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                                                         ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Instant messaging είλαη κηα κνξθή επηθνηλσλίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

ρξεζηψλ, βαζηδφκελε ζε απεπζείαο θείκελν. Οη ρξήζηεο κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ππνινγηζηψλ ηνπο ή άιισλ 

ζπζθεπψλ κπνξνχλ λα κεηαβηβάζνπλ απηφ ην θείκελν ζε έλα δίθηπν, πνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη έλα 

αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν. Σα αζχξκαηα δίθηπα WLANs έρνπλ γλσξίζεη ξαγδαία εμάπισζε ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη έρνπλ γίλεη εξγαιείν κειέηεο,εξγαζίαο θαη δηαζθέδαζεο πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.                                                                                                                             

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα πινπνηεζεί έλα ζχζηεκα ηειεεηδνπνίεζεο, πνπ ζα 

επηηξέπεη ζε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί ζην αζχξκαην δίθηπν ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Υαλίσλ ηνπ ΣΔΙ Κξήηεο, λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο αληαιιάζζνληαο άκεζα κελχκαηα θαη λα 

ιακβάλνπλ αξρεία ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ αθνξνχλ ην Παξάξηεκα Υαλίσλ.                                 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην θεθάιαην 1 απνηειεί ηελ εηζαγσγή θαη αλαθεξφκαζηε ζηηο απαηηήζεηο ,ππεξεζίεο θαη 

ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ instant messaging θαζψο θαη ζηελ ρξεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο messenger service θαη 

winpopup. Σν θεθάιαην 2 αλαθέξεηαη ζηηο θαηεγνξίεο δηθηχσλ ππνινγηζηψλ θαη αλαιχεη ην πξφηππν OSI. 

ην θεθάιαην 3 γίλεηαη κηα εθηελήο πεξηγξαθή ηεο ηερλνινγίαο WI-FI  (Σνπνινγίεο,Αξρηηεθηνληθή,πξφηππα 

802.11,πξνζβαζε ζην κέζν,ηερληθέο κεηαδνζεο).                                                                                          

ην θεθάιαην 4 γίλεηαη κηα εθηελήο παξνπζίαζε  γηα ην ινγηζκηθφ πινπνίεζεο Winpopup LAN Messenger, 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θαη επεμήγεζε ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν θεθάιαην 5  αζρνιείηαη κε ην πεηξακαηηθφ 

κεξνο ηεο εξγαζίαο , εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πεξηερφκελν γηα ηελ απνζηνιή αξρείνπ,  hardware 

θαη  software γηα ην πείξακά καο, ξπζκίζεηο, ρξήζε ηνπ Winpopup Server, Screenshots.                          

Σέινο ζην θεθάιαην 6 αλαθεξφκαζηε ζηα ζπκπεξάζκαηα καο , ηηο εθαξκνγέο θαη ρξήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο  ζην Παξάξηεκα Υαλίσλ θαη πνηεο ήηαλ νη ζεσξεηηθέο καο απαηηήζεηο θαη πνηα ηα πξαθηηθά 

καο απνηειέζκαηα.   
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                                                              ABSTRACT 

 

Instant messaging is a form of communication in real time between two or more users, based on direct text. 

The users via their personal computers or other devices can transfer this text in a network, which in our case 

is a wireless local network. Wireless networks WLANs have known rapid spread in the past few years and 

they have become tool of study, work and amusement that affects all sectors of human activity. The aim of 

present final work is to implement a tele-notification system that will allow in computers that have been 

connected in the wireless network of Branch of Chania of Tecnological Educational Institute of Crete, to 

communicate from each other exchanging instant messages and to receive files of informative content that 

concern the the Branch of Chania. Chapter 1 constitutes the import and was more concretely reported in the 

requirements, services and the advantages instant messaging as well as in the usefulness of messenger 

service and winpopup. Chapter 2 is reported in the categories of computers of networks and analyzes the 

OSI model. In chapter 3 becomes an extensive description of WI-FI technology (Topologies, Architectural, 

802.11 model, Media access, transmission techniques).                                                                                     

In chapter 4 become a extensive presentation for the software implementation Winpopup LAN Messenger, 

his capabilities and explanation of his each operation. Chapter 5 deals with the experimental part of work, 

equipment that were used, content for the transmition file, hardware and software on our experiment, 

settings, use of Winpopup Server, Screenshots.                                                                                               

Finally in chapter 6 we were reported in our conclusions, the applications and uses of program in the 

Branch of Chania and who were our theoretical requirements and who our proceeding results. 
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                                                                         ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

                                         INSTANT MESSAGING   [IM] 

       Με ηνλ φξν Instant message (άκεζν κήλπκα), ελλνείηαη  κηα κνξθή επηθνηλσλίαο ζε  πξαγκαηηθφ ρξφλν 

κεηαμχ δχν ε πεξηζζφηεξσλ ζπκκεηερφλησλ πνπ βαζίδεηαη ζε δαθηπινγξαθεκέλν θείκελν. Απηφ  ην 

θείκελν κεηαβηβάδεηαη κέζσ ησλ ζπζθεπψλ νη νπνίεο είλαη ζπλδεδεκέλεο  ζε έλα δίθηπν. Πρ internet ε 

θάπνηαο κνξθήο εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet). 

To instant messaging απαηηεί έλαλ instant client πνπ ζπλδέεηαη ζε κία ππεξεζία instant messaging. Σν 

instant messaging δηαθέξεη απφ ην e-mail γηαηί νη ζπλνκηιίεο ζπκβαίλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Μηα 

εθαξκνγή πνιπ-πξσηνθφιισλ instant messaging  επηηξέπεη ζε έλαλ πειάηε λα ζπλδεζεί ζε πνιιαπιά IM 

δίθηπα. 

Οη ππεξεζίεο instant messaging (instant messaging services) νθείινπλ πνιιέο ηδέεο  ζε έλα  παιαηφηεξν θαη 

αθφκα δεκνθηιή online chat πνπ ιέγεηαη  internet relay chat (IRC). ηα αξρηθά πξνγξάκκαηα instant 

messaging, θάζε γξάκκα εκθαλίδνληαλ ηελ ψξα πνπ ην δαθηπινγξαθνχζαλ, θαη φηαλ θάπνηα γξάκκαηα 

ζβήλνληαλ ζε πεξηπηψζεηο ιαζψλ, γηα λα δηνξζσζνχλ νη ιέμεηο  γηλφηαλ επίζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απηφ 

ην έθαλε λα κνηάδεη πεξηζζφηεξν ζε ηειεθσληθή ζπδήηεζε παξά ζηελ αληαιιαγή θάπνησλ γξακκάησλ.  ηα 

ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα instant messaging  ην άιιν κέινο ηεο ζπλνκηιίαο βιέπεη κφλν ηελ θάζε ζεηξά ηνπ 

θεηκέλνπ ζσζηή αθφηνπ ν απνζηνιέαο έρεη επηιέμεη λα ηελ απνζηείιεη θαη έρεη μεθηλήζεη κηα θαηλνχξγηα 

ζεηξά θεηκέλνπ. Οη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο instant messaging επίζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζέζεη ν ρξήζηεο έλα κήλπκα θαηάζηαζεο. Απηφ είλαη παξφκνην κε ην κήλπκα ζε κηα ζπζθεπή απηφκαηνπ 

ηειεθσλεηή. Παξνπζηάδεη εάλ νη άλζξσπνη είλαη δηαζέζηκνη ή φρη γηα ζπλνκηιία. 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

Σν instant messaging πξνζθέξεη επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη επηηξέπεη ηελ εχθνιε ζπλεξγαζία ε 

νπνία κπνξεί λα ζεσξεζεί πην ζπλαθή ζηελ απζεληηθή ζπλνκηιία  απφ φηη ην πεξηερφκελν εγγξάθνπ ελφο  e-

mail.  ε αληίζεζε κε ηα e-mail νη ζπκβαιιφκελνη  ρξήζηεο γλσξίδνπλ εάλ ν ζπλνκηιεηήο  είλαη δηαζέζηκνο. 

Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα ζέζεη ηελ θαηάζηαζή ηνπ online ή ελφο κελχκαηνο 

απνκάθξπλζεο απφ ηνλ ππνινγηζηή θαη έηζη νη ππφινηπνη ρξήζηεο  εηδνπνηνχληαη   αλ  είλαη δηαζέζηκνο ή 

φρη. Αθεηέξνπ  νη άλζξσπνη δελ αλαγθάδνληαη λα απαληήζνπλ ακέζσο ζηα εηζεξρφκελα κελχκαηα. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν, κεξηθνί άλζξσπνη ζεσξνχλ ηελ επηθνηλσλία κέζσ instant messaging φηη είλαη ιηγφηεξν 

ελνριεηηθή απφ ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ηειεθψλνπ. Δληνχηνηο, δελ επηηξέπνπλ φια ηα δεκνθηιή 

ζπζηήκαηα  ηελ απνζηνιή ησλ κελπκάησλ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ είλαη θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν εθηφο 

δηθηχνπ (offline messages), απηφ αθαηξεί ηελ ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ έρνπλ ηα άκεζα κελχκαηα  απφ ηα e-

mail. 

Σν instant messaging επηηξέπεη ηε ζηηγκηαία επηθνηλσλία κεηαμχ δηάθνξσλ ζπκβαιιφκελσλ κειψλ 

ηαπηφρξνλα, εθπέκπνληαο ηηο πιεξνθνξίεο  γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά, ραξαθηεξίδνληαο ηελ άκεζε 

παξαιαβή ηεο επηβεβαίσζεο ή ηεο απάληεζεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο instant messaging 

πεξηιακβάλνληαη θαη πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ ην θαζηζηνχλ δεκνθηιέζηεξν φπσο π.ρ. λα 

βιέπνπκε ηνλ ζπλνκηιεηή καο κέζσ web camera ή λα ηνπ κηιάκε άκεζα θαη δσξεάλ κέζσ internet.   Δίλαη 

δπλαηφ λα απνζεθεπηεί κηα ζπλνκηιία θαη λα αλαθηεζεί θάπνηα άιιε ζηηγκή. Σα άκεζα κελχκαηα 

απνζεθεχνληαη ραξαθηεξηζηηθά ζε έλα ηνπηθφ ηζηνξηθφ κελπκάησλ θάλνληαο ηα λα κνηάδνπλ κε ηελ 

παξνχζα θχζε ησλ e-mails,δηεπθνιχλνληαο ηελ γξήγνξε αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ φπσο URL ή 

απνθφκκαηα  εγγξάθσλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη δπζλφεηα ζε επηθνηλσλία κέζσ ηειεθψλνπ. 
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                                                             LAN MESSENGER 

 Σν LAN messenger είλαη έλα ινγηζκηθφ άκεζσλ κελπκάησλ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε ζε έλα 

ηνπηθφ δίθηπν. Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηνχκε έλαλ LAN messenger, ζε ζρέζε κε έλαλ 

θνηλφ instant messenger. O LAN messenger ιεηηνπξγεί εζσηεξηθά ελφο θηηξίνπ ή ζε έλα ηδησηηθφ LAN, δελ 

απαηηεί κία ζχλδεζε internet ή έλαλ θεληξηθφ server (P2P). Μφλν νη ρξήζηεο εληφο firewall έρνπλ πξφζβαζε 

ζην ζχζηεκα. Σα δεδνκέλα επηθνηλσλίαο δελ δηαξξένπλ απφ ην ηνπηθφ δίθηπν θαη  ην ζχζηεκα  κπνξεί  

επίζεο  απνηξέςεη ηα spam κελχκαηα (αλεπηζχκεηα κελχκαηα). Αξθεηνί  LAN messengers  πξνζθέξνπλ ηηο 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο απνζηνιήο ηδησηηθψλ κελπκάησλ (private messages) , ηελ κεηαθνξά αξρείσλ (file 

transfer ), δπλαηφηεηα chat rooms θαη ησλ γξαθεκάησλ smiles.  

ΗΣΟΡΗΚΑ 

ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα UNIX ππάξρεη ε εληνιή talk ,ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλνκηινχλ 

κεηαμχ ηνπο απεπζείαο, νη πξψηεο  εθδφζεηο ήηαλ δηαζέζηκεο ζηα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ  DEC PDP-11 

ηελ δεθαεηία ηνπ '70. Σν πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην  NTALK, ην νπνίν είρε επίζεο 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ πξνγξάκκαηα θαη ζε άιια ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα  φπσο γηα παξάδεηγκα ην Talk R θαη 

ην  Win Talk ζηα windows. Με ηελ δηάδνζε ηνπ πξνγξάκκαηνο samba έγηλε εθηθηφ λα ζηαινχλ κελχκαηα 

θεηκέλνπ θαη ζε εηεξνγελή δίθηπα. ρεδφλ φιεο νη εθδφζεηο LINUX πξνζθέξνπλ ην παθέην samba. 

To πξψην LAN messenger ζε πεξηβάιινλ windows είλαη ην win popup, φπνπ είρε κηα κηθξή ρξεζηκφηεηα 

κέρξη ηα windows 3.11. Σν Win popup ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν   SMB/NetBIOS θαη πξννξίδνληαλ γηα 

λα ιακβάλεη θαη λα ζηέιλεη κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο κελπκάησλ θεηκέλνπ. Σα  Windows NT/2000/XP 

βειηηψλνληαη ζε απηφ κε ηελ ππεξεζία messenger, ππεξεζία ησλ windows ζπκβαηή ηνπ win popup. ηα 

ζπζηήκαηα φπνπ ηξέρεη απηή ε ππεξεζία, ηα ιακβαλφκελα “pop up” κελχκαηα εκθαλίδνληαη ζαλ απιά 

παξάζπξα. Οπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ πνπ είλαη ζπκβαηφ κε ην Win popup, φπσο ε εληνιή NET SEND πνπ 

κπνξεί λα ζηείιεη ηέηνηα κελχκαηα. ηα Windows XP SP2 ε ππεξεζία messenger έρεη ηεζεί εθηφο 

ιεηηνπξγίαο θαη κπινθάξεηαη απφ ην firewall. Με ην πξσηφθνιιν ηεο Apple Bonjour κπνξεί  λα γίλεη ε 

αληαιιαγή κελπκάησλ ζε έλα δίθηπν LAN ρσξίο θεληξηθφ server ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα  Mac  OS X ην 

2005. 

                                                                       Win popup 

To  win  popup  ζηέιλεη  ηα  κελχκαηα  απφ  έλαλ  ππνινγηζηή  ζε θάπνηνλ άιινλ εληφο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

θαη παιαηφηεξα ήηαλ κηα πνιχ βαζηθή ρξεζηκφηεηα επηθνηλσλίαο απφ ηελ Microsoft.  Σν πξσηφθνιιν 

επέδεζε ζηνλ ρξφλν θαη ζηηο πνιιαπιέο εθδφζεηο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Microsoft, κε πην 

πξφζθαηε εθαξκνγή ζηα windows XP. Τπάξρεη επίζεο θαη κηα πξνζέγγηζε  ζε LINUX  κε εθηελή 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νλνκάδεηαη  linpopup, ην νπνίν επηηξέπεη ζε ππνινγηζηέο κε ιεηηνπξγηθφ LINUX λα 

επηθνηλσλνχλ.  Σν Linpopup είλαη κηα γξαθηθή  πξνζέγγηζε  ελφο X window ηνπ win popup ζην Debian  

linux  package θαη ηξέρεη ζε samba. Σν Linpopup δελ είλαη απαξαίηεην λα ηξέρεη ζπλερψο ,κπνξεί λα γίλεη 

minimized θαη ηα κελχκαηα ηνπ θξππηνγξαθνχληαη . 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ  

Η ππεξεζία messenger (messenger service) είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε απφ ηνπο  δηαρεηξηζηέο  ηνπ 

ζπζηήκαηνο (system administrators) γηα λα εηδνπνηνχλ ηνπο ρξήζηεο ησλ windows γηα ηα δίθηπα ηνπο. 
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Δληνχηνηο, ζήκεξα ε ππεξεζία απηή πξνθαιεί πεξηζζφηεξνπο πνλνθέθαινπο  παξφηη νθέιε. Καθφβνπινη 

ρξήζηεο εθκεηαιιεχνληαη ην πξσηφθνιιν win popup γηα  λα παξνπζηάζνπλ spam δηαθεκίζεηο  ζηνπο 

ρξήζηεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ (ρξεζηκνπνηψληαο ζπζηήκαηα καδηθήο απνζηνιήο κελπκάησλ, ηα νπνία 

ζηέιλνπλ έλα επηζπκεηφ κήλπκα ζε κία θαζνξηζκέλε ζεηξά απφ IP δηεπζχλζεηο).                                              

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα windows XP  ζπκπεξηιακβάλνπλ  firewall,  δελ  είλαη ελεξγνπνηεκέλν εμ νξηζκνχ. 

Λφγν απηνχ πνιινί ρξήζηεο  ιάκβαλαλ  ηέηνηα κελχκαηα. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάρξεζεο, ε 

ππεξεζία messenger (messenger service) έρεη απελεξγνπνηεζεί εμ νξηζκνχ απφ ηα windows XP service pack 

2, κηα πεξηηηή ίζσο αιιαγή δεδνκέλνπ φηη ην ίδην ην service pack 2 επίζεο επέηξεςε ην firewall εμ νξηζκνχ.   

Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί  ε ιεηηνπξγία  ηεο ππεξεζίαο messenger ησλ windows  κέζσ ηεο εληνιήο 

NET SEND, είηε απηφλνκε είηε κε ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο NetBIOS, ζπλίζηαηαη νη NetBIOS  ζχξεο  

(ports) λα κελ θζάλνπλ ζην ηνπηθφ δίθηπν απφ εμσηεξηθέο πεγέο. Οη ζχξεο (ports) πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία messaging  είλαη νη: 135, 137, 138, θαη 139. Πνιιέο  ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ  internet (ISP) κπινθάξνπλ ηελ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο NetBIOS ζχξεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, 

βνεζψληαο  έηζη λα απνηξαπεί ην spamming  αθφκα θαη απφ παιαηφηεξνπο πειάηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ 

firewall. 

Η ππεξεζία messaging service δελ ππνζηεξίδεηαη πιένλ απφ ην ιεηηνπξγηθφ windows Vista θαη Windows 

Server 2008.  

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

Η ππεξεζία messaging service, αληίζεηα απφ πνιιέο άιιεο ιεηηνπξγίεο δηθηχνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

windows , ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν  NetBIOS. Η ππεξεζία πεξηκέλεη έλα κήλπκα, έπεηηα ην πξνβάιιεη 

ζηελ νζφλε. Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο γηα λα ζηαιεί ην κήλπκα είλαη λα γξαθεί ζε έλα  mail slot (server-

client interface) πνπ νλνκάδεηαη  messenger.       

  

                          
                               Δηθφλα(1) : παξάδεηγκα ελφο  messenger service spam ην 2007. 
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                                           ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

                                Δηζαγσγή ζηα δίθηπα ππνινγηζηώλ  

 

   

                                      

Σα δίθηπα δεδνκέλσλ εμαπιψλνληαη κε ηιηγγηψδεηο ξπζκνχο θαη έρνπλ πξν πνιινχ γίλεη εξγαιείν κειέηεο, 

εξγαζίαο θαη δηαζθέδαζεο πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο.  Η 

επηθνηλσλία δεδνκέλσλ έλαληη ηεο θιαζζηθήο επηθνηλσλίαο φπνπ ε αληαιιαζζφκελε πιεξνθνξία ήηαλ 

θπξίσο ζε κνξθή θσλήο (αλ θαη ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε ηελ κνξθή ηεο ηειεγξαθίαο πξνεγήζεθε ζαλ 

εκπνξηθή εθαξκνγή επξείαο έθηαζεο) έθηαζε ζηηο κέξεο καο λα μεπεξάζεη ηελ θίλεζε θσλήο ελψ ζπλερίδεη 

λα απμάλεη αικαησδψο. Έλα δίθηπν ππνινγηζηψλ είλαη έλα ζχλνιν απφ απηφλνκνπο ή κε απηφλνκνπο 

δηαζπλδεδεκέλνπο ππνινγηζηέο. Οη ππνινγηζηέο ζεσξνχληαη δηαζπλδεδεκέλνη φηαλ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο κεηαμχ ηνπο θαη απηφλνκνη φηαλ δελ είλαη δπλαηφ θάπνηνο ππνινγηζηήο λα 

ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία (π.ρ. εθθίλεζε ή ηεξκαηηζκφ) θάπνηνπ άιινπ. Η επηθνηλσλία ησλ ππνινγηζηψλ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ εηδηθήο θφξκαο αθνινπζψληαο εηδηθνχο θαλφλεο (πξσηφθνιια) 

ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα εξκελεχνπλ φινη νη ππνινγηζηέο πνπ δηαζέηνπλ ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ππφ 

κνξθή πιηθνχ (π.ρ. θάξηαο δηθηχνπ) θαη ινγηζκηθνχ (π.ρ. πξσηφθνιιν TCP/IP). 

 

2.1  Καηεγνξίεο δηθηύσλ  

Σα Γίθηπα Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ θέξνπλ ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνχο, πνπ θαζνξίδνπλ θαη ηελ 

θαηεγνξία ηνπο: 

 Αλάινγα κε ην θπζηθφ κέζν δηαζχλδεζήο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο  Ενσύρματα ή Αζύξκαηα. 

 Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηά ραξαθηεξίδνληαη σο Γεκόζηα ή Ηδησηηθά δίθηπα. 

 Αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ δηθηχνπ ραξαθηεξίδνληαη σο:  

Σνπηθά (LAN θαη WLAN),  Μεηξνπνιηηηθά (ΜΑΝ θαη WMAN),  Δπξείαο θάιπςεο (WAN θαη 

WWAN) θαη Πξνζσπηθά (PAN θαη WPAN). 

Σα ηνπηθά δίθηπα (LAN, WLAN) ρξεζηκνπνηνχληαη  επξέσο  γηα ηελ δηαζχλδεζε πξνζσπηθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη ζηαζκψλ εξγαζίαο είηε ζε εηαηξηθά πεξηβάιινληα είηε ζε ηδησηηθά. Σα δίθηπα LAN 

έρνπλ πεξηνξηζκέλν κέγεζνο θαη δηαθξίλνληαη κε βάζε ην κέγεζφο ηνπο απηφ, ηελ ηερλνινγία κεηάδνζήο 

ηνπο θαη ηελ ηνπνινγία ηνπο (εηθφλα 2.1). Η πην δηαδεδνκέλε δηαζχλδεζε ησλ ππνινγηζηψλ ζηα ηνπηθά 

δίθηπα είλαη κε ρξήζε  ηεο ηερλνινγίαο Ethernet. Όζνλ αθνξά ηηο ηνπνινγίεο ησλ δηθηχσλ LAN 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηνπνινγίεο αζηέξα (star), δαθηπιίνπ (Token Ring), ε ηνπνινγία αξηεξίαο  (bus) 

θαζψο θαη άιιεο κνξθέο ηνπνινγηψλ. 
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                                                  Δηθφλα (2.1) Local Area Network 

 

 

Σα δίθηπα επξείαο πεξηνρήο (WAN) είλαη δίθηπα πνπ θαιχπηνπλ κηα κεγάιε πεξηνρή φπσο γηα 

παξάδεηγκα δίθηπα ζηα νπνία ν δηαζπλδεκέλνο εμνπιηζκφο θαηαλέκεηαη ζε κηα πφιε, αλάκεζα ζε πφιεηο 

ή ηα φξηα ελφο θξάηνπο (εηθφλα 2.2). Σν θαιχηεξν παξάδεηγκα ελφο δηθηχνπ επξείαο πεξηνρήο είλαη ην 

Γηαδίθηπν (internet). Σν θφζηνο ησλ γξακκψλ επηθνηλσλίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ φηη ζηα ηνπηθά 

δίθηπα. 

                             

                                                  Δηθφλα 2.2 Wide Area Network 
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Σα Mεηξνπνιηηηθά Γίθηπα (MAN) είλαη νπζηαζηηθά δίθηπα ζηα νπνία ν δηαζπλδεκέλνο εμνπιηζκφο 

θαηαλέκεηαη ζε κηα πφιε (εηθφλα 2.3). Σν γλσζηφηεξν κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν είλαη ην δίθηπν 

θαισδηαθήο ηειεφξαζεο πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο πφιεηο θαζψο θαη κηα λέα ηερλνινγία αζχξκαηεο 

δηθηχσζεο,  ην  WiMax. Σα κεηξνπνιηηηθά δίθηπα είλαη ζπρλά πινπνηεκέλα απφ νξγαληζκνχο θαη είλαη 

ηδησηηθά.           

                                        

                                                Δηθφλα 2.3 Metropolitan Area Network       

 

Πέξα απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο δηθηχσλ ππάξρνπλ θαη θάπνηεο εηδηθέο θαηεγνξίεο. Έλα ζχζηεκα κε 

πνιιέο  κνλάδεο επεμεξγαζίαο θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε δηθηχνπ. Σν 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα δηαθαλψο αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ CPU. Γίθηπα απηήο ηεο κνξθήο 

νλνκάδνληαη ζπγθεληξσηηθά .  Άιιε κνξθή εηδηθήο θαηεγνξίαο δηθηχνπ είλαη νπζηαζηηθά ηα δίθηπα 

δηαζχλδεζεο ζπζηήκαηνο (Personal Area Networks ) .Πξφθεηηαη γηα δίθηπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ζπζθεπψλ ππνινγηζηψλ , φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζχλδεζε πιεθηξνινγίσλ 

θαη εθηππσηψλ κε ην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα  κε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο Bluetooth. θνπφο ησλ δηθηχσλ 

απηψλ είλαη θπξίσο ε απνθπγή ηεο θαισδίσζεο θαζψο θαη ε επθνιία εγθαηάζηαζεο.      

 

2.2 Σν πξόηππν OSI   

 

Σα πξψηα δίθηπα ππνινγηζηψλ είραλ ζρεηηθά κηθξέο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο θαη ζρεδηάζηεθαλ θαηά θχξην 

ιφγν σο πξνο ην πιηθφ θαη κφλν δεπηεξεπφλησο εμέηαδαλ ην ινγηζκηθφ. Οη ζχγρξνλεο επηθνηλσληαθέο 

αλάγθεο απαηηνχλ ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε έλα κεγάιν ζχλνιν ζπζθεπψλ νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο . ηηο κέξεο καο ην ινγηζκηθφ δηθηχσλ είλαη δνκεκέλν ζε 

πςειφ βαζκφ. Σν ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο πξέπεη λα είλαη εχθνια ηξνπνπνηήζηκν θαη επεθηάζηκν θαζψο λέεο 

βειηησκέλεο ηερληθέο επηθνηλσλίαο εκθαλίδνληαη φιν θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. Η κε ηππνπνίεζε ησλ 

ηερλνινγηψλ δηθηχσζεο πνπ εηζέξρνληαλ ζηελ αγνξά είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ 
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ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ.  Έηζη ην 1982 ε ISO (International Organization for 

Standardization)  αλαθνίλσζε ην πξφηππν OSI ( open system interconnection ).  Σo OSI  απνηειεί ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλνχληαη νη ιεπηνκεξείο πιένλ ηππνπνηήζεηο   γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ επί 

κέξνπο πξνβιεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο επηθνηλσλίεο ππνινγηζηψλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζθεπαζηψλ.  Σν 

πιαίζην ελφο ηέηνηνπ πξνηχπνπ απαηηεί ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ αθελφο ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη αθεηέξνπ 

ησλ πξσηνθφιισλ επηθνηλσλίαο ππνινγηζηψλ. 

