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Πεπίλητη
Η αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληώλ εθηόο από έλα εξγαιείν
βειηηζηνπνίεζεο απόδνζεο ηεο εθπαίδεπζεο, έξρεηαη λα ππνζηεξίμεη θαη ηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπ
ζρνιείνπ, έηζη ώζηε λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα πνπ επηβάιεη ε λέα ζύγρξνλε νηθνλνκία. Η
έλαξμε ηεο αμηνπνίεζεο απηώλ ησλ δπλαηνηήησλ γίλεηαη κε ηελ πξόζβαζε θαη ρξήζε ηεο
επξπδσληθόηεηαο από παληνύ, ζπλερώο θαη από όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Η πξνζβαζηκόηεηα ζηελ
επξπδσληθόηεηα εθηόο από έλα πνιύ θαιό νπηηθναθνπζηηθό θαη αιιειεπηδξαζηηθό εξγαιείν κάζεζεο,
κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζηελ κεγαιύηεξε βηβιηνζήθε πιεξνθόξεζεο θαη ζηελ άλεπ νξίσλ νηθνλνκηθή
επηθνηλσλία από όινπο. Η άκεζε ρξήζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο, ππεξζθειίδνληαο ηα ηερλννηθνλνκηθά
κεηνλεθηήκαηα ησλ πθηζηακέλσλ δηθηύσλ, γίλεηαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο WiMAX. Σν WiMAX είλαη
ην εκπνξηθό όλνκα πνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε ζύζηεκα θαη εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξόηππν
802.16 ηεο ΙΔΔΔ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη α) ηθαλόηεηα γξήγνξεο
παξνρήο ππεξεζηώλ θαη β) απνθπγή κεγάισλ νηθνλνκηθώλ επηβαξύλζεσλ θαη ηερληθώλ πεξηνξηζκώλ.
Λέξειρ κλειδιά: WiMAX, 802.16, WiMAX πξντόληα θαη εθαξκνγέο, ςεθηαθή ηάμε.

Abstract
The utilization of Information and Communication Technology not only comprises a tool of optimizing
the performance of the educational system but also supports the effort to change the school so that the
latter adjusts to the new facts that the modern Economy has imposed. In order to start utilizing these
potentials there has to be constant access to the use of broadband from all directions and all those
interested. Apart from being a very good audiovisual and interactive learning tool the accessibility to
broadband can be turned into the biggest Information Library and into the unlimited financial
communication by everyone. The immediate enforcement of the accessibility takes place through the
use of WiMAX technology, provided the technical and financial deficits of the existing networks are
overcome. WiMAX is the commercial name that refers to every system and application using the
802.16 standard of IEEE in its function. Its basic advantages are a) instant rendering of services b)
avoiding significant charges and technical limitations.
Key Words: WiMAX, 802.16, WiMAX products and application, digital class.

1. Εισαγωγή
Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ε δηάδνζε θαη ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ νδήγεζε ζηελ εθξεθηηθή
αλάπηπμή ηνπ. Η αλάπηπμε απηή, εθηόο από ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο από όινπο,
δεκηνύξγεζε θαη απαηηήζεηο, πνπ νθείινληαη αξρηθά ζηε δπλαηόηεηα πξόζβαζεο από
νπνπδήπνηε θαη από νπνηνλδήπνηε κε εύθνιν θαη γξήγνξν ηξόπν, αιιά θαη κεηέπεηηα κε
πςειέο ηαρύηεηεο κε παξάιιειε αύμεζε ηεο επρξεζηίαο. ε όιε απηή ηελ εμέιημε νη εηαηξίεο
παξνρήο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ (Internet Service Providers –ISPs) πξνζπάζεζαλ λα
θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπο. Έηζη ελώ ε βαζηθή επηθνηλσληαθή ππνδνκή ήηαλ
ην ηειεθσληθό ζύζηεκα (public switched telephone network - PSTN) δεκηνύξγεζαλ έλα λέν
ςεθηαθό ζύζηεκα, ην ςεθηαθό δίθηπν νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηώλ, ην ISDN (Integrated
Services Digital Network). Καη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ θξίζεθε αλεπαξθέο θαη νδεγήζεθαλ
ζηελ ελζύξκαηε ηερλνινγία, ζην DSL (Digital Subscriber Line). Σν DSL, αλ θαη
εκθαλίζηεθε σο πξσηνπνξηαθή ιύζε, ζπλνδεπόηαλ από πεξηνξηζκνύο ζηελ απόδνζε, αθνύ
αλαπηύρζεθε επάλσ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ηειεθσληθέο γξακκέο, αιιά θαη ζηελ θάιπςε
νξηζκέλσλ πεξηνρώλ όπνπ ν αξηζκόο ππνςεθίσλ πειαηώλ ζα δηθαηνινγνύζε ηε δαπάλε
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αλάπηπμήο ηνπ. Η ιύζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ κε αληηθαηάζηαζε ησλ
ππαξρνπζώλ ηειεθσληθώλ γξακκώλ κε νπηηθέο ίλεο, ζα πξόζθεξε κελ πςειόηεξεο
ηαρύηεηεο, αιιά ζα αλέβαδε ην θόζηνο ηεο επέλδπζεο θαη ην ρξόλν πινπνίεζεο ιόγσ ησλ
απαξαίηεησλ εξγαζηώλ (ζθάςηκν, άπισκα ησλ ηλώλ θιπ).
