10.44.208.0 - 10.44.208.255 και 

στο κτίριο του ΣΕΚ 10.30.66.0 - 10.30.66.255. 

 

3.4 ∆ιαχείριση ∆ροµολογητών 

Οι δροµολογητές συνδέονται µε µια κάρτα δικτύου µε το υπόλοιπο σχολικό δίκτυο 

και η διαχείρισή τους γίνεται αποµακρυσµένα. Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η 

διασύνδεση των δροµολογητών µε το υπάρχων δίκτυο. 

 

Εικόνα 4. Η δοµή του δικτύου σε κάθε σχολικό κτίριο. 

Ρυθµίστηκαν τα πρωτόκολλα της δροµολόγησης BGP που δροµολογούν τη κίνησης 

µέσα στο ασύρµατο δίκτυο µέσω των κόµβων του AWMN, καθώς και ο DHCP 

server για να δίνει αυτόµατα διευθύνσεις στις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο 

ασύρµατα ή ενσύρµατα. 

Για λόγους ασφαλείας µπορούµε να ρυθµίσουµε ποιες συσκευές (IP διευθύνσεις) 

έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτύου και ποιες δεν έχουν. Βασικός σκοπός 

είναι να έχουν πρόσβαση µόνο οι εξυπηρετητές των εργαστηρίων, οι υπολογιστές 

των διαφόρων γραφείων και όποιοι φορητοί υπολογιστές ή άλλες συσκευές 

συνδέονται στο δίκτυο µας. Οι υπολογιστές των εργαστηρίων δεν έχουν πρόσβαση 
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για να µην ασχολούνται µε τις διάφορες υπηρεσίες οι µαθητές σε ώρα µαθήµατος. 

Βέβαια αυτό αλλάζει µε µια απλή επιλογή στο λογισµικό διαχείρισης. 

3.5 Στόχευση κεραιών 

Το δυσκολότερο εγχείρηµα στην όλη διαδικασία της εγκατάστασης του ασύρµατου 

δικτύου ήταν η στόχευση των κεραιών των δύο κτιρίων για να έχουµε ασύρµατη 

σύνδεση. Η στόχευση έπρεπε να γίνει µε µεγάλη ακρίβεια λόγω της 

κατευθυντικότητας των κατοπτρικών κεραιών. Για ευκολία χρησιµοποιήσαµε ένα 

εργαλείο του AWMN (Athens Wireless Metropolitan Network – Ασύρµατο 

Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Αθηνών) στην σελίδα wind.awmn.net, το οποίο αφού 

βάλουµε τις συντεταγµένες των δύο κτιρίων (κόµβων), βλέπουµε στον χάρτη µέσω 

του google maps τους κόµβους και την οπτική επαφή µεταξύ τους. Ο κόµβος του 

ΤΕΕ είναι εγγεγραµµένος µε τον αριθµό 13449 ενώ ο κόµβος του ΣΕΚ µε τον αριθµό 

13450. 

Όπως ανακαλύψαµε και στην πράξη, αφού µελετήσαµε και της φωτογραφίες από τις 

θέσεις των ιστών, δεν µπορούσαµε να έχουµε οπτική επαφή µεταξύ των δύο 

σχολικών κτιρίων λόγω εµποδίων (κτιρίων) άρα ήταν αδύνατη η ασύρµατη ζεύξη. 

Αυτός ο λόγος µας οδήγησε να κάνουµε µια έµµεση ασύρµατη ζεύξη µέσω του 

AWMN. 

 

Εικόνα 5. Οι συνδέσεις των κόµβων των δύο σχολικών κτιρίων. 
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Σε κάθε κτίριο έπρεπε να κάνουµε δύο ασύρµατες συνδέσεις µε κάποιο κόµβο στο 

AWMN. Χρειάζονται δύο για να έχει συνέχεια το δίκτυο και να περνάει κυκλοφορία 

από το κόµβο µας αλλιώς θα ήµασταν τερµατικοί κόµβοι. Τελικά το αποτέλεσµα 

ήταν να συνδέσουµε ασύρµατα τα δύο κτίρια έµµεσα µεταξύ τους µέσω άλλων 

κόµβων, λόγω µη ύπαρξης οπτικής επαφής, όπως φαίνεται και στο παραπάνω χάρτη. 