 

2.2.1 Δπίπεδα ηνπ OSI 

Ο ζηφρνο ηνπ πξνηχπνπ απηνχ είλαη ε ηππνπνίεζε έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ 

ππνινγηζηψλ δηαθνξεηηθψλ  θαηαζθεπαζηψλ . Με ην πξφηππν απηφ ηίζεηαη έλα πιαίζην, κέζα ζην νπνίν 

θαζνξίδνληαη πξσηφθνιια  θαη ηππνπνηήζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ πνπ νξίδνληαη 

απφ ην OSI. Η βαζηθή θηινζνθία πνπ δηέπεη ην OSI είλαη ηεο  επηπεδνπνίεζεο  (layering) . Όιεο νη 

απαηηνχκελεο γηα ηελ επηθνηλσλία ιεηηνπξγίεο νκαδνπνηνχληαη ζε επηά επίπεδα. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε νη αιιαγέο ζε έλα επίπεδν λα κελ έρνπλ επίδξαζε ζηα άιια. ηελ 

εηθφλα 2.4 βιέπνπκε ηα επηά επίπεδα. 

 

                          

                                                                        Δηθόλα 2.4 επίπεδα OSI 

 

ε γεληθέο γξακκέο θάζε επίπεδν ρξεζηκνπνηεί  ππεξεζίεο απφ ην επφκελν θαη πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζην 

πξνεγνχκελν επίπεδν. 
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Σα επίπεδα ηνπ OSI πεξηγξάθνληαη σο εμήο : 

 

1. Φπζηθό επίπεδν (physical layer) 

Σν θπζηθφ επίπεδν αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά αθαηέξγαζησλ δπαδηθψλ ςεθίσλ ζην κέζν 

κεηάδνζεο. Σα δεηήκαηα ζρεδίαζεο αζρνινχληαη  θπξίσο κε ηηο κεραληθέο (πφζνπο αθξνδέθηεο 

έρεη ν ζχλδεζκνο ηνπ δηθηχνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηε ν θάζε αθξνδέθηεο θηι) θαη ειεθηξηθέο 

πξνδηαγξαθέο (πνηα ζηάζκε ζήκαηνο θαζνξίδεη ην δπαδηθφ 0 θαη πνηα ην δπαδηθφ 1, πφζν 

ρξφλν δηαξθεί ε εθπνκπή ελφο δπαδηθνχ ςεθίνπ θηι ) ηεο ζχλδεζεο θαζψο θαη κε ην κέζν 

κεηάδνζεο. 

 

2. Δπίπεδν ζπλδέζκνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ  (Data Link Layer) 

Σν επίπεδν ζπλδέζκνπ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ  αλαιακβάλεη ηελ παξνρή αμηφπηζηεο γξακκήο 

δεδνκέλσλ ρσξίο ζθάικαηα. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πιαηζίσλ δεδνκέλσλ 

(data frames)  θαζψο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πιαηζίσλ επηβεβαίσζεο ιήςεο 

(acknowledgement frames) . Δπίζεο αλαιακβάλεη ζέκαηα ειέγρνπ ξνήο ησλ δεδνκέλσλ (flow 

control) γηα ηελ ζσζηή ζπλεξγαζία γξήγνξνπ πνκπνχ θαη αξγνχ δέθηε. 

 

3. Δπίπεδν δηθηύνπ (Network Layer) 

Σν επίπεδν  δηθηχνπ αλαιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο δξνκνιφγεζεο θαη κεηαγσγήο παθέησλ απφ 

ηνλ έλα θφκβν ηνπ δηθηχνπ ζηνλ άιιν. Δίλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαρείξηζε πηλάθσλ 

δξνκνιφγεζεο νη νπνίνη  κπνξεί λα είλαη ζηαηηθνί ,λα νξίδνληαη ζηελ αξρή κηαο επηθνηλσλίαο ή 

θαη λα κεηαβάιινληαη δπλακηθά. Ο έιεγρνο ηεο ζπκθφξεζεο ηνπ δηθηχνπ, ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

θνξηίνπ  ζε πεξίπησζε ελαιιαθηηθψλ κνλνπαηηψλ θαη ε ιεηηνπξγία ρξέσζεο θφκβσλ  ηνπ 

δηθηχνπ αλάινγα κε ηελ θίλεζή ηνπο είλαη κεξηθέο πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο ηνπ επηπέδνπ 

δηθηχνπ.   

 

4. Δπίπεδν κεηαθνξάο (Transport Layer) 

Σν επίπεδν κεηαθνξάο είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαθαλή παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθνξάο 

κελπκάησλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ δηθηχνπ. Γέρεηαη κελχκαηα απφ ην επίπεδν ζπλφδνπ 

ηα νπνία αλ ρξεηαζηεί ρσξίδεη ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο θαη δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή κεηαθνξά 

ηνπο ζηελ άιιε πιεπξά . Δπίζεο γηα ιφγνπο απφδνζεο κπνξεί λα δεκηνπξγεί πνιιαπιέο 

ζπλδέζεηο κεηαθνξάο γηα θάζε νληφηεηα ηνπ επηπέδνπ ζπλφδνπ  ή θαη λα πνιππιέθεη ζπλδέζεηο  

φηαλ ε δεκηνπξγία ή ε ζπληήξεζε  κηαο ζχλδεζεο είλαη αθξηβή. Δπηπιένλ είλαη δπλαηφ  λα 

ξπζκίδεη ηελ ξνή ηεο πιεξνθνξίαο. 
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5. Δπίπεδν ζπλόδνπ (Session Layer) 

To επίπεδν ζπλφδνπ επηηξέπεη ζε ρξήζηεο δηαθνξεηηθψλ κεραλψλ λα εγθαζηδξχνπλ 

ζπλδηαιέμεηο κεηαμχ ηνπο. Οη ζπλδηαιέμεηο πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη ν έιεγρνο ηνπ δηαιφγνπ (dialog management, παξαθνινχζεζε ηνπ πνηνο έρεη 

ζεηξά λα κεηαδψζεη ), ε δηαρείξηζε ζθπηάιεο (token management, ε απνηξνπή ησλ δπν 

πιεπξψλ απφ ην λα επηρεηξήζνπλ ηαπηφρξνλα ηελ εθηέιεζε ηεο ίδηαο θξίζηκεο ιεηηνπξγίαο), θαη 

ν ζπγρξνληζκφο (synchronization, ε ηήξεζε ζεκείσλ ειέγρνπ ζε καθξφρξνλεο κεηαδψζεηο εηζη 

ψζηε απηέο λα κπνξνχλ θαη λα ζπλερηζηνχλ απφ ην ζεκείν πνπ δηαθφπεθαλ, κεηά απφ 

θαηάξξεπζε ζπζηήκαηνο ). 

 

6. Δπίπεδν παξνπζίαζεο ( Presentation Layer) 

Σν επίπεδν παξνπζίαζεο αζρνιείηαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε θαη ηελ κνξθνπνίεζε  ησλ 

δεδνκέλσλ. πζηήκαηα κε δηαθνξεηηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ επηθνηλσλνχλ  κε ηελ 

βνήζεηα αθεξεκέλσλ κνξθψλ δεδνκέλσλ. Σν επίπεδν παξνπζίαζεο δηαρεηξίδεηαη απηέο ηηο 

αθαηξεηηθέο δνκέο δεδνκέλσλ θαη επηηξέπεη ησλ νξηζκφ θαη ηελ αληαιιαγή δνκψλ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ. 

 

7. Δπίπεδν εθαξκνγήο (Application Layer) 

Σν επίπεδν εθαξκνγψλ απνηειεί ην επίπεδν επαθήο ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχλνιν ησλ δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ην ζχζηεκα. Η πξφζβαζε ζε απνκαθξπζκέλνπο θαηαιφγνπο, ε 

κεηαθνξά αξρείσλ, ε κεηαθνξά κελπκάησλ είλαη  κεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην  

επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ OSI. Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη δηαθαλείο ζηνλ ρξήζηε κε 

θιήζεηο αληίζηνηρεο κε ηηο θιήζεηο ζπζηήκαηνο. 

 

Σν OSI είλαη έλα γεληθεπκέλν κνληέιν αξρηηεθηνληθήο δηθηχνπ θαη ζέηεη ηα πιαίζηα ζηα νπνία ζα θηλεζεί ην 

ππνζχζηεκα επηθνηλσλίαο δεδνκέλσλ . Γελ είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο ελαξκφληζε κε ην κνληέιν OSI . Σν  

OSI  πξνζθέξεη απιά κηα γξακκή ηππνπνίεζεο. Πνιιέο ελνπνηήζεηο πινπνηνχλ ή θαη παξαιείπνπλ θάπνηα 

επίπεδα. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πινπνίεζεο, ιεηηνπξγίεο εκθαλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν θαη φρη ζε 

απηφ πνπ πεξηγξάθεη ην κνληέιν OSI ( π .ρ ε εμαθξίβσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εηζαγσγή 

ζεκείσλ ειέγρνπ πνιιέο θνξέο γίλνληαη ζην επίπεδν εθαξκνγήο).   

  

2.2.2 Αζύξκαηα δίθηπα ππνινγηζηώλ 

 

Σν 1970 ην παλεπηζηήκην ηεο Υαβάεο θάησ απφ ηελ επίβιεςε ηνπ Norman  Abramson πινπνίεζε ην πξψην 

αζχξκαην δίθηπν ππνινγηζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ρακεινχ θφζηνπο πνκπνχο θαη δέθηεο ην νπνίν 

νλνκάζηεθε  ALOHA net. Σν ζχζηεκα πεξηειάκβαλε επηά ππνινγηζηέο νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζε ηέζζεξα 

λεζηά θαη επηθνηλσλνχζαλ ακθίδξνκα κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή ρσξίο ηελ αλάγθε θαισδίσλ . Απφ ηφηε 

κέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη πνιιά βήκαηα σο αλαθνξά ηελ αζχξκαηε δηθηχσζε. 
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Σα αζχξκαηα δίθηπα ζηα νπνία ην κέζν κεηάδνζεο είλαη ν αέξαο . Η επηθνηλσλία ησλ ππνινγηζηψλ  ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα γίλεηαη κε ηελ εθπνκπή θαη ιήςε ειεθηξνκαγλεηηθψλ θπκάησλ (επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ξαδηνθχκαηα) ηα νπνία θηλνχληαη ζηνλ αέξα ( ή ζην θελφ) κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. 

Έηζη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε επηθνηλσλίαο ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα ζηνλ αέξα κεηαθέξεη ηελ 

πιεξνθνξία. Η πινπνίεζε απηνχ ηνπ είδνπο επηθνηλσλίαο γίλεηαη ζην πξψην επίπεδν ηνπ OSI, ην θπζηθφ 

επίπεδν. Σα αζχξκαηα δίθηπα είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλα κε ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαζψο θαη κε ηερλνινγίεο 

εληνπηζκνχ ζέζεο φπσο ην GPS (Global Positioning System) . Σν ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα ηκήκαηα ηνπ 

νπνίνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αζχξκαηα δίθηπα παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 2.5 . 

 

                           

                                                 Δηθόλα 2.5 Ζιεθηξνκαγλεηηθό θάζκα 

 

Η αλάγθε γηα αζχξκαηε δηθηχσζε θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη είλαη ηφζν δεκνθηιήο έγθεηηαη ζε θάπνηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο. Άιισζηε ε πιεηνςεθία ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ πνπ πσινχληαη ζήκεξα 

έρεη ήδε πξν εγθαηεζηεκέλε κία θάξηα αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Πξψηα απφ φια έλα αζχξκαην δίθηπν ιφγσ ηεο 

αζχξκαηεο θχζεο ηνπ επηηξέπεη ζε ρξήζηεο λα πξνζπειάζνπλ ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ ρσξίο ηελ αλάγθε 

θαισδίσζεο (θάηη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη θαη ρξεκαηηθά αζχκθνξν ηδηαίηεξα γηα κεγάιεο θιίκαθαο 

δηθηχσζε). Μηα επηπιένλ δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα αζχξκαηα δίθηπα είλαη απηή ηεο θηλεηηθφηεηαο. 
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Έηζη θάπνηνο ρξήζηεο γηα παξάδεηγκα ζε θάπνην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο κπνξεί λα ιακβάλεη ηα 

κελχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπ ηαρπδξνκείνπ ελψ βξίζθεηαη ελ θηλήζεη. Έλα επίζεο βαζηθφ πιενλέθηεκα 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα αζχξκαηα δίθηπα είλαη απηφ ηεο εχθνιεο θιηκάθσζεο. Με ηνλ ππάξρνλ εμνπιηζκφ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αχμεζεο  ηεο δπλακηθφηεηαο θαη πφξσλ ηνπ δηθηχνπ, εχθνια, κε ηελ εηζρψξεζε ζε 

απηφ λέσλ ζηαζκψλ εξγαζίαο  νη νπνίνη ζα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή εκβέιεηαο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 

 

  

                                               ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

                                         Ζ ηερλνινγία  Wi-Fi                                                   
 

 

 

θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ wi-fi είλαη ε απφθξπςε ηεο πνιππινθφηεηαο επηηξέπνληαο ηελ αζχξκαηε 

πξφζβαζε ζε εθαξκνγέο θαη δεδνκέλα, κέζα θαη ξνέο. Οη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ wi-fi είλαη, λα θάλεη ηελ 

πξφζβαζε ζε πιεξνθνξία επθνιφηεξε, λα δηαβεβαηψζεη ηελ ζπκβαηφηεηα θαη ηελ ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

ζπζθεπψλ φπσο επίζεο λα εμαιείςεη ηελ αλάγθε θαισδίσζεο θαζψο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ δνξπθνξηθψλ 

αλαγθαίσλ απηήο. πζθεπέο wi-fi  φπσο ππνινγηζηέο, παηρληδνκεραλέο, θηλεηά ηειέθσλα, MP3 players ή 

PDA‟s  κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν (φπσο επίζεο θαη ζε θάπνην ηνπηθφ δίθηπν) φηαλ βξίζθνληαη 

κέζα ζηελ αθηίλα εκβέιεηαο ελφο αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ. Η εκβέιεηα ελφο ή πην πνιιψλ ζεκείσλ 

πξφζβαζεο (Access points-AP) θαιχπηεη κηα πεξηνρή ηφζν κηθξή φζν έλα δσκάηην κέρξη θαη πεξηνρέο 

πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ  κε ρξήζε αιιειεπηθαιππηφκελσλ  access points. 

Οξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο φπσο αεξνδξφκηα θαη μελνδνρεία ζπρλά δηαζέηνπλ hotspots κε δσξεάλ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε θαη ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ ηνπο. Σν wi-fi  επίζεο 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία νκφηηκσλ δηθηχσλ (peer-to-peer) ηα νπνία νλνκάδνληαη ad-hoc. Σα δίθηπα απηά 

επηηξέπνπλ ζηηο ζπζθεπέο πνπ ηα απαξηίδνπλ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ρσξίο ηελ αλάγθε επηπιένλ 

ππνδνκήο. Η ζπλδεζηκφηεηα απηή παξνπζηάδεηαη ηδηαηηέξσο ρξήζηκε ζε εκπνξηθέο εθαξκνγέο.  

   

3.1 Γεκηνπξγία θαη εμέιημε 

Ο πξνθάηνρνο ηνπ wi-fi  εθεπξέζεθε ην 1991 ζηελ Οιιαλδία. Σα πξψηα αζχξκαηα πξντφληα είραλ βγεη 

ζηελ αγνξά κε ην φλνκα Wave LAN  κε ηαρχηεηεο 1 Mbit/sec  έσο 2Mbit/sec. Όηαλ  ε ηερλνινγία 

αζχξκαηεο δηθηχσζεο πξσηνεκθαλίζηεθε άιια πξνβιήκαηα παξνπζηάζηεθαλ ιφγσ αζπκβαηφηεηαο 

πξντφλησλ απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο. Η Wi-Fi  Alliance μεθίλεζε σο κηα θνηλφηεηα κε ζθνπφ λα 

επηιχζεη απηά ηα πξνβιήκαηα, έηζη ε  Alliance δεκηνχξγεζε ην πξφηππν WI-FI certified (εηθφλα 3.1) ψζηε 

λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα  ησλ πξντφλησλ. Πνιιέο εκπνξηθέο ζπζθεπέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην WI-FI. Μεηαμχ απηψλ είλαη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη λα ηνπο παξέρεηαη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, πξνζσπηθνί ειεθηξνληθνί βνεζνί 

(PDA) θαη θηλεηά ηειέθσλα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθηνχλ ρσξίο ηελ αλάγθε θαισδίσλ πξφζβαζε ζε 

πφξνπο ηνπηθψλ δηθηχσλ ή ζην δηαδίθηπν θαζψο  θαη άιιεο ζπζθεπέο φπσο γηα παξάδεηγκα ςεθηαθέο 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο ή παηρληδνκεραλέο . 
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Η ηερλνινγία Wi-Fi βνήζεζε θαη ελίζρπζε ηελ πινπνίεζε δηθηχσλ πιέγκαηνο κε θφκβνπο νη νπνίνη 

επηθνηλσλνχλ αζχξκαηα ρσξίο ηελ αλάγθε θαισδίσζεο θαη ηα αξλεηηθά πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ. Πέξα απφ ηελ 

ρξήζε ηνπ ζε δίθηπα γηα ην ζπίηη ή γξαθεία, ην Wi-Fi επηηξέπεη ηελ δεκφζηα πξφζβαζε κέζσ Wi-Fi hotspot 

πνπ δηαηίζεηαη (ε πξφζβαζε απηή) είηε δσξεάλ είηε κε θάπνην κηθξφ θφζηνο. 

 

πζθεπέο φπσο νη δξνκνινγεηέο νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ DSL modems θαη Wi-Fi access points ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη  ζε νηθηαθά δίθηπα θαη επηρεηξήζεηο παξέρνληαο έηζη πέξα απφ ηελ πξφζβαζε ζην 

δηαδίθηπν θαη ηελ αζχξκαηε δηθηχσζε κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ. Με ηελ έιεπζε ηνπ Wi-Fi πιήζνο ππεξεζηψλ 

αθνινχζεζαλ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ην πξφηππν φπσο γηα παξάδεηγκα ην WVOIP (wireless voice over 

IP). Σν Wi-Fi παξνπζηάδεηαη επίζεο πνιχ ηζρπξφ ηδηαίηεξα ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζηηο νπνίεο είλαη 

δχζθνιε ε εγθαηάζηαζε ππνδνκήο δηθηχσζεο. 

 

                                                                                                    

                                                  Δηθόλα 3.1.ήκα θαηαηεζέλ ηνπ WI-FI 

3.2 Σν πξόηππν 802.11  

Σν Wi-Fi ηππνπνηήζεθε ην 1997 απφ ηελ ΙΔΔΔ θαη απέθηεζε ηελ ηππνπνηεκέλε νλνκαζία 802.11 (ε νκάδα 

ηεο ΙΔΔΔ πνπ αζρνιείηε κε ην Wi-Fi). Αξρηθά είρε ηαρχηεηα 2 Mbps θαη απνηειεί ην πξψην πξφηππν πνχ 

αθνινπζείηαη γηα αζχξκαηε δηθηχσζε. Πέξα απφ ην αξρηθφ πξφηππν ζηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ 

ππνπξφηππα ηνπ 802.11 φπσο ηα ΙΔΔΔ 802.11a, ΙΔΔΔ 802.11b, ΙΔΔΔ 802.11g θαη ΙΔΔΔ 802.11n. ήκεξα ηα 

αζχξκαηα δίθηπα πνπ βαζίδνληαη ζε απηήλ ηελ νηθνγέλεηα πξνηφλησλ είλαη ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ελψ 

θπθινθνξεφ κεγάιε πνηθηιία ζρεηηθψλ πξνηφλησλ ζηελ αγνξά. 

Όπσο φια ηα πξφηππα ηεο 802 ηεο ΙΔΔΔ, θαη ην 802.11 πξνζαλαηνιίδεηαη  ζηα δπν ρακειφηεξα ζηξψκαηα 

ηνπ κνληέινπ δηαζηξσκάησζεο  OSI (Open System Interconnection ) δειαδή ην θπζηθφ ζηψκα θαη ην 

ππφζηξσκα  MAC (Medium Access Control) ηνπ ζηξψκαηνο δέπμεο δεδνκέλσλ (Data Link Layer) εηθφλα 

3.2.  
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                 Δηθόλα 3.2 Γηαζηξσκάησζε ηνπ 802.11 ( Έκθαζε ζην ζπλδέζκνπ δεδνκέλσλ επίπεδν)   

 

Σν άιιν ππφζηξσκα  ηνπ ζηξψκαηνο δέπμεο δεδνκέλσλ δειαδή ην ππφζηξσκα ειέγρνπ ινγηθήο δέπμεο 

(Logical Link Control -LLC) είλαη απηφ ην νπνίν έρεη πξνηππνπνηεζεί  σο ΙΔΔΔ 802.2 θαη ρξεζηκνπνηείηαη  

ζε ζπλδηαζκφ κε φια ηα δηαθνξεηηθά MAC ηεο ζεηξάο 802. Σν ππνεπίπεδν MAC (ειέγρνπ πξνζπέιαζεο 

κέζνπ ) νξίδεη πψο γίλεηαη ε εγρψξεζε ηνπ θαλαιηνχ,  δειαδή πνηνο ζα κεηαδψζεη ζηελ ζπλέρεηα. Ο ζθνπφο 

ηνπ ππνζηξψκαηνο ειέγρνπ ινγηθήο δέπμεο είλαη  λα θξχβεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο 

παξαιιαγέο ηνπ 802.11 εηζη ψζηε λα θάλεη ηηο παξαιιαγέο απηέο αφξαηεο φζνλ αθνξά ην παξαπάλσ 

επίπεδν δηθηχνπ. Όζνλ αθνξά ην θπζηθφ επίπεδν, ην πξφηππν ηνπ 802.11 ηνπ 1997 θαζνξίδεη ηξείο 

επηηξεπφκελεο ηερληθέο κεηάδνζεο γηα απηφ, ηελ κέζνδν ππεξχζξσλ θαζψο θαη δχν κεζφδνπο πνχ 

ρξεζηκνπνηνχλ ξαδηνθχκαηα κηθξήο εκβέιεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο πνπ νλνκάδνληαη  FHSS θαη  

DSSS. Καη νη δχν ηερληθέο ξαδηνθπκάησλρξεζηκνπνηνχλ έλα ηκήκα ηνπ θάζκαηνο ζην νπνίν δελ απαηηείηαη 

εηδηθή άδεηα (ηελ δψλε ISM ζηα 2.4 GHz). Σν 1999 παξνπζηάζηεθαλ δχν λέεο ηερληθέο γηα ηελ επίηεπμε 

πςειφηεξνπ εχξνπο δψλεο. Οη ηερληθέο απηέο νλνκάδνληαη OFDM  θαη HR-DSSS. Λεηηνπξγνχλ κέρξη ηα 54 

Mbps θαη ηα 11 Mbps αληίζηνηρα. Σν 2001 παξνπζηάζηεθε κηα δεχηεξε ηερληθή δηακφξθσζεο OFDM αιιά 

ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ ησλ 5GHz. Οη ηερληθέο ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ πεξηγξάθνληαη πην δηεμνδηθά ζε 

επφκελε παξάγξαθν. 
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                       Δηθόλα 3.3 Γηαζηξσκάησζε ηνπ 802.11 (Έκθαζε ζην θπζηθό επίπεδν) 

 

Η θηινζνθία πνπ αθνινπζεί ην πξφηππν 802.11 είλαη ε χπαξμε ελφο κφλν MAC πνπ φκσο ππνζηεξίδεη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θπζηθά ζηξψκαηα.(εηθνλα 3.3). 

 

3.3 Βαζηθέο κνλάδεο ησλ δηθηύσλ 802.11 

 

Σα αζχξκαηα δίθηπα 802.11 απφ ηηο θάησζη ηέζζεξηο βαζηθέο κνλάδεο : 

 εκείν πξόζβαζεο (Access point - AP) : To AP είλαη ε κνλάδα πνπ παίδεη ηνλ ξφιν γέθπξαο 

κεηαμχ ηνπ ελζχξκαηνπ θαη ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ, κεηαηξέπνληαο θαηάιιεια ηα πιαίζηα πνπ 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ απηψλ. Δπηηειεί θαη πνιιέο άιιεο ιεηηνπξγίεο ζην αζχξκαην δίθηπν πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

 ύζηεκα δηαλνκήο (Distribution System) : Σν ζχζηεκα δηαλνκήο ελψλεη ηα δίαθνξα AP ηνπ ίδηνπ 

δηθηχνπ, επηηξέπνληάο ηνπο λα αληαιιάζζνπλ πιαίζηα. Σν 802.11 δελ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

γίλεη απηφ. 

 Αζύξκαην κέζν κεηάδνζεο (Wireless Medium ): Έρνπλ νξηζηεί δηάθνξα θπζηθά ζηξψκαηα φπσο 

πξναλαθέξζεθε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είηε ξαδηνζπρλφηεηεο είηε ππέξπζξεο αθηίλεο γηα ηελ κεηάδσζε 

ησλ πιαηζίσλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 
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 ηαζκνί (Stations) : Οη ζηαζκνί πνπ αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξία κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ 

ζπλήζσο είλαη  θνξεηέο ζπζθεπέο (γηα παξάδεηγκα laptops ), ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη απαξαίηεην. 

Η βαζηθή δνκηθή κνλάδα θάζε 802.11 δηθηχνπ απνθαιείηαη  Basic Service Set ( BSS ) θαη 

απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα ζηαζκψλ πνπ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. Σα φξηα ηνπ BSS 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ πεξηνρή ξαδηνθάιπςεο, πνπ νλνκάδεηαη  Basic Service Area (BSA). Έλαο 

ζηαζκφο ζε  έλα  BSS κπνξεί λα επηθνηλσλεί  κε νπνηνλδήπνηε άιιν ζηαζκφ ζην ίδην  BSS. 