Έηζη νη εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ άξρηζαλ ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθήο
πξόηαζεο θαη ε ιύζε πνπ πξνέθπςε ήηαλ ην αζύξκαην δίθηπν (Wireless Network) πνπ
αθνύεη ζην όλνκα αζύξκαηε επξπδσληθή πξόζβαζε (Broadband Wireless Access–BWA)
[Βαζδάξεο Θ, θ.α., 2006; Μπνύξαο Υ. 2004; Γθέθα Υ., 2007; Πξνώζεζε ηεο
επξπδσληθόηεηαο 2008]. Σν αζύξκαην δίθηπν είλαη έλα επηθνηλσληαθό ζύζηεκα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη σο επέθηαζε ή ελαιιαθηηθή ιύζε ελόο θνηλνύ ελζύξκαηνπ δηθηύνπ
(Ethernet) θαη επηηξέπεη ζηνλ θηλεηό ρξήζηε ηελ αζύξκαηε κεηάδνζε θαη ιήςε δεδνκέλσλ.
Σα αζύξκαηα δίθηπα ρξεζηκνπνηνύλ κηθξνθύκαηα θαη αθνινπζνύλ ηηο αξρέο ζρεδίαζεο ησλ
δηθηύσλ ππνινγηζηώλ [ηακνύιεο, 2006; ηεθάλνπ, 2008; άπαο, 2007].
Αξρηθά ηα αζύξκαηα δίθηπα, ιόγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνύ θαη ησλ αζπληόληζησλ
πξνζπαζεηώλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ – εηαηξεηώλ, είηε ήηαλ κε ζπκβαηά, είηε ήηαλ
νηθνλνκηθά αζύκθνξα, είηε ήηαλ κε ηερλνινγηθά εμειίμηκα (αξγά, δύζρξεζηα θιπ).
Με ηελ σξίκαλζε όκσο ησλ βηνκεραληθώλ ζηάληαξη, ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ηε
ζπκκεηνρή θνξέσλ (δεκόζησλ, επηζηεκνληθώλ κε θεξδνζθνπηθώλ όπσο ε ΙΔΔΔ, ην WiMAX
Forum) θαη ησλ ηδίσλ εηαηξεηώλ μεθίλεζε ν ζπληνληζκόο ησλ πξνζπαζεηώλ κε θνηλό ζηόρν
[ΙΔΔΔ, 2008; Wimax Forum, 2008; Wimax.com, 2008]. Έηζη πξνέθπςαλ ηα πξόηππα, πνπ
πηνζεηήζεθαλ από όινπο, κε απνηέιεζκα ηελ πινπνίεζε ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ.
Σα αζύξκαηα δίθηπα αθνινπζνύλ ηηο αξρέο ζρεδίαζεο ησλ ηνπηθώλ δηθηύσλ ππνινγηζηώλ θαη
ε πινπνίεζή ηνπο βαζίδεηαη ζε θάπνηα πξόηππα πνπ ζεζπίδεη ην Ιλζηηηνύην Ηιεθηξνιόγσλ
Ηιεθηξνληθώλ Μεραληθώλ (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) θαη
παίξλνπλ ζπλήζσο θάπνην όλνκα ζρεηηθό κε απηόλ. Έηζη θαη ηα πξόηππα γηα ηελ αζύξκαηε
δηθηύσζε πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη είλαη ηεο κνξθήο IEEE 802.Υ (όπνπ Υ έλαο αξηζκόο)
[IEEE, 2008]. Οη δηαθνξέο ηνπο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε δηακόξθσζε πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ θαη ηελ κέγηζηε ηαρύηεηα κεηάδνζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ.
