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ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΤΟΧΟΣ ΠΕ11

Η αναβάθµιση του εξοπλισµού του ΤΕΠ έτσι ώστε: 1) να λαµβάνει τα δεδοµένα
θέσεων (GPS-data) από κινούµενα οχήµατα µέσω του πρωτοκόλλου GPRS, και 2) να
λαµβάνει µέσω γραµµών υψηλής ταχύτητας (ADSL) εικόνες από το εσωτερικό του
ασθενοφόρου. Αυτές οι εικόνες µεταδίδονται ασύρµατα (WiFi) από το ασθενοφόρο
σε επιλεγµένα σηµεία (hotspots) στην περιοχή των Πατρών και µετά µέσω του
διαδικτύου αποστέλλονται στο ΤΕΠ του ΠΓΝΠ.
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2.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Για την λήψη των στιγµάτων θέσης των οχηµάτων, αλλά και την µετάδοσή τους
ασύρµατα επιλέχθηκαν οι συσκευές GPS/GPRS της εταιρίας Compucon µε έδρα την
Θεσσαλονίκη. Οι προαναφερθείσες συσκευές περιλαµβάνουν ένα ολοκληρωµένο
σύστηµα GPS, το οποίο και αναλαµβάνει να προσδιορίσει την ακριβή θέση του
εκάστοτε οχήµατος στο οποίο και είναι εγκατεστηµένο. Στην ίδια συσκευή
περιλαµβάνεται και ένα GPRS modem, το οποίο είναι σε θέση µε την εισαγωγή σε
αυτό κάρτας κινητής τηλεφωνίας (SIM) να συνδέεται σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
και να µεταδίδει µε GPRS τα δεδοµένα (θέση κλπ) που έχει αποθηκεύσει.

Σχήµα 11.1
Η αρχική λήψη των δεδοµένων γίνεται από το δίκτυο της εταιρίας COSMOTE
(Σχήµα 11.1) η οποία και έχει αναλάβει την σύζευξη των συσκευών που θα
συνδέονται στο δίκτυό της, µε τον σταθµό εργασίας της Βάσης ∆ιαχείρισης Στόλου
Οχηµάτων, η οποία και θα βρίσκεται στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Πατρών. Από
το δίκτυο της COSMOTE τα δεδοµένα µεταδίδονται προς το ∆ιαδίκτυο (World Wide
Web), µε κατάλληλες µεθόδους κρυπτογραφίας για αυξηµένη ασφάλεια και
κωδικοποίησης (encapsulation) ώστε να µπορούν τα πακέτα από το ιδιωτικό δίκτυο
της COSMOTE (private network) στο οποίο συνδέονται και στέλνουν δεδοµένα οι
συσκευές GPS/GPRS VGP11A, να µετακινηθούν στο ∆ιαδίκτυο µέσα από την
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µοναδική εξωτερική διεύθυνση της εταιρίας (public static IP address) προς το
εσωτερικό δίκτυο της Βάσης ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων.
Στην Βάση ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων εγκαταστάθηκε µόνιµη γραµµή internet
ADSL µε ταχύτητα 386Kbps download ταχύτητα λήψης δεδοµένων. Η σύνδεση της
ADSL γραµµής έγινε από τον ΟΤΕ και η συνδροµή για την παροχή internet έγινε
στην εταιρία OTENET. Η ADSL σύνδεση έχει το επιπλέον χαρακτηριστικό της
µόνιµης στατικής διεύθυνσης IP (public static IP address) από την οποία και στέλνει –
λαµβάνει δεδοµένα από και προς το ∆ιαδίκτυο.
Ανάµεσα από την Βάση

∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων και το ∆ιαδίκτυο

παρεµβάλλεται ένας CISCO δροµολογητής (router) δεδοµένων της σειράς 1760. O
router είναι υπεύθυνος για την παραλαβή των κρυπτογραφηµένων πακέτων
δεδοµένων που στέλνει η COSMOTE στο ∆ιαδίκτυο, την σωστή και ταχύτατη
αποκρυπτογράφησή τους καθώς και το de-encapsulation των πακέτων δεδοµένων από
την εξωτερική διεύθυνση και λήψη των εσωτερικών πακέτων που πηγάζουν από τις
ιδιωτικές IP διευθύνσεις (private IP addresses) που αντιστοιχούν στις συσκευές
VGP11A που έχουν συνδεθεί στο δίκτυο της COSMOTE.
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3.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΛΑΝΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ
ΑΣΥΡΜΑΤΗ
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΘΕΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Σχήµα 11.2
Στο Σχήµα 11.2 βλέπουµε πιο αναλυτικά πως υλοποιείται το γενικό πλάνο
διασύνδεσης των συσκευών VGP11A µε το δίκτυο της COSMOTE και τελικά µε την
Η/Υ Βάσης ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων, µέσω της γραµµής ADSL (internet) που
παρέχεται από τον OTE / OTENET, το οποίο περιγράψαµε στην ενότητα 2.
Στο σχηµατικό φαίνονται αναλυτικά οι κύριες IP διευθύνσεις που χρησιµοποιούνται
για την µεταφορά των δεδοµένων από τις VGP11A συσκευές που συνδέονται στο
GRPS δίκτυο µετάδοσης δεδοµένων της COSMOTE, αρχικά µέσα από το GRE
tunnel και µετά µέσα από το IPsec tunnel µε το IPsec checkpoint της COSMOTE.
Εσωτερικό (private) δίκτυο της COSMOTE
Συσκευές VGP11A (10.20.44.1)
Tunnel endpoint στην COSMOTE (10.20.2.11)
Εξωτερικό δίκτυο COSMOTE
IPsec checkpoint COSMOTE (195.167.65.226)
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ

Συνοπτικά τα πρότυπα αποµακρυσµένης µετάδοσης δεδοµένων είναι τα GSM, GPRS,
CSD, HSCSD, TETRA και τα UHF modems.
GSM (Global System for Mobile Communications)
Η τεχνολογία GSM
•

Χρησιµοποιείται σε περισσότερα από τα µισά κινητά που υπάρχουν

παγκοσµίως σήµερα
•

Υψηλής ποιότητας φωνή

•

Χαµηλή ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων

HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
•

Αναβαθµισµένο GSM, το οποίο επιτρέπει σε κάθε χρήστη να χρησιµοποιεί

πάνω του ενός time slot.
•

Πρακτικά είναι σαν να χρησιµοποιούµε δύο ή πλέον τηλεφωνικές γραµµές,

αθροίζοντας την ικανότητα µεταφοράς τους για δεδοµένα.
•

Ταχύτερο από το απλό GSM, το standard κατά το οποίο λειτουργεί επιτρέπει

µέχρι και 4 κανάλια να ενωθούν, δίνοντας ταχύτητες της τάξης των 14.4 x 4=57.6
kbps
•

Μεγαλύτερο κόστος, ανάλογο µε το πόσα απλά GSM κανάλια θέλουµε.

Υπάρχει δε χρονοχρέωση για κάθε κανάλι, µε αποτέλεσµα να έχουµε µεγάλο κόστος
σε σύγκριση µε το GPRS σύστηµα που χρεώνει µόνο όταν κάνουµε χρήση αυτού, και
όχι µε χρονοχρέωση.
UHF (Ultra high frequency) Modems
•

H UHF περιοχή χρησιµοποιεί συχνότητες της τάξης των 300-3000Mhz

•

Τα modem ασύρµατης επικοινωνίας

που εξετάστηκαν χρησιµοποιούν

συχνότητες από 400-800 Mhz
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Επειδή η αποστολή των δεδοµένων γίνεται απ’ευθέιας από το modem του

ασθενοφόρου στο modem του νοσοκοµείου, όσο πιο µεγάλη είναι η µεταξύ τους
απόσταση, τόσο µεγαλύτερη ισχύ πρέπει να έχει το σήµα εκποµπής. Για να έχουµε
πλήρη κάλυψη των Πατρών, υπολογίζεται ότι χρειάζεται να φτάσουµε σε ισχύ
εκποµπής µέχρι και 10W, το οποίο κρίνεται πολύ υψηλό και ενδέχεται να προξενήσει
προβλήµατα στα υπόλοιπα ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά µέρη του ασθενοφόρου.
•

Προτιµάται λοιπόν το GPRS σύστηµα, το οποίο και χρησιµοποιεί µικρή ισχύ

εκποµπής, ανάλογη µε αυτή ενός απλού κινητού τηλεφώνου.
GPRS ( General Packet Radio Service)
•

Σχεδιασµένο εξ’αρχής για µετάδοση data, µε µεγάλη ταχύτητα σύνδεσης,

χρησιµοποιώντας µέχρι και 8 των 14.4 Kbps κανάλια GSM.
•

Χρήση µεταγωγής πακέτου για µετάδοση, κάνοντας βέλτιστη χρήση του

παρεχόµενου bandwidth. Ανάθεση του διαθέσιµου bandwidth σύµφωνα µε τις
ανάγκες των χρηστών του δικτύου και όχι σταθερή ανάθεση ανά χρήστη.
•

Αν και η ταχύτητα των 115.2 kbps δεν είναι πάντα εφικτή, σε γενικές γραµµές

είναι το ταχύτερο από τα υπ’οψην συστήµατα µετάδοσης δεδοµένων.
•

Η χρέωση γίνεται ανάλογα µε τον όγκο των δεδοµένων που µεταφέρονται

µέσω της σύνδεσης και όχι µε τον χρόνο τον οποίο είµαστε συνδεδεµένοι στο δίκτυο,
και έτσι αποτελεί µια από τις οικονοµικότερες λύσεις για µετάδοση.
ΤΕΤΡΑ (trans-European Trunked Radio)
•

Σχεδιάστηκε σε συνεργασία µε την αστυνοµία Ευρωπαϊκών πόλεων.

•

Παρέχει πολύ µεγάλη ασφάλεια, ζητώντας και αναγνώριση του δικτύου που

επικοινωνεί µε το τηλέφωνο, ενώ για τα περισσότερα άλλα συστήµατα επαρκεί η
πιστοποίηση του τηλεφώνου από το δίκτυο στο οποίο συνδέεται.
•

Παρέχει υπηρεσίες PMR (Private Mobile Radio), όπως την άµεση επικοινωνία

µεταξύ δύο τερµατικών όταν βρίσκονται εκτός ακτίνας από κάποιον σταθµό βάσης (
cell station )
•

Οι ταχύτητες για µετάδοση data είναι σχετικά χαµηλές
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∆εν υποστηρίζει στην παρούσα υλοποίησή του υπηρεσίες για µετάδοση

δεδοµένων, και ως εκ τούτου δεν µπορούµε να το αξιοποιήσουµε για την µετάδοση
των δεδοµένων του GPS.
Συγκεντρωτικός πίνακας τεχνολογιών ασύρµατης µετάδοσης φωνής–δεδοµένων.
Τεχνολογία

Φωνή

Μέγιστη

Απαιτεί σταθµό

ταχύτητα

βάσης (BTS)

µετάδοσης DATA
Digital

GSM

Ναι

14.4 kbps

Ναι

HSCSD

Ναι

57.6 kbps

Ναι

GPRS

Ναι

115.2 kbps

Ναι

TETRA

Multiparty

28.8 kbps

Όχι

UHF

Όχι

115 kbps

Όχι

Cellphone

Noncellular

Modems
Λόγω των ολοκληρωµένων υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων και της µεγάλης
ταχύτητάς του το πρωτόκολλο GPRS είναι και η τελική επιλογή για την µετάδοση
των δεδοµένων από το ασθενοφόρο προς το νοσοκοµειακό κέντρο. Το δίκτυο
TETRA λόγω της χαµηλότερης ταχύτητάς του και της µη παροχής ολοκληρωµένων
υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων, προτιµάται να χρησιµοποιηθεί για µετάδοση
φωνής και φωνητική επικοινωνία ανάµεσα σε ασθενοφόρα και νοσοκοµειακό κέντρο.
To GPRS σύστηµα παρουσιάζει επίσης µεγάλη διαφορά στο κόστος χρήσης του,
ειδικά σε σχέση µε το HSCSD σύστηµα. Στο HSCSD έχουµε µόνιµη ανάθεση ενός ή
πλέον καναλιών όσο διαρκεί η σύνδεση στο δίκτυο, µε το κόστος να
πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των καναλιών, και ταυτόχρονα χρονοχρέωση σε
κάθε κανάλι ασχέτως µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται το κάθε κανάλι. Επίσης, για
να επιτύχουµε ταχύτητες που να πλησιάζουν αυτές του GPRS, χρειαζόµαστε 3 µε 4
κανάλια ταυτόχρονα, οπότε το κόστος είναι υψηλό. Το GPRS σύστηµα όµως,
επιτρέπει την µόνιµη σύνδεση στο δίκτυο χωρίς χρονοχρέωση και η χρέωση γίνεται
ανάλογα µε τον όγκο των µεταφερόµενων µέσω της σύνδεσης δεδοµένων, το οποίο
και κρίνεται ιδανικό από άποψη κόστους και ευχρηστίας.
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Πιο κάτω αναλύουµε το GPRS σύστηµα και γίνεται σύγκριση µε το πιο διαδεδοµένο
HSCSD το οποίο είναι ουσιαστικά το GSM µε εκµετάλλευση 2 µέχρι 4 καναλιών του
ταυτόχρονα, το οποίο βέβαια συνεπάγεται αυξηµένο κόστος, µιας και έχουµε
χρονοχρέωση σε κάθε ένα εκ των χρησιµοποιούµενων καναλιών.
4.1

Το παγκόσµιο σύστηµα GSM.