 

 

                            

 

                                              

                                                 Δηθόλα 3.4.  Wi-Fi δίθηπν  

 

 

 

3.3  Σνπνινγία – Αξρηηεθηνληθή 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο ηνπνινγίεο, βάζε ησλ νπνίσλ νξίδνληαη δχν είδε αζχξκαησλ Wi-Fi  δηθηχσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηα αλεμάξηεηα δίθηπα (intepented networks) θαη ηα δίθηπα ππνδνκήο (infrastructure 

networks). ε έλα intepented δίθηπν θάζε ζηαζκφο επηθνηλσλεί απεπζείαο κε φιινπο ηνπ ππφινηπνπο. Σν 

BSS ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε νλνκάδεηαη  IBSS (Intepented - BSS) ή ad-hoc BSS ή πην απιά  ad-hoc 

δίθηπν. Σν IBSS απνηειείηαη ην ιηγφηεξν απφ δχν ζηαζκνχο θαη ζπλήζσο είλαη πξνζσξηλφ, δειαδή 

δεκηνπξγείηαη  γηα θάπνην ζθνπφ θαη κεηά δηαιχεηαη . Δίλαη ν απινχζηεξνο ηχπνο αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Έλα 

IBSS δίθηπν θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.5 
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                                                      Δηθόλα 3.5 Ad-hoc ηνπνινγία 

 

 

Ο άιινο ηχπνο δηθηχνπ είλαη ην infrastructure δίθηπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην BSS δηαθξίλεηαη  απφ 

ηελ παξνπζία ελφο AP (Access Point) ζε απηφ. Σν AP. Δθηφο απφ φηη ζπλδέεη ην BSS κε ην ελζχξκαην 

δίθηπν, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αληαιιαγή πιαηζίσλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ θαη γεληθφηεξα γηα  ηνλ θεληξηθφ 

έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ BSS. Όηαλ έλαο ζηαζκφο ζέιεη λα ζηείιεη έλα πιαίζην ζε έλαλ άιιν ζηαζκφ, ην 

πιαίζην αξρηθά απνζηέιιεηαη ζην AP θαη απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ην ζηέιλεη ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ. Η 

BSA ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ε πεξηνρή φπνπ ππάξρεη ξαδηνθάιπςε απφ ην AP. Έηζη ζε αληίζεζε κε 

ην IBSS, φπνπ φινη νη ζηαζκνί πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ξαδηνθάιπςεο ησλ ππνινίπσλ, γηα λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε απηνπο, εδψ αξθεί λα βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ξαδηνθάιπςεο ηνπ AP, άζρεηα κε ηελ 

κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. Γηα λα ζπκκεηέρεη έλαο ζηαζκφο ζην BSS πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ association (ζηελ νπνηα ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ) κε ην AP. Η δηαδηθαζία απηή μεθηλάεη πάληα κε 

ηελ πξσηνβνπιία ηνπ ζηαζκνχ θαη είλαη απφθαζε ηνπ AP αλ ν ζηαζκφο ζα γίλεη ηειηθά δεθηφο  ζην BSS. Σν 

802.11 δελ νξίδεη κέγηζην αξηζκφ ζηαζκψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα  BSS, αιιά ηίζεληαη 

πεξηνξηζκνί  ζηηο δίαθνξεο πινπνηήζεηο AP. Έλα  infrastructure δίθηπν θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.6 
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                                                   Δηθόλα 3.6. infrastructure ηνπνινγία 

 

ηελ πεξίπησζε infrastructure δηθηχσλ έλαο ζηαζκφο απφ BSSs κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη λα απνηειέζνπλ 

έλα Extended Service Set (ESS). Απηφ δεκηνπξγείηαη ελψλνληαο ηα APs ησλ BSSs κέζσ ελφο ελζχξκαηνπ 

δηθηχνπ θνξκνχ , πνπ νλνκάδεηαη  ύζηεκα Γηαλνκήο (Distribution System- DS). Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κεηαμχ ζηαζκψλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά BSSs αιιά θαη ζην ίδην ESS. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη ηα APs λα επηθνηλσλνχλ ζην ζηξψκα δεχμεο δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ δηθηχνπ 

θνξκνχ , επηηειψληαο ηελ ιεηηνπξγία ηεο γέθπξαο γηα ηνπο ζηαζκνχο δηαθνξεηηθψλ BSSs. Σν ESS ηειεηψλεη 

φηαλ παξεκβιεζεί κεηαμχ ησλ AP‟s νληφηεηα δηθηχνπ πνπ ιεηηνπξγεη ζε πςειφηεξν ζηξψκα, φπσο είλαη ν 

δξνκνινγεηήο (router) . Σα παξαπάλσ θαίλνληαη θαιχηεξα ζηελ εηθφλα 3.7. Σν 802.11 πξνζθέξεη 

θηλεηηθφηεηα ζε έλα ESS, αξθεί ην δίθηπν θνξκνχ λα είλαη έλα απιφ LAN ή θαη VLAN (Virtual LAN). ε 

θάζε άιιε πεξίπησζε ε ζχλδεζε ζηα αλψηεξα επίπεδα ζα ραζεί, εθηφο θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα άιιε 

ηερλνινγία φπσο ην Mobile IP.   
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                                           Δηθόλα 3.7 Extended Service Set (ESS) 

3.5  ύζηεκα Γηαλνκήο 

Σν ζχζηεκα δηαλνκήο παίδεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 802.11, αλ θαη δελ πεξηγξάθεηαη ζην 

πξφηππν ε πινπνηεζή ηνπ , αιιά κφλν νη ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο αζχξκαηνπο ζηαζκνχο. 

Όπσο αλαθέξζεθε ιίγν πην πάλσ, ην ζχζηεκα δηαλνκήο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηαζχλδεζε AP‟s,δειαδή  

BSSs θαη ηελ δεκηνπξγία ESSs. Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαζεζηά δπλαηή ηελ αληαιιαγή πιαηζίσλ αλάκεζα ζε 

ζηαζκνχο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά BSSs εληφο ηνπ ίδηνπ ESS. Γηα ηελ ζσζηή παξάδνζε ησλ πιαηζίσλ, 

ηα AP‟s πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Απηή ε επηθνηλσλία γίλεηαη 

κε ηελ ρξήζε ελφο πξσηνθφιινπ πνπ νλνκάδεηαη  Inter Access Point Protocol (IAAP) γλσζηφ θαη σο 

802.11f   ην νπνίν δελ έρεη πξνδηαγξαθεί  ζην αξρηθφ 802.11 . Δθφζνλ αλά πάζα ζηηγκή θάζε ζηαζκφο 

κπνξεί λα αλήθεη ζε έλα κφλν BSS έρνληαο πξνρσξήζεη ζην association  κε ην αληίζηνηρν AP, πξέπεη φια 

ηα AP‟s λα ελεκεξψλνληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, ψζηε λα πξνσζνχλ ηα πιαίζηα πξνο ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ ζην θαηάιιειν AP.  Σα AP‟s παίδνπλ ηνλ ξφιν γέθπξαο  κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαλνκήο θαη ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ.  Μπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη απηά σο κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαλνκήο, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ην interface ηνπο πξνο ην ελζχξκαην LAN πνπαπνηειεί ην κέζν 

κεηάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Σν  ζχζηεκα δηαλνκήο είλαη δπλαηφλ λα είλαη θαη απηφ αζχξκαην 

δίθηπν. 
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                                         Δηθόλα 3.8 WDS link κεηαμύ δύν δηαθνξεηηθώλ BSS 

 

 

Σέηνηα πεξίπησζε είλαη ε δηαζχλδεζε δχν LANs  ζε δηαθνξεηηθέο  θπζηθέο ηνπνζεζίεο  κέζσ κηαο 

αζχξκαηεο δεχμεο ζεκείν – πξνο – ζεκείν . Απηή ε δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ WDS (Wireless 

Distribution System). Σφηε ην αζχξκαην δίθηπν ρξεζηκεχεη θαη σο γέθπξα πνπ ελψλεη ηα δχν LANs ζην 

ζηξψκα δεχμεο δεδνκέλσλ (εηθφλα 3.8). Απηφο ν κεραληζκφο νλνκάδεηαη Wireless bridging. εκεηψλεηαη 

ηέινο φηη φινη νη ζηαζκνί ρξεζηκνπνηνχλ θαλνληθέο 48- bit δηεπζχλζεηο MAC, θάηη πνπ θάλεη ηελ ζεψξεζε 

ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ σο επέθηαζε ηνπ ελζχξκαηνπ επθνιφηεξε. 

 

 

3.6 Τπεξεζίεο αζύξκαηνπ Γηθηύνπ 802.11 

Σν αζχξκαην δίθηπν 802.11 πξνζθέξεη ελλέα βαζηθέο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο απηέο δηαηξνχληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο:  πέληε ππεξεζίεο δηαλνκήο θαη ηέζζεξηο ππεξεζίεο  ζηαζκψλ. Οη ππεξεζίεο δηαλνκήο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ κειψλ κίαο θπςέιεο (BSA ηνπ  AP) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ζηαζκνχο 

εθηφο θπςέιεο. Οη ππεξεζίεο ζηαζκψλ βάζεο (AP) αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζε κία κφλν 

θπςέιε. Γηα ηελ απνθπγή παξαλφεζεο , σο ζηαζκφο βάζεο ελλνείηε ην ζεκείν πξφζβαζεο (AP), ελψ ηα 

ππφινηπα κέιε ηνπ δηθηχνπ ζα αλαθέξνληαη απιά σο ζηαζκνί. Οη πέληε ππεξεζίεο δηαλνκήο παξέρνληαη απφ 

ηνπο ζηαζκνχο βάζεο θαη αζρνινχληαη κε ηελ δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ζηαζκψλ θαζψο απηνί 

εηζέξρνληαη θαη εγθαηαιείπνπλ ηηο θπςέιεο, ζπλδεφκελνη θαη απνζπλδεφκελνη απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο 

(AP). Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη νη εμήο:  
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1. Association (ζπζρέηηζε): Απαξαίηεηε δηαδηθαζία ζπζρεηηζκνχ ελφο ζηαζκνχ κε ην AP, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ζηείιεη θαη λα δερηεί πιαίζηα κέζσ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ. 

Όηαλ έλαο ζηαζκφο  είλαη ζπζρεηηζκέλνο κε έλα AP, δεκηνπξγείηε ηφηε κία ινγηθή ζρέζε κεηαμχ 

ηνπο, ψζηε ην DS λα γλσξίδεη πνχ θαη πψο λα παξαδψζεη δεδνκέλα ζε έλαλ αζχξκαην ζηαζκφ. 

Σππηθά ρξεζηκνπνηείηε ακέζσο κφιηο έλαο ζηαζκφο κεηαθηλεζεί εληφο εκβέιεηαο ηνπ ζηαζκνχ 

βάζεο.  Ο ζηαζκφο βάζεο κπνξεί λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ηνλ ζηαζκφ. Αλ ν θηλεηφο ζηαζκφο 

ζα γίλεη απνδεθηφο ζα πξέπεη ζηε ζπλέρεη λα πηζηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ.              

 

2. Re-association (Δπαλαζπζρέηηζε): Υξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θηλεηνχο ζηαζκνχο ζε πεξίπησζε 

κεηαθίλεζεο απφ κία BSS ζε κία άιιε. Δίλαη κέξνο ηνπ κεραληζκνχ ηεο  δηαπνκπήο.  

 

3. Disassociation (Απνζπζρέηεζε): Η δηαδηθαζία απηή αθαηξεί έλαλ ζηαζκφ απφ ην δίθηπν. Σν 

MAC ηνπ 802.11 κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαη ζηαζκνχο πνπ εγθαηαιείπνπλ ην δίθηπν ρσξίο λα θάλνπλ 

πξψηα disassociation.  Η δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ ζηαζκφ βάζεο  ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα απελεξγνπνηεζεί (ν ζηαζκφο βάζεο ) γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο.  

 

4. Distribution (Γηαλνκή): Η ππεξεζία απηή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξάδνζε ελφο πιαηζίνπ AP 

ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ.  πλίζηαηαη ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ παξαιήπηε, ψζηε λα γίλεη εθηθηή ε 

ηειηθή παξάδνζε ηνπ πιαηζίνπ. Έηζη ιακβάλεηαη απφθαζε αλ έλα πιαίζην πξέπεη λα ζηαιεί ζην 

ίδην BSS ή πξέπεη λα ζηαιεί ζην DS πξνο παξάδνζε ζε ζηαζκφ ζπζρεηηδφκελν κε άιιν AP. 

 

5. Integration (Δλνπνίεζε): Η ππεξεζία απηή παξέρεηαη απφ ην ζχζηεκα δηαλνκήο. Δίλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο DS ζε έλα δίθηπν δηαθνξεηηθφ ηνπ 802.11. ηελ 

νπζία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ κεηάθξαζε ησλ πιαηζίσλ απφ ηνλ έλαλ ηχπν ζηνλ άιιν .  

 

Οη ππφινηπεο ηέζζεξηο ππεξεζίεο είλαη εζσηεξηθέο ζηηο θπςέιεο. ρεηίδνληαη κε ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη 

κέζα ζε κία κφλν θπςέιε. Υξεζηκνπνηνχληαη αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί  ε ζπζρέηηζε θαη είλαη νη εμήο :  

 

6. Authentication (Πηζηνπνίεζε ηαπηόηεηαο): Δπεηδή νη αζχξκαηεο κεηαδφζεηο είλαη εχθνιν λα 

ζηαινχλ ή λα ιεθζνχλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ζηαζκνχο, ν ζηαζκφο ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηήζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ πξηλ ηνπ επηηξαπεί λα ζηείιεη δεδνκέλα. Μφιηο έλαο θηλεηφο 

ζηαζκφο ζπλδεζεί κε ηνλ ζηαζκφ βάζεο, ν ζηαζκφ βάζεο ηνπ ζηέιλεη έλα εηδηθφ πιαίζην  

« πξφζθιεζεο» γηα λα δεη αλ  ν θηλεηφο ζηαζκφο γλσξίδεη ην κπζηηθφ θιεηδί (ζπλζεκαηηθφ) πνπ 

ηνπ έρεη εθρσξεζεί. Ο ζηαζκφο απνδεηθλχεη φηη γλσξίδεη ην κπζηηθφ θιεηδί   θξππηνγξαθψληαο ην 

πιαίζην  πξφζθιεζεο θαη επηζηξέθνληαο ην ζην ζηαζκφ βάζεο. Αλ ην απνηέιεζκα είλαη νξζφ ν 

θηλεηφο ζηαζκφο εγγξάθεηαη πιήξσο ζηελ θπςέιε. 
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7. Deauthentication (Αθύξσζε πηζηνπνίεζεο ηαπηόηεηαο): Σεξκαηηζκφο κηαο ηζρχνπζαο 

θαηάζηαζεο authentication. Σεξκαηίδεη επίζεο θαη ην association , εθφζνλ ην authentication είλαη 

πξναπαηηνχκελν απηνχ. 

 

8. Privacy (Πξνζηαζία απνξξήηνπ): Λφγσ ηνπ αζχξκαηνπ πεξηβάιινληνο κεηάδνζεο έρεη νξηζζεί 

απφ ην 802.11 κηα πξναηξεηηθή ππεξεζία θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ νλνκάδεηαη WEP 

(Wired Equivalent Privacy). To WEP δελ πξνζθέξεη ζε θακία πεξίπησζε αζθαιήο κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ θαη ήδε κειεηάηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ. Ο αιγφξηζκνο  θξππηνγξάθεζεο πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη  είλαη ν RC4 ηνπ Ronald  Rivest. Σν 2003 ε Wi-Fi Alliance αλέθεξε ηνλ 

παξακεξηζκφ ηνπ  WEP απφ ηνλ WPΑ (Wi-Fi Protected Access) θαη έλα ρξφλν αξγφηεξα απφ ηνλ 

WPΑ2. 

 

9. Data Delivery (Παξάδνζε Γεδνκέλσλ): Δίλαη ε κέζνδνο κεηάδνζεο θαη ιήςεο δεδνκέλσλ ζην 

802.11. Δπεηδή ην  802.11  αθνινπζεί ην κνληέιν ηνπ Ethernet θαη ε κεηάδνζε ζην Ethernet δελ 

είλαη εγγπεκέλα αμηφπηζηε, νχηε ε κεηάδνζε ζην 802.11 είλαη εγγπεκέλα αμηφπηζηε. Σα αλψηεξα 

επίπεδε ζα πξέπεη λα αζρνιεζνχλ  κε ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ επηδηφξζσζε ζθαικάησλ.   

 

3.7  Τπόζηξσκα  MAC ηνπ 802.11 

Σν ππφζηξσκα είλαη ίζσο ην πην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο πξνηππνπνίεζεο. Τπνζηεξίδεη φια ηα θπζηθά 

ζηξψκαηα θαη  πξνζθέξεη ππεξεζίεο αμηφπηζηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη πξφζβαζεο ζην κέζν ζηα 

αλψηεξα ζηξψκαηα. Οη φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ απφ ην αληίζηνηρν MAC ησλ ελζχξκαησλ δηθηχσλ 

νθείινληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζχξκαηνπ κέζνπ κεηάδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην θπζηθφ επίπεδν. 

αλ κεραληζκφο πξφζβαζεο ζην κέζν έρεη επηιερηεί ν CSMA (Carrier Sense Multiple Access). Γηα λα 

απνθεπρζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη ζπγθξνχζεηο αληί γηα ηνλ κεραληζκφ αλίρλεπζεο 

ζπγθξνχζεσλ CD (Collision Detection) πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζην 802.3 επηιέρηεθε ν κεραληζκφο απνθπγήο 

ζπγθξνχζεσλ CA (Collision Avoidance). Αηηία γηα ηελ επηινγή απηή είλαη ε αδπλακία ηνπ δέθηε λα 

αληηιακβάλεηαη  ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζχξκαηνπ κέζνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ κεηαδίδεη θάπνηα 

πιεξνθνξία. Δπνκέλσο, ην θαηλφκελν ηεο ζχγθξνπζεο (πνπ ιακβάλεη ρψξα φηαλ δχν ή πεξηζζφηεξνη 

ζηαζκνί κεηαδίδνπλ ηελ ίδηα αθξηβψο ρξνληθή ζηηγκή) γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο κφλν 

εθ ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ είλαη θπζηθά ε κε παξάδνζε (ή ε θαηαζηξνθή) ησλ παθέησλ ηεο πιεξνθνξίαο. 

Δπηπιένλ ε αμηφπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηαζκψλ δπζρεξαίλεηαη  αθφκα 

πεξηζζφηεξν εμαηηίαο ηνπ αζχξκαηνπ θπζηθνχ κέζνπ. Πξνβιήκαηα φπσο ε θαθή πνηφηεηα ηεο αζχξκαηεο 

δεχμεο ιφγσ ζνξχβνπ ή παξεκβνιψλ, ε πηζαλφηεηα θάπνηνο θφκβνο λα βγεη πξνζσξηλά εθηφο ηεο πεξηνρήο 

θάιπςεο ηνπ δηθηχνπ θαη ε χπαξμε θξπκκέλσλ θφκβσλ (hidden nodes) δελ ππάξρνπλ ζε ελζχξκαηα δίθηπα.   
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                            Δηθόλα 3.9  CSMA/CA αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην 802.11 

 

Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα παξαπάλσ ην 802.11 MAC πξνζθέξεη ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο, φπσο ε 

ζεηηθή επηβεβαίσζε (positive acknowledgment) θάζε πιαηζίνπ θαη ηελ αληαιιαγή πιαηζίσλ RTS (Request 

To Send) θαη CTS (Clear To Send) πξηλ ηελ κεηάδνζε θάπνηνπ πιαηζίνπ. 

 

3.7.1  Πξόζβαζε ζην κέζν 

Όπσο αλαθέξζεθε ήδε ν κεραληζκφο πξφζβαζεο ζην κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηε απφ ην 802.11  MAC είλαη ν 

CSMA/CA  (Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance ). Έρνπλ πξνβιεθζεί δχν ηξφπνη 

ιεηηνπξγίαο, έλαο απνθεληξσκέλνο κέζσ ηνπ αιγφξηζκνπ DCF ( Distributed Coordination Function ) θαη 

έλαο κε θεληξηθφ έιεγρν κέζσ ηνπ αιγνξίζκνπ PCF (Point Coordination Function) πνπ απνηειεί 

πξνέθηαζε ηνπ DCF. Ο αιγφξηζκνο PCF εθηειείηαη κφλν ζε AP, νπφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε  

infrastructure δίθηπα. Μηα ηξίηε επηινγή πξνζθέξεηαη ζην ππνπξφηππν 803.11e, ην νπνίν ζπκπιεξψλεη ην 

MAC ππφζηξσκα ηνπ 802.11 θαη νξίδεη έλαλ επηπιένλ κεραληζκφ ειέγρνπ πξφζβαζεο κέζσ ηνπ 

αιγνξίζκνπ HCF (Hybird Coordination Function ). Ο αιγνξηζκνο DCF είλαη θαηάιιεινο γηα 

εμππεξέηεζε αζχγρξνλεο θίλεζεο, ελψ ν  PCF είλαη θαηάιιεινο γηα ζχγρξνλε θίλεζε. Ο HCF εηζάγεη έλα 

ζρήκα πξνηεξαηνηήησλ γηα λα πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα ππεξεζίαο  (Quality of  Service- QoS). 

 

3.7.2 Υξόλνη αλακνλήο (Interfame spacing)  

Οη παξαπάλσ αιγφξηζκνη ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζην 

κέζν. Γεληθα, θάζε ζηαζκφο πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη θάπνην πιαίζην πξέπεη πξψηα λα πεξηκέλεη έλα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα (Interframe space) θαη αλ δελ αληρλεχζεη άιιε κεηάδνζε ζε απηφ ηφηε λα 

πξνρσξήζεη  ζην επφκελν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο πξφζβαζεο ζην κέζν, πνπ δηαθέξεη αλάινγα κε 

ηνλ αιγφξηζκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  (DCF ή PCF) (εηθφλα 3.10). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ πνηθίιεη 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πιανζίνπ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαδνζεί. Οη ρξφλνη αλακνλήο πνπ νξίδνληε απφ ην 

πξφηππν είλαη νη αθφινπζνη:    

 



 

32 

 

 

 Short Interframe Space (SIFS): Ο κηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαδφζεηο 

κέγηζηεο πξνηεξαηφηεηαο, φπσο είλαη ηα πιαίζηα RTS/CTS θαη νη επηβεβεαηψζεηο. Μεηά απφ ην 

δηάζηεκα SIFS ππάξρεη πάληα αθξηβψο έλαοζηαζκφο ν νπνίνο ερεη ην δηθαίσκα λα απαληήζεη.  

 

  PCF Interframe Space (PIFS): Μεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ SIFS, ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

ζπλδηαζκφ κε ηνλ αιγφξηζκν PCF. Οη ζηαζκνί πεξηκέλνπλ PIFS ρξφλν πξίλ κεηαδψζνπλ  θαηά ηελ 

πεξίνδν πνπ ηελ πξφζβαζε ζην κέζν  ειέγρεη ν θεληξηθφο απηφο αιγφξηζκνο (πεξίνδνο ρσξίο 

αληαγσληζκν- contetion-free-period), απνθηψληαο πξνηεξαηφηεηα  έλαληη απηψλ  πνπ πξνζπαζνχλ λα 

κεηαδψζνπλ κε ρξήζε ηνπ DCF. 

 

 DCF Interframe Space (DIFS): Ο κηθξφηεξνο ρξφλνο αλακνλήο γηα ιεηηνπξγία κε βάζε ηνλ 

αιγφξηζκν DCF (πεξίνδνο κε αληαγσληζκφ- contetion period). Μεγαιχηεξνο ζε δηάξθεηα απφ ηνπο 

δχν πξνπγνχκελνπο ρξφλνπο. Κάζε ζηαζκφο κπνξεί λα πξνζπαζήζεη λα θαηαιάβεη ην θαλάιη γηα λα 

ζηείιεη έλα παθέην. 

 

 Extended Interframe Space (EIFS): Ο κέγηζηνο ρξφλνο αλακνλήο δελ έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζπκβεί θάπνην ζθάικα θαηά ηελ κεηάδνζε ηνπ πιαηζίνπ. Σν 

ζθεπηηθφ κε βάζε ην νπνίν απηφ ην ζπκβάλ έρεη ηελ ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα είλαη φηη αθνχ ν 

παξαιήπηεο κπνξεί λα κελ έρεη ηδέα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη αξθεηφ ρξφλν έηζη 

ψζηε λα απνθεχγνληαη νη παξεκβνιέο ζε κία ζπλδηάιεμε πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κεηαμχ δχν 

ζηαζκψλ.  

                                                                

                    

                                                        Δηθόλα 3.10 Interframe Spaces 
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3.7.3  Μεραληζκόο αλίρλεπζεο θέξνληνο  

ηα ελζχξκαηα δίθηπα ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραληζκνχ αλίρλεπζεο θέξνληνο είλαη ζρεηηθά απιφο. 

Κάζε ζηαζκφο παξαθνινπζεί ην κέζν κεηάδνζεο θαη αλ εληνπίζεη ζήκα ζπγθεθξηκέλεο ηζρχνο 

θαηαιαβαίλεη  φηη θάπνηα κεηάδνζε πιαηζίνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Όηαλ φκσο ην κέζν κεηάδνζεο γίλεη 

αζχξκαην ηφηε απηφο ν κεραληζκφο δελ είλαη επαξθήο. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ζηα ζήκαηα 

δηακφξθσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη , ησλ πηζαλψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ αιιά θαη ην 

πξφβιεκα ησλ hidden nodes είλαη πνιχ δχζθνιν λα δεκηνπξγεζεί  αμηφπηζηνο κεραληζκφο αλίρλεπζεο 

θέξνληνο πνπ λα ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά ζην θπζηθφ επίπεδν. Γη‟ απηφ ην ιφγν ην πξφηππν 802.11 

πξνβιέπεη θαη έλαλ δεχηεξν κεραληζκφ αλίρλεπζεο θέξνληνο πνπ ιεηηνπξγεί φκσο ζην ππφζηξσκα MAC. Ο 

εηθνληθφο κεραληζκφο αλίρλεπζεο θέξνληνο (Virtual Carrier Sensing) ρξεζηκνπνηεί έλαλ κεηξεηή ρξφλνπ 

πνπ νλνκάδεηαη NAV (Network Allocation Vector). ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα δνκή δεδνκέλσλ, ε νπνία 

θαηαζθεπάδεηαη κε βάζε ηα φζα «αθνχλ» νη δηάθνξνη ζηαζκνί ηνπ δηθηχνπ απφ κεηαδψζεηο πιαηζίσλ 

RTS/CTS/DATA/ACK θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ κηαο επεξρφκελεο κεηάδνζεο. Γηα 

παξάδεηγκα έζησ φηη ε ηνπνινγία ησλ ππνινγηζηψλ πνπ εμεηάδεηαη είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

3.11 . 

                     

Δηθόλα 3.11 ν ζηαζκόο C βξίζθεηαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ A, ν ζηαζκόο B βξίζθεηαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ Α       

αιιά όρη ηνπ C θαη ν ζηαζκόο D βξίζθεηαη κόλν ζηελ εκβέιεηα ηνπ B. 

 

O A ζέιεη λα ζηείιεη αξρηθά δεδνκέλα ζηνλ B. ηέιλεη αξρηθά έλα πιαίζην RTS ην νπνίν ιακβάλεη ν C θαη 

αληηιακβάλεηαη φηη θάπνηνο ζέιεη λα κεηαδψζεη θαη έηζη απνθεχγεη λα κεηαδψζεη. Έηζη ελεξγνπνηεί γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ έλα ζήκα φηη ην εηθνληθφ θαλάιη είλαη απαζρνιεκέλν (NAV).  Ο D δελ αθνχεη ην RTS κηαο θαη 

είλαη εθηφο εκβέιεηαο ηνπ A αθνχεη φκσο ην CTS πνπ εθπέκπεη ν B θαη έηζη ελεξγνπνηεί θαη απηφο ην ζήκα 

NAV. Η δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 3.12   
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                          Δηθόλα 3.12 Παξάδεηγκα ελεξγνπνίεζεο NAV ζεκάησλ 

 

Οπζηαζηηθά θάζε ζηαζκφο ζέηεη έλα πεδίν ζην πιαίζην πνπ κεηαδίδεη ίζν κε ηνλ ρξφλν πνπ ζέιεη λα 

θξαηήζεη δεζκεπκέλν ην κέζν κεηάδνζεο, φηαλ απνθηήζεη βέβαηα δηθαίσκα λα ην θάλεη. Οη ππφινηπνη 

ζηαζκνί βιέπνληαο φηη ην πεδίν απηφ είλαη κε κεδεληθφ θαηαιαβαίλνπλ φηη ην κέζν είλαη δεζκεπκέλν θαη 

μεθηλάλε έλαλ αληίζηξνθν ηνπηθφ κεηξεηή κε αξρηθή ηηκή ίζε κε NAV, αλ ε ηηκή ηνπ πεδίνπ είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ ππάξρνπζα ηηκή ηνπ ηνπηθνχ κεηξεηή απηνχ. Με ρξήζε ηνπ NAV νη ζηαζκνί  κπνξνχλ 

λα επηηειέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ρσξίο λα ράζνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ κεηάδνζεο. 

  

3.7.4 Πξόζβαζε ζην Mέζν κε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ DCF  

Ο αιγφξηζκνο DCF είλαη απνθεληξσκέλνο θαη έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε είδνπο αζχξκαην 

δίθηπν. Κάζε ζηαζκφο, πξηλ επηρεηξήζεη λα εθπέκςεη, ειέγρεη ην κέζν κεηάδνζεο γηα λα δεη αλ είλαη 

δηαζέζηκν. Ο έιεγρνο γίλεηαη θαη ζε θπζηθφ επίπεδν θαη κέζσ εηθνληθήο αλίρλεπζεο θέξνληνο. 