Δθηόο από ηνπο θνξείο πνπ δεκηνπξγνύλ ηα πξόηππα ππάξρνπλ θαη νη θνξείο πνπ ηα
πξνσζνύλ, όπσο ην WiMAX Forum πνπ ζήκεξα αξηζκεί πάλσ από 350 κέιε [WiMAX
Forum, 2008; WiMAXxed, 2006] θαη είλαη κία κε θεξδνζθνπηθή νξγάλσζε πνπ
δεκηνπξγήζεθε ην 2003 από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζπζηεκάησλ WiMAX θαζώο θαη από
παξόρνπο ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ (όπσο ε Intel, ε Motorola, θιπ). Σν Forum έρεη
ζθνπό λα πξνάγεη θαη λα πηζηνπνηεί ηε ζπκβαηόηεηα θαη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ
πξντόλησλ πνπ πξνζθέξνπλ αζύξκαηε επξπδσληθή πξόζβαζε θαη λα πηζηνπνηεί όηη
ιεηηνπξγεί ζηε βάζε πνπ θαζνξίδνπλ ηα πξόηππα. Παξάιιεια ην Forum απνζθνπεί θαη ζηελ
επηηάρπλζε ηεο εηζαγσγήο ζηελ αγνξά. Η επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ πξαγκαηνπνηείηαη
κέζσ δηεμαγσγήο ειέγρσλ πνπ γίλνληαη ζε αλεμάξηεηα εξγαζηήξηα.

2. Τι είναι το WiMAX
Σν WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) είλαη ην εκπνξηθό όλνκα
πνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε ζύζηεκα θαη εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξόηππν 802.16 ηεο
ΙΔΔΔ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν πξόηππν πηνζεηήζεθε από ηελ ΙΔΔΔ ην 2003 γηα λα θαιύςεη ηηο
απαηηήζεηο γηα αζύξκαηε πξόζβαζε επξείαο δώλεο. Όηαλ έλα πξντόλ θέξεη απηή ηελ
πηζηνπνίεζε (certification) ζεκαίλεη όηη έρεη θαηαζθεπαζηεί κε βάζε ην πξόηππν 802.16
εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπκβαηόηεηα (compatibility) θαη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα
(interoperability) ζην BWA (Broadband Wireless Access) εμνπιηζκό [IEEE, 2008; WiMAX
forum, 2008; RFC, 2001-2007; Wikipedeia, 2008].
Σν αξρηθό όξακα ησλ νπαδώλ ηνπ WiMAX, ήηαλ ε εγθαηάζηαζε πνκπνδεθηώλ ζηηο ζηέγεο
(ςειώλ) θαηαζθεπώλ θαη ε ιεηηνπξγία απηώλ σο ζηαζκώλ βάζεσο, ζπλδεδεκέλσλ
ηαπηόρξνλα κε ην Γηαδίθηπν. Κάζε ζηαζκόο βάζεσο ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
ηερλνινγία WiMAX γηα λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη δεδνκέλα από θαη πξνο ηηο ζηαζεξέο θεξαίεο
ζπλδξνκεηώλ, αλαπηύζζνληαο έηζη έλα αζύξκαην δίθηπν δίλνληαο πξόζβαζε ζε όινπο.
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Ο πξννξηζκόο ηνπ WiMAX είλαη λα γίλεη κία παγθνζκίσο δηαζέζηκε ηερλνινγία αθνύ ην
πξόηππν ΙΔΔΔ 802.16 αλαγλσξίδεηαη σο πξόηππν αλαθνξάο από ην ETSI (European
Telecommunication and Standards Institute), από ην HIPERMAN (High Performance Radio
Metropolitan Area Network) αιιά θαη από ην WiBro (Wireless Broadband). Έηζη κπνξεί
πιένλ έλαο θνξεηόο ζηαζκόο εξγαζίαο (Subscriber Station (SS)– Mobile Station (MS)) λα
ζπλδπάδεη ηηο ηδηόηεηεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη ξαδηνθσληθνύ πνκπνύ, δειαδή λα πηάλεη
«παληνύ», θαη λα εμαζθαιίδεη επηθνηλσλία κε θαη από θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε.