Το παγκόσµιο σύστηµα για κινητές επικοινωνίες οφείλει το όνοµα του αρχικά στην
επιτροπή Groupe Speciale Mobile, που το σχεδίασε, ενώ αργότερα τα αρχικά GSM
προέκυψαν από το Global System for Mobile Communications. Είναι η τεχνολογία
που χρησιµοποιούν περισσότερες από τις µισές συσκευές κινητής τηλεφωνίας ανά
τον κόσµο. Η δηµοτικότητά του οφείλεται στην υψηλή ποιότητα φωνής αλλά κυρίως
στην γρήγορη και έγκαιρη προτυποποίησή του από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Στα
πλεονεκτήµατά του συγκαταλέγεται και η δυνατότητα εύκολης αναβάθµισης σε
υψηλότερους ρυθµούς µετάδοσης, που ήταν µέρος των αρχικών στόχων των
σχεδιαστών του.
Το σύστηµα τώρα λειτουργεί σε 4 συχνότητες, όπως φαίνεται και στον πίνακα που
ακολουθεί:
Πίνακας 1: Οι συχνότητες λειτουργίες του GSM.
Τύπος GSM

Uplink

Downlink

Μέγεθος κυττάρου

GSM 450

450,4-457,6 MHz

460,4-467,6 MHz

Μέγιστο

478-486 MHz

488,8-496 MHz

GSM 900

880-915 MHz

925-960 MHz

Μεγάλο

GSM 1800

1710-1785 MHz

1805-1880 MHz

Μικρό

GSM 1900

1850-1910 MHz

1930-1990 MHz

Ελάχιστο

Αρχικά το σύστηµα σχεδιάστηκε για να λειτουργεί στα 900 MHz, µε σκοπό να
επαναχρησιµοποιήσει το φάσµα που προοριζόταν για τα αναλογικά δίκτυα TACS της
Ευρώπης. Αργότερα χρησιµοποίησε και την µπάντα συχνοτήτων στα 1800 MHz, η
οποία είχε πάρει από την αρχή άδεια για το συγκεκριµένο σύστηµα και στη συνέχεια
χρησιµοποιήθηκε στα 1900 MHz στην Αµερική για διάφορα ψηφιακά δίκτυα. Η
τελευταία µπάντα που χρησιµοποίησε το σύστηµα GSM είναι η ζώνη χαµηλών
συχνοτήτων στα 450 MHz, µε σκοπό να αντικαταστήσει τα παλαιωµένα αναλογικά
συστήµατα που βασίζονται στο σύστηµα NMT (Nordic Mobile Telephony).
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Συνοπτικά η ιστορία του συστήµατος GSM δείχνεται στον πίνακα 2:
Πίνακας 2: Η χρονική εξέλιξη του συστήµατος GSM.
Η “Ιστορία” του GSM
Η CEPT ιδρύει το Groupe Speciale Mobile για να
1982

αναπτύξει προδιαγραφές για πανευρωπαϊκά δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας

1987

Υπογράφθηκε από 12 χώρες ένα MoU (Memorandum of
Understanding)
Οι ευθύνες µεταφέρονται στην πρόσφατα ιδρυθείσα

1989

ETSI. Το GSM σηµαίνει Global System for Mobile
Communications

1990

Τυπώθηκαν οι προδιαγραφές της φάσης 1 και
εισήχθηκαν στο DCS 1800

1992

Επίσηµη εµπορική εισαγωγή του GSM στην Ευρώπη

1995

Οι προδιαγραφές του GSM εισάγονται στο
PCS 1900
Η ευθύνη των προδιαγραφών του GSM µεταφέρεται

2000

στην 3GPP
Η AT&T ηγείται των TDMA φορέων µε την µεταγωγή
της στο σύστηµα GSM

2001

554 εκατοµµύρια συνδροµητές σε περισσότερες από 171
χώρες (Τέλος Ιουνίου)

Το GSM είναι ένα TDMA (Time Division Multiple Access) σύστηµα, σύστηµα
χρονικού καταµερισµού, που υλοποιείται µε πολλαπλές υποµπάντες συχνοτήτων,
όπως ένα FDMA σύστηµα (Frequency Division Multiple Access).

Το σύστηµα GSM χρησιµοποιεί διαµόρφωση GMSK (Gaussian Minimum Shift
Keying) για την µετατροπή των δεδοµένων σε κυµατοµορφές, η οποία είναι µία
µορφή διαµόρφωσης φάσης. Η διαµόρφωση αυτή επιτυγχάνει ρυθµό συµβόλων και
δεδοµένων 270,8 Κbps σε κάθε κανάλι των 200KHz. Η µετάδοση είναι
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µονοκατευθυντήρια και έτσι χρησιµοποιούνται ξεχωριστά κανάλια για λήψη και
µετάδοση.
Το σύστηµα GSM, όπως όλα τα TDMA συστήµατα µοιράζει το εύρος ζώνης των 270
Kbps σε 8 χρονοθυρίδες (Time Slots) Συνεπώς κάθε συσκευή εκπέµπει ή λαµβάνει
κατά το 1/8 του χρόνου, γεγονός που µειώνει το εύρος ζώνης σε 33,9 Kbps για κάθε
χρήστη. Το προηγούµενο εύρος ζώνης δεν χρησιµοποιείται εξ’ ολοκλήρου αλλά ένα
τµήµα της χωρητικότητας του κάθε καναλιού αφήνεται κενό για να αντιµετωπισθούν
οι χρονικές καθυστερήσεις µετάδοσης από το σταθµό βάσης προς τον κάθε χρήστη.
Αναφέρουµε χαρακτηριστικά ότι ένα ηλεκτροµαγνητικό κύµα για να διανύσει µία
τυπική απόσταση 30 Km (ανάµεσα σε κινητό και σταθµό βάσης) απαιτεί περίπου
100µs, συνεπώς και µε δεδοµένη την χρονική διάρκεια µίας χρονοθυρίδας, που είναι
577µs, το 27% της κάθε χρονοθυρίδας µένει ανεκµετάλλευτο. Η διάρκεια της κάθε
χρονοθυρίδας εξάγεται από τον επόµενο υπολογισµό:

( Tslot =

Bits / Slot 156.25bits / frame 19.5bits / burst
=
=
= 577 ⋅10−6 sec )
3
3
BW
270 ⋅10 bps
33.9 ⋅10 bps

∆εν θα προχωρήσουµε σε αναλυτική θεώρηση της παραπάνω διαµόρφωσης,
παραθέτουµε µόνο τα Σχήµατα 11.3 και 11.4, τα οποία είναι αρκετά διαφωτιστικές
για την GMSK διαµόρφωση και την µορφή των καναλιών και των χρονοθυρίδων.

Σχήµα 11.3:

Η διαµόρφωση GMSK.
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Η µορφή των καναλιών και των χρονοθυρίδων στο GSM.

Στη συνέχεια θα δώσουµε στοιχεία για την δοµή των πακέτων GSM, η κάθε
χρονοθυρίδα µεταφράζεται ως µετάδοση ή λήψη 156.25 bits, όπως φαίνεται στον
επόµενο υπολογισµό:

156.25bits = 19.5bits/burst ⋅ 8bursts/frame

Το κάθε πακέτο έχει 4 ειδών bits:



Bits επικεφαλίδας ή κατάληξης (Header – Footer): είναι bits χωρίς

περιεχόµενο στην αρχή και στο τέλος κάθε χρονοθυρίδας. Φροντίζουν για την
αποµόνωση των πακέτων από τα γειτονικά τους καθώς και για την αναίρεση της
χρονικής καθυστέρησης µετάδοσης από τον σταθµό βάσης στον χρήστη και σε
απόσταση µέχρι 35 Km, για µεγαλύτερες αποστάσεις τα τηλέφωνα τεχνολογίας GSM
δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν, άσχετα µε την στάθµη του λαµβανόµενου
σήµατος.



Ακολουθία Εκπαίδευσης (Training Sequence): είναι µία σταθερή

ακολουθία στο µέσο του πακέτου. ∆εν µεταφέρει ωφέλιµη πληροφορία, ο σκοπός του
είναι να βοηθά τον δέκτη να συγχρονίζεται µε το κάθε πακέτο. Όταν το πακέτο
χωρίζεται σε µικρότερα πακέτα λειτουργεί σαν επικεφαλίδα και κατάληξη των
επιµέρους πακέτων.
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Bits Κλεψίµατος (Stealing Bits): υπάρχουν 2 bits που δηλώνουν αν το

συγκεκριµένο

πακέτο

µεταφέρει

πραγµατικές

πληροφορίες

ή

δεδοµένα

σηµατοδοσίας.



Bits Κίνησης (Traffic): τα bits είναι διαθέσιµα για τους χρήστες για να

µεταφέρουν δεδοµένα ή φωνή, µπορούν ακόµα να µεταφέρουν σήµατα ελέγχου ή
λαθών ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.

Ο πίνακας 3 συνοψίζει τα παραπάνω και δείχνει το ποσοστό του πακέτου που
καταλαµβάνουν οι παραπάνω κατηγορίες bits.

Πίνακας 3: Χρήση των Bits σε ένα πακέτο GSM.
Είδος Bits

# Βits / Slot

Ρυθµός Μετάδοσης

% Συνολικά

Επικεφαλίδα

14.25

3.1 Kbps

9.1 %

Εκπαίδευσης

26

5.6 Kbps

16.6 %

Κλεψίµατος

2

0.5 Kbps

1.3 %

114

24.7Kbps

73 %

Κίνηση

Ένας πλήρης κύκλος 8 χρονοθυρίδων καλείται πλαίσιο, για κάθε 24 πλαίσια
αφιερωµένα στις απαιτήσεις του χρήστη υπάρχουν ένα πλαίσιο για σηµατοδοσία και
ένα για διαφορετικού τύπου κίνησης, όπως είναι τα µηνύµατα CLI (Caller Line
Identification), που µεταφέρει το νούµερο του καλούντα στο δέκτη για τις υπηρεσίες
αναγνώρισης κλήσεων. Μία δοµή από 26 πλαίσια, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω
αποτελούν ένα πολλαπλό πλαίσιο (multiframe), τα πλαίσια του πολλαπλού πλαισίου
ονοµάζονται µε βάση το λατινικό αλφάβητο A…Z, ενώ τα δύο πλαίσια του
συστήµατος είναι τα Ε και R. Η διάταξη των παραπάνω µέσα στο κάθε πολλαπλό
πλαίσιο δείχνεται στο Σχήµα 11.5:
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Πολλαπλό Πλαίσιο: 32.500 bits/120ms
A B C D E F G H I

J K L M N O

Q

S T U

W X Y Z A B

Πλαίσιο: 1250 bits/4.6µs
1

2 3 4 5

6 7 8

1 2

2 bits κλεψίµατος

3 bits
επικεφαλίδα

57 bits
κίνησης

Σχήµα 11.5:

26 bits
εκπαίδευσης

57 bits
κίνησης

11.25 bits
ουράς

Η δοµή του απλού και πολλαπλού πλαισίου

Οι πρώτες µορφές µετάδοσης δεδοµένων µέσω GSM χρησιµοποιούσαν ένα εύρος
ζώνης 9.6 Kbps, αυτό συνέβαινε διότι α) η σηµατοδοσία µειώνει την ανά χρήστη
χωρητικότητα σε 22.4 Kbps, β) η εµπρόσθια διόρθωση λαθών (FEC –Forward Error
Correction) σε περίπου 15Kbps, ενώ ο ακριβής ρυθµός µετάδοσης εξαρτάται από το
πως κάθε δίκτυο και κινητό κωδικοποιούν τη φωνή και τα δεδοµένα. Αρχικά είχε
χρησιµοποιηθεί ένας διαµορφωτής-αποδιαµορφωτής που απαιτούσε 13Kbps,
παράγοντας για την εποχή (1982) του φωνή υψηλής ποιότητας.
Τέλος αναφέρουµε τις πλέον διαδεδοµένες εφαρµογές και υπηρεσίες που τρέχουν
πάνω από το σύστηµα GSM. Αρχικά είναι η µετάδοση δεδοµένων σε ρυθµούς 9.6 και
14.4 Kbps. Η µετάδοση µηνυµάτων SMS (Short Message Service) είναι εξαιρετικά
διαδεδοµένη στην Ευρώπη. Επίσης µε την εµφάνιση νέων τεχνολογιών όπως HSCSD
και GPRS, τις οποίες θα αναλύσουµε αναλυτικά παρακάτω, καθίσταται δυνατή η
αύξηση του ρυθµού εκποµπής και λήψης, σε υψηλά επίπεδα που διευκολύνουν την
πλοήγηση στο διαδίκτυο και την µεταφορά δεδοµένων µέσω συσκευών κινητής
τηλεφωνίας.
4.2