Αλ ην κέζν κεηάδνζεο είλαη δεζκεπκέλν ηφηε ν ζηαζκφο ζπλερίδεη λα ειέγρεη ην αζχξκαην κέζν πεξηνδηθά 

πεξηκέλνληαο λα ειεπζεξσζεί. Αλ ην κέζν είλαη δηαζέζηκν ν ζηαζκφο πεξηκέλεη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ πιαηζίνπ πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη (IFS) θαη ειέγρεη μαλά ην κέζν. Ο ρξφλνο 

αλακνλήο ν ρξφλνο αλακνλήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο είλαη ν DIFS. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζηαζκφο 

ζέιεη λα ζηείιεη πιαίζην CTS, πιαίζην ζεηηθήο επηβεβαίσζεο ACK, ή ηκήκα (fragment) κεγαιχηεξνπ 

πιαηζίνπ ηφηε ρξφλνο αλακνλήο είλαη ν SIFS. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηάδνζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

πιαηζίνπ πεξηείρε ιάζε ηφηε ν ρξφλνο αλακνλήο είλαη ν EIFS. Αλ πάιη ην κέζν είλαη ειεχζεξν ηφηε ν 

ζηαζκφο κεηαδίδεη ην πιαίζην πνπ ζέιεη. Αλ ην κέζν είλαη δεζκεπκέλν ν ζηαζκφο πεξηκέλεη κέρξη ην κέζν 

λα κείλεη ειεχζεξν γηα IFS. Σφηε μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο δπαδηθήο εθζεηηθήο ππνρψξεζεο (binary 

exponential back off ) γηα λα θαζνξηζηεί πφζν ζα είλαη ην επηπιένλ ρξνληθφ δηάζηεκα αλακνλήο. Απηφ 

γίλεηαη επηιέγνληαο ηπραία κηα ζρηζκή ηνπ παξαζχξνπ αληαγσληζκνχ (contention window). Αθνχ πεξάζεη 

θαη απηφ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν ζηαζκφο κεηαδίδεη ην πιαίζην πνπ ζέιεη. 

Αλ ε κεηάδνζε είλαη απνηπρεκέλε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπκβεί ζχγθξνπζε (collision). Σφηε ν ζηαζκφο 

επηιέγεη πάιη ηπραία κηα ζρηζκή ηνπ contention window, ην νπνίν φκσο είλαη κεγαιχηεξν απηή ηε θφξα, θαη 

επηρεηξεί μαλά λα κεηαδψζεη. Απηή ε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα ππάξμεη επηηπρείο κεηάδνζε ηνπ 

πιαηζίνπ ή λα απνξξηθηεί ην πιαίζην. Σα παξαπάλσ βήκαηα θαίλνληαη θαιχηεξα ζηελ εηθφλα 3.13. 
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                                      Δηθόλα 3.13 Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο DCF 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ βαζηθφ κεραληζκφ ψζηε λα απνθηήζεη ν ζηαζκφο ηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ. 

Κάζε κεηάδνζε  πιαηζίνπ ζεσξείηαη πεηπρεκέλε κφλν αλ ιεθζεί ζσζηά θαη ην αληίζηνηρν πιαίζην ACK. 

Όια ηα πιαίζηα κνλνεθπνκπήο (uncast) πξέπεη λα επηβεβαηψλνληαη απφ ηνλ παξαιήπηε. Αληίζεηα, πιαίζηα 

ηχπνπ πνιπεθπνκπήο (multicast) θαη επξπεθπνκπήο (broadcast) δελ απαηηνχλ επηβεβαίσζε. Δίλαη επζχλε 

ηνπ απνζηνιέα λα μαλαζηείιεη ην πιαίζην αλ δελ ιεθζεί ε αλάινγε επηβεβαίσζε. Κάζε απνηπρία 

απνζηνιήο πνπ νθείιεηαη είηε ζε αδπλακία ειέγρνπ ηνπ κέζνπ είηε ζε κε ιήςε ACK απμάλεη έλαλ κεηξεηή 

(retry counter) πνπ ρξεζηκεχεη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ κέρξη ηελ επφκελε πξνζπάζεηα απνζηνιήο 

ηνπ πιαηζίνπ. 

3.7.5 Πξόζβαζε ζην Mέζν κε ρξήζε ηνπ αιγνξίζκνπ PCF 

Ο αιγφξηζκνο PCF είλαη ε ελαιιαθηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην κέζν. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ κνηάδεη αξθεηά κε ζρήκαηα ειέγρνπ πξφζβαζεο κε ζθπηάιε (token based). Ο ζπγθεθξηκέλνο 

αιγφξηζκνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα ζηα πξντφληα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, ελψ νη 

θαηαζθεπαζηέο δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηνλ ππνζηεξίμνπλ, αθνχ απνηειεί πξναηξεηηθφ κέξνο ηνπ 

πξνηχπνπ 802.11. Δπηπιένλ, εθφζνλ απαηηεί θεληξηθφ έιεγρν απφ θάπνην AP, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

κφλν ζε infrastructure δίθηπα.  

θνπφο ηνπ PCF είλαη λα πξνζθέξεη πξφζβαζε ζην κέζν ρσξίο αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ 

(contention – free medium access). Τινπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππνδνκή ηνπ αιγνξίζκνπ DCF θαη 

πξνζζέηνληαο ηελ επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα. Η ρξήζε ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ δεκηνπξγία ρξνληθψλ πεξηφδσλ 

ρσξίο αληαγσληζκφ (contention – free periods), ελψ θαηά ηνλ ππφινηπν ρξφλν ε πξφζβαζε ειέγρεηαη 

θαλνληθά απφ ηνλ DCF (contention periods). Τπάξρεη δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ηεο ζρέζεο ησλ δχν 

παξαπάλσ ρξνληθψλ πεξηφδσλ αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ δηθηχνπ. Απηέο νη πεξίνδνη επαλαιακβάλνληαη 

δηαδνρηθά, ελψ ε δηάξθεηά ηνπο θάζε θνξά νλνκάδεηαη  contention – free repetition interval. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ contention – free period ε δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζην κέζν γηα ηνπο ζηαζκνχο ειέγρεηαη απφ 

ην AP.  
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ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ απηήο ην AP ζηέιλεη έλα πιαίζην Beacon ην νπνίν πεξηέρεη ηελ κέγηζηε δηάξθεηα 

ηεο  contention – free period . Οη ζηαζκνί ζέηνπλ ην NAV ζε απηή ηε ηηκή απνηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε 

κέζσ ηνπ DCF γηα απηή ηελ πεξίνδν. Όηαλ ην AP πάξεη ηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ δίλεη ηελ άδεηα ζε θάζε 

ζηαζκφ δηαδνρηθά λα κεηαδψζεη ζηέιλνληάο ηνπ έλα polling πιαίζην (CF-Poll). Σα polling πιαίζηα πξέπεη 

λα επηβεβαησζνχλ απφ ηνπο ζηαζκνχο. Αλ θάπνηνο ζηαζκφο δελ ζηείιεη ACK αθνχ ιάβεη ην polling πιαίζην 

ην AP πξνρσξάεη ζηνλ επφκελν ζηαζκφ. Όινη νη ζηαζκνί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ association κε ην AP 

κπαίλνπλ ζε κηα ιίζηα (polling list) ψζηε ην AP λα ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα κεηάδνζεο θαηά ηελ  contention – 

free period.  

 

            

                                         Δηθόλα 3.14 Καηάζηαζε ιεηηνπξγίαο PCF 

 

 

εκεηψλεηαη φηη θάζε πιαίζην polling δίλεη ζηνλ ζηαζκφ πνπ ην έιαβε δηθαίσκα κεηάδνζεο ελφο κφλν 

πιαηζίνπ. Γηα λα δηαζθαιηζηεί πεξηζζφηεξν φηη ν έιεγρνο ηνπ κέζνπ ζα κείλεη ζην AP θαηά ηελ contention 

– free period, φινη νη ρξφλνη αλακνλήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη SIFS ή PIFS. Ο ρξφλνο αλακνλήο απφ ην 

AP γηα λα επηβεβαησζεί ην polling πιαίζην πνπ έζηεηιε είλαη ίζνο κε ηνλ PIFS ελψ φινη νη ππφινηπνη ρξφλνη 

αλακνλήο είλαη ίζνη κε SIFS. Η δηάξθεηα ηεο contention – free period πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη λα κεηαδνζεί θαη λα επηβεβαησζεί έλα πιαίζην κεγίζηνπ κεγέζνπο. ε πεξίπησζε πνπ 

ε  contention  period  δελ ηειεηψζεη φηαλ πξέπεη λα αξρίζεη ε  contention – free period, ε δεχηεξε έρεη 

κεησκέλε δηάξθεηα. Σν AP πνπ ηξέρεη ηνλ PCF κπνξεί λα δηαθφςεη λσξίηεξα ηελ contention – free period 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. Σέινο γηα λα εθκεηαιιεχνληαη νη ζηαζκνί φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ 

contention – free period είλαη ζχλεζεο λα ζπλδπάδνπλ ζε έλα πιαίζην επηβεβαηψζεηο, polling θαη κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ νπφηε πξνθχπηνπλ ζχλζεηα πιαίζηα κε πνιιέο ιεηηνπξγίεο. Η δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη ζηελ 

εηθφλα 3.14  
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3.7.6 Μεραληζκόο RTS/CTS 

  

Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη κηα ζπγθεθξηκέλε αληαιιαγή πιαηζίσλ ζα γίλεη ρσξίο δηαθνπή απφ κεηάδνζε 

ηξίηνπ ζηαζκνχ, ην πξφηππν 802.11 ππνζηεξίδεη ηνλ κεραληζκφ RTS/CTS. Απηφο ν κεραληζκφο 

δηαθνξνπνηεί ηελ δηαδηθαζία απνζηνιήο πιαηζίνπ, εηζάγνληαο δχν επηπιένλ πιαίζηα, ηα RTS (Ready To 

Send) θαη ην  CTS (Clear To Send). Πξνζηαηεχνληαο ηελ αληαιιαγή πιαηζίσλ, ν κεραληζκφο RTS/CTS 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηεο ρξήζεο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ ζε πεξηπηψζεηο κεγάινπ θφξηνπ εμαηηίαο ηεο 

χπαξμεο πνιιψλ ηεξκαηηθψλ θαη αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θφκβνπ. Αλ φκσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο ιφγν, έρεη ην αθξηβψο αληίζεην απνηέιεζκα, εθφζνλ πξνζζέηεη επηπιένλ θνξηίν ζην 

αζχξκαην δίθηπν.     

                 

                Δηθόλα 3.15 Σν πξόβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θόκβνπ θαη ν RTS/CTS  κεραληζκόο  

Σν πξφβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θφκβνπ δεκηνπξγείηαη φηαλ έλαο αζχξκαηνο ζηαζκφο δελ κπνξεί λα “δεη” 

θάπνηνλ άιινλ πνπ εθπέκπεη ελψ βιέπνπλ θαη νη δχν ην ίδην ζεκείν πξφζβαζεο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη 

ιφγν ηεο απφζηαζεο, ιφγν θάπνηνπ εκπνδίνπ ή ιφγν ρξήζεο θαηεπζπληηθψλ θεξαηψλ απφ ηνπο ζηαζκνχο. 

Έηζη ζηελ εηθφλα 3.15 ν A δελ κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ εθπνκπή ηνπ C κε απνηέιεζκα λα αξρίδνπλ λα 

εθπέκπνπλ θαη νη δχν καδί νπφηε λα ππάξμεη ζχγθξνπζε θαη ηειηθά ν B λα κελ κπνξεί λα αθνχζεη θαλέλαλ. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ν ζηαζκφο κε αληρλεχνληαο ηελ εθπνκπή ηνπ άιινπ δνθηκάδεη λα εθπέκςεη. Σν 

απνηέιεζκα είλαη λα ζπκβεί ζχγθξνπζε ζηα παθέηα, φπσο απηά ιακβάλνληαη απφ ην AP.    

Η βαζηθή ηδέα ηνπ RTS/CTS είλαη φηη ν απνζηνιέαο ζηέιλεη αξρηθά έλα πιαίζην RTS ζηνλ παξαιήπηε πνπ 

δελ πεξηέρεη δεδνκέλα. Απηφ ην πιαίζην έρεη ζθνπφ λα δεζκεχζεη ν απνζηνιέαο ην κέζν κεηάδνζεο γηα φζν 

ρξφλν ππνινγίδεη φηη ζα δηαξθέζεη ε απνζηνιή ηνπ πιαηζίνπ δεδνκέλσλ θαη λα ην αλαθνηλψζεη ζηνπο 

ππφινηπνπο ζηαζκνχο κέζσ ηνπ κεηξεηή NAV ζην πιαίζην RTS. Ο παξαιήπηεο ιακβάλνληαο ην RTS 

απαληάεη κε έλα πιαίζην CTS. Τπελζπκίδεηαη φηη ε απνζηνιή ηνπ πιαηζίνπ CTS γίλεηαη κε ηνλ 

ζπληνκφηεξν ρξφλν αλακνλήο SIFS. Σφηε ν απνζηνιέαο ζηέιλεη ην πιαίζην δεδνκέλσλ θαη πεξηκέλεη ηελ 

επηβεβαίσζε νξζήο ιήςεο απφ ηνλ παξαιήπηε. Έηζη ε δηαδηθαζία απνζηνιήο πιαηζίνπ απαηηεί ηελ 

αληαιιαγή ηεζζάξσλ πιαηζίσλ γηα λα νινθιεξσζεί ζσζηά.  

Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηψθιηα κεγέζνπο γηα ηα πιαίζηα. Κάζε πιαίζην κεγαιχηεξν απφ ην θαηψθιη 

RTS πξέπεη λα ζηαιεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ κεραληζκφ RTS/CTS. Κάζε πιαίζην κεγαιχηεξν απφ ην 

θαηψθιη θαηαθεξκαηηζκνχ (fragmentation threshold) δηαζπάηαη ζε κηθξφηεξα πιαίζηα πξηλ ζηαιεί.  
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3.7.7 Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο  

Δθφζνλ νη ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα αζχξκαην δίθηπν είλαη θηλεηνί, πςειή πξνηεξαηφηεηα  είλαη ε 

φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε θαηαλάισζε ηζρχνο απφ απηνχο, θάηη πνπ ζα επηκεθχλεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο 

κπαηαξίαο ηνπο θαη ζα απμήζεη ηελ απηνλνκία ηνπο. Δπίζεο είλαη γλσζηφ πσο ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

ηζρχνο ζε αζχξκαηα ζπζηήκαηα πξνέξρεηαη απφ ηνπο εληζρπηέο πνπ εληζρχνπλ ην ζήκα ακέζσο πξηλ ηελ 

εθπνκπή ή κεηά ηελ ιήςε ηνπ.   

Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν ινηπφλ, ζην πξφηππν 802.11 ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έλαο ζηαζκφο λα ζηακαηήζεη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ πνκπνδέθηε ηνπ γηα θάπνηα πεξίνδν, πνπ νλνκάδεηαη sleeping period. Παξάιιεια νη 

ζηαζκνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ APs, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο  (buffering) 

ησλ πιαηζίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ζηαζκνχο πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζε sleeping period. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη 

ζηαζκνί κπνξνχλ λα «μππλνχλ» πεξηνδηθά θαη λα δέρνληαη ηα πιαίζηα πνπ έρεη απνζεθεχζεη ην AP ή λα 

ζηέιλνπλ νη ίδηνη πιαίζηα ζην AP. Έλαο ζηαζκφο πνπ κφιηο έρεη μππλήζεη κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην AP λα 

ηνπ ζηείιεη φζα πιαίζηα έρεη απνζεθεπκέλα γηα απηφλ κε ηελ απνζηνιή ελφο PS-Poll πιαηζίνπ. Σν AP φηαλ 

ιάβεη έλα ηέηνην πιαίζην κπνξεί είηε λα αξρίζεη λα ζηέιλεη ακέζσο πιαίζηα ζηνλ ζηαζκφ, αλ θπζηθά 

ππάξρνπλ, ή λα ηνπ ζηείιεη άκεζα έλα πιαίζην ACK θαη λα ζηείιεη αξγφηεξα ηα απνζεθεπκέλα πιαίζηα. Οη 

ζηαζκνί έρνπλ επίζεο ηελ ππνρξέσζε λα μππλνχλ θαηά πεξηφδνπο θαη λα ιακβάλνπλ Beacon πιαίζηα απφ ην 

AP. Απηά, πέξαλ ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηεινχλ, έρνπλ έλα πεδίν πνπ νλνκάδεηαη TIM (Traffic 

Indication Map). Δθεί ζεκεηψλεηαη θάζε ζηαζκφο γηα ηνλ νπνίν ην AP έρεη απνζεθεπκέλα πιαίζηα, ν νπνίνο 

ζηαζκφο κπνξεί  ζηε ζπλέρεηα λα ηα δεηήζεη κε έλα PS-Poll πιαίζην.  

 

3.8 Γηαδηθαζία πξόζβαζεο ζην δίθηπν  

Η δηαδηθαζία ηνπ association ελφο θηλεηνχ ζηαζκνχ κε έλα AP είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη 

ν ζηαζκφο πιήξε πξφζβαζε ζην αζχξκαην δίθηπν. Η πξφζβαζε φκσο ελφο ζηαζκνχ ζε έλα αζχξκαην 

δίθηπν πεξηιακβάλεη θαη άιια βήκαηα πνπ πξνεγνχληαη ηνπ association. Παξάιιεια ε δηαρείξηζε ηεο 

πξφζβαζεο ζην δίθηπν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο (mobility) ηνπ ζηαζκνχ θαη 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ κεραληζκφ ηεο δηαπνκπήο (handover). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ηα βαζηθά 

βήκαηα γηα λα απνθηήζεη έλαο ζηαζκφο πξφζβαζε ζε έλα αζχξκαην δίθηπν 802.11. 

 

3.8.1 Scanning 

Ο ζηαζκφο πξέπεη πξψηα λα εληνπίζεη ην δίθηπν ζην νπνίν ζέιεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε. 

Γηα ηνλ ζθνπφ ινηπφλ απηφλ πξέπεη λα εληνπίζεη φια ηα ππάξρνληα δίθηπα ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη. 

Τπάξρνπλ δχν παξαιιαγέο ηνπ Scanning, ην ελεξγό (active scanning) θαη ην παζεηηθό (passive 

scanning). 

Καηά ην passive scanning ν ζηαζκφο δελ εθπέκπεη ηίπνηα, εμνηθνλνκψληαο έηζη ελέξγεηα. Παξαθνινπζεί ηα 

δηαζέζηκα θαλάιηα ςάρλνληαο γηα πιαίζηα Beacon πνπ δειψλνπλ ηελ χπαξμε θάπνηνπ δηθηχνπ.  
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Σα πιαίζηα Beacon πεξηέρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ην BSS απ‟ φπνπ εθπέκπνληαη έηζη 

ψζηε ν ζηαζκφο λα πξνρσξήζεη ζην επφκελν βήκα, δειαδή ηνπ joining. Η δηαδηθαζία θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

3.16 . 

 

                      

                                                  Δηθόλα 3.16 Passive Scanning  

 

Καηά ην active scanning ν ζηαζκφο εθπέκπεη πεξηνδηθά ζε φια ηα δηαζέζηκα θαλάιηα πιαίζηα Probe Request 

πνπ πεξηέρνπλ θαη ην SSID (ή network name) ηνπ δηθηχνπ πνπ ςάρλεη (εηθφλα 3.17). Γηα λα εθπέκςεη απηφ 

ην πιαίζην ν ζηαζκφο πξέπεη λα απνθηήζεη θαλνληθά πξφζβαζε ζην κέζν ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν 

DCF. Δπίζεο έρεη πξνβιεθζεί θάπνηα δηαδηθαζία ψζηε λα θαηαιαβαίλεη ν ζηαζκφο πφηε έλα θαλάιη είλαη 

αλελεξγφ. ε θάζε BSS έλαο ζηαζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα λα απαληάεη ζε πιαίζηα Probe Request. 

 

                 

                                          Δηθόλα 3.17 Active Scanning- Probe Request 
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ε infrastructure δίθηπα ππεχζπλν είλαη ην AP, ελψ ζε IBSS ππεχζπλνο είλαη ν ζηαζκφο πνπ εμέπεκςε ην 

ηειεπηαίν πιαίζην  Beacon. ε θάζε πεξίπησζε ν ζηαζκφο πνπ έζηεηιε ην  Probe Request ζα ιάβεη έλα ή 

πεξηζζφηεξα πιαίζηα Probe Response αλ ππάξρνπλ αζχξκαηα δίθηπα ζηελ πεξηνρή ηνπ. Η δηαδηθαζία απηή 

θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.18 

                      

                                     Δηθόλα 3.18 Active Scanning- Probe Response 

 

 

3.8.2 Joining  

Αθνχ εληνπηζηεί ην δίθηπν αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηνπ Joining, δίρσο φκσο ν θηλεηφο ζηαζκφο λα 

απνθηήζεη αθφκα πξφζβαζε ζην δίθηπν. Με άιια ιφγηα ε δηαδηθαζία ηνπ joining δελ δίλεη ζε έλα ζηαζκφ 

πξφζβαζε ζην δίθηπν, απιψο είλαη έλα απαξαίηεην βήκα ζηε δηαδηθαζία ηνπ association. Ο ζηαζκφο, 

έρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο απφ ην scanning, εμεηάδεη ηηο παξακέηξνπο θάζε BSS θαη απνθαζίδεη 

κε πην απφ απηά ζα πξνρσξήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ association. Γηα λα επηιέμεη ν ζηαζκφο έλα BSS πξέπεη 

θπζηθά λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο ηνπ BSS. Δπηπιένλ, θξηηήξηα φπσο ην 

επίπεδν ηζρχνο ή ε έληαζε ηνπ ζήκαηνο απφ θάζε BSS παίδνπλ ξφιν. Η επηινγή γίλεηαη εζσηεξηθά ζηνλ 

ζηαζκφ θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ εθάζηνηε θαηαζθεπαζηή.  

 

 

3.8.3 Authentication   

Αθνχ ν ζηαζκφο επηιέμεη ζε πνην BSS ζέιεη λα πξνρσξήζεη (joining) πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ authentication (εηθφλα 3.19). Η δηαδηθαζία απηή είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζηε δηαηήξεζε 

ηεο αζθάιεηαο ζηα αζχξκαηα δίθηπα, εθφζνλ δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά θπζηθνί πεξηνξηζκνί γηα θάπνηνλ 

πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε έλα δίθηπν. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε πξέπεη λα αληαιιαρζνχλ νη 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο θαη θιεηδηά.  
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                                                         Δηθόλα 3.19 Authentication   

 

Η δηαδηθαζία απηή έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε infrastructure δίθηπα εθφζνλ ην authentication είλαη 

κνλφδξνκν θαη φρη ακθίδξνκν. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ζηαζκφο πνπ ζέιεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε 

πξφζβαζε ζην δίθηπν πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θάπνην AP, αιιά ην AP δελ έρεη θακία 

ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο. Απηφ εμππεξεηεί ηνπο δηρεηξεζηέο ηνπ δηθηχνπ πνπ ζέινπλ λα πηζηνπνηνχληαη 

φινη νη ρξήζηεο πνπ απνθηνχλ πξφζβαζε ζην δίθηπν αιιά δεκηνπξγεί πηζαλά πξνβιήκαηα αζθαιείαο. Γηα 

παξάδεηγκα έλα AP κπνξεί λα ζηέιλεη πιαίζηα Beacon ελφο δηθηχνπ ηνπ νπνίνπ δελ είλαη κέξνο γηα λα 

ππνθιέςεη ζηνηρεία ηνπ authentication απφ ην δίθηπν απηφ. Τπάξρνπλ ηα παξαθάησ είδε authentication : 

 

 Open – System authentication: Απηφ ην είδνο authentication είλαη ην πνπ απαηηήηαη απφ ην αξρηθφ 

πξφηππν 802.11. ηελ νπζία δελ πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθφ authentication , εθφζνλ ην AP δέρεηαη 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζηαζκνχ ρσξίο νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζήο ηεο. 

 

 Shared Key authentication: Απηφο ν ηχπνο πηζηνπνίεζεο ηαπηφηεηαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγφξηζκν 

θξππηνγξάθηζεο WEP (Wired Equivalent Privacy), ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηελ αζθάιεηα θαηά ηελ 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ κέρξη ην AP. Τπελζπκήδεηαη φηη ην πξφηππν 802.11 δελ ζεσξεί ππνρξεσηηθή 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ WEP,αξα απηφο ν ηχπνο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα δηαζέζηκνο. 

Γηα λα ιεηηνπξγίζεη απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο κνηξαδφκελνπ θιεηδηνχ (shared key) απφ ηνπο 

ζηαζκνχο. 

Η δηαδηθαζία ηνπ authentication πξέπεη νπσζδήπνηε λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία γηα λα αθνινπζήζε ην 

association, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα αθνινπζήζεη ην association ακέζσο κεηά. Οη ζηαζκνί κπνξνχλ 

λα νινθιεξψζνπλ ην authentication κε δηάθνξα AP έηζη ψζηε φηαλ απαηηεζεί association κε νπνηνδήπνηε 

απφ απηά, λα γίλεη ρσξίο άιιε θαζπζηέξεζε. Απηφ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζηελ πεξίπησζε δηαπνκπήο, αλ 

ην AP έρεη ήδε νινθιεξψζε ην authentication κε ην θαηλνχξγην AP πξηλ ηελ δηαπνκπή. Απηνχ ηνπ είδνπο ην 

authentication νλνκάδεηαη θαη preauthentication.  
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3.8.4 Association  

To association ηνπ ζηαζκνχ κε ην AP είλαη ην ηειηθφ βήκα γηα λα απνθηήζεη ν ζηαζκφο πξφζβαζε ζην 

δίθηπν. Σν association απαηηεί ηελ αληαιιαγή δχν πιαηζίσλ κεηαμχ ζηαζκνχ θαη AP. Σν πξψην πιαηζην ην 

ζηέιλεη ν ζηαζκφο θαη είλαη ηχπνπ Association Request (εηθφλα 3.20). ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη πξνπγεζεί 

authentication ην AP απαληά κε έλα πιαίζην Deauthentication. ε πεξίπησζε πνπ ην authentication  έρεη 

γίλεη θαλνληθά ην AP απνθαζίδεη αλ ζα νινθιεξψζεη ή φρη ηελ δηαδηθαζία. 

 

                              

                                                         Δηθόλα 3.20 Association 

Γελ ππάξρεη νχηε εδψ θάπνηνο πξνβιεπφκελνο απφ ην 802.11 ηξφπνο απφθαζεο αιιά είλαη ζέκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο. Αλ ηειηθά ε αίηεζε γίλεη δεθηή, ην AP απαληά κε έλα πιαίζην  Association 

Response. Δπίζεο γλσζηνπνηεί ηελ χπαξμε ηνπ ζηαζκνχ ζην δηθφ ηνπ BSS ζην ζχζηεκα δηαλνκήο 

(Distribution System- DS) ψζηε λα δξνκνινγνχληαη ζσζηά πιαίζηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζηαζκφ 

απηφλ.   

 

3.8.4 Γηαπνκπή (handover) 

Έλα γλσζηφ πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο θηλεηέο επηθνηλσλίεο πξνθππηεη θαηά ηελ κεηαθίλεζε έλνο 

ρξήζηε απφ έλα AP ζην νπνίν είλαη αξρηθά «αζχξκαηα» ζπλδεκέλνοζηε ζχλδεζή ηνπ κε έλα άιιν AP. Η 

δηαδηθαζία απνζχλδεζεο ελφο αζχξκαηνπ ρξήζηε απφ έλα AP θαη ε ζχλδεζε κε έλα άιιν νλνκάδεηαη 

“handover”. Καηά ην handover ελφο θηλεηνχ ρξήζηε, δηαθφπηνληαη νη νπνηεζδήπνηε ελεξγέο ζπλδέζεηο ηνπ 

θαη φζα παθέηα θηάλνπλ ζηε ζπλέρεηα ζην ζην πξνπγνχκελν AP ηνπ ράλνληαη (ε θπζηθή ζχλδεζε έρεη 

θνπεί) (εηθφλα 3.21). ην πξφηππν 802.11 ππάξρνπλ ηα παξαθάησ δχν δηαθνξεηηθά είδε θηλεηηθφηεηαο: 

 

 Roaming (πεξηπιάλεζε) ελφο θηλεηνχ ζηαζκνχ εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ ESS (Intra-Network 

Handover). Η AP δηεχζπλζε ελφο ζηαζκφπ παξακέλεη ίδηα θαηά ηελ αιιαγή AP. 