Σν WiMAX, ζε αληίζεζε κε άιια αζύξκαηα δίθηπα, επηηξέπεη ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κε
πνιιαπιά, επξεία θάζκαηα ζπρλόηεηαο, ελώ ηα άιια επηηξέπνπλ κεηαδόζεηο κόλν κε έλα
θάζκα. Η ύπαξμε πνιιώλ θαζκάησλ βνεζάεη πνιύ, δηόηη κεγηζηνπνηεί ηε δπλαηόηεηα
κεηάδνζεο πέξα από ηηο ζπρλόηεηεο ησλ άιισλ αζύξκαησλ εθαξκνγώλ. Σν WiMAX επίζεο
αλακέλεηαη λα επηηξέςεη αιεζηλέο επξπδσληθέο ηαρύηεηεο κε ηέηνην θόζηνο πνπ ζα
θαηαζηήζεη ελεξγή ηελ πηνζέηεζε καδηθήο αγνξάο αθόκα θαη ζε ζεκεία όπνπ πξηλ δελ
ππήξρε πξνζβαζηκόηεηα.
Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζην πξόηππν 802.16 είλαη ηα
εμήο:
 Η ηθαλόηεηα γξήγνξεο παξνρήο ππεξεζηώλ
 Απνθπγή κεγάινπ θόζηνπο εγθαηάζηαζεο.
 Η ηθαλόηεηα ππέξβαζεο ησλ θπζηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ελζύξκαηε
δηθηύσζε.
Σα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ WiMAX, ηα νπνία βνεζνύλ θαη ζηελ δηάδνζε ηνπ είλαη :
 ε δηεθπεξαησηηθή ηθαλόηεηα (throughput), αθόκα θαη ζε κεγάιεο απνζηάζεηο αθνύ
έρεη έλα πνιύ κεγάιν θάζκα εθπνκπήο πνπ είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθό ζε
αληαλαθιάζεηο ηνπ ζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ.
 ε ηθαλόηεηα ηεο θιηκάθσζεο ή επέθηαζεο (scalability), δηόηη ππνζηεξίδεη επέιηθηα
από άπνςε εύξνπο δώλεο θαλάιηα επηθνηλσλίαο. ζε επηηξεπόκελεο θαη κε κπάληεο
ζπρλνηήησλ.
 ε εκβέιεηα (coverage), δηόηη θαηαζθεπάδεηαη έηζη ώζηε λα ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο
πνπ απμάλνπλ ηελ εκβέιεηα ηνπ ζήκαηνο όπσο mesh ηνπνινγίεο θαη έμππλεο θεξαίεο
[ALTHOS, 2008; Kurose F, 2003; Howstuffworks, 2008].
 ε παξνρή πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ (QoS ή Quality of service) [Σεξδάθεο Ι, θ.α.,
2007; Syed et, 2008] όπσο είλαη ε κεηαθνξά θσλήο, πνπ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εμάπισζε ηνπ πξνηύπνπ.
 ηα θαλάιηα ξαδηνθπκάησλ αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο, ζηα νπνία εθπέκπνληαη νη
ζπρλόηεηεο, πνπ δηαρσξίδνληαη ζε LOS (Line of sight) θαη ζε NLOS ( Non line of
sight). ε κηα ζύλδεζε LOS έλα ζήκα ηαμηδεύεη ζε κία άκεζε θαη ρσξίο εκπόδηα
δηαδξνκή από ηνλ πνκπό ζην δέθηε. ε κηα NLOS ζύλδεζε έλα ζήκα θζάλεη ζην
δέθηε κέζσ αληαλαθιάζεσλ θαη δηαζπνξάο. Σν ζήκα απηό πνπ θηάλεη ζην δέθηε
απνηειείηαη από ζήκα πνπ έθηαζε άκεζα από ηνλ πνκπό, ζήκα πνπ έθηαζε από
πνιιαπιά κνλνπάηηα κέζσ αληαλάθιαζεο, δηαζπαξκέλε ελέξγεηα θαη κνλνπάηηα
όπνπ ζπλέβε πεξίζιαζε.