Το πρότυπο HSCSD

Το HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) είναι απλά µία αναβάθµιση στο
GSM που αφιερώνει σε κάθε χρήστη περισσότερες από µία χρονοθυρίδες, µε
πολύπλεξη. Προτυποποιήθηκε από την ETSI (European Telecommunications
Standards Institute) το 1997 ενώ ως προϊόν ελευθερώθηκε στην αγορά το 2000.
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Η µεγάλη εξάπλωση της κινητής τηλεφωνίας σύντοµα δηµιούργησε την ανάγκη για
µεταφορά δεδοµένων µε ρυθµούς µεγαλύτερους από 9.6 και 14.4 Kbps. Η τεχνολογία
HSCSD είναι ουσιαστικά η αντιστοιχία του συνδυασµού 2 ή περισσοτέρων
τηλεφωνικών γραµµών και η άθροιση του εύρους ζώνης όλων για την µετάδοση
δεδοµένων.
Συνδέσεις συνεζευγµένων κυκλωµάτων χρησιµοποιούνται στα σταθερά δίκτυα για
φωνή και δεδοµένα. Μία τέτοια σύνδεση αφιερώνεται σε κάθε κλήση ή ανταλλαγή
δεδοµένων και διαρκεί όσο και η επικοινωνία των δύο χρηστών. Αυτός είναι ο
βέλτιστος τρόπος σύνδεσης όταν υπάρχει µία συνεχής ακολουθία προς µετάδοση.
Το HSCSD αυξάνει τους ρυθµούς µετάδοσης για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι όλες
οι συσκευές και τα δίκτυα που υποστηρίζουν την τεχνολογία µετάδοσης δεδοµένων
HSCSD χρησιµοποιούν µία βελτιωµένη έκδοση διαµορφωτή – αποδιαµορφωτή, ο
οποίος επιτρέπει ρυθµούς µετάδοσης στα 14.4 Kbps. Ο δεύτερος και ο σπουδαιότερος
λόγος είναι ότι επιτρέπεται η πολύπλεξη χρονοθυρίδων είτε στην εκποµπή είτε στην
λήψη και ο συνδυασµός του εύρους ζώνης αυτών. Υπάρχει ένα µέγιστο όριο
πολύπλεξης µέχρι 4 χρονοθυρίδων στην εκποµπή ή στην λήψη. Συνεπώς το µέγιστο
εύρος ζώνης προκύπτει 57.6 Kbps από και προς το σταθµό βάσης του δικτύου.
Φυσικά επιτρέπεται η πολύπλεξη δύο ή τριών χρονοθυρίδων, η οποία µας δίνει 28.8
και 43.2 Kbps αντίστοιχα, οι οποίες είναι οι πιο κοινές λύσεις. Είναι επίσης κοινή η
επιλογή ασύµµετρων ρυθµών στην εκποµπή και στην λήψη, συνδυάζοντας
διαφορετικό αριθµό καναλιών.

Η σκέψη της σχεδίασης του HSCSD ξεκίνησε µε την προϋπόθεση, ότι το HSCSD θα
αποτελεί απλά αναβάθµιση και µόνο του GSM και σε καµία περίπτωση ένα νέο
πρότυπο. Η σχεδίαση ενός νέου προτύπου επιβάλλει την εκ νέου σχεδίαση της
αρχιτεκτονικής των δικτύων καθώς και την κατασκευή νέων συσκευών, µε πιο
πολύπλοκη σχεδίαση και λογική. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του
συστήµατος GSM ήταν η χρήση διαφορετικών καναλιών για την εκποµπή και την
λήψη, το οποίο οι σχεδιαστές δεν ήθελαν να αναιρέσουν, για τους προαναφερθέντες
λόγους. Στον προηγούµενο λόγο οφείλεται και το όριο της πολύπλεξης µέχρι 4
χρονοθυρίδων, ώστε για κάθε 4 χρονοθυρίδες εκποµπής να υπάρχουν 4 για την λήψη,
όπως φαίνεται και στο Σχήµα 11.6. Θα µπορούσαν να πολυπλεχτούν και οι 8
χρονοθυρίδες αλλά αυτό θα σήµαινε Full Duplex λειτουργία, δηλαδή ταυτόχρονη
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εκποµπή και λήψη, που αποτελεί µία νέα λογική προσέγγιση και απαιτεί αναδόµηση
όλου του συστήµατος.

Πλαίσιο Α

Πλαίσιο Β
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Λήψη Τερµατικού

Ζεύγη Χρονοθυρίδων

Μετάδοση Τερµατικού

Σχήµα 11.6:
4.2.1

Το πρότυπο HSCSD µε 4 χρονοθυρίδες.

Πλεονεκτήµατα του προτύπου HSCSD.

Το πρότυπο HSCSD προσφέρει πολλά προνόµια τόσο στο χρήστη όσο και στους
διαχειριστές των δικτύων. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών έχουν την δυνατότητα
προσφοράς µεγάλου εύρους ζώνης χωρίς να απαιτείται επανασχεδίαση του
συστήµατος GSM ή άλλες επενδύσεις στην υποδοµή του δικτύου. Σηµαντικό είναι
επίσης ότι το HSCSD καθιστά συγκρίσιµους τους ρυθµούς µετάδοσης µε το δίκτυο
σταθερής τηλεφωνίας PSTN (Public Switched Telephony Network), το οποίο
αποτελεί ικανό επιχείρηµα για την προβολή των ασύρµατων δικτύων.
Από την πλευρά του χρήστη το πλέον σηµαντικό όφελος είναι φυσικά η αυξηµένη
ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων. Οι εφαρµογές του ασύρµατου διαδικτύου γίνονται
πιο προσιτές στους χρήστες και πιο αποτελεσµατικές, αφού µειώνονται οι χρόνοι
αναµονής µέχρι και 6 φορές. Τέλος είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι οι
χρήστες δεν χρειάζεται να εξοικειωθούν µε µία νέα τεχνολογία, αφού η διεπαφή µε το
δίκτυο παραµένει ίδια, ενώ οι τεχνολογικές αλλαγές είναι διαφανείς για τον τελικό
χρήστη.
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Συγκεκριµένα προβλήµατα του HSCSD.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι ότι κάθε χρήστης χρησιµοποιεί για κάθε µετάδοση
δεδοµένων το τετραπλάσιο εύρος ζώνης από αυτό που χρησιµοποιεί για µία κοινή
κλήση. Οι περισσότεροι χρήστες δεν δέχονται να πληρώσουν το τετραπλάσιο της
αξίας των απλών κλήσεων, για αυτό τον λόγο οι περισσότεροι παροχείς υπηρεσιών
αποφάσισαν να µην προσφέρουν την συγκεκριµένη υπηρεσία και να περιµένουν για
την δηµιουργία ενός νέου προτύπου, που θα χρησιµοποιεί το εύρος ζώνης πιο
αποτελεσµατικά.
Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός του ότι τα περισσότερα δίκτυα βρίσκονται στα
όρια της χωρητικότητας τους λόγω του µεγάλου ρυθµού αύξησης του αριθµού των
πελατών. Όλες οι εταιρείες διαχείρισης των δικτύων πασχίζουν για την δηµιουργία
νέων σταθµών βάσης και την παροχή περισσοτέρων καναλιών στους συνδροµητές, το
HSCSD πολλαπλασιάζει την κίνηση επί 4 που σηµαίνει ότι χρειάζεται µία τεράστια
επένδυση για την δηµιουργία τόσων σταθµών βάσης, που να εξασφαλίζουν σε κάθε
χρήστη το εύρος ζώνης που έχει επιλέξει.
Το HSCSD εισάγει περιορισµούς στην σχεδίαση των τερµατικών συσκευών, αφού η
πολύπλεξη χρονοθυρίδων οδηγεί σε µεγαλύτερης διάρκειας εκποµπή, που µειώνει το
χρόνο αναµονής της µπαταρίας, πολύ σηµαντικό παράγοντα για κάθε χρήστη κατά
την διαδικασία επιλογής συσκευής. Επίσης παρατεταµένη ακτινοβολία µπορεί να
προκαλέσει και κίνδυνο για τον ίδιο τον χρήστη, γεγονός που ακόµα παραµένει
βέβαια αναπόδεικτο. Υπάρχουν αναφορές για τα πρώτα κινητά που υποστήριζαν το
πρότυπο HSCSD να έχουν πάρει φωτιά από την υπερθέρµανση .
Το πρόβληµα της υπερθέρµανσης αντιµετωπίζεται µερικά µε την ασύµµετρη επιλογή
στην πολύπλεξη χρονοθυρίδων. Σχεδόν όλες οι εφαρµογές του διαδικτύου απαιτούν
µεγαλύτερη ταχύτητα λήψης από ότι εκποµπής, αφού οι περισσότεροι χρήστες
αναζητούν πληροφορίες. Στην προκειµένη περίπτωση προκύπτει το πρόβληµα της
µερικούς εκµετάλλευσης του εύρους ζώνης, αφού δεν υπάρχει τρόπος να ανατεθούν
οι άδειες χρονοθυρίδες σε άλλον χρήστη και συνεπώς πρέπει να παραµείνουν άδειες.
4.3

Πρότυπο µετάδοσης GPRS.

Σελίδα ΠΕ 11-18

INNACT-RWG 2002 – 2003

Παραδοτέο Π11

Το πρότυπο µετάδοσης GPRS , (General Packet Radio Service) είναι µία σχετικά νέα
µη φωνητική υπηρεσία προστιθέµενης αξίας, η οποία επιτρέπει την αποστολή και
λήψη δεδοµένων δια µέσου ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το GPRS είναι
συµπληρωµατικό των σηµερινών τεχνολογιών GSM over CSD και SMS. Είναι το
πλέον διαδεδοµένο ανάµεσα στους φορείς υπηρεσιών και στοχεύει στην παροχή µίας
µόνιµης και υψηλής χωρητικότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο στον κάθε χρήστη.
Το GPRS είχε σχεδιασθεί αρχικά ως µία αναβάθµιση σε κάθε σύστηµα βασιζόµενο
στη τεχνολογία TDMA αλλά στην πραγµατικότητα δουλεύει µόνο µε το σύστηµα
GSM. Η πρώτη γενιά τερµατικών συσκευών απείχε πολύ από τις αρχικές
προδιαγραφές του GPRS, παρέχοντας ρυθµούς µετάδοσης µικρότερους από τους
αρχικούς του προτύπου HSCSD. Το παραπάνω πρότυπο ανακοινώθηκε το 1999 αλλά
τα πρώτα προϊόντα εµφανίστηκαν καθυστερηµένα ένα χρόνο αργότερα.
Ανεξάρτητα από τους αρχικούς περιορισµούς από τους οποίους υπέφερε το πρότυπο
GPRS αποτέλεσε ένα σηµαντικό βήµα προς τα εµπρός για τα δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας. Παρουσίασε νέα επαναστατικά χαρακτηριστικά τόσο για τους χρήστες
όσο και για τους διαχειριστές των δικτύων και συνέβαλλε τα µέγιστα στην επικείµενη
υλοποίηση των τερµατικών και των υπηρεσιών τρίτης γενιάς, όπου θα
χρησιµοποιείται το πρότυπο UMTS.
Ο στόχος είναι ότι τα δίκτυα που υποστηρίζουν το GPRS θα µεταφέρουν τελικά τα
δεδοµένα φωνής µέσω πακέτων, ώστε τα δεδοµένα των εφαρµογών να µπορούν να
µεταδοθούν στα κενά των συνοµιλιών, το οποίο µπορεί να επιτευχθεί,
χρησιµοποιώντας έναν κωδικοποιητή – αποκωδικοποιητή µεταβλητού ρυθµού
µετάδοσης. Εν τω µεταξύ το GPRS πρέπει να συνυπάρξει µε το σύστηµα GSM και το
πρότυπο HSCSD, που σηµαίνει ότι οι τερµατικές συσκευές θα πρέπει να
υποστηρίζουν την µεταγωγή κυκλώµατος και πακέτων. Ανάλογα µε τα πρότυπα που
υποστηρίζουν οι τερµατικές συσκευές έχουν διαµορφωθεί 3 διαφορετικές τάξεις:



Τάξη C. Οι τερµατικές συσκευές µπορούν να λειτουργήσουν είτε βάσει

µεταγωγής πακέτων είτε βάσει µεταγωγής κυκλώµατος, αλλά όχι βάσει και των δύο
ταυτόχρονα. Όταν γίνεται µία κλήση φωνής, η µόνιµη σύνδεση δεδοµένων πρέπει να
καταργηθεί.
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Τάξη B. Οι τερµατικές συσκευές µπορούν να διατηρήσουν µία σύνδεση

µεταγωγής πακέτων κατά την διάρκεια µίας φωνητικής κλήσης αλλά δεν µπορούν να
στείλουν δεδοµένα κατά την διάρκεια της. Ο χρήστης µπορεί να ειδοποιηθεί για
εισερχόµενα δεδοµένα, όπως ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, αλλά πρέπει να καταργήσει
την φωνητική κλήση για να λάβει τα δεδοµένα.