 

  Roaming (πεξηπιάλεζε) ελφο θηλεηνχ ζηαζκνχ κεηαμχ BSS πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά ESS 

(Inter-Network Handover). Η AP δηεχζπλζε ελφο ζηαζκνχ κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ αιιαγή AP. 
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ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ν θηλεηφο ζηαζκφο επαλαιακβάλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ  Association κε ην 

λέν AP. 

 

    

             Δηθόλα 3.21 Γηαπνκπή, κεηαθίλεζε ελόο ζηαζκνύ από ην AP1ζην AP2 

  

 

3.9  Φπζηθό ζηξώκα ηνπ 802.11  

ην θπζηθφ ζηξψκα πξνδηαγξάθνληαη νη θάησζη ηερληθέο δηακφξθσζεο :  

 

 Direct Sequence Spread Spectrum (Απισκέλν Φάζκα Άκεζεο Αθνινπζίαο) ζηελ ISM κπάληα ησλ 

2.4 GHz κε ξπζκνχο κεηάδνζεο 1 θαη 2 Mbps. 

   

 Frequency Hopping Spread Spectrum (Απισκέλν Φάζκα θαη Δλαιιαγή πρλφηεηαο) ζηελ ISM 

κπάληα ησλ 2.4 GHz κε ξπζκνχο κεηάδνζεο 1 θαη 2 Mbps.  

 

 High Rate Direct Sequence Spread Spectrum (Δμάπισζε Φάζκαηνο Άκεζεο Αθνινπζίαο Τςεινχ 

Ρπζκνχ) ε νπνία επηηπγράλεη 11 Mbps ζηελ ISM δψλε ησλ 2.4 GHz. 

 

 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Οξζνγψληα Πνιππιεμία κε Γηαίξεζε πρλφηεηαο) 

ζηελ ISM κπάληα ησλ 5 GHz γηα λα πεηχρεη κέρξη θαη 54 Mbps. 
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 Infrared (Τπέξπζξεο Αθηίλεο) ζε κήθε θχκαηνο κεηαμχ 850 θαη 950 nm κε ξπζκνχο κεηάδνζεο 1 

θαη 2 Mbps. 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη δχν πξψηεο είλαη ηερληθέο εμάπισζεο θάζκαηνο (Spread Spectrum). ε απηέο 

αθνχ δηακνξθσζεί ην ζήκα πιεξνθνξίαο, ζηε ζπλέρεηα εμαπιψλεηαη ε ηζρχο ηνπ ζήκαηνο ζε κηα επξεία 

πεξηνρή ζπρλνηήησλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 3.22 . 

 

              

                                                 Δηθόλα 3.22 Δμάπισζε θάζκαηνο 

 

3.9.1 Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

Η ηερληθή Direct Sequence είλαη ε πην επηηπρεκέλε ηερληθή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

αζχξκαηα δίθηπα. ε ζρέζε κε ηελ  Frequency Hopping ηερληθή κεηάδνζεο απαηηεί πεξηζζφηεξε ελέξγεηα 

γηα λα επηηχρεη παξφκνηα δηέιεπζε, φκσο ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο είλαη φηη κπνξεί εχθνια λα 

αλαβαζκηζηεί γηα ηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ ξπζκψλ κεηάδνζεο. Όζνλ αθνξά ηελ κεηάδνζε, ε ηερληθή 

DSSS αληηθαζηζηά θάζε bit πιεξνθνξίαο κε κηα ζεηξά απφ bits πνπ νλνκάδεηαη spreading code (θψδηθαο 

εμάπισζεο).  

Σα bits ηνπ spreading code θαηά ηελ ζχκβαζε νλνκάδνληαη chips. Σα chips κεηαδίδνληαη ζε πνιχ 

πςειφηεξν ξπζκφ απφ ηα αξρηθά bits πιεξνθνξίαο θαη έηζη ην θάζκα ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο 

«απιψλεηαη».  Γηα παξάδεηγκα αλ αληηθαζίζηαηαη θάζε bit κε κηα αθνινπζία απφ δέθα chips ην ηειηθφ ζήκα 

ζα θαηαιακβάλεη δέθα θνξέο κεγαιχηεξν θαζκαηηθφ εχξνο απφ ην αξρηθφ. Τπνζέηνπκε πάληα φηη ν ρξφλνο 

κεηάδνζεο bits είλαη ν ίδηνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, δειαδή φηη ηα 10 chips πξέπεη λα κεηαδνζνχλ ζηνλ 

ίδην ρξφλν κε ην αξρηθφ bit. Ο αξηζκφο ησλ chips πνπ θσδηθνπνηνχλ θάζε bit νλνκάδεηαη processing gain 

(θέξδνο επεμεξγαζίαο) ή θαη spreading ratio (παξάγνληαο εμάπισζεο). Απηή ε ηερληθή έρεη ην 
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ραξαθηεξηζηηθφ φηη δηεπξχλεη ην θάζκα ηνπ πξνο κεηάδνζε ζήκαηνο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην πιάηνο 

ηνπ, δειαδή απιψλεη ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο ζε πνιχ κεγαιχηεξν θαζκαηηθφ εχξνο. Ο δέθηεο εθηειεί ηελ 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία, δειαδή εμάγεη ηα αξρηθάbit πιεξνθνξίαο, δεκηνπξγψληαο μαλά έλα ζήκα ζηελήο 

δψλεο. Γηα λα ην θάλεη απηφ πξέπεη λα γλσξίδεη ην spreading code πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν πνκπφο. 

 Έλα πιενλέθηεκα ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε αλνρή ζε παξεκβνιέο ζηελήο δψλεο, θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε 

αζθάιεηα, εθφζνλ ην «απισκέλν» ζήκα κνηάδεη ζαλ απιφο ζφξπβνο ζε πνκπφ πνπ ιακβάλεη κφλν ζήκαηα 

ζηελήο δψλεο. 

 

ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ θπζηθνχ ζηξψκαηνο, νξίζηεθε ζαλ spreading code κηα ιέμε Barker ησλ 11 bits θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε ιέμε «10110111000» . Κάζε bit πξνζηίζεηαη θαηά modulo-2 ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα 

λα πξνθχςεη ε αθνινπζία ησλ chips πνπ ζα κεηαδνζνχλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα bit «1» ε αθνινπζία πνπ 

κεηαδίδεηαη είλαη ε ιέμε barker κε φια ηα bit αλεζηξακκέλα, ελψ γηα bit «0»  κεηαδίδεηαη απηνχζηα ε ιέμε  

Barker. Η ρξήζε κηαο αθνινπζίαο Barker ζαλ spreading code απνθαζίζηεθε επεηδή πξνζθέξεη αξθεηά 

κεγάιε αληνρή ζηελ δηαζπνξά ηεο ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ιφγσ δηάδνζεο κέζσ πνιιαπιψλ δηαδξφκσλ 

(multipath delay spread) θαη ζε παξεκβνιέο ζηελήο δψλεο.  

Γηα ην θπζηθφ ζηξψκα απηφ νξίζηεθαλ 14 θαλάιηα ζηελ κπάληα ησλ 2.4 GHz κε εχξνο 5 GHz ην θάζε έλα. 

Σν θαλάιη 1 έρεη θεληξηθή ζπρλφηεηα ηα 2,412 GHz ηα ππφινηπα αθνινπζνχλ θάζε 5 MHz. ηελ πξάμε 

θάζε θαλάιη θαηαιακβάλεη πεξίπνπ 22 MHz εχξνο, γχξσ απφ ηελ θεληξηθή ηνπ ζπρλφηεηα. Γίλεηαη ρξήζε 

RF θίιηξσλ γηα λα θαηαπηέδνληαη νη πιεπξηθνί ινβνί έμσ απφ ηα 22 MHz θαηά 30 θαη 50 db θάησ απφ ηελ 

ηζρχ ηεο θεληξηθήο ζπρλφηεηαο. Αθφκα θαη έηζη, θαλάιηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηπιαλέο «θπςέιεο» 

πξέπεη λα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 25 MHz (πέληε θαλάιηα ησλ 5 MHz) γηα λα απνθεχγνληαη νη παξεκβνιέο. 

Απηφ πεξηνξίδεη ησλ κέγηζην αξηζκφ θαλαιηψλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε θάζε πεξηνρή 

επηηξέπεηαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλαιηψλ (εηθφλα 3.23). 

 

 

                             

 

                                    Δηθόλα 3.23. Γηαζέζηκα θαλάιηα αλα πεξηνρή  
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ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ δηαζέζηκα 13 θαλάιηα (εηθφλα 3.24). Με βάζε φκσο ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ θαλαιίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηπιαλέο «θπςέιεο» κέλνπλ ηειηθά κφλν 3 δηαζέζηκα 

θαλάιηα, γηα παξάδεηγκα 1, 6 θαη 11. 

         

                              Δηθόλα 3.24 . Καλάιηα δηαζέζηκα γηα ηελ Δπξώπε 

 

 

 

 3.9.2 Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) 

Η ηερληθή  Frequency Hopping ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζε εκπνξηθά πξντφληα. Πιενλεθηήκαηά ηνπ έλαληη 

ηνπ ελαιιαθηηθνχ Direct Sequence θπζηθνχ ζηξψκαηνο, απνηεινχλ ηα απινχζηεξα θαη θζελφηεξα 

ειεθηξνληθά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλάινγσλ  ζπζθεπψλ, ε ρακειφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο πνιιψλ ηέηνησλ δηθηχσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε ζπλνιηθή 

δηέιεπζε. Όζνλ αθνξά ηελ κεηάδνζε, ε ηερληθή FHSS βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο αιιαγήο ηεο θέξνπζαο ελφο 

ζήκαηνο κέζα ζε έλα κεγάιν εχξνο ζπρλνηήησλ θαη ζχκθσλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε ςεπδνηπραία αθνινπζία 

(hopping pattern). Μνηάδεη κε ηελ θιαζζηθή FDMA (Frequency Division Multiple Access), κε ηελ δηαθνξά 

φηη ν θάζε ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο θέξνπζεο αλάινγα κε ην hopping pattern ηνπ. Γηα λα επηηεπρζεί  

επηθνηλσλία κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε πξέπεη ν δέθηεο λα γλσξίδεη ην  hopping pattern ηνπ πνκπνχ θαη λα 

ππάξρεη θαιφο ζπγρξνληζκφο κεηαμχ ηνπο . Πιενλέθηεκα ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε δπλαηφηεηα 

ζπλχπαξμεο  δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ, αξθεί ηα hopping patterns ηνπο λα είλαη δηαθνξεηηθά, δειαδή ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή θάζε ζήκα λα κεηαδίδεη ζε δηαθνξεηηθή θέξνπζα. Σφηε ηα hopping patterns νλνκάδνληαη 

νξζνγψληα θαη ε ζπλνιηθή δηέιεπζε κεγηζηνπνηείηαη . Έλα αθφκε πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα 

ζπλχπαξμεο κε ρξήζηεο πνπ εθπέκπνπλ ζήκαηα ζηελήο δψλεο. Αλ ε εθπνκπή γίλεηαη κε αξθεηά κεγάιε ηζρχ 

ηφηε ε παξεκβνιή απφ ην Frequency Hopping ζχζηεκα ζε απηνχο είλαη ακειεηέα, εθφζνλ κπινθάξνπλ κία 

κφλν θέξνπζα απφ φζεο απηφ ρξεζηκνπνηεί.  
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Σν θπζηθφ ζηξψκα απηφ δηαηξεί ηελ ISM κπάληα ησλ 2.4 GHz ζε θαλάιηα εχξνπο 1 MHz, κε ην πξψην 

θαλάιη  (θαλάιη 0) λα έρεη ηελ θεληξηθή ηνπ ζπρλφηεηα ζηα 2.4 GHz . Δπηπιένλ νξίδεηαη φηη πεξίπνπ ην 99% 

ηεο ελέξγεηαο ηνπ εθπεκπφκελνπ ζήκαηνο πξέπεη λα βξίζθεηαη  κέζα ζην θαλάιη. Δπηπιένλ έρεη 

πξνδηαγξαθεί απζηεξά ηφζν ν ρξφλνο εθπνκπήο ζε έλα θαλάιη (dwell time), πνπ ηζνχηαη κε 0,4 second 

πεξίπνπ, φζν θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο κεηαπήδεζεο απφ θαλάιη ζε θαλάιη αλάινγα κε ην hopping pattern.  

Έρνπλ νξηζηεί ζπγθεθξηκέλεο αξηζκεηηθέο αθνινπζίεο ησλ δηαζέζηκψλ θαλαιηψλ σο  hopping patterns θαη 

έρνπλ δηαηξεζεί ζε κε επηθαιππηφκελεο νκάδεο. Οπνηαδήπνηε δχν κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο είλαη νξζνγψληα 

κεηαμχ ηνπο. 

 

                                 

 

                                   Δηθόλα 3.25 Γηαζέζηκα θαλάιηα αλά πεξηνρή  

ηηο ΗΠΑ θαη ζηελ Δπξψπε νη αξκφδηνη νξγαληζκνί έρνπλ ζεζπίζεη δηαθνξεηηθνχο πεξηνξηζκνχο γηα ηα 

ζπζηήκαηα Frequency Hopping. Γηα παξάδεηγκα , ζηηο ΗΠΑ, ε FCC απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 75 δηαθνξεηηθά 

θαλάιηα (hopping channels) ελψ ε Δπξσπατθή ETSI κφιηο 20, πεξηνξίδνληαο φκσο πεξηζζφηεξν ηελ 

αθηηλνβνινχκελε ηζρχ (εηθφλα 3.25). Σειηθά γηα λα ηθαλνπνηεί έλα πξντφλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηεο FCC 

θαη ηεο ETSI πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απζηεξφηεξεο απφ απηέο ζε θάζε ηνκέα (ζην παξαπάλσ παξάδεηγκα 

δειαδή έλα ζχζηεκα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 75 hopping channels θαη λα ηθαλνπνηεί θαη ηνπο απζηεξνχο 

πεξηνξηζκνχο ηζρχνο ηεο ETSI). Όζνλ αθνξά ηελ επίδνζε ηνπ Frequency Hopping θπζηθνχ ζηξψκαηνο 

παξνπζία ζνξχβνπ θαη παξεκβνιψλ ζηελήο δψλεο, απηή είλαη αξθεηά θαιή θαη κεηψλεηαη γξακκηθά φζν 

απμάλνληαη νη παξεκβνιέο. Μεγάιεο παξεκβνιέο ζε έλα απφ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα θαλάιηα δελ πξνθαιεί 

ζπνπδαία ρεηξνηέξεπζε ηεο επίδνζεο. Όζν φκσο ν αξηζκφο ησλ θαλαιηψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο 

παξεκβνιέο απμάλεη, ε ρεηξνηέξεπζε ηεο επίδνζεο αξρίδεη λα γίλεηαη πην έληνλε.    

 

3.9.3 High Rate Direct Sequence Spread Spectrum (HR-DSSS) 

Καη απηή είλαη κηα ηερληθή εμάπισζεο θάζκαηνο  φπσο πξνδίδεη ην φλνκά ηεο. Μπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ 

επέθηαζε ηνπ αξρηθνχ DSSS θπζηθνχ ζηξψκαηνο. Υξεζηκνπνηεί 11 εθαηνκκχξηα ζξαχζκαηα αλά 

δεπηεξφιεπην γηα λα επηηχρεη ηαρχηεηα 11 Mbps ζηελ δψλε ησλ 2.4 GHz. Υξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξφηππν 

802.11b. Οη ξπζκνί δεδνκέλσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην 803.11b 1,2,5.5 θαη 11 Mbps. Ο ξπζκφο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί  δπλακηθά θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε βέιηηζηε δπλαηή ηαρχηεηα θάησ απφ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο  θφξηνπ θαη ζνξχβνπ. Έηζη 

κπνξνχκε λα έρνπκε ζχλδεζε ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο αιιά κε κηθξφηεξν ξπζκφ.  
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3.9.4 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001 εγθξίζεθε απφ ηελ IEEE ην 802.11g ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ κέζνδν 

Οξζνγψληαο Πνιππιεμίαο κε Γηαίξεζε πρλφηεηαο (OFDM) , ιεηηνπξγεί φκσο ζηελ ζηελή δψλε ησλ ISM  

2.4GHz. Σν πξψην απφ ηα αζχξκαηα LAN πςειήο ηαρχηεηαο, ην 802.11a ρξεζηκνπνηεί θαη απηφ OFDM γηα 

λα πεηχρεη κέρξη θαη 54 Mbps ζηελ επξχηεξε δψλε ησλ 5GHz. Υξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο ζπρλφηεηεο  

(52 ζπρλφηεηεο απφ ηηο 48 γηα δεδνκέλα θαη 4 γηα ζπγρξνληζκφ) παξφκνηα κε ηελ ηερλνινγία ADSL. Δπεηδή 

γίλνληαη ηαπηφρξνλεο κεηαδφζεηο ζε πνιιαπιέο ζπρλφηεηεο ε ηερληθή απηή ζεσξείηαη κνξθή εμάπισζεο 

θάζκαηνο.  

Η βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ OFDM είλαη ε δηαίξεζε ελφο θχξηνπ πςεινχ ξπζκνχ ζε πνιινχο κηθξφηεξνπο 

ξπζκνχο θαη ε ρξήζε απηψλ γηα ηελ απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα. Όια ηα «αξγά» θαλάιηα 

πνιππιέθνληαη  ηειηθά ζε έλα «γξήγνξν»  θαλάιη θαη κεηαδίδνληαη. Με ηελ νξζνγσληνπνίεζε ιχλεηαη  ην 

πξφβιεκα ηεο ζπαηάιεο ηνπ εχξνπο δψλεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρσξίζνπκε ηα θαλάιηα κεηαμχ ηνπο. Σα 

ρακειφηεξα 200 MHz ππνδηαηξνχληαη ζε νθηψ θαλάιηα 20 MHz ην θάζε έλα (ηα πξφζζεηα 40 MHz 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ρσξηζκφ θαλαιηψλ). Κάζε θαλάιη κε ηελ ζεηξά ηνπ ππνδηαηξείηαη ζε 52 

ππνθαλάιηα, 300 KHz ην θάζε έλα. Γηαδνρηθά ππνθαλάιηα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 0,3125 MHz . Απηά ηα 

ζηελφηεξα θαλάιηα βειηηψλνπλ ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ επεηδή είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηα ζηελ δηαζπνξά 

ρξφλνπ θαη ζπρλφηεηαο. Η δηαίξεζε ηνπ θάζκαηνο ζε πνιιέο ζηελέο δψλεο έρεη πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε κηαο κφλν επξείαο δψλεο φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ πεξηγξαθή πξνεγνχκελσλ ηερληθψλ, 

φπσο ε αλνρή ζε παξεκβνιέο θαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο κε ζπλερφκελσλ δσλψλ. Η ηερληθή απηή έρεη θαιή  

απνδνηηθφηεηα θάζκαηνο απφ πιεπξάο bit/Hz θαη θαιή αληνρή ζηελ εμαζζέλεζε πνιιαπιψλ δξφκσλ.   

 

3.9.5 Τπέξπζξεο Αθηίλεο      

Η ηερληθή ησλ ππέξπζξσλ αθηηλψλ (Infrared - IR) δελ ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα θαη γηα απηφ ην ιφγν ζα 

παξνπζηαζηεί ζπλνπηηθά. Η ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζηελ εθπνκπή παικψλ δηάξθεηαο 250nsec, πνπ 

παξάγνληαη απφ ηα LEDS (Light Emitted Diode) ηνπ πνκπνχ. Η αθηίλα ιεηηνπξγίαο ηνπ κπνξεί λα θηάζεη 

πεξίπνπ ηα 20 κέηξα ζε ειεχζεξν θπζηθά νπηηθφ πεδίν. Άιιε πεξίπησζε είλαη ε αλάθιαζε ησλ ππέξπζξσλ 

αθηηλψλ απφ θαηάιιειε επηθάλεηα, γηα παξάδεηγκα ηνίρνο ιεπθνχ ρξψκαηνο, ψζηε λα επηηεπρζεί θάιεςε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. 

 

 

 

3.10 Τπνπξόηππα IEEE 802.11  

Σα ππνπξφηππα 802.11 είλαη απφξξνηα επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ IEEE, 

πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ηελ πξνηππνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. ηελ ζπλέρεηα 

παξαζέηνπκε απηά ηα ππνπξφηππα  αλά θσδηθφ νκάδαο εξγαζίαο πνπ ζηελ νπζία απνηεινχλ θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ πξνηχπνπ IEEE 802.11. 
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3.10.1 Τπνπξόηππν 802.11b 

Σν πξψην 802.11 πξφηππν παξείρε αξθεηά ρακειή ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ κε αξθεηά πςειφ 

θφζηνο γηα λα πηνζεηεζεί επξέσο. Έηζη ην 1999, ε IEEE εμέδσζε έλα λέν πξφηππν, ην 802.11b, ην νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηαρχηεηεο κέρξη 11 Mbps θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ειεχζεξε κπάληα ζπρλνηήησλ ησλ 2.4 GHz. 

Δπίζεο είλαη πην δηαδεδνκέλν ζηελ αγνξά απφ ην 802.11a αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ην 802.11a, 

πξνζθέξεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο. Όηαλ ε πνηφηεηα επηθνηλσλίαο είλαη θησρή, ην ζχζηεκα 

κπνξεί λα ξίμεη ηελ ηαρχηεηα ζε 5.5 Mbps, 2 Mbps ή 1 Mbps πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε ζχλδεζε κεηαμχ 

ησλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ. Οη δχν βξαδχηεξνη ξπζκνί κεηάδνζεο ιεηηνπξγνχλ ζην 1 Mbaud, κε 1 θαη 2 bit 

αλά baud αληίζηνηρα, ρξεζηκνπνηψληαο δηακφξθσζε PSK (φπσο θαη ε DSSS ηερληθή) θαη CCK γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ζήκαηνο. Οη δχν ηαρχηεξνη ξπζκνί κεηάδνζεο ιεηηνπξγνχλ ζην 1,375 Mbaud κε 4 θαη 8 bit 

αλά baud αληίζηνηρα θαη ρξεζηκνπνηνχλ θψδηθα Walsh/ Hadamard.  

 

Σν IEEE πξφηππν ππνζηεξίδεη πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο ησλ ζπζθεπψλ θαη θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

Η πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο κπνξεί λα βαζηζηεί ζε έλαλ θαζνξηζκέλν απφ ηνλ ρξήζηε θαηάινγν έγθπξσλ 

κειψλ ή ζε έλα θνηλφ θιεηδί. Οχηε φινη νη θαηαζθεπαζηέο, νχηε φια ηα πξντφληα απφ ηνλ ίδην 

θαηαζθεπαζηή, ππνζηεξίδνπλ ηα ίδηα επίπεδα αζθαιείαο. Σν IEEE 802.11b πξφηππν επηηάζζεη ηελ χπαξμε 

ελφο ειάρηζηνπ επηπέδνπ αζθαιείαο, αιιά θαζνξίδεη θαη άιια αζθαιέζηεξα επίπεδα ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξναηξεηηθά. Δληνχηνηο ε πηζηνπνίεζε WI-FI (Wireless Fidelity) απαηηεί ηα πξντφληα λα 

ππνζηεξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα κήθνπο 40 bit θιεηδί θξππηνγξάθεζεο (WEP key). 

 

3.10.2 Τπνπξόηππν 802.11a      

H ΙΔΔΔ αλαγλσξίδνληαο φηη νη ηειενπηηθέο, φπσο θαη νη „βαξηέο‟ εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζα απαηηνχζαλ 

ηαρχηεηεο πςειφηεξεο απφ 11 Mb/s, εμέδσζε ην 1999 ην πξφηππν IEEE 802.11a, ην νπνίν είλαη 

βειηηζηνπνηεκέλν γηα πςειή απφδνζε ζηα εζσηεξηθά πεξηβάιινληα. Παξέρεη ξπζκνχο κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ κέρξη 54 Mbps, ελψ ρξεζηκνπνηεί ηελ κπάληα ησλ 5 GHz. Σν 802.11a βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή 

πνιππιεμίαο OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing/Οξζνγψληα Πνιππιεμία Γηαίξεζεο 

πρλφηεηαο). 

Σν πξφηππν 802.11a απαηηεί ζπκβαηά ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ δηακφξθσζε θάζεο 90 κνηξψλ 2, 4 θαη 

16 επηπέδσλ γηα θάζε θαλάιη. Απηά αληηζηνηρνχλ ζε ηαρχηεηεο 6, 12 θαη 24 Mbps αληίζηνηρα. 

Υξεζηκνπνηείηαη έλα ζχζηεκα θσδηθνπνίεζεο ην νπνίν βαζίδεηαη ζε δηακφξθσζε κεηαηφπηζεο θάζεο γηα 

ηαρχηεηεο κέρξη ηα 18 Mbps θαη ζε QAM γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο. ηα 54 Mbps, 216 bit δεδνκέλσλ 

θσδηθνπνηνχληαη ζε ζχκβνια ησλ 288 bit. Σα πξφηππα 802.11a θαη 802.11b είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγήζνπλ 

παξάιιεια ζην ηνπηθφ LAN δεδνκέλνπ φηη ρξεζηκνπνηνχλ ίδηα MAC θαη ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ζπρλφηεηαο. Δληνχηνηο, νη δηαθνξέο ζηελ δηάδνζε κπνξνχλ λα θάλνπλ απαξαίηεην ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ θάιπςήο ηνπο. 
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3.10.3 Τπνπξόηππν 802.g  

Σνλ Ινχλην ηνπ 2003 ε νκάδα εξγαζίαο ηεο ΙΔΔΔ νινθιήξσζε ηηο εξγαζίεο ηεο θαη εμέδσζε ην πξφηππν 

802.11g, ην νπνίν επεθηείλεη ην 802.11b θαη πξνζθέξεη ξπζκνχο κεηάδνζεο κέρξη 54 Mbps αιιά θαη 

ζπκβαηφηεηα κε ην  802.11b. Υξεζηκνπνηεί θαη απηφ ηελ ISM κπάληα ησλ 2,4 GHz. ε αληίζεζε κε ην 

802.11b, ρξεζηκνπνηεί ηελ OFDM γηα λα πεηχρεη ηνπο επηζπκεηνχο ξπζκνχο κεηάδνζεο.  Σν πην ζεκαληηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 802.11g είλαη ε ζπκβαηφηεηά ηνπ κε ην 802.11b. Σν 802.11b απνηεινχζε ην θπζηθφ 

ζηξψκα πνπ πινπνηνχληαλ ζηα πεξηζζφηεξα πξντφληα αζχξκαηεο δηθηχσζεο. Σν 802.11g ιεηηνπξγψληαο 

ηαπηφρξνλα κε ην 802.11b ην αληηθαηέζηεζε ζηαδηαθά εμνινθιήξνπ. εκεηψλεηαη ηέινο φηη πξντφληα πνπ 

βαζίδνληαη ζην 802.11g είραλ αξρίζεη λα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά αξθεηά πξηλ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

ηειηθνχ πξνηχπνπ. Βαζίδνληαλ ζε ελδηάκεζεο εθδφζεηο ηνπ πξνηχπνπ θαη νη θαηαζθεπαζηέο ηνπο, 

ππφζρνληαλ πιήξε ζπκβαηφηεηα κε ηελ ηειηθή κνξθή.   