3. Εξοπλισμόρ WiMAX
Σν WiMAX σο κηα λέα ηερλνινγία απαηηεί γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κηα απαξαίηεηε
πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη γηα ηνλ πάξνρν (provider) θαη γηα ηνλ ρξήζηε (user). Όζνλ αθνξά
γηα ηνλ πάξνρν, ζα πξέπεη λα επηιέμεη αξρηθά ζε πνηα δώλε ζπρλνηήησλ ζα ιεηηνπξγήζεη.
Έηζη έρεη δύν επηινγέο, είηε λα αγνξάζεη κέξνο ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο από ηελ
Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ (Δ.Δ.Σ.Σ.), είηε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αληίζηνηρν κε αδεηνδνηεκέλν ηκήκα ηνπ θάζκαηνο πνπ έρεη απειεπζεξώζεη ε Δ.Δ.Σ.Σ.,
απνδερόκελνο ζηελ πεξίπησζε απηή ην ελδερόκελν παξεκβνιώλ [ΔΔΣΣ, 2006; ΔΔΣΣ, 2008].
ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ν βαζηθόο
εμνπιηζκόο ησλ εμππεξεηεηώλ – ζηαζκώλ βάζεο (server – base station). Η επηινγή απηή ζα
πξέπεη λα επεξεάδεηαη από παξάγνληεο όπσο α) ύπαξμε απαηηνύκελσλ ππνδνκώλ (π.ρ.
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ειεθηξνδόηεζε, ρώξνο εγθηβσηηζκνύ θαη πξνζηαζίαο θιπ) β) δπλαηόηεηα κέγηζηεο θάιπςεο
ηεο απαηηνύκελεο πεξηνρήο γ) ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο δ) δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο
ηειεπηθνηλσληαθήο θεξαίαο ε) πιεζπζκηαθή θαηαλνκή θ.α.
Έρνληαο επηιέμεη ηα ζεκεία εγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζκώλ βάζεο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηε
κειέηε θαηαλνκήο ησλ δσλώλ ζπρλόηεηαο πνπ ζα αλαηεζνύλ ζε θάζε ζηαζκό (frequency
planning), ώζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ελδερόκελν νκνδηαπιηθώλ παξεκβνιώλ. Δπεηδή ην
δηαζέζηκν θάζκα κπνξεί λα είλαη πεξηνξηζκέλν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνύκελεο
πιεζπζκηαθήο θάιπςεο, αθνινπζείηαη ε ηερληθή ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπρλνηήησλ. Δδώ
ππελζπκίδεηαη όηη ε θαηαλνκή ησλ θαλαιηώλ επεξεάδεηαη άκεζα θαη από ηελ πιεζπζκηαθή
θαηαλνκή κε δεδνκέλν όηη ππάξρεη έλα άλσ όξην σο πξνο ην πιήζνο ησλ ζπλδξνκεηώλ πνπ
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί από θάζε θαλάιη.
ηε ζπλέρεηα επηιέγεηαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο. πλήζσο απηόο ν εμνπιηζκόο
απνηειείηαη από [Intel,2008; Alvarion,2008; bvsystems, 2008; fujitsu, 2008; Motorola, 2008;
Nokia, 2008; Redline communication, 2008; Samsung, 2008] :
 έλα θεληξηθό ππνινγηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο (server) θαη έλα βνεζεηηθό (backup
server), όπνπ ζα απνζεθεύνληαη ηα δεδνκέλα όισλ ησλ ππνζπζηεκάησλ
 ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα (κε θπξηόηεξεο επηινγέο θάπνηα έθδνζε ηνπ Unix)
 ζηαζκόο βάζεο WiMAX επηπέδνπ θνξέα
 θεξαίεο ζπγθεθξηκέλεο γσλίαο θάιπςεο γηα ηνλ ζηαζκό βάζεο
 θαηεπζπληήξηεο παξαβνιηθέο θεξαίεο γηα ηνπο ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο
 κεκνλσκέλεο κνλάδεο ρσξίο εμσηεξηθά θαιώδηα ή θπκαηνδεγνύο γηα απνθπγή