Τάξη A. Οι τερµατικές συσκευές είναι ικανές να διατηρούν ταυτόχρονα

συνδέσεις µεταγωγής πακέτων και κυκλώµατος. Οι χρήστες µπορούν να µιλούν στο
τηλέφωνο και να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Τέλος ένα στοιχείο που καθιστά το GPRS πολύπλοκο είναι ο διαχωρισµός των
τερµατικών συσκευών σε 29 κλάσεις, ανάλογα µε τον συνδυασµό των χρονοθυρίδων,
τον ρυθµό αποστολής και λήψης, τα υποστηριζόµενα πρότυπα και την ικανότητα
µετάδοσης σε τρόπο Full Duplex (ταυτόχρονη και αµφίδροµη επικοινωνία). Όλες οι
κλάσεις δεν υλοποιούν τις θεωρητικές προδιαγραφές του GPRS αφού ούτε
λειτουργούν σε τρόπο Full Duplex αλλά δεν χρησιµοποιούν και όλες τις
χρονοθυρίδες µαζί, ώστε να επιτύχουν τους µέγιστους θεωρητικά ρυθµούς
µετάδοσης. Μόνο µία κλάση, η κλάση 18, µπορεί να εκπληρώσει τις προδιαγραφές
του GPRS επιτυγχάνοντας τον µέγιστο ρυθµό αποστολής δεδοµένων (Uplink) και
λήψης (Downlink). Ο πίνακας 4 δείχνει τις κλάσεις και τα χαρακτηριστικά τους.
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Πίνακας 4: Οι 29 κλάσεις των τερµατικών συσκευών
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Μελλοντικά και επιπρόσθετα µε την κατασκευή νέων εξελιγµένων τερµατικών
συσκευών, απαιτείται η σχεδίαση και κατασκευή ενός νέου θεµελιώδους δικτύου
(Backbone Network), το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον δίκτυο τηλεφωνίας µε
ένα δίκτυο που θα έχει πολλές οµοιότητες µε το διαδίκτυο. Το νέο αυτό δίκτυο θα
χρησιµοποιηθεί από τις τεχνολογίες τρίτης γενιάς, χωρίς να χρειαστεί αλλαγές, αφού
οι τεχνολογίες τρίτης γενιάς βασίζονται αποκλειστικά στην µεταγωγή πακέτων.
4.3.1

Τα κύρια χαρακτηριστικά του GPRS για τον χρήστη.

Ταχύτητα. Η µέγιστη θεωρητική ταχύτητα µετάδοσης είναι 171.2 Kbps, η οποία
είναι επιτεύξιµη, όταν χρησιµοποιούνται και οι 8 χρονοθυρίδες ταυτόχρονα. Ο
παραπάνω ρυθµός µετάδοσης είναι περίπου 3 φορές ταχύτερος από τις ταχύτητες
µετάδοσης δεδοµένων δια µέσου του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας και 10 φορές
ταχύτερος από τα σύγχρονα συστήµατα GSM στα δίκτυα CSD. Επιτρέποντας την
ταχύτερη, αποτελεσµατικότερη, αµεσότερη µετάδοση δεδοµένων

διαµέσου των

δικτύων κινητής τηλεφωνίας το πρότυπο µετάδοσης GPRS αποτελεί µία σχετικά
φθηνότερη υπηρεσία δεδοµένων κινητής τηλεφωνίας συγκρινόµενη µε την υπηρεσία
SMS και τη µετάδοση µε το πρότυπο CSD.
Αµεσότητα. Το GPRS χρησιµοποιεί στιγµιαίες συνδέσεις, µέσω των οποίων µπορούν
να ληφθούν ή να σταλούν πληροφορίες, ανάλογα µε τις ανάγκες του εκάστοτε
χρήστη. Είναι λογικό βέβαια το γεγονός ότι η άµεση αποκατάσταση των συνδέσεων
στο GPRS υπόκειται στους περιορισµούς κάλυψης του δικτύου και στην στάθµη του
λαµβανόµενου σήµατος. ∆εν υφίσταται ο περιορισµός ύπαρξης ενός Dial-Up Modem,
αυτή είναι η αίτία που οι χρήστες του GPRS θεωρούν ότι είναι συνέχεια
συνδεδεµένοι (Online). Η αµεσότητα στην αποκατάσταση των συνδέσεων είναι από
τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του GPRS σε σύγκριση µε το πρότυπο CSD , ιδίως
όταν αναφερόµαστε σε χρονικά κρίσιµες διαδικασίες. Ένα από τα πλέον κοινά
παραδείγµατα είναι η αποµακρυσµένη αναγνώριση πιστωτικών καρτών, όπου η
αναµονή των πελατών έστω και για 30 επιπλέον δευτερόλεπτα είναι απαράδεκτη
(τυπικός χρόνος αποκατάστασης σύνδεσης σε Dial Up σύνδεση ή στο πρότυπο CSD).
Νέες και καλύτερες υπηρεσίες-εφαρµογές. Το GPRS διευκολύνει την υλοποίηση
νέων βελτιωµένων υπηρεσιών, οι οποίες δεν µπορούσαν να διατεθούν στους χρήστες
λόγω την περιορισµών στον ρυθµό µετάδοσης (9.6 Kbps –CSD) και το µήκος του
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µηνύµατος (SMS 160 χαρακτήρες). Το GPRS θα παρέχει την δυνατότητα υλοποίησης
όλων των εφαρµογών που τρέχουν οι χρήστες στο διαδίκτυο από τους προσωπικούς
τους υπολογιστές να µεταφερθούν στα κινητά τηλέφωνα, από την απλή πλοήγηση
στο διαδίκτυο µέχρι υπηρεσίες συνοµιλίας (chat).
Πρόσβαση στις υπηρεσίες. Προκειµένου να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες GPRS,
οι χρήστες χρειάζονται:


Μία τερµατική συσκευή που να υποστηρίζει το πρότυπο GPRS.



Μία συνδροµή σε φορέα υπηρεσιών – δίκτυο που υποστηρίζει το GPRS.



Ενεργοποίηση της σύνδεσης του κάθε χρήστη για τις υπηρεσίες GPRS,

αυτόµατη πρόσβαση σε όλους τους χρήστες δεν προσφέρεται από όλους τους φορείς
υπηρεσιών.


Γνώση της λειτουργίας της τερµατικής συσκευής και των ρυθµίσεων

του υλικού και λογισµικού


Ένα προορισµό για τα δεδοµένα. Σε αντίθεση µε τα SMS, που ο

προορισµός είναι ένα κινητό τηλέφωνο, εδώ ο προορισµός µπορεί να είναι ακόµα και
µία διεύθυνση στο διαδίκτυο, αφού το GPRS είναι σχεδιασµένο για να κάνει το
διαδίκτυο τελείως διαθέσιµο στους κατόχους κατάλληλων τερµατικών συσκευών.
4.3.2

Τα κύρια χαρακτηριστικά του GPRS για το δίκτυο.

Μεταγωγή Πακέτων (Packet Switching). Το πρότυπο GPRS εισάγει µία ασύρµατη
διεπαφή βασιζόµενη στην µεταγωγή πακέτων, η οποία επικάθεται πάνω στο υπάρχον
δίκτυο GSM, το οποίο βασίζεται στην µεταγωγή κυκλώµατος. Η παροχή στους
χρήστες της επιλογής µίας υπηρεσίας βασιζόµενης στην µεταγωγή πακέτου είναι µία
σηµαντική αναβάθµιση της υπάρχουσας αρχιτεκτονικής του δικτύου GSM.
Ένα εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα του GPRS, όπως θα δούµε παρακάτω στην
ανάλυση της αρχιτεκτονικής του, είναι το γεγονός ότι απαιτεί µόνο µερικές αλλαγές
στην ήδη υπάρχουσα υποδοµή, προσθήκη µερικών κόµβων και αναβάθµιση του
λογισµικού σε κάποια στοιχεία του δικτύου. Το προαναφερθέν σχόλιο είναι που
καθιστά το GPRS το πλέον δηµοφιλές στους φορείς υπηρεσιών, αφού δεν απαιτεί
µεγάλες επενδύσεις για την υλοποίηση και παροχή του στους χρήστες.
Στη συνέχεια θα αναλύσουµε συνοπτικά την διαδικασία µεταγωγής πακέτων και τις
διαφορές της από την διαδικασία µεταγωγής κυκλώµατος. Η πληροφορία τεµαχίζεται
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στον ποµπό σε διαφορετικά αλλά σχετιζόµενα πακέτα, πριν µεταδοθεί, τα πακέτα
µεταδίδονται και φτάνουν στον δέκτη σε διαφορετική σειρά από την σειρά εκποµπής,
όπου και επανασυναρµολογούνται για να σχηµατίσουν την αρχική πληροφορία. Το
σηµαντικό στοιχείο της µεταγωγής κυκλώµατος είναι ότι τα ξεχωριστά πακέτα
σχετίζονται µεταξύ τους βάσει ενός αριθµού δείκτη και µεταδίδονται ξεχωριστά σαν
να ήταν ανεξάρτητες πληροφορίες. Συνεπώς λόγω της τυχαιότητας του ασύρµατου
δρόµου που θα ακολουθήσει το σήµα µέχρι το κινητό και της τυχαίας απόρριψης
πακέτων τα πακέτα φτάνουν στο δέκτη µε ακαθόριστη σειρά. Στο δέκτη
διατάσσονται στην αρχική τους σειρά ώστε να προκύψει η αρχική πληροφορία. Το
πιο διάσηµο παράδειγµα της µεταγωγής πακέτων είναι το διαδίκτυο, όπου οι δρόµοι
των πακέτων καθορίζονται από τους δροµολογητές (Routers).
Η µεταγωγή πακέτων χρησιµοποιεί το εύρος ζώνης µόνο όταν χρειάζεται,
ελευθερώνοντας µε αυτό τον τρόπο διαστήµατα στη ροή δεδοµένων, τα οποία µπορεί
να εκµεταλλευτούν άλλοι χρήστες. Στο GPRS µία χρονοθυρίδα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από εκατοντάδες χρηστών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προσπαθούν
να µεταδώσουν δεδοµένα όλοι ταυτόχρονα. Όλοι οι χρήστες έχουν µία σταθερή
σύνδεση µε πολύ χαµηλό ρυθµό δεδοµένων, περίπου 0.1 Kbps ή λιγότερο, ο οποίος
εκρήγνυται (burst traffic) σε υψηλές ταχύτητες όταν ο χρήστης λαµβάνει για
παράδειγµα ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή επιλέγει να δει το περιεχόµενο
µίας ιστοσελίδας.
Ένα επαναστατικό χαρακτηριστικό που προκύπτει από την χρήση της µεταγωγής
πακέτων είναι η αλλαγή του τρόπου χρέωσης. Οι χρήστες πλέον χρεώνονται βάσει
του όγκου των δεδοµένων που λαµβάνουν ή αποστέλλουν και όχι βάσει του χρόνου
που είναι συνδεδεµένοι στο διαδίκτυο, συνεπώς το κόστος πλοήγησης ή της λήψης
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µειώνεται πάρα πολύ. Αυτό συµβαίνει γιατί στο
σύστηµα GSM ή στο HSCSD ο χρήστης πρέπει να κρατά µία σύνδεση αποκλειστικά
όση ώρα είναι συνδεδεµένος. Βέβαια ένας χρήστης αφιερώνει πολύ περισσότερο
χρόνο στο να διαβάσει τα περιεχόµενα µίας σελίδας παρά στο να πλοηγηθεί σε αυτή.
Αντιθέτως όση ώρα ένας χρήστης διαβάζει µία σελίδα, καταλαµβάνει ένα πολύ µικρό
εύρος ζώνης ενώ το υπόλοιπο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από άλλους χρήστες.
Αποδοτικότητα Φάσµατος. Μεταγωγή πακέτων σηµαίνει ότι οι πόροι του δικτύου
χρησιµοποιούνται µόνο µετά από αίτηση του χρήστη για µετάδοση δεδοµένων. Οι
χρονοθυρίδες δεν αφιερώνονται µε µοναδικό τρόπο σε ένα χρήστη, για όση ώρα
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επιλέγει αυτός να είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο, αλλά πλέον γίνεται δυναµική
διαχείριση του εύρους ζώνης µεταξύ πολλών χρηστών. Αυτός είναι ο πιο
αποτελεσµατικός τρόπος διαχείρισης του δικτύου, γιατί πολλοί χρήστες µοιράζονται
εν δυνάµει το ίδιο εύρος ζώνης και εξυπηρετούνται από µία χρονοθυρίδα.
Ο ακριβής αριθµός χρηστών µεταξύ των οποίων διαµοιράζεται µία χρονοθυρίδα
εξαρτάται από το είδος της εφαρµογής, το µέγεθος και τη συχνότητα µετάδοσης
δεδοµένων, συνεπώς απαιτείται µία στατιστική µελέτη των συνηθειών των χρηστών,
ώστε να διαπιστωθεί ο µέγιστος αριθµός χρηστών ανά χρονοθυρίδα µε σκοπό την
µέγιστη εκµετάλλευση του δικτύου χωρίς να παρατηρηθούν φαινόµενα απόρριψης
χρηστών λόγω πλήρωσης του δικτύου.
Λόγω της αποτελεσµατικής διαχείρισης του εύρους ζώνης δεν υπάρχει η ανάγκη
αύξησης της χωρητικότητας για να αντιµετωπισθούν τυχαία µέγιστα στην µετάδοση
δεδοµένων από την πλευρά των χρηστών, χωρητικότητα η οποία παραµένει ανενεργή
στα τυπικά επίπεδα κίνησης. Συνεπώς οι διαχειριστές των δικτύων µεγιστοποιούν την
απόδοση και εκµετάλλευση των πόρων των δικτύων τους, µέσω ενός δυναµικού και
ευέλικτου τρόπου.
Προσφορά υπηρεσιών διαδικτύου. Το GPRS για πρώτη φορά, καθιστά δυνατή την
πλήρη

