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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζεται µία µελέτη που θα µπορούσε να 

υλοποιηθεί στο Παράρτηµα Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης και αφορά την οργάνωση του 

τοπικού δικτύου Ethernet του ιδρύµατος, από την καλωδίωση µέχρι και τον 

προγραµµατισµό των δικτυακών του συσκευών. 

 Σκοπός αυτής της µελέτης είναι η κατάθεση µιας πρότασης για τη 

διαµόρφωση του τοπικού δικτύου Ethernet µε σκοπό τον έλεγχο της πρόσβασης των 

χρηστών του (φοιτητών, εργαζοµένων) σε αυτό προκειµένου να εκµεταλλεύονται 

τους πόρους και τις υπηρεσίες του µόνο αυτοί, αποκλείοντας τους υπόλοιπους. 

 

 

FOREWORD 

In this thesis is presented a study that could be implemented in the 

Technological Educational Institute of Crete, Branch of Chania. 

The goal of this study is to propose a solution for the organisation of the Local 

Area Network of the Institute, from the wiring to the programming of the network 

devices, in order to control the access of its users (students, employees) to it, rejecting 

all others. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Τα κύρια σηµεία που διαµορφώνουν ένα τοπικό δίκτυο είναι οι δικτυακές 

συσκευές από την µεριά των διαχειριστών δικτύου (switches, router) µε βασικότερο 

τον ελεγκτή του δικτύου, έναν ειδικής κατασκευής server ο οποίος ελέγχει την 

πρόσβαση στο δίκτυο. Οι βασικές συσκευές οι οποίες προτείνονται να 

χρησιµοποιηθούν είναι οι εξής: 

 

- Cisco Catalyst 2960 24TT-L 

- Cisco 876 ADSL over ISDN ή Cisco 877 ADSL over PSTN 

- Cisco Aironet 1100 - Wireless Access Point 

- Cisco Building Broadband Service Manager (BBSM) 

 

Η ανάλυση των κύριων τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε µίας συσκευής 

περιγράφεται στις σελίδες που ακολουθούν: 

 

1.1 Cisco Catalyst 2960 24TT-L 
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Τα Cisco Catalyst 2960 Series είναι έξυπνα  Ethernet switches. Είναι µια σειρά 

προρυθµισµένων αυτόνοµων συσκευών που παρέχουν συνδέσεις Fast Ethernet και 

Gigabit Ethernet επιτρέποντας υπηρεσίες τοπικού δικτύου για µικρές επιχειρήσεις και 

για τη µεσαία αγορά. 

 

Τα Catalyst 2960 Series προσφέρουν ενσωµατωµένο σύστηµα ασφάλειας που 

περιλαµβάνει έλεγχο πρόσβασης δικτύου (NAC), προχωρηµένη ποιότητα υπηρεσιών 

(QoS) και αντοχή στο χρόνο ώστε να αποτελούν πάντα έξυπνες συσκευές τελευταίας 

τεχνολογίας που να καλύπτουν τις δικτυακές ανάγκες κάθε χρήστη.  

 

Το Cisco Catalyst 2960 χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα προνόµια: 

 

� Έξυπνα χαρακτηριστικά τεχνολογίας αιχµής, όπως έξυπνες λίστες 

ελέγχου πρόσβασης  (ACL) και ενισχυµένη ασφάλεια. 

 

� Έλεγχος δικτύου και βελτιστοποίηση του εύρους ζώνης µέσω 

εξελιγµένου QoS, κοκκιώδη περιορισµό ρυθµού, ACLs, και 

πολυποίκιλες υπηρεσίες. 

 

� Ασφάλεια δικτύου µέσω µιας µεγάλης κλίµακας µεθόδων 

πιστοποίησης, τεχνολογίες κωδικοποίησης δεδοµένων και έλεγχο 

πρόσβασης δικτύου βασισµένο σε συγκεκριµένους χρήστες, πόρτες 

και διευθύνσεις MAC. 

 

� Εύκολη διαµόρφωση δικτύου, αναβαθµίσεις και επίλυση 

προβληµάτων χρησιµοποιώντας το ενσωµατωµένο Device Manager 

και το Cisco Network Assistant. Αυτόµατη διαµόρφωση για ειδικές 

εφαρµογές χρησιµοποιώντας το Cisco Smartports. 
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1.2 Cisco 876 ADSL over ISDN ή Cisco 877 ADSL over PSTN 

 

Οι δροµολογητές (routers) Cisco 870 series ολοκληρωµένων υπηρεσιών είναι 

δροµολογητές προκαθορισµένων ρυθµίσεων που υποστηρίζουν πολλαπλούς τύπους 

τεχνολογιών DSL, ευρυζωνικό καλώδιο και συνδέσεις Metro Ethernet στα µικρά 

γραφεία. Υποστηρίζουν τα βασισµένα σε λογισµικό συστήµατα πρόληψης 

παρείσφρυσης Cisco IOS® (IPS), firewall, φιλτράρισµα URL, VPN, και υπηρεσίες 

ασφάλειας υποδοµής µέσω πολυάριθµων WAN τεχνολογιών πρόσβασης, 

προσφέροντας τα πιο υψηλά επίπεδα απόδοσης, ασφάλειας, εξελιξιµότητας και 

διαθεσιµότητας που ικανοποιούν τις απαιτήσεις µιας διαρκώς αναπτυσσόµενης 

επιχείρησης. 

 

∆ιαθέτουν την ισχύ που χρειάζεται για να εκτελούν παράλληλα υπηρεσίες όπως 

firewall, πρόληψη διείσδυσης, κρυπτογράφηση για VPNs (προαιρετικό 802.11b/g για 

τη δικτύωση WLAN) καθώς και υπηρεσίες ποιότητας δικτύου (QoS) για τη 

βελτιστοποίηση της φωνής και των εφαρµογών βίντεο. Επιπλέον, ο Router Cisco και 

ο Security Device Manager (SDM) µε τις επιλογές διαχείρισης που παρέχει δίνει 

στους διαχειριστές του δικτύου τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις 

διαµορφώσεις του δικτύου από απόσταση. 
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1.3 Cisco Aironet1100 – wireless access point  

 

 

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

•             Ασύρµατο σηµείο πρόσβασης (wireless access point) 

•             802.11b 

•             802.11g 

•    Εκποµπή στα 2.4GHz 

•              Επιλογή ανάµεσα σε 11 κανάλια εκποµπής 

•    ∆υνατότητα εκποµπής έως και 124 µ. σε κλειστό χώρο ή 610 µ. σε ανοικτό. 