 

3.10.4 Τπνπξόηππν 802.11n 

Πξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο ηαρχηεηαο ζηα ππάξρνληα 802.11 πξφηππα. Η νκάδα νπζηαζηηθά 

εηζάγεη ηελ ηερλνινγία MIMO (Multiple-Input  Multiple-Output) θαζψο θαη κηα ηερλνινγία ζρεηηθή κε ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ θαλαιηνχ ε νπνία νπζηαζηηθά θαηαθέξλεη λα δηπιαζηάζεη ηελ ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαλαιηνχ. Η 

ηερλνινγία MIMO αλαθέξεηαη ζε ρξήζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ ιήςεο θαη εθπνκπήο έηζη ψζηε λα απμεζεί ε 

ζπλνιηθή απφδνζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
ΛΟΓΗΜΗΚΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ (win popup LAN messenger) 

 

  

 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

Η εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο win popup LAN messenger είλαη ε FOMINE SOFTWARE θαη 

κπνξνχκε λα ηελ επηζθεθηνχκε ζην δηαδίθηπν ζηε ζειίδα   http://www.fomine.com  θαη γηα πεξηζζφηεξεο  

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε πξντφλ  ηεο εηαηξείαο κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε e-mail ζην   

support@fomine.com ή λα ζπκπιεξψζνπκε ηελ on line θφξκα. 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ-ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 Σν αξρείν θαηαιακβάλεη 2,19 MB ζηνλ ζθιεξφ δίζθν θαη αλ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε  θαη ηνλ 

server ηφηε  ζέινπκε επηπιένλ 810 ΚΒ. 

  

1) Κάλνπκε εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή επηιέγνληαο ηελ αγγιηθή γιψζζα. 

2) Δλεξγνπνηνχκε ηελ αζχξκαηε ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ καο δίθηπν 

3) Δθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο απφ ην εηθνλίδην win popup LAN messenger.  

 

 Σν πξφγξακκα είλαη ζπκβαηφ κε ηα ιεηηνπξγηθά πξνγξάκκαηα windows 95/98/2000/XP/ VISTA/7  

είηε ειιεληθή είηε αγγιηθή έθδνζε, νπφηε δελ ζα ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα αθνχ νη πεξηζζφηεξνη 

απφ εκάο ρξεζηκνπνηνχκε έλα απφ απηά ηα ιεηηνπξγηθά. 

 

 Ο θάζε ρξήζηεο πνπ επηζπκεί λα ζπλδεζεί ζην αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν πξέπεη λα έρεη εγθαηαζηήζεη 

ην πξφγξακκα Win popup-LAN-messenger-5.1   ζην desktop  ή ην laptop ηνπ.  

 Ο ππνινγηζηήο πξέπεη λα δηαζέηεη αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ θάηη πνπ ζηα ζχγρξνλα laptops είλαη 

ήδε  εγθαηεζηεκέλε.   

 

 Ο  θάζε ππνινγηζηήο ζην δίθηπν πξέπεη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα ηα αλάινγα  πξνγξάκκαηα  γηα λα 

είλαη ζε ζέζε λα αλνίμεη ηα εθάζηνηε αξρεία  πνπ ζα ηνπ απνζηέιινληαη  κέζσ ηνπ win popup LAN 

messenger.Πρ γηα έλα αξρείν PDF πξέπεη λα ππάξρεη ην Adobe Reader ή γηα έλα doc αξρείν ην 

Microsoft word θηι.  

http://www.fomine.com/
mailto:support@fomine.com
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ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Δηζαγσγή 

Σν win popup LAN messenger είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο  γηα κηθξνκεζαίεο νκάδεο ρξεζηψλ 

κέζα ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν. Με έλα θηιηθφ πξνο ηνλ  ρξήζηε interface ν LAN messenger είλαη  εχθνιν ζηελ 

εγθαηάζηαζε, απιφ ζηε ρξήζε θαη δελ απαηηεί θακία  δηαρείξηζε.  Οη ρξήζηεο ζα βξνπλ  ην win popup 

εχθνιν ζηελ ιεηηνπξγία θαζψο  ην win popup δελ απαηηεί ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο server θαη  ιεηηνπξγεί 

ακέζσο κε ηελ εγθαηάζηαζε. 

 Αζθαιή απνζηνιή κελπκάησλ ,απζηεξά εληόο ηνπηθνύ δηθηύνπ 

Τπάξρνπλ αξθεηέο ππεξεζίεο messenger θαη πνιιά δηαζέζηκα ινγηζκηθά ζηελ αγνξά. Σα  πεξηζζφηεξα απφ 

απηά θάλνπλ ρξήζε ελφο θεληξηθνχ server ν νπνίνο ζπληνλίδεη ηηο επηθνηλσλίεο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ. Αλ 

φκσο ν server είλαη ηνπνζεηεκέλνο καθξηά θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ, ηφηε ζέηνπκε ζε 

απεηιή ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ. Σν win popup LAN messenger ρξεζηκνπνηεί έλα ζχγρξνλν θαη αζθαιέο 

πξσηφθνιιν έηζη ψζηε θακία πιεξνθνξία λα κελ δηαξξέεη απφ ην ηνπηθφ δίθηπν. Όιε ε επηθνηλσλία 

θξππηνγξαθείηαη κε ηελ RC4 θξππηνγξάθεζε, θάλνληαο  ηα εθπεκπφκελα κελχκαηα ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ 

δχζθνιν λα ππνθιαπνχλ. 

 Γελ απαηηείηαη ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν 

Σα πεξηζζφηεξα εκπνξηθά πξντφληα messenger απαηηνχλ λα ππάξρεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (πρ MSN)γηα 

λα ζπλδεζεί ν εμνπζηνδνηεκέλνο server.Απηφ φρη κφλν δεκηνχξγεη κηα απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ δηθηχνπ 

θαη ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη φηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν ή θάπνηαο βιάβεο, ε 

ππεξεζία ζα ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο  θαη ε επηθνηλσλία δελ ζα ππάξρεη. Σν win popup LAN messenger δελ 

απαηηεί ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν, νχηε απαηηεί IP δηεχζπλζε. Αλ‟ ηαπηφ φιε ε επηθνηλσλία παξακέλεη εληφο 

πεξηνρήο ηνπηθνχ δηθηχνπ ρσξίο λα αθήλεη ην αζθαιέο πεξηβάιινλ intranet. 

 

 Μέζνδνη  ιεηηνπξγίαο  

Σν win popup LAN messenger ππνζηεξίδεη δχν κεζφδνπο  ιεηηνπξγίαο : 1) κε server θαη 2)  ρσξίο server . 

ηελ ιεηηνπξγία κε server (εηθφλα 4.1),ν win popup server εγθαζίζηαηαη ζε έλαλ απνθιεηζηηθνχ πξννξηζκνχ 

server κελπκάησλ ζην δίθηπν. Ο win popup server ρεηξίδεηαη φιε ηελ επηθνηλσλία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

off line κελπκάησλ(εηθφλα 4.2) θαη ηελ ππνζηήξημε multi-segment δηθηχνπ, παξέρνληαο πξφζζεην επίπεδν 

αζθαιείαο θαη ειέγρνληαο ηελ εμνπζηνδφηεζε ησλ ρξεζηψλ.                                                                                  

Σν win popup LAN messenger ιεηηνπξγεί θαη ρσξίο server πξννξηζκνχ κελπκάησλ , αληρλεχνληαο 

απηφκαηα ηνπο win popup ρξήζηεο κέζα ζην δίθηπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ απαηηείηαη απνθιεηζηηθφο 

server θαη θακία δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ. Απηή ε ιεηηνπξγία ην θάλεη πνιχ εχρξεζην θαη απιφ. 
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Δηθ.(4.1)Λίζηα offline ρξεζηψλ κε server       Δηθ.(4.2) απεζηαικέλν κήλπκα ζε έλαλ offline ρξήζηε 

 

 Απνζηνιή άκεζσλ αλαθνηλώζεσλ ζε ρξήζηεο ή ζε νκάδεο ρξεζηώλ (groups) 

Δάλ απαηηεζεί κηα επείγνπζα ζπλάληεζε  ή έλα  ζεκαληηθφ γεγνλφο ,ν γξεγνξφηεξνο ηξφπνο ελεκέξσζεο 

ησλ ρξεζηψλ ή κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο είλαη λα ηνπο απνζηαιεί έλα κήλπκα πνπ ζα ην παξαιάβνπλ ηα 

άηνκα πνπ ηνπο απεπζχλεηαη ζπγρξφλσο. Έηζη ζπγθεληξψλνληαο άηνκα ίδηνπ ελδηαθέξνληνο ζε έλα group 

(εηθφλα 4.3) κπνξνχκε λα ηνπο απνζηείινπκε ην ίδην κήλπκα ζε φινπο ζε ζχληνκν  ρξνληθφ δηάζηεκα, απιά 

δηαιέγνληαο  ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαη δαθηπινγξαθψληαο  ην κήλπκα. Έηζη θάζε group κπνξεί λα 

δηνξγαλψζεη κηα  ζπδήηεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηδησηηθά, ρσξίο λα  ελνρινχλ άιινπο ρξήζηεο ζην 

δίθηπν. Δπίζεο ππάξρεη θαη κηα ηαθηνπνίεζε ησλ πνιιαπιψλ επαθψλ θάλνληαο πην εχθνιν ζηελ αλαδήηεζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο επαθήο. Σν win popup ππνζηεξίδεη θαη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηχπν νκάδσλ πνπ ιέγνληαη 

common groups. Απηέο νη νκάδεο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή δηθηχνπ. Οη ρξήζηεο γηα λα κπνπλ ή γηα 

λα απνρσξίζνπλ απφ ηηο νκάδεο πξέπεη λα πάξνπλ άδεηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή.     

                                  

                  Δηθφλα (4.3)Δπηινγή νκάδσλ (groups) ρξεζηψλ γηα λα ηνπο απνζηαιεί έλα κήλπκα 
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 Μεηαθνξά θαθέισλ (file transfer)  

                                                                                                                         
Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν είλαη έλαο ηππηθφο ηξφπνο απνζηνιήο εγγξάθσλ ζήκεξα, αθφκα θαη κεηαμχ 

θάπνησλ ζπλαδέιθσλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ ίδηα αίζνπζα. Αιιά αο ζθεθηνχκε ηελ ηδέα φηη ηα αξρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε έλα  e-mail, ζηέιλνληαη πξψηα ζε θάπνηνλ server ζην δηαδίθηπν, πνιιέο θνξέο θαη 

απξνζηάηεπην θαη εθηεζεηκέλν ζε πνιιά είδε επηζέζεσλ. Σα αξρεία πνπ ζηέιλνληαη κέζσ win popup LAN 

messenger είλαη θξππηνγξαθεκέλα κε ηελ RC4 θαη είλαη δχζθνιν λα δηαξξεχζνπλ απφ ην ηνπηθφ δίθηπν. 

Έηζη θαλέλαο άγλσζηνο server θαη θαθφβνπινο εηζβνιέαο δελ κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα αξρεία πνπ 

απνζηέιινληαη.  Κάπνηα απφ ηα αξρεία πνπ κπνξνχκε λα απνζηείινπκε είλαη αξρεία *.PDF, *.doc, *.RAR 

αιιά θαη αξρεία : 

Simple text files                 *.TXT  

Audio content files             *.WAV, *.MP3, *.MID, 

                                               *.RMF, *.MP4 

Video content files             *.RM, *.3GP, *.MP4, *WMV  

Image files                       *.GIF, *.JPG, *.jpeg 

 
Έλα παξάδεηγκα πψο απεηθνλίδεηαη ζην interface απνζηνιήο αξρείσλ  ηνπ win popup LAN messenger  

θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα (εηθφλα 4.4) :  

 

                                 

                                          Δηθφλα (4.4) Interface απνζηνιήο αξρείσλ 

Παξαπάλσ ζα απνζηαινχλ 2 αξρεία DOC έλα αξρείν εηθφλαο jpg αιια θαη απιφ  θείκελν.. 
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 Πιήξεο ππνζηήξημε e-motions  

Σν win popup LAN messenger ππνζηεξίδεη smilyes  θαη e-motions γηα λα δείμεη ηελ δηάζεζε ησλ ρξεζησλ 

(εηθφλα 4.5) 

                                        

                                             Δηθφλα (4.5) Δπηινγέο e-motion  

 Πιήξε πξνηζηνξηθό κελπκάησλ  

Δάλ εππζπκνχκε λα δνχκε ην πξνηζηνξηθφ κελπκάησλ,πνπ θαη πφηε ζηάιζεθαλ ,ηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ 

παξαιήπηε,ηφηε ππάξρεη ε ππεξεζία History (ηζηνξηθφ),νπνπ φιεο νη ζπδεηήζεηο θαηαγξάθνληαη θαη είλαη 

δηαζέζηκεο γηα κειινληηθή αλαζεψξεζε (εηθφλα 4.6). Η ππεξεζία απηή έρεη θαιχηεξεο ηδηφηεηεο ζηελ 

ιεηηνπξγία κε server γηαηη ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα κελχκαηα ηνπ θάζε ρξήζηε γηαηη 

απηά κέλνπλ απνζεθεπκέλα ζηνλ server. 

                               

                                          Δηθνλα (4.6) Πξντζηνξηθφ κελπκάησλ  
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 Win popup server  LAN messaging with a server 

Ο win popup server βειηηψλεη ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο  ζην ηνπηθφ καο δίθηπν. Ο 

server είλαη έλα πξνεξεηηθφ ηκήκα , ζπκπιεξψλεη ηελ ιχζε ηνπ άκεζνπ κελχκαηνο. To win popup LAN 

messenger κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ε ρσξίο απνθιεηζηηθφ server αιιά δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο δελ κπνξνχλ 

λα επηιπζνχλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ρσξίο server. Δάλ εγθαηαζηαζεί ν win popup server ζην δίθηπν φινη νη 

clients (πειάηεο),ζα ην αληρλεχζνπλ απηφκαηα θαη ζα δξνκνινγεζνχλ φιεο νη επηθνηλσλίεο κέζσ server. O 

win popup server ππνζηεξίδεη ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο : 

1) Δμνπζηνδφηεζε/Έγθξηζε  

2) Γηαλνκή off line κελπκάησλ 

3) Δπηθνηλσλία κε ζχλζεηα δίθηπα πνπ πεξηέρνπλ πνιαπιά ππνδίθηπα  

4) Καηαρψξηζε κελπκάησλ 

5) Δλζσκάησζε κε ηνλ ελεξγφ θαηάινγν 

Η έγθξηζε ησλ ρξεζηψλ κπνξεί λα επηηξαπεί ή λα απνηξαπεί αλάινγα ηελ απφθαζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ 

δηθηχνπ. Ο server ειέγρεη πιήξσο ηελ δηαδηθαζία επηθχξσζεο ρξεζηψλ θαη φινπο ηνπο win popup LAN 

messegers clients ζηειλνληάο ηνπο νδεγίεο κέζα απφ ην δίθηπν γηα λα αθνινπζήζνπλ  θάπνηεο εληνιέο ή θαη 

γηα λα δησξζψζνπλ θαη λα ζπκνξθσζνχλ. O win popup server κπνξεη λα απαγνξεχζεη ηελ λέα εγγξαθή 

ρξεζηψλ,λα εγθξίλεη ή φρη ηελ νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ πξνζσπηθή πιεξνθνξία ηνπο φπσο νλνκα ρξήζηε 

(username) ή νκάδαο. Έλαο δηαρεηξηζηήο αθ ελφο κπνξεί λα εθδφζε πξνζσπηθεο πιεξνθνξίεο νπνηαδήπνηε 

ζηηγκή. Ο win popup server δηαλέκεη ηα κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη ζηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη off line. Σα 

κελχκαηα απνζεθεχνληαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ server θαη παξαδίλνληαη ηελ ζηηγκή πνπ ν επηζπκεηφο  

ρξήζηεο εκθαλίδεηαη ζην δίθηπν. Αλ ην θηχξην ερεη έλα ζχλζεην,πνιχ-ηκεκαηηθφ δίθηπν, ή αλ κεξηθνί 

εξγαδφκελνη δνπιεχνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο ή απφ ην εμσηεξηθφ, ν winpopup server είλαη ελαο ηξφπνο λα 

παξαζρεζνχλ αζθαιέο επηθνηλσλίεο κε απηνχο. Δπηηξέπνληαο out-off-lan , terminal server ή VPN client, ν  

winpopup server παξέρεη φκνην επίπεδν αζθαιείαο ζαλ λα ππήξρε ζηνλ ίδην ρψξν. 

 

 Λεηηνπξγία true server 

Ο winpopup server εγθαζίζηαηαη θαη ηξέρεη ζε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα  server 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηα windows NT,2000,2003,XP,VISTA. Ο winpopup server ηξέρεη ζαλ ππεξεζία 

ζπζηήκαηνο ζην backround, πνπ δελ απαηηεί θακία επέκβαζε απφ ηνλ ρξήζηε. αλ true server δελ απαηηεί 

δηαρείξεζε γηα λα ιεηηνπξγίζεη. 

 

 Έιεγρνο από απόζηαζε κέζσ ηνπηθνύ δηθηύνπ 

Ο winpopup server παξέρεη ηελ εμ‟ απνζηάζεσο πξφζβαζε ζην interface κέζσ TCP/IP. Έλαο δηαρεηξηζηήο 

κπνξεί λα ζπλδεζεί ζηνλ winpopup server εμ‟ απνζηάζεσο απφ νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή ηνπ ηνπηθνχ 

δηθηχνπ ή αθφκα θαη απφ ην δηαδίθηπν εάλ πξνθχςεη θάπνηα αλάγθε.  
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 Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία 

Οη winpopup lan messengers αληρλεχνπλ απηφκαηα ηνλ winpopup server κφιηο αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί. Σν 

πξνηφλ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηη βαζηδφκελεο κε server επηθνηλσλίεο, εθηφο θη αλ θαζνξηζηεί δηαθνξεηηθφο 

server ή ιεηηνπξγία ρσξίο server ζηηο επηινγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 Πιήξε ρξήζηκα ζηαηηζηηθά 

Δάλ ζέινπκε λα δηαπηζηψζνπκε πφζν ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ην instant messaging ζην δίθηπν καο ,ηφηε 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ην ζχζηεκα, λα δνχκε ηα αλαιπηηθά ζηαηηζηηθά γηα ηνλ θάζε ρξήζηε ηνπ 

δηθηχνπ. Σα ζηαηηζηηθά απηά βαζίδνληαη ζηελ ρξήζε server θαη είλαη δηαζέζηκα κε ηνλ winpopup server. 

Μπνξνχκε λα δνχκε ηηο ζπλνιηθέο θαη ιεπηνκεξείο ζηαηηζηηθέο ινγαξηαζκψλ γηα κεληαία ή εβδνκαδηαία 

ρξήζε ησλ άκεζσλ κελπκάησλ πνπ ζηέιλνληαη θαη ιακβάλνληαη απφ ηνλ θάζε έλα ρξήζηε κεκνλνκέλα ή 

νκάδα ρξεζηψλ, Ο winpopup server παξάγεη αλαθνξέο (reports) θάζε βξάδη,εμαζθαιίδνληαο ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ησλ πην πξνζθάησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΑΠΟΣΟΛΗ ΜΗΝΤΜΑΣΟ 

Γηα λα ζηείινπκε έλα ζε έλαλ απιφ ρξήζηε ή ζε κηα νκάδα ρξεζηψλ (group) αθνινπζάκε ηα παξαθάησ 

βήκαηα : 

1) Κάλνπκε click  ζην φλνκα ηνπ ρξήζηε [D] (εηθ.4.7) ή ηεο νκάδαο ρξεζηψλ πνπ επηζπκνχκε λα 

απνζηείινπκε ην κήλπκα. Σν φλνκα ζα εκθαληζηεί ζην πεδίν δηεχζπλζεο [E]  (εηθ. 4.8).Μπνξνχκε 

επίζεο λα πιεθηξνινγήζνπκε ην φλνκα θαηεπζείαλ ζην πεδίν δηεπζχλζεσλ [E] . 

2) Γαθηηπινγξαθνχκε ην κελπκά καο ζην πεδίν [B] (δέο εηθ. 4.8) 

3) Παηάκε ην πιήθηξν ΄΄Send Message΄΄ ή αιιηψο ηελ ζπληφκεπζε  Ctrl+Enter . Αλ ν ρξήζηεο είλαη on 

line ,ην κήλπκα ζα θηάζεη ζε απηφλ αιιηψο ζα εκθαληζηεί κηα αλαθνίλσζε απνηπρίαο ιήςεο 

κελχκαηνο.   
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 Δηθ. 4.7)  Δπηινγή ελφο ρξήζηε                                 Δηθ. 4.8) Δκθάληζε νλφκαηνοζην πεδίν δηεχζπλζεο 

 

ΑΠΑΝΣΗΗ Δ ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΟ ΜΗΝΤΜΑ 

Γηα λα απαληήζνπκε ζε έλα εηζεξρφκελν κήλπκα πνπ καο έρεη εκθαληζηεί ζην πεδίν [Α] (δέο εηθ.4.9) 

αθνινπζάκε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

1) Παηάκε ην θνπκπί “Reply”,(δέο εηθ.4.9). Σν αξρηθφ εηζεξρφκελν  κήλπκα καο , ζα εκθαληζηεί ζην 

πεδίν [Β] θαη ε δηεχζπλζε ηνπ αξρηθνχ απνζηνιέα ζα εκθαληζηεί ζην πεδίν δηεπζχλζεσλ. 

2)  Πιεθηξνινγνχκε ηελ απάληεζε ζην ίδην πεδίν [Β]. 

3) Παηάκε ην πιήθηξν “Send message” αιιηψο ηελ ζπληφκεπζε Ctrl+Enter. Σν κήλπκα ζα ζηαιεί ζηνλ 

ρξήζηε ηνπ κελχκαηνο πνπ απαληήζακε. 

                                                                                                                    
Δηθφλα (4.9) Απάληεζε ζε εηζεξρφκελν κήλπκα 
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ΔΝΑΡΞΗ ON-LINE ΓΙΑΚΔΦΗ 

1) Κάλνπκε click ζηελ επηινγή “New conference” ζην tool bar ησλ επαθψλ ή δεμί click ζηελ ιίζηα 

επαθψλ θαη επηινγή  “New conference”. 

 

2) Γξάθνπκε ην φλνκα πνπ ζα ζέιακε λα δψζνπκε ζηελ ζχζθεςε θαη παηάκε OK. 

 

       

                     Δηθφλα (4.10) Έλαξμε on-line δηάζθεςεο 

Σν παξάζπξν ηεο δηάζθεςεο απνηειείηαη απφ ηξία μερσξηζηά κέξε : ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα,ηα 

εμεξρφκελα κελχκαηα θαη ηελ ιίζηα ησλ επαθψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηάζθεςε. (εηθ.4.11) 

 

                                                              

                                                    Δηθφλα (4.11) Παξάζπξν δηάζθεςεο  
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ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΚΔΦΗ 

Μεηά ηελ έλαξμε κίαο δηάζθεςεο, απηφκαηα εκθαλίδεηαη  ην φλνκα πνπ ηεο έρνπκε δψζεη, ζηελ ιίζηα 

φισλ ησλ επαθψλ.Ο θαζέλαο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηάζθεςε απιά θάλνληαο click  πάλσ ζην 

φλνκα ηεο δηάζθεςεο. Η εθάζηνηε δηάζθεςε ζα παξακέλεη ζηελ ιίζηα επαθψλ έσο φηνπ λα παξακείλεη 

έλαο ηνπιάρηζηνλ ζπκκεηέρσλ ζηελ δηάζθεςε.Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα πξνζθαιέζνπλ  θαη άιινπο  

ρξήζηεο ζηελ δηάζθεςε. 

                                             

                                          Δηθφλα (4.12) πκκεηνρή ζηε δηάζθεςε 

 

 

Interface ρξήζηε 

1) Autoresponder  

Δάλ είκαζηε απαζρνιεκέλνη ή αλ ππάξρεη αλάγθε λα  απνκαθξπλζνχκε απφ ηνλ ππνινγηζηή καο , κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ επηινγή ηεο απηφκαηεο έλδεημεο ηεο θαηάζηαζεο καο, autoresponder 

                                  

                                  Δηθφλα (4.13) Έλδεημε θαηάζηαζεο -Autoresponder 

 

 Κάλνπκε click ζηελ κπάξα [D] ζην θάησ κέξνο ηεο ιίζηαο επαθψλ (δέο εηθ. 4.13). 

 Δπηιέγνπκε Autoresponder θαη δηαιέγνπκε ηελ απάληεζε απφ ην αλαδπφκελν menu,ε νπνία ζα 

ζηέιλεηαη ζε θάζε ρξήζηε, ζαλ απάληεζε ζε θάζε εηζεξρφκελν κήλπκα. Σν θείκελν ηνπ κελχκαηνο 

ζα εκθαλίδεηαη ζην πεδίν [B].  (εηθ.4.14) 
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                 Δηθφλα (4.14) Δκθάληζε κελχκαηνο απφ autorespoder  

 

 

Μπνξνχκε λα εηζάγνπκε θαη θάπνηεο αιιαγέο ζην θείκελν,εηζη ψζηε λα ζηέιλεηαη έλα κήλπκα ηεο επηινγήο 

καο, πνπ ζα απνζεθεπηεί απφ ην πξφγξακκα. Απηφ γίλεηαη εάλ επηιέμνπκε “Edit list”(δέο εηθ.4.13). 

 

 

1) Γξήγνξε απάληεζε – fast reply 

 

Δάλ ρξεηαζηεί λα δψζνπκε κηα γξήγνξε απάληεζε ή εάλ ρξεζηκνπνηνχκε ζπρλά 

ηεο ίδηεο θξάζεηο,κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ιεηηνπξγία fast reply πνπ 

θαίλεηαη ζην εηθνλίδην [D] ηεο δηπιαλήο  εηθφλαο(εηθ. 4.15). Παηάκε ζην 

εηθνλίδην ζηε κεζαία γξακκή εξγαιείσλ (tool bar).Δπηιέγνπκε ηελ απάληεζε 

απφ ην menou.Η θξάζε πνπ ζα επηιερζεί,ζα ζηαιεί ζαλ απάληεζε ακέζσο. Δάλ 

ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ δηθία καο θξάζε, επηιέγνπκε “Edit list” απφ ην 

menu. Γηα λα εηζάγνπκε ηελ δηθή καο θξάζε, θάζε θνξά ζα ηελ επηιέγνπκε 

παηψληαο ζην   “Edit list”. 

 

 

 

Δηθφλα (4.15) Γξήγνξε απάληεζε 
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2) Καηάζηαζε ρξήζηε – User status 

Η θαηάζηαζε ηνπ θάζε ρξήζηε εκθαλίδεηαη ζηελ ιίζηα ησλ επαθψλ 

 

                 

 

Ο ρξήζηεο είλαη on-line θαη δηαζέζηκνο λα δερζεί κελχκαηα. 
 

 

                

 

Ο ρξήζηεο δελ βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή    
 

 

                 
 

 

Do NOT Disturb (κελ ελνριείηε)               

 

                

  

Οκάδα ρξεζηψλ 

 

 

3) πληνκέπζεηο πιεθηξνινγίνπ 

Main window 
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History window 

 

 

 

 

 Tool bars – επεμήγεζε ιεηηνπξγίαο εηθνληδίσλ 

Η γξακκή εξγαιείσλ ζην πάλσ κέξνο, πεξηέρεη ηα ζπρλφηεξα ζεκεία πνπ ρξεζηκνπνηνχκε 

ζην θπξίσο κελνχ.  

 

Πάεη ζην πξνπγνχκελν κήλπκα ηεο ιίζηα κελπκάησλ. 

  

Πάεη ζην επφκελν κήλπκα ηεο ιίζηαο κελπκάησλ. 

 

 Γηαγξαθή κελχκαηνο απφ ηελ ιίζηα. 

 

 

Απνθνπή ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ. 

 

 

Αληηγξαθή ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ. 

 

 

Δπηθφιιεζε ηνπ επηιεγκέλνπ θεηκέλνπ. 