λειτουργικότητα

του

ασύρµατου

διαδικτύου,

αφού

επιτρέπει

την

ενδοδιασύνδεση της υπάρχουσας δοµής του διαδικτύου και του νέου GPRS δικτύου.
Όλες οι παρεχόµενες στο σταθερό διαδίκτυο υπηρεσίες -FTP, πλοήγηση σε
ιστοσελίδες, συνοµιλία (chat), telnet – θα είναι διαθέσιµες µέσω του δικτύου της
κινητής τηλεφωνίας λόγω της δηµιουργίας του GPRS.
Ο παγκόσµιος ιστός είναι η πλέον διαδεδοµένη διεπαφή επικοινωνίας των χρηστών.
Οι χρήστες χρησιµοποιούν το διαδίκτυο (Internet) για διασκέδαση και συλλογή
πληροφοριών, τα τοπικά δίκτυα (Intranet) για διασύνδεση µέσα στα πλαίσια µίας
επιχείρησης και για ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ συναδέλφων και τα εξωτερικά
δίκτυα (Extranet) για διασύνδεση µε τροφοδότες και πελάτες. Τα παραπάνω
προκύπτουν από την επιδίωξη του παγκόσµιου ιστού να διασυνδέσει κοινότητες
διαφορετικών συµφερόντων. Υπάρχει µία τάση αποθήκευσης πληροφοριών
αποµακρυσµένα στο διαδίκτυο και πρόσβασης σε αυτήν µέσω των προγραµµάτων
πλοήγησης. Επειδή το GPRS χρησιµοποιεί τα ίδια πρωτόκολλα, το δίκτυο του GPRS
µπορεί να αντιµετωπισθεί σαν ένα υποδίκτυο του Internet, ενώ οι τερµατικές
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συσκευές σαν κινητοί σταθµοί αποθήκευσης πληροφοριών (Hosts), οι οποίες
µπορούν να έχουν εν δυνάµει την δική τους διεύθυνση στο διαδίκτυο.
Υποστήριξη TDMA και GSM. Ο αρχικός σχεδιασµός του GPRS δεν προέβλεπε την
λειτουργία του µόνο µε συστήµατα GSM, αλλά βάσει του προτύπου IS-136 Time
Division Multiple Access, το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο στην Αµερική, τα
συστήµατα χρονικής πολύπλεξης θα υποστήριζαν το πρότυπο GPRS. Το παραπάνω
προέκυψε βάσει της συµφωνίας να ακολουθηθούν τα ίδια µονοπάτια στην εξέλιξη
των επικοινωνιών προς τα συστήµατα τρίτης γενιάς και από τα δύο είδη δικτύων

4.3.3

Οι περιορισµοί του GPRS.

Είναι φανερό ότι το GPRS συνέβαλλε σηµαντικά στην ανάπτυξη των ασύρµατων
επικοινωνιών και αποτελεί ένα βήµα προς τα συστήµατα τρίτης γενιάς. Βέβαια
υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί στο GPRS, οι οποίοι είναι συνοπτικά:
Περιορισµένη χωρητικότητα κελιού για όλους τους χρήστες. Το GPRS επιδρά
στην υπάρχουσα χωρητικότητα κελιού των δικτύων. Οι πόροι του δικτύου είναι
περιορισµένοι, οι οποίοι αναπτύσσονται για διάφορες χρήσεις, αλλά η χρήση των
πόρων για ένα σκοπό αποκλείει την χρήση αυτών για άλλους σκοπούς. Οι φωνητικές
κλήσεις όπως και η µετάδοση δεδοµένων χρησιµοποιούν τους ίδιους πόρους του
δικτύου, συνεπώς η επίδραση του δικτύου στην χωρητικότητα, εξαρτάται από τον
αριθµό των αφιερωµένων χρονοθυρίδων, αν υπάρχουν, αποκλειστικά στο GPRS.
Το GPRS διαχειρίζεται δυναµικά τα κανάλια και επιτρέπει την µείωση του µεγίστου
φορτίου του καναλιού σηµατοδοσίας, µέσω της αποστολής σύντοµων µηνυµάτων
διαµέσου των καναλιών του GPRS. Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη για σύντοµα
µηνύµατα SMS ως ενός επιπρόσθετου φορέα, ο οποίος χρησιµοποιεί διαφορετικού
τύπου πόρους
Χαµηλός ρυθµός µετάδοσης στην πραγµατικότητα. Η επίτευξη της µέγιστης
θεωρητικής ταχύτητας µετάδοσης των 172.2 Kbps θα απαιτούσε ένα χρήστη που θα
καταλάµβανε και τις 8 χρονοθυρίδες, χωρίς να ληφθεί καµία προστασία απέναντι σε
λάθη κατά την µετάδοση. Προφανώς είναι απίθανο ένας διαχειριστής δικτύου να
επιτρέψει µία τέτοια λειτουργία όλων των χρονοθυρίδων από ένα και µόνο χρήστη.
Επιπρόσθετα οι αρχικές τερµατικές συσκευές που υποστήριζαν το πρότυπο GPRS,
µπορούσαν να χρησιµοποιούσαν ταυτόχρονα µία, δύο ή τρεις χρονοθυρίδες,
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προσφέροντας στον κάθε χρήστη περιορισµένο εύρος ζώνης. Το παραπάνω γεγονός
επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη των 29 κλάσεων που αναφέραµε, από τις οποίες
µόνο η κλάση 18 µπορεί να χρησιµοποιήσει ταυτόχρονα και τις 8 χρονοθυρίδες, ενώ
οι περισσότερες συσκευές δεν ξεπερνούν τις τρεις χρονοθυρίδες σε ταυτόχρονη
λειτουργία.
Συνεπώς η µέγιστη θεωρητική ταχύτητα µετάδοσης θα πρέπει να συγκριθεί µε τους
πραγµατικούς περιορισµούς που προκύπτουν από τη φύση των δικτύων και των
τερµατικών συσκευών. Η πραγµατικότητα είναι ότι τα ασύρµατα δίκτυα είναι πιθανό
να έχουν χαµηλότερο ρυθµό µετάδοσης από τα σταθερά δίκτυα. Το συµπέρασµα
είναι σχετικά υψηλοί ρυθµοί µετάδοσης δεν θα είναι διαθέσιµοι στους χρήστες µέχρι
την εισαγωγή πιο προηγµένων τεχνολογιών όπως τα συστήµατα EDGE (Enhanced
Data rates for GSM Evolution) και UMTS (Universal Mobile Telephone System) .
Μη βέλτιστη διαµόρφωση. Το GPRS βασίζεται σε µία διαµόρφωση που όπως
αναφέρεται ονοµάζεται GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Από την άλλη
πλευρά τα συστήµατα EDGE και UMTS χρησιµοποιούν ένα νέο σχήµα
διαµόρφωσης, το οποίο επιτρέπει έναν αρκετά υψηλότερο ρυθµό δεδοµένων µέσω
του αέρα. Η διαµόρφωση αυτή ονοµάζεται 8 PSK (8 Phase Shift Keying).
Προβλέπεται λοιπόν η ανάγκη εισαγωγής της παραπάνω διαµόρφωσης για την
µετάβαση στα συστήµατα τρίτης γενιάς, η οποία αποτελεί µία σηµαντική επένδυση,
που επιβάλλει και την χρήση των συστηµάτων EDGE αρχικά.
Καθυστερήσεις Μετάδοσης. Τα πακέτα µετά την τεµαχιοποίηση της πληροφορίας
στον δέκτη, αποστέλλονται σε διαφορετικούς δρόµους µε σκοπό να φτάσουν στον
ίδιο προορισµό. Αυτό εισάγει την πιθανότητα απώλειας ή της αλλαγής του
περιεχοµένου ενός πακέτου, κατά την µετάδοση διαµέσου του αέρα.
Οι αρχικές προδιαγραφές του GPRS είχαν λάβει υπόψη τους αυτά τα χαρακτηριστικά
του ασύρµατου δικτύου και είχαν φροντίσει να ενσωµατώσουν στο πρότυπο αυτό
τεχνικές ελέγχου της ακεραιότητας των δεδοµένων και τεχνικές επαναµετάδοσης. Με
τις τεχνικές αυτές εξασφαλίζουµε ότι τα δεδοµένα θα φτάσουν στον προορισµό τους
αλλά καθυστερήσεις µετάδοσης θα υπάρξουν, συνεπώς για εφαρµογές στις οποίες
απαιτείται συγχρονισµός στην αποστολή δεδοµένων, όπως είναι η µετάδοση σήµα
Video µε καλή ποιότητα, είναι προτιµότερο να προτιµηθεί η λύση του HSCSD. Το
HSCSD διατηρεί µία σύνδεση ανά χρήστη, ο οποίος µπορεί να καταλάβει µέχρι 4
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χρονοθυρίδες ταυτόχρονα. Επειδή διατηρείται αυτή η σύνδεση από τον δέκτη στον
αποστολέα οι καθυστερήσεις µετάδοσης είναι λιγότερο πιθανές .
∆εν υπάρχει υπηρεσία αποθήκευσης και προώθησης. Η µέθοδος Store and
Forward, που είναι η κεντρική ιδέα των κέντρων εξυπηρέτησης µηνυµάτων SMS, δεν
έχει ενσωµατωθεί στο GPRS. Υπάρχει η διασύνδεση µόνο µηνυµάτων SMS στο
GPRS.
Απαιτήσεις στον σχεδιασµό συσκευών. Οι νέες τερµατικές συσκευές πρέπει να
ικανοποιούν πολλές προϋποθέσεις, που κάνουν την σχεδίαση τους πολύπλοκη. Τα
κινητά πρέπει να υποστηρίζουν πολλά πρότυπα µετάδοσης και πολλά πρωτόκολλα.
Ένας λόγος που το GPRS δεν φτάνει την µέγιστη θεωρητική ταχύτητα είναι ότι
υποφέρει από προβλήµατα υπερθέρµανσης, όπως συνέβαινε και µε τα κινητά που
υποστηρίζουν το πρότυπο HSCSD.
4.3.4

Πορεία της εφαρµογής του GPRS.

Όταν µία νέα υπηρεσία παρουσιάζεται στην αγορά, υπάρχουν κάποια στάδια, από τα
οποία πρέπει να περάσει πριν εδραιωθεί και αρχίσει η εµπορική της εκµετάλλευση.
Τα στάδια εξέλιξης της υπηρεσίας GPRS περιλάµβαναν την προτυποποίηση, την
κατασκευή της υποδοµής, τις δοκιµές του δικτύου, υπογραφή συµβολαίων, την
διαθεσιµότητα νέων τερµατικών συσκευών και την ανάπτυξη κατάλληλων
εφαρµογών. Ο πίνακας 5 δείχνει την πορεία του GPRS προς την εδραίωση του.

Πίνακας 5: Ιστορική Αναδροµή του GPRS.
Ηµεροµηνία

Επίτευγµα

1999

- Οι διαχειριστές των δικτύων υπογράφουν δοκιµαστικά συµβόλαια για την
υποδοµή του GPRS

2000
Καλοκαίρι 2000

- Ενσωµάτωση της υποδοµής του GPRS στα δίκτυα GSM
- Γίνονται διαθέσιµες οι πρώτες δοκιµαστικές εφαρµογές σε GPRS.
Τυπικός ρυθµός µετάδοσης 28 Kbps
- ΟΙ BT Cellnet και T-Mobil παρέχουν δοκιµαστικές υπηρεσίες

Αρχές 2001

- Οι πρώτες τερµατικές συσκευές GPRS γίνονται διαθέσιµες σε εµπορικές
ποσότητες

2001

- Οι διαχειριστές του δικτύου παρέχουν υπηρεσίες GPRS σε εµπορικό

Σελίδα ΠΕ 11-28

INNACT-RWG 2002 – 2003

Παραδοτέο Π11

επίπεδο
- Οι πρώτοι χρήστες του GPRS αρχίζουν να το χρησιµοποιούν τακτικά για
µη φωνητικές επικοινωνίες
2001-2

- Η είσοδος του κάθε χρήστη φτάνει τα 56 Kbps
- Νέες εφαρµογές, υψηλότεροι ρυθµοί µετάδοσης, µεγαλύτερη
χωρητικότητα δικτύων και ικανότερα κινητά πυροδοτούν την χρήση του
GPRS

2002

- Η τυπική είσοδος δεδοµένων ανά χρήστη είναι 112 Kbps
- Η δεύτερη φάση του GPRS / EDGE αρχίζει να εξελίσσεται στην πράξη