 

Το Cisco Aironet 1100 series access point παρέχει µια ασφαλή, προσιτή και εύχρηστη 

ασύρµατη λύση τοπικού LAN που συνδυάζει ποιότητα και ευελιξία, χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα που απαιτούνται σε επαγγελµατικές εφαρµογές. 

 

Εκµεταλλευόµενη την ασύρµατη ακολουθία ασφάλειας Cisco για την ισχυρότερη 

διαθέσιµη επιχειρηµατική ασφάλεια και του IOS  λογισµικού της Cisco για ευκολία 

χρήσης και οικειότητα, το Cisco Aironet 1100 series access point προσφέρει 

απόδοση, προστασία επένδυσης και εξελιξιµότητα σε µια οικονοµικά αποδοτική 

συσκευασία µε ένα χαµηλό συνολικό κόστος  απόκτησης. Το Cisco Aironet 1100 

διαθέτει ενσωµατωµένες διπολικές κεραίες και ένα καινοτόµο σύστηµα τοποθέτησης 

για εύκολη εγκατάσταση σε ποικίλες θέσεις και προσανατολισµούς. 
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1.4 Cisco Building Broadband Service Manager (BBSM) 

 

 

 

Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: 

• Cisco Building Broadband Service Manager ( v. 5.3 ) (BBSM) 

• Τεχνικά xχαρακτηριστικά Server  

� CPU 3.4 GHz Intel Pentium 4, 800 MHz FSB, 2 MB cache 

� Μνήµη συστήµατος 512 MB 

� Σκληρός δίσκος 80 GB SATA 

� CD/DVD combo 

� Τροφοδοτικό 345W 

• ∆ιαστάσεις (1 U) 429 πλάτος x 508 µήκος x 42 ύψος (σε cm) 

• Τεχνική υποστήριξη 

• Συµβουλές µέσω τηλεφώνου 

 

Τα συστήµατα Cisco είναι δεσµευµένα στο να µεγιστοποιούν  την απόδοση της 

δικτυακής σας επένδυσης. Η Cisco προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα Cisco λειτουργούν αποτελεσµατικά 

από το τρέχον λογισµικό. 

 

Η υποστήριξη εφαρµογής λογισµικού Cisco (SAS) περιλαµβάνει εικοσιτετράωρη 

τεχνική βοήθεια από το κέντρο τεχνικής βοήθειας της Cisco (TAC) µέσω του 

τηλεφώνου και του διαδικτύου, διάφορα online εργαλεία, διορθώσεις (software patch) 

και ανανεωµένες εκδόσεις λογισµικού καθώς και τη συντήρηση. 
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1.5 Η Καλωδίωση 

Πέρα από τα µηχανήµατα τα οποία χρησιµοποιούµε για να τελειοποιήσουµε το 

δίκτυο πρέπει να κάνουµε και σωστή µελέτη για την καλωδίωση. Κατά την 

καλωδίωση του κτηρίου πρέπει να λάβουµε υπόψη κάποιους βασικούς κανόνες όπως 

ότι η µέγιστη απόσταση καλωδίου από πρίζα ή router σε switch δεν πρέπει να 

υπερβαίνει τα 100 µέτρα κι επιπλέον ότι η µέγιστη απόσταση από switch σε switch 

δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 300 µέτρα. (Αν η απόσταση µεταξύ δύο switch 

υπερβαίνει τα 300 µέτρα τότε η χρήση οπτικής ίνας ή η χρήση modem, router 

θεωρείται υποχρεωτική). 

 

Σηµαντικός παράγοντας για την καλωδίωση είναι ο τύπος καλωδίου που θα 

χρησιµοποιηθεί. Λόγω των ταχυτήτων που επικρατούν στα σηµερινά δίκτυα 

(ταχύτητες έως και 1Gbps) επιβάλλεται η χρήση καλωδίου cat.5. Παρόλο που το 

καλώδιο cat.5 χρησιµοποιείται κατά κόρον, η ανάγκη για µεγαλύτερη ταχύτητα 

οδήγησε στην δηµιουργία καλωδίου τύπου cat.6 το οποίο υποστηρίζει ταχύτητες έως 

και 10Gbps. 

 

Μια σωστά δοµηµένη καλωδίωση προαπαιτεί και σωστό τερµατισµό των καλωδίων, 

π.χ. η µία άκρη να είναι τερµατισµένη πάνω σε πρίζα δικτύου και η άλλη να 

βρίσκεται τερµατισµένη πάνω σε ένα patch panel. 

 

 

Patch panel 24 ports cat6 
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∆ιπλή πρίζα δικτύου 

 

Κάθε patch panel και κάθε πρίζα δικτύου έχει οκτώ υποδοχές για καθένα καλώδιο 

UTP (κάθε καλώδιο UTP αποτελείται από τέσσερα ζεύγη αγωγών). Στο παρακάτω 

σχήµα φαίνεται ένα κοµµάτι του οπίσθιου µέρους ενός patch panel . 

 

         

Patch Panel 

 

Στο επόµενο σχήµα διακρίνονται οι πρώτες έξι υποδοχές για καλώδιο UTP 

(Unshielded Twisted Pair). Παρατηρούµε ότι για κάθε ένα καλώδιο η υποδοχή 

χωρίζεται σε τέσσερα βασικά χρώµατα (Πορτοκαλί, Πράσινο, Μπλε, Καφέ) τα οποία 

ορίζουν το ζεύγος. 
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Ανάλογα µε το πώς θα συνδέσουµε τα καλώδια ( τύπος Α ή Β) θα οριστεί και ο 

ρυθµός ταχύτητας των δεδοµένων 10/100/1000 Mbps ή ακόµα και 10 Gbps.  Τέλος 

θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας και κάποιους φυσικούς παράγοντες για την 

καλωδίωση όπως οι κλιµατολογικές συνθήκες των χώρων από τους οποίους θα 

διέρχεται το καλώδιο αλλά και το επίπεδο εξωτερικού θορύβου. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να προτιµήσουµε καλώδιο (cat.5 ή 6) FTP (Foil Ttwisted 

Pair) αντί για UTP. 

 

 

1.6 Τα Racks 

Rack ονοµάζουµε κάθε καµπίνα συγκεκριµένων προδιαγραφών µέσα στην οποία 

τοποθετούνται διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. switch, router, servers, ups) 

καθώς και τα λεγόµενα patch panel στα οποία γίνεται ο τερµατισµός των καλωδίων. 