απσιεηώλ κεηαμύ ηνπ ξαδηνζπζηήκαηνο θαη θεξαίαο, πξνζηαζία ζε ζθιεξέο
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, εύθνιε εγθαηάζηαζε θαη κεηαθνξά
 Μνλά νκναμνληθά θαιώδηα γηα δηαζύλδεζε
 Βξαρίνλεο ζηήξημεο γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε ησλ θεξαηώλ, δηαηήξεζε ηεο
επζπγξάκκηζεο θαη εύθνιε αληηθαηάζηαζε
 Hubs, switches, routers, κόληεκ (modem) θαη θάξηεο κόληεκ (modem pc card)
 ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπξπδσληθώλ Τπεξεζηώλ
 Μεραληζκόο ειέγρνπ απνδνρήο θιήζεο (Call Admission Control)
Σν ζπλνιηθό θόζηνο γηα ηελ πινπνίεζε κηαο εγθαηάζηαζεο WiMAX γηα ηνλ πάξνρν είλαη
πεξίπνπ (ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από εηαηξεία ζηελ Κνδάλε):
Πίνακαρ 1: Οηθνλνκηθό θόζηνο αλά δαπάλε
α/α
Δαπάνερ
Κόζηορ
1
Μίζζσζε θάζκαηνο
Κπκαίλεηαη €
2
Β WiMAX 3.5 GHz
6.000 €
3
Σνκέαο Β WiMAX 3.5GHz
8.000 € (αλά δεύγνο)
4
Δγθαηάζηαζε Β
800 €
5
Μίζζσζε ρώξνπ εγθαηάζηαζεο Β
1.000 € αλά Β αλά κήλα
6
Δμνπιηζκόο πινπνίεζεο δεύμεο
300 € αλά Β
7
Δμνπιηζκόο εζση. Υώξνπ WiMAX 3.5GHz
150 €
8
Δμνπιηζκόο εμση. Υώξνπ WiMAX 3.5GHz
350 €
9
Κόζηνο εγθαηάζηαζεο εμνπι. εμση. ρώξνπ
100 € / h
10
Κόζηνο εγθαηάζηαζεο εμνπι. εζση. ρώξνπ
70 € / h
11
πληήξεζε
100 € / κήλα
Όζνλ αθνξά ηνλ ρξήζηε, αξρηθά επηιέγεη ηνλ πάξνρν θαη ζηελ ζπλέρεηα εγθαζηζηά ηελ
απαξαίηεηε πιηθνηερληθή ππνδνκή ε νπνία απνηειείηαη από :
 βξαρίνλεο ζηήξημεο γηα εύθνιε εγθαηάζηαζε ησλ θεξαηώλ, δηαηήξεζε ηεο
επζπγξάκκηζεο θαη εύθνιε αληηθαηάζηαζε
 θεξαία ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ
 ηεξκαηηθόο ζηαζκόο
 Hubs, switches, routers, κόληεκ (modem) θαη θάξηεο κόληεκ (modem pc card)
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 Μνλά νκναμνληθά θαιώδηα γηα δηαζύλδεζε
Γηα ηνλ ζπλνιηθό εμνπιηζκό ην θόζηνο πνπ επσκίδεηαη ν ρξήζηεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 300
€ (εμαξηάηαη από ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζηελ θεξαία θαη ζηνλ εμνπιηζκό).

4. Ευαπμογέρ τος WiMAX
Η ηερλνινγία WiMAX ιόγσ ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ πνπ θαιύπηεη θαη ηαπηόρξνλα ησλ
πςειώλ ξπζκώλ κεηάδνζεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη βξίζθεη πνιιέο εθαξκνγέο, ιύλνληαο
ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο ηερληθνύο δηθηύσλ ζήκεξα.
Σξεηο είλαη νη βαζηθόηεξεο ρξήζεηο ηνπ:
1) Γίθηπν θνξκνύ ζηα θπςεισηά ζπζηήκαηα
2) Broadband on Demand
3) Παξέρεη θάιπςε ζε πεξηνρέο πνπ είηε εθαξκόδεηαη σο ιύζε είηε είλαη αδύλαην λα
θαιπθζνύλ κε άιια κέζα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε ζαλ ζπκπιήξσκα είηε ζαλ
επέθηαζε ηνπ ήδε εγθαηεζηεκέλνπ δηθηπνύ.
Μηα ηερλνινγία όπσο ε WiMAX, ε νπνία δηαζέηεη ηόζα πιενλεθηήκαηα θαη έρεη
απαζρνιήζεη ηόζν θόζκν, δελ ζα κπνξνύζε λα κελ εθαξκνζηεί άκεζα θαη εηδηθά ζηε
Διιάδα, ιόγσ ηνπ γεσγξαθηθνύ ηεο αλάγιπθνπ θαη ηεο ζρεδόλ αλύπαξθηεο έσο πξόηηλνο,
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηεο [Blog, 2008; In, 2008; pctechnology, 2008; WiMAX, 2008].