2002

- Το GPRS έχει φτάσει σε ένα κρίσιµο σηµείο µαζικής χρήσης

2003

- Προβλέπεται η εµπορική άφιξη του UMTS

Όπως ακριβώς συνέβη και µε το σύστηµα GSM, το GPRS θα εισαχθεί στην αγορά σε
φάσεις. Η φάση 1, την οποία διανύουµε έχει πλήρως καθοριστεί και σχεδόν
υλοποιηθεί εµπορικά. Σήµερα υποστηρίζεται η µετάδοση από σηµείο σε σηµείο
(Point to Point Transmission) αλλά δεν υποστηρίζεται ακόµα η µετάδοση από ένα
χρήστη σε πολλούς ταυτόχρονα (Point to Multipoint Transmission).
Η δεύτερη φάση εισαγωγής του GPRS, δεν έχει καθοριστεί πλήρως ακόµα αλλά
αναµένεται να υποστηρίζονται υψηλότεροι ρυθµοί µετάδοσης δεδοµένων, µε την
ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών όπως τα πρότυπα EDGE / UMTS καθώς και
υποστήριξη της µετάδοσης από ένα σηµείο σε πολλαπλούς προορισµούς, δηλαδή από
ένα χρήστη του GPRS σε πολλούς χρήστες µε µία κλήση ταυτόχρονα. Η εικόνα 11.7
δείχνει ακριβώς την χρονολογική σειρά εισαγωγής των τεχνολογιών ασύρµατης
µετάδοσης δεδοµένων καθώς και τους πολλαπλούς δρόµους, µέσω των οποίων θα
φτάσουµε στις τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
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Σχήµα 11.7:Η αναµενόµενη τεχνολογική εξέλιξη µέχρι τις τεχνολογίες τρίτης γενιάς

Υπηρεσίες Εύρεσης Στίγµατος (Positioning). Οι υπηρεσίες που σχετίζονται µε την
θέση ενός οχήµατος ή ενός χρήστη συνδυάζουν συστήµατα εύρεσης θέσης από
δορυφόρο. Το παγκόσµιο σύστηµα εύρεσης στίγµατος GPS (Global Positioning
System) είναι ένα δωρεάν στη χρήση του σύστηµα που αποτελείται από 24
δορυφόρους, το οποίο το διαχειρίζεται το υπουργείο αµύνης των Η.Π.Α. Κάθε
χρήστης µε ένα δέκτη GPS µπορεί να µάθει το στίγµα του ανά πάσα στιγµή.
Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι εξαιρετικά χρήσιµες σε περιπτώσεις εντοπισµού
κλεµµένων οχηµάτων και διάγνωσης της κατάστασης ενός οχήµατος. Τα µηνύµατα
SMS είναι ιδανικά για την µεταφορά των συντεταγµένων GPS αφού αυτές δεν
ξεπερνούν σε µήκος τους 60 χαρακτήρες.
4.4

Σύγκριση GPRS και HSCSD.

Το δίληµµα της επιλογής ανάµεσα σε GPRS και HSCSD έχει απασχολήσει όλους
τους διαχειριστές δικτύων και παρόλο που προσφέρουν παρόµοιους ρυθµούς
µετάδοσης, οι διαφορές του υπάρχουν στις εφαρµογές που εξυπηρετεί η κάθε
τεχνολογία µε βέλτιστο τρόπο καθώς και το αντίκτυπο που έχει η εισαγωγή µίας
τέτοιας τεχνολογίας στην ήδη υπάρχουσα υποδοµή του δικτύου.
Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του HSCSD είναι η δυνατότητα του να εξυπηρετήσει
εφαρµογές που απαιτούν µεταδόσεις πραγµατικού χρόνου και µάλιστα παρέχοντας
σχετικές εγγυήσεις για την παρεχόµενη ποιότητα. Λόγω της µεταγωγής κυκλώµατος,
όπως αναφέραµε µε λεπτοµέρειες σε προηγούµενη παράγραφο, η πλατφόρµα
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αναθέτει ένα αφιερωµένο κύκλωµα σε κάθε χρήστη για όλη την διάρκεια της κλήσης.
Η ενέργεια αυτή διαβεβαιώνει την παροχή σταθερού ρυθµού µετάδοσης κυρίως για
εφαρµογές που απαιτούν υψηλό και σταθερό ρυθµό µετάδοσης, όπως η µετάδοση
Video σε πραγµατικό χρόνο.
Ο ρυθµός µετάδοση φτάνει µέχρι τα 57.6 Kbps µε την χρήση 4 καναλιών. Βέβαια η
χρήση 4 καναλιών συνεπάγεται την αύξηση του κόστους κατά τον ίδιο παράγοντα,
γεγονός που αποτελεί το βασικό επιχείρηµα των επικριτών αυτής της πλατφόρµας,
αφού θεωρούν την αυξηµένη χρέωση του πελάτη µη πρακτική λύση.
Τέλος στα πλεονεκτήµατα του συγκαταλέγονται η εύκολη αναβάθµιση της υποδοµής
του δικτύου, αφού απαιτούνται µόνο αναβαθµίσεις λογισµικού, ενώ η διαδικασία της
χρέωσης δεν αλλάζει αφού διατηρείται η χρέωση µε το χρόνο της κλήσης.
Από την άλλη πλευρά στα πλεονεκτήµατα του GPRS συγκαταλέγονται η
συµβατότητα µε το διαδίκτυο και τις εφαρµογές που τρέχουν σε αυτό. Η µετάδοση
πακέτων πλέον εξασφαλίζει την βέλτιστη διαχείριση των πόρων του δικτύου, αφού οι
πόροι αναθέτονται στους χρήστες µετά από αίτηση εξυπηρέτησης.
Ένα σηµαντικό όφελος για τους χρήστες είναι η παροχή υψηλών ρυθµών µετάδοσης
χωρίς να πολλαπλασιάζεται η χρέωση ανάλογα µε τον αριθµό των καναλιών που
χρησιµοποιούνται. Η χρέωση πλέον γίνεται ανάλογα µε τον όγκο των δεδοµένων που
στέλνει ή λαµβάνει ένας χρήστης στο κινητό του. Βέβαια αυτό αποτελεί µειονέκτηµα
του GPRS από την πλευρά του διαχειριστή του δικτύου, καθώς απαιτείται η αλλαγή
του τρόπου χρέωσης και η ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος, το οποίο θα µετρά τα
δεδοµένα – που είναι αρκετά δύσκολη διαδικασία – και θα χρεώνει το χρήστη, ενώ
παράλληλα θα συνυπάρχει µε το παλιό χρεωστικό σύστηµα χρονοχρέωσης των
κλήσεων.
Βέβαια η αλλαγή της υποδοµής του δικτύου, που αποτελεί µία σηµαντική επένδυση
για κάθε δίκτυο, είναι απαραίτητη για την µετάβαση στα συστήµατα τρίτης γενιάς.
Επειδή όλες οι νέες τεχνολογίες βασίζονται στην µεταγωγή πακέτων, η µετάβαση από
το GPRS στα συστήµατα EDGE και UMTS θα απαιτήσει µόνο αναβαθµίσεις στο
λογισµικό. Αντίθετα η µετάβαση από το HSCSD στα συστήµατα τρίτης γενιάς θα
απαιτήσει µία σηµαντική αλλαγή στην υποδοµή του δικτύου.
Παρατηρούµε ότι όλοι οι φορείς υπηρεσιών θα αναγκαστούν να αλλάξουν την
υποδοµή του δικτύου τους είτε επιλέξουν το GPRS είτε το HSCSD. Συνεπώς η
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απόφαση εξαρτάται από το είδος των παρεχόµενων υπηρεσιών και την διάθεση των
χρηστών απέναντι στις παραπάνω τεχνολογίες.
Αναφέρουµε τέλος τα αποτελέσµατα µίας µελέτης µέτρησης της απόδοσης των δύο
παραπάνω προτύπων µετάδοσης. Συνοπτικά τα συµπεράσµατα τους ήταν τα εξής:



Σε συνθήκες καλής ποιότητας λαµβανοµένου σήµατος και το GPRS

και το HSCSD έδωσαν καλύτερα αποτελέσµατα από τις κλασικές εφαρµογές
δεδοµένων του συστήµατος GSM σε χρόνο απόκρισης και σε έξοδο
(Throughput).


Σε συνθήκες ακινησίας του χρήστη και τα δύο πρωτόκολλα έδωσαν

σταθερά αποτελέσµατα όσον αφορά στα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.


Σε περιπτώσεις κίνησης του δέκτη τόσο ο ρυθµός µετάδοσης όσο

και ο χρόνος απόκρισης µεταβαλλόταν απότοµα, µε µεγάλες αποκλίσεις. Στο
HSCSD υπήρχαν συχνές διακοπές στη σύνδεση µε το δίκτυο, ενώ στο GPRS
υπήρχαν πολλές παύσεις στη µετάδοση δεδοµένων.


Η αιτία της µειωµένης απόδοσης στην περίπτωση του κινούµενου

δέκτη είναι το πρωτόκολλο TCP το οποίο δεν µπορεί να λειτουργήσει πλήρως µε
τις προδιαγραφές της µετάδοσης είτε του GPRS είτε του HSCSD και µείωνε την
απόδοση επειδή προκαλούσε πολλές µη απαιτούµενες επαναλήψεις στην
µετάδοση.
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ GPS/GPRS VGP11A

Οι συσκευές VGP11A, αποτελούν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα λήψης στίγµατος
GPS και ασύρµατης µετάδοσής αυτού, µέσω του GPRS συστήµατος ασύρµατης
µεταφοράς δεδοµένων.
Η συσκευή VGP11A φαίνεται στην εικόνα 11.8

Σχήµα 11.8: VGP11A συσκευή (ενσωµατωµένα δέκτης GPS – GPRS modem)
Στην εικόνα µπορούµε να δούµε τις υποδοχές για τις δύο κεραίες. Με χρώµα χρυσό
είναι η υποδοχή της κεραίας του GPS συστήµατος, η οποία δέχεται τα GPS σήµατα
από τους δορυφόρους µε τους οποίους είναι δυνατή την εκάστοτε στιγµή η
επικοινωνία. Στην ασηµένια υποδοχή συνδέουµε την GPRS κεραία, η οποία
χρησιµοποιείται από το ενσωµατωµένο GPRS modem για να λαµβάνει και να στέλνει
τα δεδοµένα σύρµατα µέσω GPRS δικτύου ασύρµατης επικοινωνίας.
Παρατηρούµε ότι η συσκευή διαθέτει και υποδοχή RS232 για σειριακή σύνδεσή της
σε

Ηλεκτρονικό

Υπολογιστή.

Η

θύρα

αυτή

χρησιµεύει

στην

αρχική

παραµετροποίηση της συσκευής, πριν από την οποία δεν είναι σε θέση να συνδεθεί
στο GPRS δίκτυο και να στείλει / λάβει τα όποια δεδοµένα στίγµατος ή
παραµετροποίησης ασύρµατα.
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Στην εικόνα δεν φαίνονται ορισµένα βασικά στοιχεία της συσκευής που βρίσκονται
από την πίσω πλευρά της συσκευής. Αυτά περιλαµβάνουν ένα LED χρώµατος
πράσινου, του οποίου ο ρυθµός ανοίγµατος / σβησίµατος µας δείχνει την κατάσταση
λειτουργίας της συσκευής. Υπάρχει µια υποδοχή στην οποία εισάγουµε την κάρτα
SIM στο GPRS modem, για να µπορεί αυτό να συνδεθεί στο δίκτυο κινητής
τηλεφωνίας. Επίσης υπάρχουν υποδοχές, 16 στον αριθµό από τις οποίες φεύγουν
καλώδια τα οποία µπορούν να συνδεθούν σε συγκεκριµένες τάσεις, λαµβάνοντας
έτσι κάποιους συναγερµούς ως προς την λειτουργία διαφόρων άλλων συσκευών.
5.1

Σύστηµα GPS

Το παγκόσµιο σύστηµα εύρεσης στίγµατος GPS (Global Positioning System) είναι
ένα δωρεάν στη χρήση του σύστηµα που αποτελείται από 24 δορυφόρους. Κάθε
χρήστης µε ένα δέκτη GPS µπορεί να µάθει το στίγµα του ανά πάσα στιγµή. Υπάρχει
µια ευρεία αγορά GPS δεκτών για κάθε χρήση, µε το κόστος που κυµαίνεται ανάλογα
µε την ακρίβεια που θέλουµε να έχουµε το στίγµα της θέσης µας και την ταχύτητα
ανανέωσης του σήµατος αυτού.
5.1.1

Περιγραφή λειτουργίας του GPS συστήµατος

Οι δέκτες GPS υπολογίζουν την απόσταση του δέκτη από ένα δορυφόρο. Μόλις γίνει
γνωστή η απόσταση αυτή, ο δέκτης γνωρίζει ότι βρίσκεται κάπου µέσα στην ιδεατή
σφαίρα µε κέντρο τον δορυφόρο και ακτίνα την απόσταση που βρήκε.
Αν βρεθεί και η απόσταση από δεύτερο δορυφόρο, έχουµε µια δεύτερη ιδεατή
σφαίρα, και ο δέκτης γνωρίζει ότι βρίσκεται σε σηµείο του κύκλου που προκύπτει
από την τοµή των δύο σφαιρών.
Τέλος µε µια µέτρηση απόστασης από τρίτο δορυφόρο, τα σηµεία που µπορεί να
βρίσκεται ο δέκτης περιορίζονται σε 2 από την τοµή του κύκλου µε την νέα σφαίρα.
Το ένα από τα δύο σηµεία απορρίπτεται εύκολα λόγω του µεγάλου του ύψους και
έχουµε τον εντοπισµό του GPS στο ακριβές σηµείο.
Για τον υπολογισµό της απόστασης του δέκτη από τον δορυφόρο, χρειάζονται δύο
στοιχεία, ο χρόνος και η ταχύτητα. Οι δορυφόροι στέλνουν ένα συνεχές σήµα, το
οποίο λαµβάνει ο δέκτης. Από τον σήµα αυτό, υπολογίζει τον χρόνο που έκανε να
φτάσει από τον δορυφόρο στον δέκτη. Πολλαπλασιάζοντας τον χρόνο αυτόν µε την
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ταχύτητα του σήµατος (ταχύτητα του φωτός), παίρνουµε την απόσταση από τον
δορυφόρο.
Ο υπολογισµός του χρόνου που έκανε να φτάσει το σήµα, γίνεται µε µια σύγκριση
του λαµβανοµένου σήµατος από τον δορυφόρο, µε ένα παρόµοιο σήµα που
αναπαράγει ο δέκτης εσωτερικά σε απόλυτο συγχρονισµό µε τον δορυφόρο. Το σήµα
είναι ψευδο-τυχαίο βάσει κάποιου συγκεκριµένου αλγορίθµου, ίδιου για τον
δορυφόρο και τον δέκτη. Κάθε κοµµάτι του σήµατος είναι διαφορετικό από κάθε
άλλο και κάθε δορυφόρος έχει διαφορετικό ψεύδο-κώδικα. Από την σύγκριση
βρίσκουµε πόσο καθυστερεί τον σήµα του δορυφόρου σε σχέση µε το εσωτερικό ίδιο
σήµα και συνεπώς τον χρόνο που έκανε να φτάσει στον δέκτη.