Στην αγορά υπάρχουν διάφοροι τύποι Rack τα οποία διαφέρουν κυρίως στο µήκος 

και στο ύψος. Ανάλογα µε το πλήθος των συσκευών που θα χρησιµοποιήσουµε 

επιλέγουµε και το µέγεθος. Η µονάδα µέτρησης του ύψους ενός rack µετριέται από τα 

“u”. Συνήθως µία συσκευή όπως το Cisco Catalyst 2960 καταλαµβάνει ένα “u”. Οι 

συσκευές οι οποίες είναι σχεδιασµένες για rack πληρούν κι αυτές µε τη σειρά τους 

κάποιες προδιαγραφές, όπως συγκεκριµένο πλάτος και ύψος.  
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Ένα τέτοιο rack φαίνεται παρακάτω: 

 

                                 

Rack 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Βασικό µέληµα στη σχεδίαση ενός δικτύου είναι να ελέγξουµε τους χρήστες που  το 

χρησιµοποιούν, να τους χωρίσουµε και να τους οµαδοποιήσουµε. Σε αυτήν την 

ενέργεια µας βοηθάνε τα switch και ο BBSM. 

 

2.1 BBSM (Building Broadband Service Manager) 

O BBSM είναι ένα πρόγραµµα το οποίο είναι εγκατεστηµένο σε έναν IBM συµβατό 

εξυπηρετητή στον οποίο τρέχει το λειτουργικό σύστηµα Windows 2003 Server 

Edition της Microsoft. O συγκεκριµένος server θυµίζει πιο πολύ δροµολογητή. 

Υπάρχουν αρκετοί δροµολογητές στην αγορά οι οποίοι απευθύνονται σε µεγάλες 

επιχειρήσεις και οι οποίοι ουσιαστικά είναι IBM συµβατοί υπολογιστές (όπως ο 

Motorola Vanguard 6455) των οποίων το λογισµικό τους ορίζει να λειτουργούν ως 

routers. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να έχουµε µεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ 

και ταχύτητα καθώς και επεκτασιµότητα τόσο σε επίπεδο λογισµικού όσο και σε 

επίπεδο κατασκευής (π.χ. αναβάθµιση µνήµης, επεξεργαστή, προσθήκη επιπλέον 

καρτών δικτύου κτλ).        

 

Ο BBSM συµβάλει στον έλεγχο της εισόδου των χρηστών στο δίκτυο, είτε αυτό είναι 

τοπικό (Local Area Network) είτε αυτό είναι το Internet. Ο διαχειριστής του δικτύου 

(Network Administrator) έχει το δικαίωµα να επιτρέψει, να περιορίσει ή να 

απαγορεύσει την είσοδο των χρηστών στο δίκτυο. Κάθε φορά που ένας χρήστης 

συνδέεται µε το δίκτυο του BBSM υποχρεούται να εισάγει τα στοιχεία του, δηλαδή 

το όνοµα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password). Ανάλογα µε τα 

στοιχεία που δίνει ο χρήστης κι αφού αυτά επαληθευτούν, αποκτά και την ανάλογη 

πρόσβαση. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η σύνδεση του χρήστη 

µε το ∆ιαδίκτυο µέσω του BBSM. 
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2.2 Switch Cisco Catalyst 2960 24TT-L  

Τα switch Cisco Catalyst 2960 διαθέτουν 24 θύρες Ethernet καθώς και 2 θύρες 

Ethernet για uplink. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να συνδέσουµε πάνω τους µέχρι και 

24 δικτυακές συσκευές (PC, Access Points, IP telephones) και δύο επιπλέον 

συσκευές, π.χ. domain server, router, switch στις θύρες των uplink. Αυτό µας 

χρησιµεύει κυρίως στην περίπτωση που θέλουµε να συνδέσουµε routers, switches ή 

servers χωρίς να µας δεσµεύουν τις κύριες θύρες. 

 

Η χρήση των συγκεκριµένων switch επιβάλλεται κυρίως διότι µας επιτρέπουν να 

δηµιουργήσουµε εικονικά δίκτυα (VLan). ∆ηλαδή σε ένα switch µπορούµε να 

1. Ο χρήστης ξεκινά τον web browser 

2. Ο BBSM συνδέει το χρήστη µε τη 
σελίδα σύνδεσης 

3. Ο χρήστης εισάγει username και 
password 

4. Ο BBSM επαληθεύει τα στοιχεία 
του χρήστη και αποκαθιστά την 
σύνδεση 

5. Ο χρήστης είναι έτοιµος να 
περιηγηθεί στο Internet κτλ. 

Σελίδα 
Σύνδεσης 

Internet, 
E-mail κτλ. 

Ενσύρµατο  
ή ασύρµατο 
δίκτυο 
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δηµιουργήσουµε 2 ή 3 ή και περισσότερα VLan (π.χ. να χωρίσουµε το switch σε 12 

και 12 θύρες ή 12 και 6 κι 6) χωρίς το ένα VLan να βλέπει το άλλο. Για να υπάρξει 

επικοινωνία µε τον router δεν χρειάζεται να συνδέσουµε από κάθε VLan κι ένα 

καλώδιο στον router, απλά να ορίσουµε την πόρτα στην οποία θα είναι συνδεµένος ο 

router ως trunk port. ∆ηλαδή όλα τα VLan φαίνονται µέσω αυτής της πόρτας. 

 

 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα υπάρχουν δύο VLan, το VLan 1 και VLan 2 

τα οποία είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους. Πέρα από αυτά όµως έχουν οριστεί και 

τέσσερις πόρτες (δύο fast Ethernet και δύο Gigabit Ethernet) ως trunk ports µέσα από 

τις οποίες µπορούµε να δούµε και τα δύο VLan (VLan 1 και VLan 2). Σε αυτές τις 

πόρτες θα µπορούσαµε να συνδέσουµε έναν router, ή µία κεραία ή και ακόµα ένα 

άλλο switch. 

 

Στο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί φαίνεται η κάτοψη του πρώτου ορόφου του 

Παραρτήµατος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης µε τα τρία VLan, τα οποία τα έχουµε 

ονοµάσει Public Wired Network µε κόκκινο χρώµα, Private Wired Network και ένα 

VLan για τα Wireless Access Points το οποίο ονοµάσαµε Public Wireless Network. 
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2.3 Cisco 876 ADSL over ISDN ή Cisco 877 ADSL over PSTN 

Ο Cisco 876 ή 877 είναι ένας router (δροµολογητής) για γραµµές ADSL. ∆ιαθέτει 

τέσσερις θύρες Ethernet στις οποίες µπορούµε να συνδέσουµε το switch µας ή τον 

BBSM ή ακόµα και το PC µας καθώς και µία θύρα ADSL για την υποδοχή της ADSL 

γραµµής, µία θύρα γραµµής ISDN (µόνο για το Cisco 876) και µία θύρα για σύνδεση 

µε την κονσόλα. 
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Τρόποι σύνδεσης για το Cisco 876 

 

 