 

 

Άλνηγκα ηνπ ηζηνξηθνχ κελπκάησλ. 

 

 

Απεηθφληζε ησλ πξνηεκίζεσλ. 

 

 

Δκθάληζε ή φρη ηνπ βηβιίνπ δηεπζχλζεσλ. 

 

Γείρλεη ζπλνπηηθέο ιεπηνκέξηεο  γηα ην πξφγξακκα, 

έθδνζε πξνγξάκκαηνο, ην φλνκα πνπ έρεη θαηαρσξεζεί. 

 

Αλνίγεη ηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο  FOMINE software. 
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MIDLLE  TOOL  BAR 

Ο ζθνπφο ηεο κεζαίαο γξακκήο εξγαιείσλ είλαη ε επεμεξγαζία  κελπκάησλ θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ 

γξακκή δηεπζχλζεσλ. 

 

 
Απάληεζε ζε έλα εηζεξρφκελν κήλπκα. 

 

Δπείγνπζα απάληεζε ζε εηζεξρφκελν 

κήλπκα. 

 

Πξνψζεζε κελχκαηνο επηινγήο  ζηελ 

επηζπκεηή δηεχζπλζε. 

 
Δπηιέγεη ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα ηνπο ζηαιεί 

ην κήλπκα, ην φλνκα ησλ νπνίσλ ζα  κπεη  

ζηε γξακκή δηεπζχλζεσλ. 

 
 

Δπηζχλαςε θαθέινπ ζην κήλπκα. 

 
 
Απεηθνλίδεη ησλ πίλαθα ησλ e-motions. 

 

BOTTOM TOOL BAR 

Ο ζθνπφο ηεο θάησ γξακκήο εξγαιείσλ είλαη λα ζηέιλεη κελχκαηα. 

 

ηέιλεη κήλπκα ζηνλ επηιεγκέλν ρξήζηε ή 

νκάδαο ρξεζηψλ. 

 

 

ηέιλεη κήλπκα chat ζηνλ επηιεγκέλν ρξήζηε 

ή ομάδασ χρθςτών. 

 

 

ηέιλεη κήλπκα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ 

επηιεγκέλν  ρξήζηε ή νκάδαο ρξεζηψλ. 
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PREFERENCES WINDOW – Πξνηηκήζεηο Παξαζχξνπ πξνγξάκκαηνο  

Η θάξηα ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ  παξαζχξσλ απεηθνλίδεηαη  παξαθάησ (εηθ.4.16): 

                                   

                               Δηθφλα.(4.16) Πξνηηκήζεηο ησλ παξαζχξσλ 

 

1. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε αλ ιάβνπκε έλα θαηλνχξγην κήλπκα ην παξάζπξν ζα αλαδπζεί 

απηφκαηα. 

 

2. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε αλ ηα ιακβαλφκελα κελχκαηα δηαγξαθνχλ ην παξάζπξν ζα 

ειαρηζηνπνηεζεί.  

 

3. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε ην παξάζπξν ζα ειαρηζηνπνηεζεί κεηά απφ ηελ απνζηνιή ελφο 

κελχκαηνο. 

 

4. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε φηαλ θνξησζεί ην πξφγξακκα κεηά ζα ηξέρεη ζε 

ειαρηζηνπνηεκέλν παξάζπξν. 

 

5.  Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε φηαλ αλνίγνπκε ηνλ ππνινγηζηή ην παξάζπξν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζα εκθαλίδεηαη ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο καο. 
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6. Δδψ θαζνξίδνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πάηεκα  ηνπ πιήθηξνπ “close”. Πηζαλέο 

εθδνρέο :  

I. Γηεξεχλεζε γηα έμνδν απφ ην πξφγξακκα. 

II. Διαρηζηνπνίεζε παξαζχξνπ. 

III. Κιείζηκν πξνγξάκκαηνο ρσξίο επηβεβαίσζε.  

 

7. Δδψ θαζνξίδεηαη ε ζπληφκεπζε γηα ειαρηζηνπνίεζε ή κεγηζηνπνίεζε ηνπ παξαζχξνπ ηνπ    

πξνγξάκκαηνο.  
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PREFERENCES MESSAGE – Πξνηηκήζεηο κελπκάησλ 

Η θάξηα ησλ πξνηηκήζεσλ κελπκάησλ απεηθνλίδεηαη παξαθάησ : 

                                        

                                      Δηθφλα (4.17) Πξνηηκήζεηο κελπκάησλ 

 

1. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε φηαλ ιεθζεί έλα λέν κήλπκα ,απηφκαηα ζα ην δείμεη ζαλ ηξέρσλ 

κήλπκα. 

 

2. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε φηαλ ιεθζεί έλα λέν κήλπκα ε εηθφλα ζηα εηζεξρφκελα ζα 

ηξεκνπαίμεη . 

 

 

3. Οη δχν απηέο επηινγέο δείρλνπλ πψο ζέινπκε λα αληηδξάζεη ην πξφγξακκα, φηαλ παηήζνπκε ην 

θνπκπί “Reply”. Αλ επηιέμνπκε ηελ πξψηε ηφηε ε απάληεζε ζα απνζπξζεί θαη κφλν ε δηεχζπλζε ηνπ 

απνζηνιέα ζα εκθαληζηεί.  Αλ επηιέμνπκε ην δεχηεξν ηφηε ην πεδίν απάληεζεο ζα πεξηέρεη ην 

απηνχζην θείκελν ηνπ απνζηνιέα.  

 

4. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε δηαγξάθεηαη ην θπξίσο κήλπκα φηαλ ην απαληήζνπκε. 

 

 

5. Σξφπνο εκθάληζεο εηζεξρφκελσλ κελπκάησλ, απάληεζεο ζε κήλπκα θαη πξνψζεζεο κελχκαηνο. 

Δπηιέγνπκε ηελ εκθάληζε πνπ καο είλαη αλαγθαία απφ ηελ ιίζηα θαη ηελ πξνζαξκφδνπκε φπσο 

επηζπκνχκε.   



 

68 

 

  

 

PREFERENCES HISTORY – Πξνηηκήζεηο Ιζηνξηθνχ κελπκάησλ 

Η θάξηα πξνηηκήζεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ κελπκάησλ απεηθνλίδεηαη παξαθάησ : 

                                          

                                      Δηθφλα (4.18) Πξνηηκήζεηο ηζηνξηθνχ κελπκάησλ 

 

1. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα δελ ζα απνζεθεχνληαη ζην ηζηνξηθφ 

κελπκάησλ. 

 

2. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε ηα εμεξρφκελα κελχκαηα  δελ ζα απνζεθεχνληαη ζην ηζηνξηθφ 

κελπκάησλ. 

 

 

3. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε ηα εμεξρφκελα αιιά θαη ηα εηζεξρφκελα κελχκαηα chat  δελ ζα 

απνζεθεχνληαη ζην ηζηνξηθφ κελπκάησλ. 

 

4. Απεηθνλίδεη ηελ ηειεπηαία ηζηνξηθή θαηαγξαθή. 
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5. Δδψ καο επηηξέπεη λα αιιάμνπκε ηε κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θαθέθνπ ηνπ ηζηνπξηθνχ καο. Πξέπεη 

φκσο λα πξνζέμνπκε φηη αιιάδνληαο ην κέγεζνο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θαθέινπ, ζα πξνθαιέζνπκε 

ηελ δηαγξαθή φινπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηζηνξηθνχ. 

 

6. Παηάκε απηφ ην θνπκπί εάλ ζέινπκε λα δηαγξαθεί ην ηζηνξηθφ καο. 

 

 

 

 

 

 

PREFERENCES SOUND – Πξνηηκήζεηο ησλ ήρσλ  

Η θάξηα πξνηηκήζεσλ ησλ ήρσλ  απεηθνλίδεηαη παξαθάησ : 

 

                                  

                                           Δηθφλα (4.19) Πξνηηκήζεηο ήρσλ 
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1. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε δελ ζα αθνχγεηαη θαλείο ήρνο φηαλ ιακβάλνπκε κήλπκα. 

 

2. Δίλαη κηα ιίζηα φπνπ επηιέγνπκε ζε πνηεο ελέξγεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα αθνχκε ή φρη ήρνπο. 

 

3. Δδψ παξνπζηάδεηαη ην φλνκα ηνπ WAV   αξρείνπ  πνπ ζα παίδεη φηαλ έρνπκε έλα εμεξρφκελν 

κήλπκα.  Γηα επηινγή ελφο άιινπ WAV  αξρείνπ παηάκε ην πιήθηξν “…” θαη επηιέγνπκε. Αλ 

ζέινπκε λα αθνχζνπκε ην αξρείν παηάκε ην πιήθηξν “Play”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFERENCES CONNECTION – Πξνηηκήζεηο ζχλδεζεο   

 

Η θάξηα πξνηηκήζεσλ ζχλδεζεο  απεηθνλίδεηαη παξαθάησ :   

                                         

                                             Δηθφλα (4.20) Πξνηηκήζεηο ζχλδεζεο 
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1. χλδεζε ζηελ εθθίλεζε ηνπ winpopup . 

 

2. Απηφκαηε απνθαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο εάλ απνηχρεη. 

 

 

3. χλδεζε ρσξίο srever ή απηφκαηε ζχλδεζε ζηνλ server   εάλ εκθαληζηεί ζην δίθηπν. 

 

4. χλδεζε κφλν ζηελ δηεχζπλζε ηνπ θεληξηθνχ server. 

 

 

5. Δάλ επηιέμνπκε απηφ ην θνπηί, ηφηε ην πξφγξακκα ζα μεθηλάεη κε ηελ εθθίλεζε ησλ windows. 

                                     

 

 

CONTROL PANEL of the winpopup server – Πίλαθαο ειέγρνπ  

1) Control  

Δδψ κπνξνχκε λα δνχκε ηελ θαηάζηαζε ηνπ server 

θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ. 

Δπηινγή εθθίλεζεο ηνπ server επηιέγνληαο ην start 

ζην πεδίν service. 

ην πεδίν connection  βιέπνπκε ηελ θαηάζηαζε 

TCP  ζχλδεζεο ηνπ server θαη ηελ Listen port. 

 

                                                                     

  

 

 

               Δηθφλα (4.21) Πίλαθαο ειέγρνπ  
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2) USERS – Υξήζηεο 

Σα θνπηία ησλ user καο επηηξέπνπλ  λα πξνζαξκφζνπκε ηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο  ηνπ winpopup server γηα λα 

ηαηξηάμνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ δηαρεηξηζηή.  

                                          

                                                       Δηθφλα (4.22) Υξήζηεο 

Δίλαη ζηελ επηινγή ηνπ δηαρεηξηζηή λα απαγνξέςεη ή φρη θάπνηεο αιιαγέο ζηηο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

ησλ ρξεζηψλ φπσο :  

 Να αιιάμνπλ νλφκαηα 

 

 Να πξνζζέζνπλ θνηλέο νκάδεο 

 

 Να αιιάμνπλ θνηλέο νκάδεο 

 

 Να εγγξαθνχλ λένη ρξήζηεο θ α . 
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3) GENERAL – Γεληθά 

Οη γεληθέο επηινγέο καο επηηξέπνπλ λα αιιάμνπκε θσδηθφ δηαρείξηζεο θαη ηελ TCP listen port αιια 

κπνξνχκε επίζεο λα απελεξγνπνηήζνπκε ηελ δηαλνκή ησλ θσδηθψλ εγγξαθήο. 

 

                                

                                                    Δηθφλα (4.23) Γεληθά 
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                              ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5- Πεηξακαηηθό κέξνο 
 

 

                               

5.1) Δμνπιηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

Γηα ην πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζακε δχν θνξεηνχο ππνινγηζηέο (Laptop) κε 

ιεηηνπξγηθφ windows vista θαη έλαλ ζηαζεξφ ππνινγηζηή (desktop) κε ιεηηνπξγηθφ windows XP, φπνπ 

ζπλδέζακε ην αζχξκαην Linksys WAG354G Wireless-G ADSL Home Gateway (εηθφλα 5.1),πνπ είρακε 

ζηελ δηάζεζή καο ,ην νπνίν θαηφπηλ ξπζκίζεσλ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη κφλν ζαλ 

αζχξκαην Access Point (Wireless-G Access Point) γηα ην δίθηπν πνπ δεκηνπξγήζακε. Μέζσ ηνπ αζχξκαηνπ 

Access Point Linksys, ζα κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε νπνηνδήπνηε  ππνινγηζηή είλαη ζπλδεκέλνο ζην 

ζπγθεθξηκέλν δίθηπν (SSID: Linksys), έρεη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ηνπ δηθηχνπ θαη έρεη θάλεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο Win popup LAN messenger.  

 

 

 

 

                                         

       Δηθόλα 5.1: Σν αζχξκαην Access Point ηνπ δηθηχνπ καο, Linksys WAG354G (Wireless-G Access Point ) 

 

 

5.2) Πηζαλό πεξηερόκελν γηα ηελ απνζηνιή αξρείνπ 

Σν ιεηηνπξγηθφ καο πξφγξακκα win popup LAN messenger, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνζηείιεη ζρεδφλ 

νπνηαδήπνηε κνξθή αξρείνπ φπσο , *.PDF, *.doc, *.RAR αιιά  θαη αξρεία:  
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Simple text files                 *.TXT  

Audio content files             *.WAV, *.MP3, *.MID, 

                                               *.RMF, *.MP4 

Video content files             *.RM, *.3GP, *.MP4, *WMV  

Image files                       *.GIF, *.JPG, *.jpeg 

 

 

 

 
 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ αξρεία εζηάιεζαλ  επηηπρψο ζε δηάθνξεο αξρηθέο δνθηκέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο καο. Ο παξαιήπηεο ζα κπνξεί πάληα λα δηαβάζεη ηα ιεθζέληα αξρεία ,ιφγσ φηη ε 

ζπζθεπή ιήςεο ζα είλαη έλαο Ηιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (desktop ή laptop), ν νπνίνο αλαγλσξίδεη θαη 

δέρεηαη φια ηα παξαπάλσ αξρεία. 

 

 

5.3) Σν αξρείν απνζηνιήο θαη ην πεξηερόκελό ηνπ.  

 

Γηα ην αξρείν απνζηνιήο ηνπ πεηξακαηηθνχ καο κέξνπο, επηιέμακε ην γλσζηφ αξρείν document (*.doc- 

κνξθνπνηεκέλν έγγξαθν), ιφγσ ηεο εχθνιεο ζρεδίαζεο πηλάθσλ πνπ ρξεηάζηεθαλ ζην παξάδεηγκά καο, 

αιιά θαη γηα ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ πνπ κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε, θάλνληαο ην αξρείν πνην επράξηζην 

πξνο ηνλ αλαγλψζηε. 

Σν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ απνζηνιήο είλαη ην εκεξήζην πξφγξακκα θαγεηνχ ηεο ιέζρεο ηνπ ΣΔΙ 

(κεζεκεξηαλφ θαη βξαδηλφ ), γεληθέο αλαθνηλψζεηο ηεο ζρνιήο (Θέκα θαη ψξα γεληθήο ζπλέιεπζεο, 

εθδειψζεηο ζην ΣΔΙ θιπ), αλαθνηλψζεηο ηκεκάησλ Ηιεθηξνληθήο θαη Φπζηθψλ πφξσλ (π.ρ αλαθνηλψζεηο 

γηα αλαβνιή θάπνηνπ καζήκαηνο,  αιιαγή ψξαο δηδαζθαιίαο θα).                                                                  

Σα πεξηερφκελα θαη νη πιεξνθνξίεο ηνπ αξρείνπ αιιάδνπλ εχθνια, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

δηαρεηξηζηή λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη πιεξνθνξίεο θαη αλαθνηλψζεηο ζε κηθξφ ρξφλν. Παξάδεηγκα ε 

αιιαγή ηεο εκεξνκελίαο κπνξεί λα γίλεηαη θαζεκεξηλά απφ ηελ επηινγή ηνπ Microsoft office word (Insert-

> Date &Time ->επιλογή μορυής->OK ) θαη έηζη αιιάδνπκε γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα θάζε κέξα ηελ 

εκεξνκελία καο ζην αξρείν.                                                                                                                     

Έρνληαο ν θάζε παξαιήπηεο εγθαηεζηεκέλν ην πξφγξακκα  Microsoft office word ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ζα 

κπνξεί λα ιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν, λα ην δηαβάζεη ή θαη λα ην απνζεθεχζεη. 
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ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΡΥΔΙΟΤ 

Παξαθάησ παξνπζηάζνπκε ηελ θεληξηθή θφξκα ηνπ αξρείνπ απνζηνιήο (εηθφλα 5.2), φπνπ αλαγξάθνληαη νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο φπσο εκεξνκελία, ν απνζηνιέαο (Γξαθείν Σειεπηθνηλσληψλ & Γηθηχσλ) θαη ηηο 

επηθεθαιίδεο ησλ πεξηερφκελσλ ηνπ (Ηκεξήζην πξφγξακκα θαγεηνχ θαη Αλαθνηλψζεηο ΣΔΙ). 

Δάλ γλσξίδνπκε απφ ηελ αξρή ην πξφγξακκα ζίηηζεο ηεο ιέζρεο ηνπ ΣΔΙ, κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε 7 

δηαθνξεηηθά αξρεία (γηα φιε ηελ εβδνκάδα) θαη απιά θάζε κέξα ζπκπιεξψλνπκε ζηελ θφξκα ηνπ αξρείνπ 

καο ηηο λεφηεξεο αλαθνηλψζεηο θαη ηελ ηξέρνπζα εκεξνκελία. 

 

 Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε θφξκα ηνπ *.doc  αξρείνπ πνπ δεκηνπξγήζακε.                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ-Παράρτθμα Χανίων 
Γραφείο Σθλεπικοινωνιών και Δικτφων                                                       Ημερομθνία :  Κυριακι, 24 Ιανουαρίου 2010 

                                                     Ημερήςιο πρόγραμμα φαγητού λέςχησ ΤΕΙ Χανίων 
 

 

                                                                                       Μεςημεριανό 

         Πρώτο πιάτο         Δεφτερο πιάτο                 αλάτα       Φροφτα/ Γλυκό 
1) 1) 1)  1)  

 
 
 
 
 

2)  
 
 
 
 

2)  
 
 
 
 
 

2)  2)  

3) 
 
 
 
 
 
 

3) 3)  3)  



 

77 

 

 

 

                                                                                         Βξαδηλό  
         Πξψην πηάην         Γεχηεξν πηάην                αιάηα          Φξνχηα/ Γιπθφ 

1) 

 

 

 

 

 

 

1) 1) 1) 

2) 

 

 

 

 

 

 

2) 2) 2) 

3) 

 

 

 

 

 

 

3) 3) 3) 

 

 

 

 

 

ΣΕΙ Κριτθσ –Παράρτθμα Χανίων       
Γραφείο Σθλεπικοινωνιών και Δικτφων                                                   Ημερομθνία: Κυριακι, 24 Ιανουαρίου 2010 

                                                     Ημεριςιεσ  Ανακοινώςεισ  του ΣΕΙ Χανίων 

 

                                                                Γενικέσ ανακοινώςεισ ΤΕΙ Χανίων 

ΘΕΜΑ :  
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                                                                Ανακοινώςεισ Σμιματοσ Ηλεκτρονικισ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                               Ανακοινώςεισ Σμιματοσ Φυςικών Πόρων & Περιβάλλοντοσ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                  Δηθόλα 5.2 : Κεληξηθή θφξκα ηνπ αξρείνπ απνζηνιήο. 

 

 

 

 

Δπίζεο ζην πξφγξακκα Microsoft office word, κπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε θάπνηεο θσηνγξαθίεο ζην αξρείν 

απνζηνιήο καο, θάλνληάο ην έηζη πην επράξηζην θαη επλφεην ζηνλ αλαγλψζηε.    

 Έηζη, ε παξαπάλσ αξρηθή θφξκα ζα ζπκπιεξσζεί θαη ζα απνζηαιεί γηα ην παξάδεηγκά καο ζηε παξαθάησ 

κνξθή, πνπ είλαη θαη ην ηειηθφ αξρείν απνζηνιήο ηνπ παξαδείγκαηφο καο. Σν κέγεζνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αξρείνπ απνζηνιήο είλαη 348 KB θαη δελ παξαηεξήζεθε κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ ιήςε ηνπ αξρείνπ.  
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ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ-Παράρτθμα Χανίων 
Γραφείο Σθλεπικοινωνιών και Δικτφων                                                       Ημερομθνία :  Κυριακι, 24 Ιανουαρίου 2010 

                                                     Ημερήςιο πρόγραμμα φαγητού Λέςχησ ΤΕΙ Χανίων 
 

 

                                                                                       Μεςημεριανό 

         Πρώτο πιάτο         Δεφτερο πιάτο                 αλάτα       Φροφτα/ Γλυκό 

1)Μπριηόλα με πατάτεσ 
φοφρνου  
 

 

1)Φακζσ 

 

1) Αγγοφρι-Ντομάτα 

 

1) Μιλο  

 

2) Μακαρόνια με κιμά  

 
 
 
 

2) κρζπα     

 

2) Μαροφλι  

 

2) Πορτοκάλι  

 

3)Λουκάνικα  

 

3)  3) Λάχανο και καρότο 

  

3) οκολατοφχο κζικ 

 
 

 

 

                                                                                         Βξαδηλό  

         Πξψην πηάην         Γεχηεξν πηάην                αιάηα          Φξνχηα/ Γιπθφ 

1)Μνπζαθάο  

 
 

1)Φάξη  

 

1)Μαξνχιη 

 

1) Πνξηνθάιη  

 

2) Μπηθηέθηα

 
 

2) Ρεβίζηα  

 

2) Αγγνχξη-Νηνκάηα 

 

2) Μήιν 

 

3)νχπα  

 
 

 

3) 3) ) Λάραλν θαη θαξφην 

 

3)Παγσηφ 
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ΣΕΙ Κριτθσ –Παράρτθμα Χανίων       
Γραφείο Σθλεπικοινωνιών και Δικτφων                                                   Ημερομθνία:       Κυριακι, 24 Ιανουαρίου 2010 

                                                     Ημεριςιεσ  Ανακοινώςεισ  του ΣΕΙ Χανίων 

 

 

                                                                Γενικέσ ανακοινώςεισ ΤΕΙ Χανίων 

ΘΕΜΑ : Πραγματοποίθςθ Γενικισ ςυνζλευςθσ  

 
 Αύριο Δευτέρα 18/1/10 ςτισ 15:30, θα πραγματοποιηθεί γενική ςυνέλευςη ςτο Αμφιθέατρο τησ 
ςχολήσ…………….. 
 
 
 
    
 
 

 

                                                                Αλαθνηλψζεηο Σκήκαηνο Ηιεθηξνληθήο 

 Γεπηέξα 18/1/10 

Αλαβάιιεηαη ην εξγαζηήξην „„θηλεηέο θαη δνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο‟‟, ιφγσ απνπζίαο ηνπ θαζεγεηή…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Ανακοινώςεισ Σμιματοσ Φυςικών Πόρων & Περιβάλλοντοσ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                          Αξρείν πνπ ζα ζηείινπκε ζην πεηξακαηηθφ καο κέξνο. 
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5.4) Ση hardware θαη ηη software ρξεηαδόκαζηε γηα ην πείξακά καο - έξεπλα αγνξάο 

Από ηελ πιεπξά ηνπ hardware ρξεηαδόκαζηε: 

1)Έλαλ (PC) ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή ζηαζεξφ (desktop), πνπ ζα είλαη θαη ν server ηνπ δηθηχνπ καο θαη απφ 

εθεί ζα γίλεηαη ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνχ καο Win popup LAN messenger. Η εγθαηάζηαζε 

ηνπ ινγηζκηθνχ καο απαηηεί 2,19 MB στον ζθιεξφ δίζθν θαη αλ ζέινπκε λα εγθαηαζηήζνπκε  θαη ηνλ Win 

popup server ηφηε  ζέινπκε επηπιένλ 810 ΚΒ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ PC ηνπ πεηξάκαηνο καο είλαη:  

 Pentium 4 performer  

 RAM: 224 MB  

 CPU: 2.20 GHz  

2) Έλα αζχξκαην ζεκείν πξφζβαζεο (Access point) ,γηα ηελ δξνκνιφγεζε θαη ηελ ζχλδεζε ησλ πειαηψλ 

ζην αζχξκαην δίθηπν καο. ην πείξακα καο ρξεζηκνπνηήζακε ην Linksys WAG354G wireless-G ADSL 

Home Gateway πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο, ην νπνίν ην ξπζκίζακε ζε ιεηηνπξγία γέθπξαο (bridge -only).  

Η ηηκή ελφο αζχξκαηνπ AP είλαη : 40-50 επξψ. 

3) Γχν θνξεηνχο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Laptop) γηα ηνλ ξφιν ησλ ρξεζηψλ-πειαηψλ ηνπ δηθηχνπ 

καο. Όινη νη θνξεηνί ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο έρνπλ ελζσκαησκέλε ηελ αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ, 

θαηάιιειε γηα ηα πην ζπλεζηζκέλα πξφηππα δηθηχσζεο, νπφηε δελ ρξεηάδεηαη ε αγνξά επηπιένλ θάξηαο. 

Δάλ ζέινπκε λα ζπλδέζνπκε ζην δίθηπν θάπνηνλ ζηαζεξφ ππνινγηζηή ηφηε εάλ δελ πεξηιακβάλεη αζχξκαηε 

θάξηα δηθηχνπ, ζα πξέπεη λα ηνπ ηνπνζεηήζνπκε εκείο κηα ηχπνπ PCI κε θφζηνο :  15-25 επξψ. 

 

 

Από ηελ πιεπξά ηνπ software ρξεηαδόκαζηε: 

1) Σν ιεηηνπξγηθφ:  Σν ινγηζκηθφ καο Win popup LAN messenger είλαη ζπκβαηφ κε windows XP αιιά θαη κε 

ηα windows VISTA, είηε ζε Αγγιηθή είηε ζε Διιεληθή έθδνζε. Οπφηε δελ ζα έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα. 

ην πείξακά καο ν ζηαζεξφο ππνινγηζηήο είρε εγθαηεζηεκέλα ηα XP θαη ηα laptop ηα VISTA.  

2) Σν ινγηζκηθφ καο πξφγξακκα Win popup LAN messenger 

Πνπ ε ηηκέο αγνξάο εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αδεηψλ πνπ ζα παξαγγείινπκε.  

ηελ δνθηκαζηηθή έθδνζε κπνξνχκε λα έρνπκε κέρξη 3 άδεηεο πνπ λα ιεηηνπξγνχλ ζην ίδην δίθηπν γηα 90 

εκέξεο. 

 

 

3) Κάζε ππνινγηζηήο πξέπεη λα έρεη εγθαηεζηεκέλα ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα λα κπνξνχκε λα αλνίμνπκε θαη 

λα δηαβάζνπκε ηα αξρεία πνπ ιακβάλνπκε. Π.ρ ζην παξάδεηγκα καο ην  Microsoft office word γηα λα αλνίμεη 

ην αξρείν *.doc  
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5.5) Screenshots απνζηνιήο θαη ιήςεο. 

Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα απνζηνιήο ηνπ αξρείνπ καο (screenshot 1), πξνο φινπο ηνπο ρξήζηεο 

πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ηξείο νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ην παξάδεηγκά καο. ηελ πξψηε νκάδα (group), 

είλαη νη ρξήζηεο πνπ έρνπλ πξνεπηιεγεί λα εληαρζνχλ ζην εξγαζηήξην Γηθηχσλ γηα παξάδεηγκα. ηελ 

δεχηεξε νκάδα είλαη νη ρξήζηεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηνλ ρψξν ηεο ιέζρεο ηνπ ΣΔΙ θαη ζηελ ηξίηε νκάδα 

ρξήζηεο ζηνλ ρψξν ηεο βηβιηνζήθεο. Με ηελ επηινγή All Users ην αξρείν απνζηέιιεηαη πξνο φινπο ηνπο 

ρξήζηεο ησλ παξαπάλσ νκάδσλ.   