Σχήµα 11.8:

Τρόπος υπολογισµού της απόστασης µε την σύγκριση των

συγχρονισµένων σηµάτων

Σχήµα 11.9:

Αναλυτικά σήµατα των GPS δορυφόρων

Το τελευταίο στοιχείο που χρειαζόµαστε είναι οι θέσεις των τριών δορυφόρων ως
προς την γη, ώστε η τοµή των σφαιρών να µπορεί να εντοπιστεί γεωγραφικά. Ο κάθε
δέκτης έχει αποθηκευµένα στοιχεία για την θέση κάθε δορυφόρου την κάθε χρονική
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στιγµή. Αλλά υπάρχει περίπτωση τα δεδοµένα αυτά να µην είναι ακριβή και
χρειάζονται διόρθωση. Τα δεδοµένα για την διόρθωση αυτή στέλνονται επίσης από
τον κάθε δορυφόρο µαζί µε το ψεύδο-τυχαίο σήµα, και περιέχουν διορθώσεις ως προς
τα ακριβή χαρακτηριστικά της τροχιάς του.
Συνήθως για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντοπισµού του δέκτη χρειάζεται και
επικοινωνία µε ένα τέταρτο δορυφόρο από τον οποίο και υπολογίζεται η τυχόν
απόκλιση του ρολογιού του δέκτη από απ το χρόνο του συστήµατος GPS, ώστε να
έχουµε τον επιθυµητό συγχρονισµό δέκτη-δορυφόρου κατά την λήψη του σήµατος,
από το οποίο θα υπολογιστεί ο χρόνος που έκανε να φτάσει αυτό στον δέκτη, και
κατόπιν η απόστασή του από τον δορυφόρο. Αν τα ρολόγια του δέκτη και των
δορυφόρων ήταν απόλυτα συγχρονισµένα, η µέτρηση της απόστασης από τον
τέταρτο δορυφόρο θα έδινε µια νοητή σφαίρα που θα πέρναγε από το σηµείο τοµής
των τριών πρώτων σφαιρών. Λόγω του σφάλµατος συγχρονισµού αυτό δεν συµβαίνει
και ο δέκτης προβαίνει σε διορθώσεις του χρονισµού του, ώστε οι τέσσερις σφαίρες
να τέµνονται στο ίδιο σηµείο. Έτσι έρχεται σε απόλυτο συγχρονισµό µε τα ατοµικά
ρολόγια των δορυφόρων.

Σχήµα 11.10: Απεικόνιση τροχιών GPS δορυφόρων
5.1.2

Βασικές αιτίες απόκλισης από την πραγµατική θέση
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Για τα βασικά GPS (χωρίς διαφορική διόρθωση), η ακρίβεια ενός κινούµενου GPS
δέκτη είναι περίπου στα +/- 15 µέτρα.
Οι λόγοι της παρατηρούµενης απόκλισης είναι ποικίλοι:
Ατµοσφαιρικά λάθη +/- 5 µέτρα
Σφάλµα λόγω ιονόσφαιρας
Η ιονόσφαιρα είναι µια συγκέντρωση ιονισµένων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα. Το
σήµα από τον δορυφόρο παρουσιάζει µια ελάττωση της ταχύτητάς του καθώς περνάει
µέσα από την ιονόσφαιρα. Η καθυστέρηση αυτή του σήµατος, κάνει τον δέκτη να
υπολογίζει ελαφρώς λανθασµένα την απόσταση από τον δορυφόρο.
HDOP (Horizontal Dilution of Precision) +/- 5 µέτρα
Η οριζόντια απώλεια ακρίβειας (HDOP) προκαλείται από την γεωµετρία της
κατανοµής των δορυφόρων. Αν ο δέκτης χρησιµοποιεί δορυφόρους που
συγκεντρώνονται στην ίδια περιοχή του ουρανού, αντί να είναι κατανεµηµένοι σε
διάφορα σηµεία του ορίζοντα, η θέση του δέκτη γίνεται ολοένα και πιο ασαφής.
Ephemeris σφάλµα +/- 2 µέτρα
Ephemeris είναι τα δεδοµένα που στέλνει ο δορυφόρος για την διόρθωση της θέσης
και της τροχιάς του. ∆ιαφέρει από το almanac που είναι τα στοιχεία που έχει ο κάθε
δέκτης αποθηκευµένα για την θέση όλων των δορυφόρων κάθε χρονική στιγµή. Οι
δορυφόροι εκτοξεύονται σε πολύ ακριβείς τροχιές. Κάθε τυχόν αλλαγή στις
παραµέτρους της τροχιάς, µπορεί να προκαλέσει µικρά σφάλµατα.
Σφάλµα του ρολογιού του δορυφόρου +/- 2 µέτρα
Μικρά σφάλµατα στην ακρίβεια του ατοµικού ρολογιού κάποιων δορυφόρων µπορεί
να προκαλέσει σφάλµα υπολογισµού της απόστασης από αυτούς, και συνεπώς µικρό
σφάλµα στην εκτίµηση της θέσης του δέκτη.
Σφάλµα του δέκτη +/- 1 µέτρο
Ορισµένες φορές ο δέκτης στρογγυλοποιεί αριθµούς, ή κάνει εσφαλµένες πράξεις
λόγω ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών.
5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά ενός GPS δέκτη
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Cold Start
Ο όρος“Cold start” αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ο δέκτης GPS δεν
γνωρίζει την ώρα, την θέση του και τα Almanac – Εephemeris των δορυφόρων.
Warm Start
Ο όρος “Warm start” αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ο δέκτης GPS δεν
γνωρίζει µε ακρίβεια την ώρα και την θέση του όταν αρχίζει η λειτουργία του, και
έχει τα στοιχεία τροχιάς του δορυφόρου (Almanac) αλλά όχι τα δεδοµένα διόρθωσής
της (Ephemeris). Για να λειτουργήσει και να δώσει σωστή µέτρηση, πρέπει να
συγκεντρώσει τα Ephemeris δεδοµένα από 3 τουλάχιστον δορυφόρους.
Hot Start
Ο όρος “Hot start” αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία ο δέκτης GPS, όταν
αρχίζει την λειτουργία του γνωρίζει µε σχετική ακρίβεια την ώρα και την θέση του
και τα δεδοµένα διόρθωσής της τροχιάς (Ephemeris) που δίνει το Almanac.
Update rate
Ο ρυθµός µε τον οποίο η συσκευή GPS ανανεώνει την µέτρηση θέσης. Είναι µια από
τις σηµαντικές παραµέτρους που πρέπει να ληφθεί υπ’όψην κατά την επιλογή του
GPS συστήµατος, µιας και καθορίζει το πόσο γρήγορα µπορούµε να κάνουµε update
της θέσης του ασθενοφόρου.
Reacquisition time
Ο χρόνος που χρειάζεται η συσκευή GPS για να ανακτήσει επικοινωνία µε τους
δορυφόρους, εφ’όσον η χρονική διάρκεια διακοπής του σήµατος είναι αρκετά µικρή.
Είναι σηµαντικό ο χρόνος αυτός να είναι πολύ µικρός, ώστε σε τυχόν διακοπή του
σήµατος λόγω των κτιρίων, να είναι σε θέση το GPS να επανασυνδεθεί ταχύτατα µε
τους δορυφόρους και να πάρει τα όποια δεδοµένα χρειάζεται.
Τροφοδοσία
Η τροφοδοσία µπορεί να γίνεται είτε µέσω επαναφορτιζόµενης µπαταρίας, είτε µέσω
εξωτερικής πηγής κατά προτίµηση των 12V DC ώστε να µπορεί να συνδεθεί εύκολα
σε όχηµα.
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Ακρίβεια µέτρησης θέσης
Η ακρίβεια που θέλουµε στον υπολογισµό της θέσης του οχήµατος, είναι +/- 20
µέτρα. Η επίτευξη της ακρίβειας αυτής µε ένα κοινό GPS δέκτη, είναι δυνατή µε την
χρήση πλέον των 4 δορυφόρων για τον υπολογισµό της θέσης του οχήµατος. Επειδή
τα οχήµατα θα περνάνε µέσα από την πόλη, ενδέχεται η ακρίβεια να κυµαίνεται αν
δεν είναι δυνατό η GPS συσκευή να βρει τόσους δορυφόρους, όσους χρειάζονται για
την επίτευξη της µέτρησης µε ακρίβεια +/- 20 µέτρα.
Κόστος GPS συστήµατος
Το κόστος του κάθε GPS συστήµατος πρέπει να είναι σε λογικά επίπεδα, ώστε να
υπάρχει η ευχέρεια τόσο για οικονοµική επέκταση του συστήµατος σε περισσότερα
ασθενοφόρα αργότερα, όσο και για το οικονοµικό service των συσκευών σε πιθανή
βλάβη ή δυσλειτουργία.
Interface σε Η/Υ
Ορισµένα GPS συστήµατα, δίνουν έξοδο των στοιχείων τους µόνο στην οθόνη που
περιλαµβάνουν. Τέτοια συστήµατα ουσιαστικά δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την αποστολή των επίµαχων στοιχείων που µετράει το GPS εκτός της συσκευής. Το
GPS σύστηµα είναι χρήσιµο να έχει interface προς Η/Υ, αλλιώς περιοριζόµαστε ως
προς τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να µεταδώσουµε και επεξεργαστούµε τα
όποια δεδοµένα αποκοµίζει το GPS.
Αυτόνοµη λειτουργία
Το GPS σύστηµα πρέπει να είναι σε θέση να µεταδώσει τα στοιχεία που αποκοµίζει,
χωρίς να είναι απαραίτητη η µεσολάβηση κάποιου Η/Υ. Είναι λοιπόν επιθυµητό να
έχει interface απ’ευθέιας σε κάποιο σύστηµα ασύρµατης µετάδοσης, όπως CSD, ή
GPRS, το τελευταίο των οποίων και θα χρησιµοποιήσουµε για την αποστολή των
δεδοµένων στο νοσοκοµειακό κέντρο.
Επεκτασιµότητα, modular σύστηµα
Το σύστηµα GPS επιβάλλεται να παρέχει τρόπους ελέγχου των εξόδων του, καθώς
και να παρέχει εισόδους στις οποίες να µπορούµε να συνδέσουµε κάποια επιπλέον
στοιχεία, εκτός του GPS και να τα µεταδώσουµε επίσης µε το ίδιο σύστηµα που
χρησιµοποιείται και για την µετάδοση των µετρήσεων του GPS.
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Επιλογή του καταλληλότερου συστήµατος GPS
Από τα διάφορα OEM και commercial συστήµατα GPS που µελετήθηκαν, αυτό που
ξεχώρισε είναι της εταιρίας Compucon. Η επιλογή έγινε µε γνώµονα το κόστος, την
αξιοπιστία, όσο και την δυνατότητα το σύστηµα να στηθεί και να µπορεί να τεθεί σε
λειτουργία το συντοµότερο δυνατόν.
Μια OEM λύση εξετάστηκε λεπτοµερώς και συνολικά, και παρατίθενται στο
Appendix A (Παράρτηµα Α) διάφορες πιθανές OEM συσκευές GPS που
εξετάστηκαν. Παρά το γεγονός ότι µια τέτοια λύση πιθανώς να ήταν οικονοµικότερη,
παρουσιάζει αρκετά προβλήµατα, τόσο ως προς την υλοποίησή της, αλλά και την
τελική της αξιοπιστίας. Ουσιαστικά, κάνοντας ανάπτυξη ενός συστήµατος από την
αρχή, δεν αρκεί να φτάσουµε σε µια κατάσταση που αυτό να δουλεύει σωστά, γιατί
κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να το προσδιορίσουµε µε απόλυτη ακρίβεια. Οι βασικοί
λοιπόν λόγοι της απόρριψης µιας OEM λύσης, είναι τα προβλήµατα συµβατότητας
και επικοινωνίας των επιµέρους τµηµάτων του, µιας και θα προέρχονται από
διαφορετικούς κατασκευαστές, και η τελική αξιοπιστία του συστήµατος η οποία για
να πιστοποιηθεί θα χρειάζονταν αρκετό χρόνο δοκιµών. Η ευαίσθητη όµως φύση της
εφαρµογής κάνει προτιµητέα µια λύση πιστοποιηµένη ως προς την λειτουργία της και
κατά προτίµηση δοκιµασµένη σε αρκετές εφαρµογές.
Εξετάστηκαν επίσης αρκετά GPS συστήµατα, τα οποία όµως είτε λόγω του υψηλού
τους κόστους, είτε του µικρού τους βαθµού ολοκλήρωσης σαν λύση, δεν
προτιµώνται.
Η επιλογή του συστήµατος GPS της Compucon είναι η βέλτιστη από κάθε άποψη.
Κυρίως όµως δίνει την δυνατότητα της γρήγορης εγκατάστασης, και αξιόπιστης
λειτουργίας, µιας και είναι µια ολοκληρωµένη λύση, τόσο για την εύρεση της θέσης
του οχήµατος µε το σύστηµα GPS, αλλά και µετάδοσης των επιθυµητών δεδοµένων
µε τα πλέον γνωστά ασύρµατα συστήµατα, κυρίως το GPRS σύστηµα, το οποίο και
θα χρησιµοποιήσουµε.
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Περιγραφή τoυ µοντέλου VGP11A GPS/GPRS Vehicle Locator

της Compucon
Πλήρες σύστηµα GPS – Ασύρµατης µετάδοσης δεδοµένων µε GPRS.