Τρόποι σύνδεσης για το Cisco 877 
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Ανάλογα µε τον τύπο της γραµµής ADSL, δηλαδή αν είναι ψηφιακή (ISDN) ή 

αναλογική (PSTN), χρησιµοποιούµε το 876 ή το 877. Το µεγάλο πλεονέκτηµα του 

συγκεκριµένου router είναι η τιµή του σε συνδυασµό µε την ποιότητά του και τις 

δυνατότητες του. Η δυνατότητα καταχώρισης tunnel µας διευκολύνει στην 

αντιµετώπιση δυσλειτουργιών του δικτύου µε την χρήση αποµακρυσµένης βοήθειας 

(remote assistance), καθώς και µε την σύνδεση µε αποµακρυσµένους servers. O 

διαχειριστής δε χρειάζεται να κάνει ούτε ένα βήµα από τον προσωπικό του 

υπολογιστή που βρίσκεται στην Αθήνα για να ρυθµίσει παραµέτρους του δικτύου στα 

Χανιά ή για να εντοπίσει προβλήµατα και σε αρκετές περιπτώσεις να τα επιλύσει. 

 

Τέλος να σηµειώσουµε ότι όπως και οι περισσότεροι routers έτσι και αυτοί διανέµουν 

δυναµικές IP στο τοπικό δίκτυο (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol) 

χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση DHCP Server ή η χειροκίνητη τοποθέτηση IP σε 

κάθε ένα µηχάνηµα ξεχωριστά. 

 

2.4 Cisco Aironet 1100 - Wireless Access Point 

Τα Cisco Aironet 1100 είναι συσκευές ασύρµατης πρόσβασης (wireless access 

points) σχεδιασµένα για να καλύψουν τις ανάγκες µιας µικρής επιχείρησης. Η 

εµβέλεια των 124 µέτρων σε κλειστό χώρο και η ταχύτητα των 54 Mbps µπορεί να 

ικανοποιήσει οποιαδήποτε µικρή επιχείρηση. 

 

Η τροφοδοσία της κεραίας µπορεί να γίνει µέσω του εξωτερικού τροφοδοτικού ή 

µέσω του καλωδίου UTP µε την χρήση του power injector.  
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Ο power injector έχει τρία βύσµατα. Το πρώτο βύσµα το οποίο βρίσκεται στο πίσω 

µέρος του χρησιµεύει για την σύνδεση µε το τροφοδοτικό. Τα άλλα δύο είναι 

βύσµατα τύπου RJ45 και βρίσκονται στο µπροστινό µέρος του power injector. Σε 

αυτά συνδέεται καλώδιο UTP, το οποίο εκτός από την εξασφάλιση της επικοινωνίας 

διοχετεύει και ρεύµα για την τροφοδοσία της κεραίας. Το δεύτερο βύσµα RJ45 

αποκόπτει την τροφοδοσία από το καλώδιο UTP και αποκαθιστά την επικοινωνία 

µεταξύ της κεραίας και του switch. Η επικοινωνία της κεραίας µπορεί να γίνει 

απευθείας µε τη χρήση καλωδίου UTP από το switch στην κεραία ή µε την επιλογή 

bridged access point στην οποία η κεραία λειτουργεί µε το εξωτερικό τροφοδοτικό 

της και η επικοινωνία γίνεται µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει ήδη µία κεραία σε 

εµβέλεια η οποία συνδέεται µε κάποιον router ή switch. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Όπως προαναφέρθηκε η µέγιστη δυνατή λειτουργική απόσταση καλωδίου από PC σε 

Switch είναι 100 µέτρα σε αντίθεση µε την απόσταση από Switch σε Switch που είναι 

300 µέτρα. Για αυτό το λόγο επιλέξαµε δύο σηµεία στα οποία θα εγκαταστήσουµε 

τον εξοπλισµό µας. Και τα δύο βρίσκονται στο ισόγειο.  

 

3.1 Εγκατάσταση των Racks 

1) Το πρώτο σηµείο που θα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη θα περιλαµβάνει δύο Cisco 

Catalyst 2960 24TT-L και τέσσερα patch panel των 24 θέσεων. Όλα αυτά θα 

βρίσκονται µέσα σε ένα rack 12 u. 

 

 

 

2) Το δεύτερο σηµείο θα βρίσκεται µέσα στο computer room. Εκεί θα υπάρχουν τρία 

Cisco Catalyst 2960 24TT-L, έξι patch panel, ο Cisco 876 ή 877 ADSL router, και ο 

BBSM. Το Rack µέσα στο οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα παραπάνω είναι µεγέθους 

42 u. 
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Να σηµειώσουµε ότι τα δύο rack λόγω µεγέθους υπερκαλύπτουν τις ανάγκες. Αυτό 

γίνεται για να µπορούµε να τοποθετήσουµε νέες συσκευές χωρίς να χρειάζεται να 

τοποθετούµε νέα rack ή να αντικαταστήσουµε τα υπάρχοντα µε µεγαλύτερα. 

 

Η τοποθέτηση των δύο rack στο ισόγειο σηµαίνει ότι η καλωδίωση όλου του κτιρίου 

θα καταλήγει σε αυτά τα δύο σηµεία. Για κάθε υπολογιστή εγκαθιστούµε δύο 

καλώδια εκ των οποίων το ένα είναι εφεδρικό. 

 

3.2 Εγκατάσταση ισογείου 

Όπως προαναφέραµε στο ισόγειο θα τοποθετηθούν τα δύο rack µαζί µε τον 

εξοπλισµό που περιγράψαµε. Λόγω του ότι τα switches βρίσκονται στο ισόγειο θα 

πρέπει και όλη η καλωδίωση του κτίσµατος να συγκεντρωθεί και να µοιραστεί στα 

δύο σηµεία που βρίσκονται τα racks.  Πέρα από αυτά όµως θα τοποθετηθούν και τρία 

Cisco Aironet 1100 στους διαδρόµους καθώς και διπλές πρίζες δικτύου στις αίθουσες 

και τα γραφεία. Να σηµειώσουµε ότι ο συνολικός αριθµός PC και Access Points δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τις 138 συσκευές. Το παρακάτω σχέδιο δείχνει την 

εγκατάσταση του εξοπλισµού. 
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Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε την κάτοψη του ισογείου. Όπως παρατηρούµε το 

ισόγειο είναι χωρισµένο σε τέσσερα εικονικά δίκτυα (VLan), το public wired 

network, το private wired network, το restricted wired network και τέλος το public 

wireless network. Αν και όλα βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο, κανένα δεν βλέπει 

το ένα το άλλο. Αυτό µας διευκολύνει να χωρίσουµε το τοπικό µας δίκτυο σε δίκτυα 

για τους φοιτητές, για τους καθηγητές, αλλά και σε ασφαλές δίκτυο για την 

γραµµατεία. Τα ενσύρµατα δίκτυα καλύπτουν όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, τα 

γραφεία και τη βιβλιοθήκη σε αντίθεση µε τα ασύρµατα δίκτυα τα οποία δίνουν 

πρόσβαση στους διαδρόµους του ΤΕΙ καθώς και στον χώρο της κεντρικής εισόδου. 