 

                

                  Screenshot 1: Απεηθφληζε ζηελ νζφλε ηνπ απνζηνιέα- ADMIN, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπ αξρείνπ.  

 

Σα νλφκαηα ησλ ππνινγηζηψλ γηα ην παξάδεηγκά καο είλαη : ADMIN, USER NIKOS θαη USER 

MARINA. Παξαθάησ θαίλνληαη ηα screenshots (screenshot 2-3)απφ ηηο νζφλεο ησλ δχν παξαιεπηώλ ηνπ 

αξρείνπ USER NIKOS θαη USER MARINA. 
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Screenshot 2: ηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε USER NIKOS, αλαδχεηαη ην pop up κήλπκα πνπ έζηεηιε ν ADMIN,   

αλαγξάθνληαο ηνλ απνζηνιέα, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνζηνιήο. 

Σαπηφρξνλα ην ίδην κήλπκα ζα εκθαληζηεί θαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε USER MARINA (screenshot 3). 

 

                       

Screenshot 3: ηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε USER MARINA, αλαδχεηαη ην pop up κήλπκα πνπ έζηεηιε ν  

ADMIN, αλαγξάθνληαο ηνλ απνζηνιέα, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα απνζηνιήο. 

Οη  δχν παξαιήπηεο ηνπ κελχκαηνο, παηψληαο επάλσ ζην αξρείν κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ην έγγξαθν *.doc 

θαη λα δηαβάζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Παξαθάησ θαίλεηαη ην  Screenshot 4, φπνπ είλαη ην άλνηγκα ηνπ 

αξρείνπ (κε παξάδεηγκα ) έηζη φπσο θαίλεηαη ζηελ νζφλε ηνπ παξαιήπηε USER MARINA. 
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Screenshot 4: Άλνηγκα ηνπ αξρείνπ *.doc (κε παξάδεηγκα) έηζη φπσο θαίλεηαη ζηελ νζφλε ηνπ παξαιήπηε 

USER MARINA. 

 

 

ην επφκελφ καο παξάδεηγκα,(Screenshot 5) ν ADMIN επηιέγεη λα απνζηείιεη έλα αξρείν *.doc 

(ζεκεηψζεηο εξγαζηεξίνπ)κφλν ζε κία εθ ησλ ηξηψλ νκάδσλ (group) πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη γηα ην 

πεηξακαηηθφ καο κέξνο. Η νκάδα „„Δξγαζηήξην Γηθηχσλ‟‟, επηιέγεηαη θαη απνηειείηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο USER MARINA, USER NIKOS θαη MANOUSOS.Έηζη, κπνξνχκε λα 

ζπγθεληξψζνπκε  ηνπο ρξήζηεο ζε θαηεγνξίεο απνζηέιινληάο ηνπο αξρεία πνπ δελ επηζπκνχκε λα θηάζνπλ 

ζε άιινπο.  
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Screenshot 5: Απνζηνιή ελφο αξρείνπ *.doc (ζεκεηψζεηο εξγαζηεξίνπ) ζηνπο ρξήζηεο ηεο νκάδαο 

„„Δξγαζηήξην Γηθηχσλ‟‟. 

 

 

Όπσο θαη κε ην πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, ν ηξφπνο ιήςεο θαη αλνίγκαηνο ηνπ αξρείνπ απφ ηνπο 

παξαιήπηεο είλαη φκνηνο ,νπφηε ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε  USER NIKOS ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ pop up 

παξάζπξν (Screenshot 6). Παξφκνηα παξάζπξα ζα αλαδπζνχλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 

νκάδαο „„Δξγαζηήξην Γηθηχσλ‟‟ . 
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 Screenshot 6: Λήςε ηνπ αξρείνπ *.doc (ζεκεηψζεηο εξγαζηεξίνπ) απφ ηνλ ρξήζηε USER NIKOS ηεο 

νκάδαο „„Δξγαζηήξην Γηθηχσλ‟‟. 

 

Σν πξφγξακκα Win popup LAN Messenger, επηηξέπεη θαη ηελ δηεμαγσγή κελπκάησλ chat θαη έλα 

παξάδεηγκα κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ USER NIKOS θαη USER MARINA θαίλεηαη παξαθάησ ζην Screenshot 7 

φπνπ ην παξάζπξν chat αλαδχεηαη ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε USER MARINA. 

                                                

Screenshot 7: Αληαιιαγή chat κελχκαηνο κεηαμχ USER NIKOS θαη USER MARINA. 
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5.6) Απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Σν πξφγξακκα καο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ server. Έηζη θαηά ηελ αξρηθή ηνπ 

εγθαηάζηαζε, ν θάζε ρξήζηεο πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ εάλ έρεη επηιέμεη λα 

ζπκπεξηιάβεη ή κε ηελ ιεηηνπξγία server. Αλ έρεη επηιεγεί κπνξεί λα αληρλεπηεί θαη λα ζπλδεζεί ν θάζε 

ρξήζηεο απηφκαηα εάλ αληρλεχζεη θάπνηνλ server ή λα γλσξίδεη θαη λα ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν server θάζε θνξά απνζεθεχνληαο ηελ IP ηνπ δηεχζπλζε θαη ηελ PORT θαηά ηελ αξρηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Έηζη, θαηά ηελ επηινγή select connection mode , κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κία 

απφ ηηο δπν δπλαηφηεηεο πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο αθνχ ελεκεξσζνχκε πξψηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ 

server ηελ επηινγή ιεηηνπξγίαο θαη ηελ IP δηεχζπλζε ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε. (screenshot 8).   

                                 

                                   Screenshot 8: Δπηινγή ιεηηνπξγίαο ζχλδεζεο. 

 

Η επηινγή ζχλδεζεο ζε ζπγθεθξηκέλε IP address θαη port ελδείθλπηαη θαη πξνηηκάηαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεηαη κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ θαη πξνεπηιεγκέλσλ ρξεζηψλ. Έηζη ζε 

πεξίπησζε πνπ επηιεγεί γηα ρξήζε ζην ρψξν ηνπ ΣΔΙ, ζα πξέπεη φινη νη ζπνπδαζηέο λα ελεκεξσζνχλ κε 

ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ server. 

 

 

Μία αθφκε ζεκαληηθή ξχζκηζε θαηά ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζην windows firewall ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θάζε ρξήζηε ψζηε λα ηνπ επηηξαπεί ε δπλαηφηεηα 

κεηαθνξάο θαη αληαιιαγήο παθέησλ. (screenshot 9). 
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                          Screenshot 9: Δμνπζηνδφηεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην windows firewall. 

 

Σν windows firewall είλαη ελεξγνπνηεκέλν εμ νξηζκνχ θαη ζα απνθιείζεη νπνηαδήπνηε αλεπηζχκεηε 

ζχλδεζε ζηνλ ππνινγηζηή. Έηζη ελδέρεηαη λα κελ ιεηηνπξγεί ην win popup.Γηα λα ην ελεξγνπνηήζνπκε 

κπνξνχκε λα πάκε ζηελ έλαξμε θαη λα πιεθηξνινγήζνπκε wscui.cpl  ζηελ αλαδήηεζε θαη OK. Σν 

επηιέγνπκε θαη παηάκε windows firewall ζην Κέληξν αζθαιείαο ησλ windows. ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ηείρνπο 

πξνζηαζίαο ησλ windows  παηάκε θαη επηιέγνπκε Δμαηξέζεηο-> Πξνζζήθε πξνγξάκκαηνο , επηιέγνπκε ην 

Winpopup LAN Messenger απφ ηελ ιίζηα θαη παηάκε ΟΚ. 

 

5.7 Πεηξακαηηθό κέξνο κε ηελ ρξήζε ηνπ Winpopup-Server 

  

Σν πξφγξακκα καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη ζαλ server, δξνκνινγψληαο φιεο ηηο 

επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ππνζηεξίδνληαο πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ  ζην 

θεθάιαην 4. Σν ινγηζκηθφ win popup server εγθαηαζηάζεθε ζηνλ desktop ππνινγηζηή (PC-MANOUSOS), 

ζηνλ νπνίν έρνπκε ζπλδέζεη θαη ην Access Point Linksys γηα ηελ δεκηνπξγία αζχξκαηνπ δηθηχνπ καο. αλ 

clients ζα ζπλδεζνχλ δχν θνξεηνί ππνινγηζηέο (CLIENT1) θαη (CLIENT2). 

 

Ρπζκίζεηο ησλ ππνινγηζηώλ ηνπ δηθηύνπ.   

Πξηλ εγθαηαζηήζνπκε ηνλ win popup server 1.3 ζην desktop καο ζα πξέπεη λα θάλνπκε θάπνηεο 

απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηνπο ππνινγηζηέο καο γηα λα κπνξέζνπκε λα επηθνηλσλήζνπκε. Δθηφο απφ ηελ 

δήισζε ηνπ win popup LAN messenger ζην ηείρνο πξνζηαζίαο ησλ windows θαη ηελ αξρηθή επηινγή 

απηφκαηεο ζχλδεζεο κε server εάλ εληνπηζηεί ζην δίθηπν (Κεθ. 5.6 Απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο), ζα πξέπεη επίζεο φινη νη ππνινγηζηέο λα ιεηηνπξγνχλ κε ην ίδην φλνκα 

νκάδαο εξγαζίαο-Workgroup (ζηελ πεξίπησζή καο TEIHAN). Η αιιαγή γίλεηαη απφ: Ηδηόηεηεο 

ζπζηήκαηνο -> Αιιαγέο νλόκαηνο ππνινγηζηή- Οκάδα εξγαζίαο.  (screenshot10).  
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                              Screenshot 10: Αιιαγή νλφκαηνο νκάδαο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 

Δπίζεο επεηδή ην πξφγξακκα καο επηθνηλσλεί κέζσ ηεο ΠΟΡΣΑ TCP 1152, ζα πξέπεη λα δεισζεί ζην 

ηείρνο πξνζηαζίαο ησλ windows γηα λα ηελ αλνίμεη. (screenshot11). 
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                        Screenshot 11: Πξνζζήθε ηεο ΠΟΡΣΑ TCP 1152 ζην ηείρνο πξνζηαζίαο. 

 

 

 

Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δείμνπκε θαη ζην anti-virus πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ψζηε λα επηηξέπεη ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

Δγθαηάζηαζε ηνπ Server-Control Panel 

Δθφζνλ ηειεηψζνπκε κε ηηο παξαπάλσ ξπζκίζεηο ζηνπο ππνινγηζηέο. Δγθαζηζηνχκε ην πξφγξακκα  win 

popup server 1.3. θαη ζηηο επηινγέο ησλ ρξεζηψλ-Users ζα κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα δεη ηνπο ζπλδεδεκέλνπο 

ππνινγηζηέο ζην δίθηπν, ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαζελφο (online-offline) θαη λα επηιέμεη δηάθνξεο ξπζκίζεηο 

απαγφξεπζεο ή αθφκα θαη δηαγξαθήο απφ ηελ ιίζηα. ην παξαθάησ screenshot, βιέπνπκε ζην control-panel 

ηνπ server ηηο θαηαζηάζεηο ησλ ζπλδεκέλσλ ρξεζηψλ. Ο CLIENT1 είλαη offline, ν CLIENT2 είλαη away θαη 

ν PC-MANOUSOS είλαη online. 
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                 Screenshot 12: Control-panel ηνπ server θαη θαηαζηάζεηο ησλ ζπλδεκέλσλ ρξεζηψλ. 

 

ην πξφγξακκα καο νη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ είλαη ζπλδεκέλνη ζηνλ server (CLIENT2 

θαη PC-MANOUSOS) ζα εκθαλίδνληαη φπσο ζην παξαθάησ screenshot. Κάησ αξηζηεξά εκθαλίδεηαη ε 

δηεχζπλζε πνπ είλαη ζπλδεκέλνη.    

 

 

                              

                    Screenshot 13: Kαηαζηάζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ είλαη ζπλδεκέλνη ζηνλ server. 
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Απνζηνιή αξρείσλ κεηαμύ online θαη offline ρξεζηώλ. 

Έζησ φηη ν CLIENT1 ζέιεη λα απνζηείιεη ην αξρείν κε ην εκεξήζην πξφγξακκα ηεο ιέζρεο ηεο ζρνιήο  

ζηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο είηε είλαη online είηε offline.Μεηά ηελ απνζηνιή εκθαλίδεη ην παξάζπξν κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη καο ελεκεξψλεη φηη ζηνλ PC-MANOUSOS ζα ζηαιεί κφιηο εκθαληζηεί θαη είλαη online 

ζην δίθηπν.  

   

                              

                    Screenshot 14: Παξάζπξν ελεκέξσζεο κε ηα απνηειέζκαηα απνζηνιήο. 

 

Πξάγκαηη, κφιηο ν PC-MANOUSOS εκθαλίδεηαη ζην δίθηπν απηφκαηα ιακβάλεη θαη ην αξρείν απφ ηνλ 

CLIENT1 (Δκθαλίδεηαη ην φλνκα απνζηνιέα θαη ε εκεξνκελία απνζηνιήο πάλσ απφ ην αξρείν)  

 

                         

Screenshot 15: Απηφκαηε ιήςεηνπ αξρείνπ θαηά ηελ είζνδν ηνπ ρξήζηε PC-MANOUSOS ζην δίθηπν. 
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Δάλ ζέινπκε λα ζηείινπκε κφλν ζε φινπο ηνπο offline ρξήζηεο έλα αξρείν πρ κηα θσηνγξαθία επηιέγνπκε 

ηνπο ρξήζηεο απφ ην select Recipients -> check offline.  

 

                                   

Screenshot 16: Δπηινγή καδηθήο απνζηνιήο ελφο αξρείνπ πξνο φινπο ηνπο offline ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. 

 

Σηο ίδηεο δπλαηφηεηεο έρνπκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ chat κελπκάησλ κεηαμχ δχν ρξεζηψλ πνπ είλαη 

ζπλδεκέλνη κέζσ server ζην δίθηπν (CLIENT1 κε CLIENT2 ζηελ πεξίπησζε καο), φπνπ ν έλαο απφ ηνπο 

δχν είλαη offline.   

Ο CLIENT2 ζηέιλεη έλα κήλπκα ζηνλ offline CLIENT1 (Φαίλεηαη απφ ηνλ θφθθηλν θχθιν πάλσ αξηζηεξά). 

Ο απνζηνιέαο ελεκεξψλεηαη φηη ν ρξήζηεο δελ είλαη δηαζέζηκνο θαη φηη ην κήλπκα ηνπ ζα παξαδνζεί κφιηο 

εκθαληζηεί online.   

 

                                         

                             Screenshot 17: Απνζηνιή chat κπλήκαηνο ζηνλ offline CLIENT1. 
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Σν κήλπκα παξαδφζεθε ζηνλ CLIENT1 ακέζσο κφιηο ζπλδέζεθε κέζσ server ζην δίθηπν καο. Απάλσ 

αξηζηεξά θαίλεηαη φηη ν CLIENT2 είλαη ελεξγφο θαη πάλσ απφ ην κήλπκα ν απνζηνιέαο θαη ε ψξα 

απνζηνιήο.  

 

                                   

        Screenshot 18: Απηφκαηε ιήςε chat κπλήκαηνο απφ ηνλ CLIENT1 κφιηο εηζέιζεη ζην δίθηπν. 
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                                             ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 – πκπεξάζκαηα   

 

 

 

6.1) πκπεξάζκαηα από ην πεηξακαηηθό κέξνο 

Όπσο αλαθεξζήθακε ην Winpopup LAN Messenger είλαη έλα πξφγξακκα πνπ επηηξέπεη ηελ άκεζε θαη 

εχθνιε επηθνηλσλία κεηαμχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε έλα δίθηπν (αζχξκαην ή 

ελζχξκαην), ρσξίο ηελ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αζθαιή κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξνληαη εληφο δηθηχνπ ρσξίο λα έρνπκε ηνλ θφβν απεηιήο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ 

δηθηχνπ καο ή θάπνηα απψιεηα ζχλδεζεο ή βιάβεο ζην δηαδίθηπν.                                                 

Αληηιακβάλνληαο  ινηπφλ ηελ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ πνπ ζα πιεξψλακε γηα ην internet θαη ηνπο φπνηνπο 

πηζαλνχο θηλδχλνπο επηθέξεη ε ζπλνκηιία θαη ε κεηαθνξά αξρείσλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην  Winpopup LAN 

Messenger είλαη κηα ζπκθέξνπζα θαη απνδνηηθή ιχζε επηθνηλσλίαο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ 

κέξνπο θαη ησλ δνθηκψλ πνπ δηεμήρζεζαλ κε ην  Winpopup LAN Messenger, δηαπηζηψζακε ηελ εχθνιε 

εθκάζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ, αθνχ κνηάδεη κε ηα ήδε γλσζηά εκπνξηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν (π.ρ ην MSN) θαζψο επίζεο ηηο εχθνιεο επηινγέο ξπζκίζεσλ απνζηνιήο θαη 

ιήςεο άκεζσλ κλεκάησλ θαη αξρείσλ, πξάγκα πνπ ην θάλεη πην νηθείν πξνο ην ρξήζηε. 

Ο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλεη ζηνλ ζθιεξφ δίζθν είλαη ζρεηηθά κηθξφο (2,19 MB) θαη ε δπλαηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ ηφζν ζε ιεηηνπξγηθφ windows XP φζν θαη VISTA, καο έθαλε λα ην 

πξνηηκήζνπκε κεηαμχ αλάινγσλ πξντφλησλ.  

            

 

6.2) Δθαξκνγέο θαη ρξήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο  ζηνλ ρώξν ηνπ ΣΔΗ 

 

Η ρξήζε ηνπ Winpopup LAN Messenger κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην ήδε ππάξρνλ αζχξκαην δίθηπν ηνπ ΣΔΙ 

Κξήηεο-Παξαξηήκαηνο Υαλίσλ, φπνπ ν θάζε ρξήζηεο θάλνληαο εγθαηάζηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη βξίζθεηαη εληφο εκβέιεηαο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ, ζα κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε 

νπνηνδήπνηε άιιν ρξήζηε είλαη ζπλδεκέλνο θαη βξίζθεηαη εληφο ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ κε ηελ πξνυπφζεζε λα 

γλσξίδεη θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο. 

 

 

 

Οη ππεξεζίεο θαη νη πηζαλέο εθαξκνγέο πνπ ζα κπνξεί λα ζηέιλεη ελεκεξψζεηο είλαη :  

 Δλεκέξσζε γηα δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο (ρνξνεζπεξίδεο-πάξηη θνκκάησλ ,θνπή πίηαο ή 

απνλνκή πηπρίσλ θ.α ) 
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 Δλεκεξψζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ηνπ ΣΔΙ φπσο : 

 

 

 Σελ γξακκαηεία.(π.ρ γηα δηφξζσζε δειψζεσλ καζεκάησλ- πιεξνθνξίεο γηα ην Erasmus 

θ.α ). 

 Σελ βηβιηνζήθε. (Π.ρ Δλεκέξσζε ηεο δηαλνκήο ησλ δσξεάλ βηβιίσλ). 

 Σα εξγαζηήξηα. (Δλεκέξσζε γηα πηζαλέο αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο καζήκαηνο, 

ελεκέξσζε γηα πηζαλή απνπζία ηνπ θαζεγεηή, ψξεο εμέηαζεο ηνπ καζήκαηνο, 

απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, ζεκεηψζεηο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ  θ.α). 

 ηε ιέζρε. (Δλεκέξσζε γηα ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ζίηηζεο ηεο ιέζρεο, ηηκέο 

πξντφλησλ πνπ παξέρεη ε ιέζρε). 

 

 

 

Οη παξαπάλσ ππεξεζίεο ζα κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ θαη κεηαμχ ηνπο εάλ εγθαηαζηαζεί ζηνλ ρψξν ηνπο ην 

πξφγξακκα  Winpopup LAN Messenger ζε θάπνηνλ ππνινγηζηή κε αζχξκαηε πξφζβαζε, ιακβάλνληαο 

ηειεεηδνπνηήζεηο θαη ελεκεξψζεηο πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ηνπ ηκήκαηνο πνπ ζα 

έρνπκε επηιέμεη λα απνζηείινπκε. 

 Έλα παξάδεηγκα ζα ήηαλ ε επηθνηλσλία ηεο βηβιηνζήθεο κε ηελ γξακκαηεία ηεο ζρνιήο ελεκεξψλνληαο ηελ 

ηειεπηαία κε έλα αξρείν κε ηα νλφκαηα ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ νθείινπλ ηελ επηζηξνθή θάπνηνπ 

δαλεηδφκελνπ βηβιίνπ. Δπίζεο έλα άιιν παξάδεηγκα είλαη ε επηθνηλσλία ησλ εξγαζηεξίσλ κεηαμχ ηνπο π.ρ 

ην εξγαζηήξην Δξγαζηήξην Σειεπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ λα ζηείιεη έλα αξρείν ή είλαη ζε ζπλδηάιεμε κε 

ην Δξγαζηήξην Δπηθνηλσληαθψλ Γηθηχσλ θαη Δθαξκνγψλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη εθαξκνγέο ηνπ Winpopup LAN Messenger ζην 

ρψξν ηνπ ΣΔΙ είλαη πνιιέο θαη αξθεηά σθέιηκεο. Μπνξνχλ λα εχθνια λα πξνζηεζνχλ ή λα αθαηξεζνχλ 

ρξήζηεο θαη λα δηακνξθσζνχλ νκάδεο ρξεζηψλ (αλνηθηέο ή θιεηζηέο)γηα δηαζθέςεηο.  

 

 

 

6.3) Πνηεο ήηαλ νη ζεσξεηηθέο καο απαηηήζεηο θαη πνηα ηα πξαθηηθά καο απνηειέζκαηα 

 

ην παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη αξρηθέο καο απαηηήζεηο πνπ ζα ρξεηαδφκαζηαλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ πεηξάκαηνο θαη πψο εθαξκφζηεθαλ ζην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. 
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                ΘΔΧΡΗΣΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Η επίηεπμε κεηάδνζεο πνιιαπιψλ πιεξνθνξηψλ 

πξνο δηθηπαθνχο ρξήζηεο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο 

ηειεεηδνπνίεζεο. 

Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο win 

popup LAN messenger, θαηαθέξακε ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ δηθηπαθψλ Η/Τ. 

Αζχξκαηε ζχλδεζε (WLAN) θαη κεηάδνζε ησλ 

επηζπκεηψλ πιεξνθνξηψλ θαη αξρείσλ πξνο φινπο 

ηνπο  ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο.   

Έρνληαο ζηε δηάζεζε καο 1 Access Point θαη 3 Η/Τ, 

πινπνηήζακε έλα αζχξκαην δίθηπν κέζσ ηνπ νπνίνπ 

νη 3 ππνινγηζηέο επηθνηλψλεζαλ θαη πεηχρακε ηελ 

κεηάδνζε ηνπ ελεκεξσηηθνχ αξρείνπ ηνπ 

παξαδείγκαηνο καο. 

 

Σν ινγηζκηθφ λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηα πην 

πξφζθαηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (Windows XP-

Vista) ψζηε νη ρξήζηεο λα κελ έρνπλ πξνβιήκαηα 

ζπκβαηφηεηαο.  

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ 

επηιέμακε ην win popup LAN messenger, ήηαλ ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζηα δχν επξέσο γλσζηά 

ιεηηνπξγηθά.  

Δπίζεο ιεηηνπξγεί θαη κε Διιεληθά windows θαη δελ 

απαηηεί drivers γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Σαπηφρξνλε κεηάδνζε ηνπ αξρείνπ θαη εκβέιεηα 

δηθηχνπ.  

ηα αζχξκαηα δίθηπα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ηα 

εκπφδηα πνπ παξεκβάιινληαη θαη ε απφζηαζε ησλ 

ρξεζηψλ απφ ην ζεκείν πξφζβαζεο. Έηζη θαη εκείο 

παξαηεξήζακε κηα κηθξή θαζπζηέξεζε ζηε ιήςε 

ηνπ αξρείνπ θαζψο απνκαθξπλφκαζηαλ ή δελ είρακε 

νπηηθή επαθή κε ην ζεκείν πξφζβαζεο.  

 

Σν ελεκεξσηηθφ αξρείν λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ 

φινπο ηνπο ζπλδεδεκέλνπο Η/Τ ηνπ δηθηχνπ. 

 

Όινη ζρεδφλ νη Η/Τ ππνζηεξίδνπλ ηηο πην γλσζηέο 

θαη ζεκαληηθέο κνξθέο αξρείσλ. Δκείο επηιέμακε 

ηελ κνξθή *.doc , ιφγσ ηηο εχθνιεο εηζαγσγήο 

αξρείσλ εηθφλαο (*.jpeg) θαη ηελ ζρεδίαζε πηλάθσλ 

ζηα έγγξαθα θεηκέλνπ. 

Ο θάζε ρξήζηεο αξθεί λα εγθαηαζηήζεη ην 

ινγηζκηθφ win popup LAN messenger ζηνλ Η/Τ θαη 

λα έρεη πξφζβαζε ζην δίθηπν. 

 

 

Γπλαηφηεηα απνζηνιήο δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ 

ελεκεξσηηθψλ αξρείσλ απνζηνιήο. 

  

Σν ινγηζκηθφ win popup LAN messenger, 

ππνζηεξίδεη ηελ κεηαθνξά ζρεδφλ φισλ ησλ κνξθψλ 

αξρείσλ. ε αξρηθέο καο δνθηκέο απνζηείιακε 

αξρεία: 

*.PDF, *.doc, *.RAR 

 

*.MP3, *WMV, *.GIF, *.JPG, *.jpeg  θ α 
 

 

Σν ελεκεξσηηθφ αξρείν θαη νη πιεξνθνξίεο λα 

κπνξνχλ λα απνζηαινχλ θαη ζε off-line ρξήζηεο. 

 

Δπνπηεία ηνπ δηθηχνπ θαη πξφζζεηεο επηινγέο. 

 

Με ηελ πξφζζεηε εγθαηάζηαζε ηνπ win popup 

server κπνξνχκε λα βιέπνπκε ηηο off –line επαθέο 

θαη λα ιακβάλνπλ ην αξρείν κφιηο εκθαληζηνχλ on-

line ζην πξφγξακκα. Μέζσ ηνπ win popup server ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ δηθηχνπ απνθηά πξφζζεηεο 

επηινγέο θαη απνθαζίδεη λα επηηξέςεη ή φρη ζηνπο 

ρξήζηεο : 

 

 Να αιιάμνπλ νλφκαηα 

 Να πξνζζέζνπλ θνηλέο νκάδεο 

 Να αιιάμνπλ θνηλέο νκάδεο 

 Να εγγξαθνχλ λένη ρξήζηεο θ α 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ............................................................................................................ 

FOMINE SOFTWARE εηαηξεία θαηαζθεπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο win popup LAN messenger .Γηαζέζηκν 

απφ: http://www.fomine.com 

Wikipedia ζρεηηθά άξζξα πεξί LAN messenger, Instant messaging, Comparison of LAN messengers, 

WLAN. Διαθέςιμο από:http://en.wikipedia.org 

Σχετικά άρθρα περί Δίκτυα υπολογιςτών, αςύρματη μετάδοςη. Διαθέςιμο από:                                                                                              

http://www.home-network-help.com                                                                                         

http://www.topbits.com/networking 
 

Βηβιίν : Γίθηπα Δπηθνηλσληψλ, Jean Walarand Δθδφζεηο Παπαζσηεξίνπ. 

Βηβιίν : Σερλνινγία δηθηχσλ Δπηθνηλσληψλ,  Κ. ΑΡΒΑΝΙΣΗ, Γ. ΚΟΛΤΒΑ,  .ΟΤΣΙΟ 

Έξεπλα αγνξάο απφ ηελ Δ-Shop. Γηαζέζηκν απφ: 

http://www.e-shop.gr/ 
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