4. Παρεχόµενες υπηρεσίες και λογισµικό 

4.1 Υπηρεσίες 

Έπειτα από την επιτυχή ασύρµατη ζεύξη των δύο κτιρίων και την επικοινωνία µεταξύ 

τους µε ταχύτητες µεγαλύτερες των 54Mbps ξεκίνησε η υλοποίηση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών: 

� Sip server για την εξυπηρέτηση και αριθµοδότηση Voip τηλεφώνων 

� Ανταλλαγή αρχείων 

� DNS server για την διευθέτηση διευθύνσεων δικτύου 

� Ftp server για ανταλλαγή αρχείων 

� Proxy server για διαµοιρασµό internet  

� mail server για εξυπηρέτηση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

� υπηρεσίες µετάδοσης video και ήχου (streaming) 

� συνδιάσκεψη µέσω κινούµενης εικόνας και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.  

� ∆ιαµοιρασµός ∆ιαδικτύου 

� Μετάδοση Εικόνας και ήχου (Εικονικές τάξεις, τηλεόραση, ραδιόφωνο) 

� Ιστοσελίδες Ενδοδικτύου (Intranets)  

� Ιδιωτικές Βάσεις ∆εδοµένων 

� VPN (Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα) 

� Πρόσβαση από το σπίτι µας 

4.2 Λογισµικό 

Για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκε ένας ισχυρός 

υπολογιστής (τετραπύρηνος) που θα δουλεύει σαν εξυπηρετητής (server) 

µε λειτουργικό σύστηµα Linux και ειδικότερα το Ubuntu 8.04 LTS 

(Long-Term Support) µε κατάλληλο λογισµικό: 

� Asterix TrixBox, για την εξυπηρέτηση και αριθµοδότηση Voip τηλεφώνων 

� Teamspeak Server για την εξυπηρέτηση συνδιασκέψεων µε πολλά άτοµα 
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� Dc++ server, για ανταλλαγή αρχείων 

� Dns, Ftp, Proxy Server 

� Mail server για το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

� Soundcast server, για τις υπηρεσίες µετάδοσης φωνής και εικονικών τάξεων 

� Sql server, για την υποστήριξη βάσεων δεδοµέων 

� Apache server, για εξυπηρέτηση ιστοσελίδων 

� Php server, για την εξυπηρέτηση ιστοσελίδων σε php 

4.3 Υπηρεσίες Τηλεφωνίας 

Για την υλοποίηση της υπηρεσίας αυτής χρησιµοποιήθηκαν ειδικές συσκευές Voip 

καθώς και ειδικό λογισµικό.  

Οι ειδικές συσκευές επιτρέπουν την σύνδεση κοινών τηλεφωνικών συσκευών και 

επιτρέπουν την διάφανη χρήση τους στην κλασική τηλεφωνία όσο και στην 

τηλεφωνία Voip. Αυτή η διάφανη χρήση µας επιτρέπει να την χρησιµοποιήσουν 

άτοµα, τα οποία δεν ξέρουν την τεχνολογία που κρύβεται από πίσω, τόσο για κλήσεις 

στο κλασικό τηλεφωνικό δίκτυο όσο και για κλήσεις µέσω του δικτύου (Voip).  Στα 

µηχανήµατα αυτά πρέπει να δοθεί και ένας αριθµός Voip για να το καλούν οι άλλες 

συσκευές Voip από το ασύρµατο δίκτυο. Οι αριθµοί είναι της µορφής 13449xx για το 

ΤΕΕ και 13450xx για το ΣΕΚ, όπου 13449 και 13450 οι αριθµοί των αντίστοιχων 

κόµβων όπως έχουν εγγραφεί στο AWMN.  
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