 

Ο BBSM ελέγχει την πρόσβαση τόσο των καθηγητών όσο και των φοιτητών σε 

ασύρµατα και ενσύρµατα δίκτυα. Παρόλο που η πρόσβαση γίνεται από διαφορετικά 

VLan όλοι µοιράζονται την ίδια σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς η µία οµάδα να µπορεί 

να “βλέπει” την άλλη. 
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Αν και ο BBSM έχει τον πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά την έξοδο στο διαδίκτυο, δεν 

ισχύει το ίδιο και για το δίκτυο της γραµµατείας. Η γραµµατεία ανήκει στο VLan 

restricted wired network και για λόγους ασφαλείας αν και συνδέεται µε τον BBSM 

δεν ισχύει το ίδιο µε τον router κι εποµένως δεν έχει πρόσβαση στο internet. Παρόλα 

αυτά το VLan της γραµµατείας συνδέεται µε ένα modem το οποίο επικοινωνεί µέσω 

µίας µισθωµένης γραµµής µε ένα άλλο modem στο Ηράκλειο. Αυτό γίνεται για 

λόγους ασφάλειας λόγω του ότι δεν παρεµβάλλεται κανένας άλλος χρήστης στην 

γραµµή. 

 

3.3 Εγκατάσταση 1
ου
 & 2

ου
 Ορόφου               

Στον 1ο όροφο στον οποίο αναφερθήκαµε παραπάνω υπάρχουν τρία από τα τέσσερα 

VLan που υπάρχουν στο ισόγειο. Τα VLan είναι δύο ενσύρµατα, το Public Wired 

Network και το Private Wired Network, καθώς και ένα ασύρµατο, το Public Wireless 

Network. Μια και τα rack βρίσκονται στο ισόγειο η καλωδίωση κατευθύνεται κι αυτή 

στο ισόγειο. Παρόµοια είναι και η κατάσταση στο 2ο όροφο, µε τα ίδια VLan που 

υπάρχουν και στον πρώτο. Η παρακάτω κάτοψη µας δείχνει την κατάσταση του 2ου 

ορόφου: 
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3.4 Εγκατάσταση αµφιθεάτρου 

Το αµφιθέατρο είναι η µεγαλύτερη αίθουσα του κτιρίου. Όπως και σε κάθε αίθουσα 

διδασκαλίας έτσι και στο αµφιθέατρο υπάρχει το VLan Public Wired Network. Λόγω 

όµως ότι η αίθουσα του αµφιθεάτρου χρησιµοποιείται συχνά για διάφορες ηµερίδες 

και σεµινάρια έχουµε εγκαταστήσει και ένα Aironet 1100 το οποίο καλύπτει 

ολόκληρη την αίθουσα και µας δίνει πρόσβαση στο δίκτυο µέσο του Public Wireless 

Network. 

Η κάτοψη της αίθουσας του αµφιθεάτρου µαζί µε τα δύο VLan φαίνεται παρακάτω: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

4.1 Σύνδεση των συσκευών 

Όπως έχει αναφερθεί, στο ισόγειο θα εγκατασταθούν δύο racks τα οποία θα 

περιέχουν τον εξοπλισµό µας. Ένα εκ των δύο rack θα είναι το κεντρικό και το άλλο 

το περιφερειακό. Στο κεντρικό rack θα βρίσκεται ο εξοπλισµός για την έξοδο στο 

διαδίκτυο αλλά κι ενδεχοµένως κάποιος mail server, domain server, web server, ενώ 

το περιφερειακό rack θα πρέπει να συνδέεται µε το κεντρικό. Παρακάτω φαίνονται οι 

δύο χώροι οι οποίοι θα φιλοξενήσουν τα δύο rack, όπου rack 1 είναι το κεντρικό και 

rack 2 το περιφερειακό. 

 

 

  

- Στο rack 2 βρίσκονται δύο switch στα οποία συνδέονται κάποιες από τις πρίζες 

δικτύου, ή ακόµα και κάποια Aironet 1100. Σε µία από τις δύο διαθέσιµες πόρτες 
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uplink του κάθε switch υπάρχει ένα καλώδιο που το συνδέει µε το κεντρικό switch 

στο rack 1. Παρακάτω φαίνεται σχηµατικά ο τρόπος διασύνδεσης των switches. 

 

 

 

- Στο rack 1 βρίσκονται τρία switch, εκ των οποίων στο ένα συνδέονται όλα τα 

υπόλοιπα switch, ενώ στα άλλα δύο όπως και στο rack 2, συνδέονται πρίζες δικτύου, 

ή Aironet 1100. Επίσης εκτός από τα switch υπάρχουν κι ένας router, o BBSM καθώς 

και το modem της ευθείας γραµµής µε το Ηράκλειο. Ο router συνδέεται µέσω του 

BBSM πάνω στο κεντρικό switch, ενώ το modem της ευθείας γραµµής συνδέεται 

απευθείας πάνω στο κεντρικό switch, στο VLan Restricted Wired Network. Στο 

σχήµα που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος διασύνδεσής τους. 
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4.2 Παραµετροποίηση των συσκευών 

Ανάλογα µε τον προγραµµατισµό της κάθε συσκευής θα οριστεί και η λειτουργία του 

δικτύου. ∆ηλαδή για την περίπτωση του switch θα οριστούν τα VLan, εποµένως 

ανάλογα σε πιο VLan είναι συνδεδεµένος ένας χρήστης θα έχει και διαφορετική 

πρόσβαση. Στην περίπτωση του router ορίζονται οι συνδέσεις είτε αυτή είναι DSL 

είτε ψηφιακή (ISDN) ή και ακόµα απλή αναλογική (PSTN) καθώς και οι λογαριασµοί 

που αγοράζουµε από τον provider. Τέλος ο προγραµµατισµός του BBSM παίζει 

σηµαντικό ρόλο µια και αυτός διαχειρίζεται όλους τους χρήστες οι οποίοι είναι 

συνδεµένοι πάνω του, τον καθένα ξεχωριστά ή και όλους µαζί. Να σηµειώσουµε ότι 

στην περίπτωση του switch αλλά ακόµα και του router o προγραµµατισµός γίνεται 

µέσω της πόρτα της κονσόλας που βρίσκεται στο πίσω µέρος. Για τον 

προγραµµατισµό θα χρειαστούµε ένα πρόγραµµα telnet (π.χ. Hyper terminal). 
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Ο τρόπος µε τον οποίο ρυθµίζουµε το hyper terminal για να συνδεθεί µε τον router ή 