4.1 Ψηυιακό σσολείο
Οη απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο έξρνληαη γηα λα αιιάμνπλ ην παξαδνζηαθό ζρνιείν,
κεηαηξέπνληάο ην ζε Φεθηαθό ρνιείν. Σν Φεθηαθό ζρνιείν ζαλ έλλνηα δελ έξρεηαη απιά
γηα λα κάζνπλ ηα παηδηά Πιεξνθνξηθή αιιά γίλεηαη ην «εξγαιείν» πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί
θαη γηα ην εθπαηδεπηηθό έξγν, θαη γηα ηελ αιιαγή ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο δηεπθόιπλζεο ηεο
Γηνίθεζεο ζηελ Δθπαίδεπζε.
Έλα «εξγαιείν» πνπ ζα εθαξκνζηεί ζε θάζε αίζνπζα, ζε θάζε γξαθείν, ζε θάζε εξγαζηήξην
θαη ζε θάζε ρώξν εληόο θαη εθηόο ησλ ζρνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Οη ππάξρνπζεο όκσο
ζπλζήθεο, πνπ είηε αθνύγνληαη κε ηνλ νηθνλνκηθό όξν, είηε αθνύγνληαη κε ηνλ πιηθνηερληθό
όξν, απαγνξεύνπλ ηελ άκεζε θαη νηθνλνκηθή ρξήζε θαη εθαξκνγή ηνπ.
Σα πξνβιήκαηα απηά αίξνληαη θάλνληαο εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο WiMAX, αθνύ κε κηα
κηθξή επηβάξπλζε είλαη δπλαηή ε πξόζβαζε ζην ςεθηαθό ζρνιείν από παληνύ θαη άκεζα

5. Σςμπεπάσματα
Σν WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) είλαη ην εκπνξηθό όλνκα
πνπ αλαθέξεηαη ζε θάζε ζύζηεκα θαη εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξόηππν 802.16 ηεο
ΙΔΔΔ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν πξόηππν πηνζεηήζεθε από ηελ ΙΔΔΔ ην 2003 γηα λα θαιύςεη ηηο
απαηηήζεηο γηα αζύξκαηε πξόζβαζε επξείαο δώλεο. Όηαλ έλα πξντόλ θέξεη απηή ηελ
πηζηνπνίεζε (certification) ζεκαίλεη όηη έρεη θαηαζθεπαζηεί κε βάζε ην πξόηππν 802.16
εμαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπκβαηόηεηα (compatibility) θαη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα
(interoperability) ζην BWA (Broadband Wireless Access) εμνπιηζκό.
Σν WiMAX κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη είηε σο επέθηαζε, είηε σο βειηίσζε ηνπ ππάξρνληνο,
είηε σο αλεμάξηεην δίθηπν αίξνληαο ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο αζπκβαηόηεηεο ησλ άιισλ
κέζσλ. Δπίζεο έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο (κεηαθνξά ήρνπ, video
θαη δεδνκέλσλ) κε πςειέο ηαρύηεηεο θαη κε πιήξεο γεσγξαθηθή θαη πιεζπζκηαθή θάιπςε.
Ο ηειηθόο πξννξηζκόο ηνπ WiMAX είλαη λα γίλεη κία παγθνζκίσο δηαζέζηκε θαη επξέσο
ρξεζηκνπνηεκέλε ηερλνινγία, αθόκα θαη ζην Φεθηαθό ζρνιείν. Μηα ηερλνινγία πνπ
επηηξέπεη έλα θνξεηό ζηαζκό εξγαζίαο λα ζπλδπάδεη ηηο ηδηόηεηεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαη
ξαδηνθσληθνύ πνκπνύ, γηα λα «πηάλεη παληνύ» θαη λα εμαζθαιίδεη επηθνηλσλία κε θαη από
θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε θαη ζρνιηθήο κνλάδαο. Η επηηπρήο απηή θαηάιεμε είλαη
αλαπόθεπθηε ιόγσ ηεο επθνιίαο πινπνίεζεο (εγθαηάζηαζεο – ιεηηνπξγίαο – ζπληήξεζεο),
ηνπ κηθξνύ νηθνλνκηθνύ θόζηνπο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη έλαληη όισλ ησλ
ππνινίπσλ ηερλνινγηώλ.
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