µε το switch φαίνεται παρακάτω: 

 

α) Ανοίγουµε το hyper terminal και δίνουµε ένα όνοµα στην σύνδεση µας 

 

 

 

β) Επιλέγουµε την θύρα στην οποία είναι συνδεδεµένο το switch ή ο router  
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γ) Ορίζουµε τον ρυθµό δεδοµένων στα 9600 bps, 8 data bits, parity στην επιλογή 

none, stop bits 1 και τέλος flow control στη επιλογή none 

 

 

 

δ) Αµέσως η κατάσταση από disconnected γίνεται connected και µε το πάτηµα του 

πλήκτρου “Enter” µπαίνουµε στο menu εντολών του router ή του switch 
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4.2.1 Προγραµµατισµός του Cisco Catalyst 2960 24TT-L 

Παρακάτω φαίνονται οι ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στο Cisco Catalyst 2960 

24TT-L: 

 

Καταρχήν θα πρέπει να αρχικοποιήσουµε το switch µας. ∆ηλαδή να του δώσουµε 

όνοµα (hostname), να εισάγουµε κωδικό πρόσβασης στο interface του για λόγους 

ασφαλείας, να του δηλώσουµε διεύθυνση IP στο δίκτυο και τέλος να του δηλώσουµε 

την διεύθυνση IP του router. Αυτά φαίνονται παρακάτω: 

 

conf t 

hostname teiherchan_prime 

enable secret 1234567890 

service password-encryption 

int vlan 10 

ip address 192.168.0.10  

ip default-gateway 192.168.0.1 

snmp-server community public RO 

snmp-server community private RW 

line vty 0 4 

login  

password 1234567890 

exit 

exit 

 

Όπως βλέπουµε τα στοιχεία τα οποία έχουµε εισάγει είναι τα εξής:   

� Όνοµα συσκευής -  teiherchan_prime, 

� κωδικός πρόσβασης στο interface του switch – 1234567890, 

� διεύθυνση ip του switch – 192.168.0.10, 

� διεύθυνση ip του router – 192.168.0.1. 

 

Επίσης µε την εντολή line vty 0 4 επιτρέπουµε τη δυνατότητα αποµακρυσµένου 

ελέγχου. 

Παρακάτω θα πρέπει να ορίσουµε τα εικονικά δίκτυα (VLan) τα οποία θα υπάρχουν 

στο switch, τις πόρτες στις οποίες θα οµαδοποιηθούν τα VLan, καθώς και την πόρτα 
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την οποία θα βλέπουν και ως έξοδο (trunk port), στην οποία θα συνδεθούν ο BBSM 

και ο router:   

vlan database 

vlan 10 name managemet 

vlan 20 name reswirednet 

vlan 30 name priwirednet 

vlan 40 name pubwirednet 

vlan 41 name pubwlessnet 

vlan 42 name conf2 

vlan 43 name conf3 

vtp transparent 

exit 

conf t 

int fa0/1 

switchport access vlan 20 

int fa0/2 

switchport access vlan 20 

int fa0/3 

switchport access vlan 20 

int fa0/4 

switchport access vlan 20 

int fa0/5 

switchport access vlan 20 

int fa0/6 

switchport access vlan 20 

int fa0/7 

switchport access vlan 30 

int fa0/8 

switchport access vlan 30 

int fa0/9 

switchport access vlan 30 

int fa0/10 

switchport access vlan 30 

int fa0/11 
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switchport access vlan 30 

int fa0/12 

switchport access vlan 30 

int fa0/13 

switchport access vlan 30 

int fa0/14 

switchport access vlan 30 

int fa0/15 

switchport access vlan 30 

int fa0/16 

switchport access vlan 30 

int fa0/17 

switchport access vlan 40 

int fa0/18 

switchport access vlan 40 

int fa0/19 

switchport access vlan 40 

int fa0/20 

switchport access vlan 40 

int fa0/21 

switchport access vlan 40 

int fa0/22 

switchport access vlan 40 

int fa0/23 

switchport access vlan 41 

int fa0/24 

switchport mode trunk  

int gi0/1 

switchport mode trunk 

int gi0/2 

switchport mode trunk  

 

Στην παραπάνω ρύθµιση έχουµε κάνει τον εξής διαχωρισµό. Έχουµε εντάξει στο 

VLan 20 reswirednet (restricted wired network) τις πόρτες από ένα έως έξι, στο VLan 
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30 priwirednet (private wired network) τις πόρτες εφτά µέχρι δεκαέξι, στο VLan 40 

pubwirednet (public wired network) τις πόρτες δεκαεφτά µέχρι είκοσι δύο και τέλος 

στο VLan 41 pubwlessnet (public wireless network) την πόρτα είκοσι τρία. 

 

Τέλος παρατηρούµε ότι η πόρτα είκοσι τέσσερα αλλά και οι δύο πόρτες Gigabit 

Ethernet ένα και δύο είναι ορισµένες ως trunk ports που σηµαίνει ότι από αυτές τις 

πόρτες µπορούµε να δούµε όλα τα VLan. Αυτό µας χρησιµεύει στο να συνδέσουµε 

τον BBSM τον mail server, τον web server ή τον domain server. Τα VLan και η 

οµαδοποίηση τους µπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγµή ανάλογα µε τις ανάγκες µας.      

 

 

4.2.2 Προγραµµατισµός του Cisco 876 ή 877 

Παρακάτω παραθέτονται οι ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν στο router Cisco 876 ή 

877: 

 

Current configuration : 3785 bytes 

! 

version 12.4 

no service pad 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

service password-encryption 

! 

hostname tei_route 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

Συνέχεια: 

 

logging buffered 51200 warnings 

enable secret 5 $1$vbt9$3IUdRCgpsn8CHd4/mA62D1 

! 

no aaa new-model 
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! 

resource policy 

! 

ip subnet-zero 

ip cef 

! 

! 

ip domain name teichan.local 

ip name-server 193.92.150.3 

ip name-server 194.219.227.2 

! 

! 

crypto pki trustpoint TP-self-signed-1463916417 

 enrollment selfsigned 

 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-1463916417 

 revocation-check none 

 rsakeypair TP-self-signed-1463916417 

! 

! 

crypto pki certificate chain TP-self-signed-1463916417 

 certificate self-signed 01 

  3082024A 308201B3 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 

04050030 

  31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 

43657274 

  69666963 6174652D 31343633 39313634 3137301E 170D3032 30333031 

30303037 

 

Συνέχεια: 

 

  30315A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 

03132649 

  4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D31 

34363339 
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  31363431 3730819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 

81890281 

  8100E10E 2BB9EB95 2870F403 1E950F9C C12A14B8 1D0560D7 85C818E4 

48A51ACF 

  7E0D9A5A BA303360 C3F38715 90F25FB6 D7C9C772 772F7685 CE844096 

83D9B329   

B066A140 55F8105F 55D4107A E3410653 0638B134 D2AE6742 DF261734 

D0936745 

  DD013E69 C37EA475 E9DDCB84 3160A705 6C802583 C7B45FEE 

3737DD89 4CB0D854 

  BF590203 010001A3 72307030 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 

301D0603 

  551D1104 16301482 12613172 686F6465 73322E61 312E6C6F 63616C30 

1F060355 

  1D230418 30168014 8A3638ED 17FE4666 280A69E6 5C752F87 13B6C6C9 

301D0603 

  551D0E04 1604148A 3638ED17 FE466628 0A69E65C 752F8713 B6C6C930 

0D06092A 

  864886F7 0D010104 05000381 81006C4B 62B0CD8C CF1D29CF 773701B6 

8AEA484D 

  F94DDCBD 159330B2 B742CFB0 2EF15FCC 3FEF357D 5E9CCB95 

D1E6DCAE DAE18552 

  000DB916 79D026C1 0912BFF9 1A12D924 1DC683C5 5E3A9983 984FDB93 

86CAF950 

  949E6D1C BDEB4C39 233E64AF BE769B4F 8F9FEBC5 CB3CF21B 

846A14F2 5D0979FA 

  5F9A0752 F57B8990 392BBBF6 90CC 

  Quit 

Συνέχεια: 

 

username rtel privilege 15 secret 5 $1$aAQ5$pUGWtKEVs1d4zEpmPYt0q1 

! 

! 

! 
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! 

! 

interface BRI0 

 no ip address 

 encapsulation hdlc 

 shutdown 

! 

interface ATM0 

 no ip address 

 no atm ilmi-keepalive 

 dsl operating-mode auto 

! 

interface ATM0.1 point-to-point 

 description $ES_WAN$$FW_OUTSIDE$ 

 pvc 8/35 

  encapsulation aal5mux ppp dialer 

  dialer pool-member 1 

 ! 

! 

interface FastEthernet0 

! 

interface FastEthernet1 

! 

interface FastEthernet2 

! 

interface FastEthernet3 

! 

interface Vlan1 

Συνέχεια: 

 

 description $ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-HWIC 

4ESW$$ES_LAN$$FW_INSIDE$ 

 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 

 ip nat inside 
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 ip virtual-reassembly 

 ip tcp adjust-mss 1452 

! 

interface Dialer0 

 ip address negotiated 

 ip nat outside 

ip virtual-reassembly 

 encapsulation ppp 

 dialer pool 1 

 dialer-group 1 

 no cdp enable 

 ppp authentication chap pap callin 

 ppp chap hostname test.rho.forthnet.gr@forthnet.gr 

 ppp chap password 7 1234567890 

 ppp pap sent-username test.rho.forthnet.gr@forthnet.gr password 7 

1234567890 

! 

ip classless 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0 

! 

ip http server 

ip http authentication local 

ip http secure-server 

ip http timeout-policy idle 60 life 86400 requests 10000 

ip nat inside source list 1 interface Dialer0 overload 

! 

access-list 1 remark INSIDE_IF=Vlan1 

access-list 1 remark SDM_ACL Category=2 

Συνέχεια: 

 

access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.0.255 

dialer-list 1 protocol ip permit 

no cdp run 

! 
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control-plane 

! 

banner login ^CAuthorized access only! 

 Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C 

! 

line con 0 

login local 

 no modem enable 

line aux 0 

line vty 0 4 

 privilege level 15 

 login local 

 transport input telnet ssh 

! 

scheduler max-task-time 5000 

end 

 

Παραπάνω φαίνεται το configuration του router µέσα από την κονσόλα (π.χ. hyper 

terminal). Να σηµειώσουµε ότι η αρχικοποίηση του router µπορεί να γίνει και µέσα 

από το interface του, ανοίγοντας απλά ένα παράθυρο web browser (π.χ. internet 

explorer, firefox) και πληκτρολογώντας στην µπάρα διευθύνσεων την διεύθυνση ip 

του router (π.χ. 192.168.0.1). 

 

Τα στοιχεία που µας ενδιαφέρουν σε αυτό το configuration φαίνονται µε έντονα 

γράµµατα:   

• hostname tei_route :  

Εδώ ορίζουµε το όνοµα του router (tei_route) 

• ip domain name teichan.local , ip name-server 193.92.150.3, 

      ip name-server 194.219.227.2:  

 

Εδώ ορίζουµε το domain name του δικτύου (εάν υπάρχει), στην προκειµένη 

περίπτωση έχουµε δώσει το όνοµα “teichan”, καθώς και τα ip των DNS servers 

(193.92.150.3, 194.219.227.2) 
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• ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 :  

Ορίζουµε το ip του router καθώς και την µάσκα δικτύου. 

 

• ppp chap hostname test.rho.forthnet.gr@forthnet.gr 

             ppp chap password 7 1234567890 

             ppp pap sent-username test.rho.forthnet.gr@forthnet.gr password 7  

             1234567890 : 

Ορίζουµε το username του λογαριασµού µας π.χ. 

(test.rho.forthnet.gr@forthnet.gr), όπως και το password (1234567890)   

 

• line vty 0 4 : 

Επίσης µία σηµαντική εντολή είναι και η παραπάνω. Η εντολή linr vty 0 4 µας 

επιτρέπει να έχουµε αποµακρυσµένη πρόσβαση στον router 

 

 

4.2.3 Ορισµός χρηστών µέσα από τον BBSM 

Οι χρήστες του δικτύου ορίζονται µέσα από τον BBSM. Όπως αναφέραµε και 

παραπάνω οι χρήστες που είναι συνδεδεµένοι στον BBSM πρέπει να έχουν ένα δικό 

τους username κι ένα password που θα τους επιτρέπει να εισέρχονται στο δίκτυο.  Η 

εισαγωγή αυτών των στοιχείων γίνεται µε το που ξεκινήσουµε τον web browser. Ένα 

παράδειγµα αρχικής σελίδας που µας προτρέπει να εισάγουµε τα στοιχεία µας 

φαίνεται παρακάτω. 
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Ο χρήστης ή ο διαχειριστής του δικτύου µπορούν να ορίζουν χρήστες στους οποίους 

να καθορίζουν διάρκεια χρόνου εισόδου στο διαδίκτυο, π.χ. περίοδος ελεύθερης 

εισόδου αλλά και περίοδο λήξης του λογαριασµού για κάθε χρήστη ξεχωριστά. 
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- Ο διαχειριστής ονοµάζει κάθε χρήστη ξεχωριστά 

- Ορίζει ηµεροµηνία έναρξης του κωδικού πρόσβασης και ηµεροµηνία λήξης 

- Μπορεί ακόµα να ορίσει και χρέωση 

- Ορίζει σε κάθε χρήστη ή οµάδα χρηστών µέγιστο επιτρεπτό Bandwidth που θα 

χρησιµοποιούν από το συνολικό που διαχειρίζεται ο BBSM 
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Ο διαχειριστής µπορεί να ορίσει ακόµα και ολιγόλεπτους ή ολιγόωρους κωδικούς 

πρόσβασης για κάθε χρήστη. π.χ. για επισκέπτες που λαµβάνουν µέρος σε ηµερίδα. 

 

4.2.4 Παραµετροποίηση κεραίας Cisco Aironet 1100 

Καταρχήν πριν παραµετροποιήσουµε την κεραία µας θα πρέπει να εισάγουµε τα 
παρακάτω στοιχεία κατευθείαν από την πόρτα της κονσόλας πάνω στην κεραία: 
 

• AP name 

• IP address for AP 

• Netmask for AP 

• Gateway for AP 

• SSID name 

• Radius IP address 

• Radius Server secret 
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Αφού γίνει η αρχικοποίηση της κεραίας, όπως και o router έτσι και η κεραία, µέσω 
ενός web browser µπορούµε να ορίσουµε την λειτουργία της: 
 

• System Name (όνοµα συσκευής) 

• Configuration Server Protocol (η προεπιλεγµένη τιµή είναι static ip, δηλαδή 
ορίζουµε χειροκίνητα το IP της κεραίας)  

• IP Address (η διεύθυνση της κεραίας) 

• IP Subnet Mask (η µάσκα του δικτύου) 

• Default Gateway (η διεύθυνσης του router ή του switch)  

• Role in Radio Network (ο τρόπος λειτουργίας της κεραίας. Αν είναι κοµβικό 
σηµείο ανάµεσα σε κεραίες ή απλά αν λειτουργεί σαν απλή κεραία) 
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Συνεχίζουµε µε την παραµετροποίηση : 

• SSID (όνοµα ασύρµατου δικτύου) 

• VLAN (VLAN στο οποίο ανήκει) 

• Security (τρόποι ασφάλειας κατά την σύνδεση χρηστών) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

α/α Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδας (€) Αξία (€) 

1 Cisco Catalyst 2960 

24TT-L 

5 750,00 3750,00 

2 Cisco 877 ή 876 1 680,00 680,00 

3 Cisco BBSM 1 6.500,00 6.500,00 

4 Cisco Aironet 1100 10 500,00 5.000,00 

5 Rack 7u 1 300,00 300,00 

6 Rack 42u 1 1700,00 1.700,00 

7 Cisco power injector 

για κεραία Aironet 

1100 

10 60,00 600,00 

8 Patch panel 24 ports 10 100,00 1000,00 

9 ∆ιπλή πρίζα δικτύου  21,00  

10 1m καλώδιο cat 6  0,90  

11 

 

Κόστος 

εγκατάστασης 

πριζών 

(περιλαµβάνονται η 

πρίζα, το καλώδιο 

και η εργασία) 

90 80,00€ 7.200,00 

 

12 

 

Εργατοηµέρες για 

την εγκατάσταση 

των υπόλοιπων 

δικτυακών συσκευών 

(τοποθέτηση, 

παραµετροποίηση, 

προγραµµατισµός).  

4 1000,00 4.000,00 

 

     

Σύνολο αξίας (€)   30.730,00 

*Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ 

Βιβλιογραφία 

1. CISCO AIRONET 1100 SERIES ACCESS POINT 

- Cisco Systems 1992 - 2006 

2. CISCO AIRONET POWER INJECTOR 

- Cisco Systems 1992 - 2006 

3. CISCO BROADBAND BUILDING SERVICE MANAGER 5.3 

- Cisco Systems 1992 - 2006 

4. CISCO CATALYST 2960 SERIES SWITCHES 

- Cisco Systems 1992 - 2007 

5. CISCO 870 SERIES INTEGRATED SERVICES ROUTERS FOR SMALL 

OFFICES 

- Cisco Systems 1992 - 2007 

 

  

Σύνδεσµοι 

1. www.cisco.com  

2. www.rtel.gr 

3. www.forthnet.gr 

4. www.digitus.info 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

- Administrator = ∆ιαχειριστής 

- Bandwidth = Εύρος ζώνης   

- BBSM = Building Broadband Service Manager 

- Bps = Bits ανά δευτερόλεπτο 

- cat5 ή cat6 = Κατηγορία καλωδίου δικτύου 

- Default Gateway = Προεπιλεγµένη Πύλη 

- DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol 

- Ethernet = Τύπος τοπικού δικτύου 

- Fast Ethernet = Ethernet ταχύτητας 10/100 Mbps  

- FTP = Foil twisted pair  

- Gbps = Gigabits ανά δευτερόλεπτο 

- Gigabit Ethernet = Ethernet ταχύτητας 1Gbps 

- Hostname = Όνοµα ή διεύθυνση δικτυακής συσκευής 

- Interface = ∆ιεπαφή 

- IP = Internet Protocol 

- ISDN = Ψηφιακή τηλεφωνική γραµµή 

- LAN = Local Area Network 

- Mail server = ∆ιακοµιστής αλληλογραφίας 

- Mbps = Megabits ανά δευτερόλεπτο 

- Patch Panel = Πίνακας τερµατισµού των καλωδίων του δικτύου µέσα στο rack 

- Password = Κωδικός πρόσβασης 

- PC = Personal Computer 

- Power Injector = Τροφοδοτικό ηλεκτρικής ισχύος διαµέσου του καλωδίου του 

δικτύου. 

- PSTN = Αναλογική τηλεφωνική γραµµή  

- Rack = Μεταλλική καµπίνα ειδικά κατασκευασµένη για να φιλοξενεί τις 

δικτυακές συσκευές  

- Router = ∆ροµολογητής 

- Server = Εξυπηρετητής  

- SSID = Service Set IDentifier 

- Subnet Mask = Μάσκα υποδικτύου 

- Switch = ∆ιακόπτης δικτύου 



 48 

- Username = Όνοµα χρήστη 

- UTP = Unshielded twisted pair 

- VLan = Virtual Lan (εικονικό δίκτυο) 

- Wireless Access Point = Ασύρµατο Σηµείο ∆ιασύνδεσης 

 

 

 