Χαρακτηριστικά συσκευής
VGP11A SPECIFICATIONS
Input Voltage

6V - 16V DC

Current Consumption

22 mA (Stand - By)
600mA (On-Line)

Inputs & Outputs

GPS SPECIFICATIONS
Receiver

L1 frequency,C/A code (SPS), 12channel continuous tracking
receiver

Update rate

Once per second

Serial Ports

1

Accuracy, no Position: <20 meters SEP
S/A
Timming, 1pps: <75ns

Digital Input

7

Acquisition

Digital Output

5

Reacquisition: <0.1 s
Warm start: <40 s
Cold start: <50 s

LEDs

1

Datum

WGS-84

i - buttons

3

1 - wire bus

1 (up to 30 devices)

Back-up Battery

1

PRODUCT INFO
VGP11A

P/N

ACCESSORIES (Optional)

PHYSICAL CHARACTERISTICS
Size (WxHxDmm)

90x120x30

VG-H10A

Hands Free

Weight

0,80 kg

VG-S10A

i-button

VG-T10A

Temprature Sensor

VG-B10A

Backup Battery

VG-I10A

5m I/O Cable with Connector

GPRS MODEM SIEMENS MC 35
Dual Band

GSM900/GSM1800

Data

Max . 85.6 kbps

Voice, Fax, SMS
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VGP11A
Η οικογένεια συσκευών VGP11 αποτελεί την βάση της
ολοκληρωµένης λύσης διαχείρισης στόλου οχηµάτων. Η
συσκευή τοποθετείται στο όχηµα και συλλέγει
πληροφορίες για την γεωγραφική θέση (GPS), και την
κατάσταση µέσω αισθητήρων (Sensors) του οχήµατος.
Χρησιµοποιώντας τεχνολογία GSM στέλνει πληροφορίες
για το όχηµα σε πραγµατικό χρόνο µέσω σύνδεσης
δεδοµένων (data), ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα, µε τη
χρήση SMS.

Πεδίο Εφαρµογών

•
•
•

Είσοδοι συναγερµών
Συναγερµοί θέσης οχήµατος
Επεξεργασία πραγµατικού
•
Γενικές Μεταφορές
χρόνου
•
Μεταφορά Προσωπικού
Συγχρονισµός ώρας GPS
•
Μεταφορές Επικίνδυνου Υλικού •
•
Ανοικτή ακρόαση και Hands
•
Σιδηροδροµικές Μεταφορές
Free (Option VG-H10A)
•
Αστικές Συγκοινωνίες
•
Έλεγχος Θερµοκρασίας (Option
•
Εταιρίες ∆ιανοµών
•
Χρηµαταποστολές και Security VG-T10A)
•
∆ιάγνωση περιφερειακών
•
Εταιρίες Courier
•
∆υνατότητα Bar Code Reader
•
Εταιρίες Οδικής Βοήθειας
∆υνατότητα τηλε-τιµολόγησης
•
Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών •
•
∆υνατότητα Location Based
•
Συνεργεία ∆ΕΚΟ
Messaging
•
Επεκτασιµότητα περιφερειακών
•
Προεπιλογή αριθµού κλήσης
•
Ευελιξία προσαρµογής
λειτουργιών
•
Λειτουργία Stand-by / On-line
•
Εύκολη εγκατάσταση
Ιδιότητες
•
Κουµπί πανικού
•
Συνεργασία µε υπάρχων
•
Υπολογισµός στίγµατος GPS
σύστηµα συναγερµού
•
Υπολογισµός ρότας
•
i-button (Option VG-S10A)
•
Αποστολή θέσης οχήµατος
•
Κλειδί ασφαλείας
•
Καταγραφή δροµολογίου
•
∆ικτύωση έως και 30 συσκευών
•
Αποθήκευση στιγµάτων στη
1-wire
µνήµη (15000 Waypoints)
•
∆υνατότητα αξιοποίησης 7
•
Ενσωµατωµένο GSM Modem
Ψηφιακών εισόδων (ραντάρ
•
Παρακολούθηση On-Line
συναγερµού, µαγνητικές επαφές κλπ)
•
∆υναµικό Job Dispatching
και 5 Ψηφιακών εξόδων (σειρήνες,
•
Αποστολή δεδοµένων µε SMS
φώτα κλπ).
•
Αποστολή δεδοµένων µε
•
Ασφάλεια χειρισµού της
µεταφορά αρχείων
συσκευής µε κωδικό PIN
•
Συµπίεση δεδοµένων
•
Λογισµικό διαχείρισης στόλου
•
Τηλεχειρισµός οχήµατος
οχηµάτων V-FLEET
•
Αποµακρυσµένη αλλαγή
λειτουργικού
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Η συσκευή που θα χρησιµοποιήσουµε είναι το νέο µοντέλο VGP11A της Compucon.
Οι βελτιώσεις από τον µοντέλο VGP10A στο VGP11A το οποίο και προτιµήθηκε,
περιλαµβάνουν και την ενσωµάτωση GPRS συστήµατος µετάδοσης δεδοµένων σε
αυτό.
Παρατηρούµε ότι το σύστηµα µετάδοσης του µοντέλου VGP10A είναι το GSM
EGSM900/GSM1800. Ο ρυθµός µεταφοράς δεδοµένων είναι µόλις 9.6Kbps. Το νέο
µοντέλο VGP11A βασίζεται στο σύστηµα ασύρµατης µετάδοσης GPRS. Για την
GPRS µετάδοση χρησιµοποιείται το MC35 modem, τα χαρακτηριστικά του οποίου
φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SIEMENS MC 35
Input Voltage

8 - 30V DC

Current consumption
Idle (registered)

<3.5mA

Speech

300mA

Power down

100µA

GPRS

Max . 85.6 kbps

Bands

GSM900, GSM1800

Size (WxHxDmm)

65x74x33

Ο δορυφορικός δέκτης είναι νέας τεχνολογίας µε 12 κανάλια λήψης, πράγµα που
σηµαίνει ότι µπορεί να πάρει πληροφορία από 12 δορυφόρους ταυτόχρονα και έτσι
να αυξήσει την ακρίβεια µε την οποία θα υπολογίσει τη θέση του. Οι παλαιότεροι
δέκτες είχαν 4, 6, ή 8 κανάλια και ακρίβεια της τάξης των 100µ. Με τον δέκτη των 12
καναλιών η ακρίβεια βελτιώνεται στα 20µ.
Η τροφοδοσία µπορεί να γίνει από την µπαταρία του αυτοκινήτου µε 12V DC.
Παρέχεται τόσο σειριακή θύρα επικοινωνίας για σύνδεση µε Η/Υ, καθώς και επαρκής
αριθµός ψηφιακών εισόδων/εξόδων για επικοινωνία µε εξωτερικές συσκευές. Ο
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χρόνος που χρειάζεται η συσκευή για να κάνει ενηµέρωση της νέας θέσης του
ασθενοφόρου, είναι 1 δευτερόλεπτο που κρίνεται επαρκές ώστε να έχουµε ένα
αποδεκτό ρυθµό ανανέωσης της θέσης του. Ο χρόνος που χρειάζεται για να
επανακτήσει η συσκευή επικοινωνία µε τους δορυφόρους είναι 0.1 δευτερόλεπτα,
τιµή πολύ καλή, ειδικά γα το περιβάλλον στο οποίο θα κινείται το ασθενοφόρο,
δηλαδή µέσα στην πόλη, το οποίο µπορεί µα προκαλέσει εύκολα την διακοπή
επικοινωνίας µε κάποιον δορυφόρο, κυρίως λόγω των κτιρίων.
Οι τιµές για τους Cold start, Warm start χρόνους είναι ικανοποιητικές και απόλυτα
επαρκείς για την χρήση που προορίζεται ο δέκτης. Η µέγιστη ταχύτητα των 85.6
Kbps κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική. Παρά το γεγονός ότι οι πραγµατικές τιµές της
ταχύτητας µετάδοσης, θα είναι αισθητά µικρότερες των 85.6 Kbps, το GPRS είναι η
ταχύτερη λύση, αλλά συνάµα µε πολύ µικρότερο κόστος από οποιαδήποτε άλλη. Για
την επίτευξη παραπλήσιων ταχυτήτων σε σύστηµα GSM, χρειάζεται µίσθωση άνω
των 2 καναλιών επικοινωνίας, µε την αντίστοιχη επιβάρυνση στο κόστος, αλλά και µε
χρονοχρέωση κατά την χρήση τους. Στο σύστηµα GPRS, η χρέωση γίνεται µε βάση
τον όγκο των δεδοµένων που µεταδόθηκαν και ως εκ τούτου µπορούµε να έχουµε
µόνιµη σύνδεση χωρίς χρονοχρέωση, πράγµα που ελαττώνει κατά πολύ το κόστος της
µετάδοσης των δεδοµένων προς το νοσοκοµειακό κέντρο.
Από το κινητό µπορούν να υποστηριχθούν όλες οι λειτουργίες εκτός από την
ανάγνωση της µνήµης και αναβάθµιση λογισµικού. Προς το παρόν έχουν υλοποιηθεί
οι λειτουργίες χειρισµού των 5 ψηφιακών του εξόδων καθώς και της λήψης
γεωγραφικού στίγµατος (γεωγραφικό µήκος, πλάτος, ταχύτητα και κατεύθυνση). Η
ταχύτητα αποστολής είναι υψηλή, στα 85.6 kbps το µέγιστο µε το GPRS σύστηµα. Το
σύστηµα GPRS που προτείνεται είναι το Siemens MC35.
Οι πληροφορίες από το GPS για την θέση του κάθε ασθενοφόρου θα δίνονται µέσω
του GPRS συστήµατος στο νοσοκοµειακό κέντρο, µαζί µε ένα αναγνωριστικό tag για
κάθε ασθενοφόρο. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµες υπό
µορφή στίγµατος σε ηλεκτρονικό χάρτη των Πατρών, ώστε αν προκύψει κάποιο
περιστατικό σε συγκεκριµένη περιοχή, το κέντρο να επισηµάνει το ασθενοφόρο
πλησιέστερα στο συµβάν και µέσα από το Tetra σύστηµα επικοινωνίας να
επικοινωνήσει µε αυτό, στέλνοντάς το άµεσα στην περιοχή του περιστατικού.
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Software επικοινωνίας και ένδειξης στίγµατος ασθενοφόρων

Το κάθε ασθενοφόρο θα εκπέµπει την θέση του στο νοσοκοµειακό κέντρο την οποία
θα έχει αποκοµίσει το εγκατεστηµένο σε αυτό GPS σύστηµα, µαζί µε όποια άλλα
στοιχεία κρίνεται απαραίτητο, όπως ο αριθµός του ασθενοφόρου και άλλα. Τα
στοιχεία αυτά θα λαµβάνονται από το νοσοκοµειακό κέντρο ελέγχου των
ασθενοφόρων, και θα απεικονίζονται σε ειδικό λογισµικό. Το λογισµικό αυτό πρέπει
να είναι συµβατό µε το σύστηµα µετάδοσης των δεδοµένων από το ασθενοφόρο,
ώστε να έχουµε σωστή και άµεση λήψη των δεδοµένων. Η θέση του ασθενοφόρου
πρέπει να απεικονίζεται σε αναλυτικό χάρτη των Πατρών, µε ευδιάκριτο φωτεινό
σήµα, και το σήµα να ανανεώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα επιτρέπει ο
συνδυασµός του ρυθµού ανανέωσης της θέσης από το GPS και ταχύτητα µετάδοσης
του GPRS συστήµατος. Επιπλέον, το κάθε φωτεινό σήµα πρέπει να συνοδεύεται από
τον αριθµό του ασθενοφόρου στο οποίο αντιστοιχεί.
Ένα από τα προγράµµατα που εξετάστηκαν, είναι το πρόγραµµα V-FLEET- GPRS,
της εταιρίας Compucon, το οποίο είναι απόλυτα συµβατό µε το σύστηµα VGP11A το
οποίο και θα χρησιµοποιήσουµε. Το λογισµικό V-FLEET πληρεί όλες τις
προαναφερθείσες προϋποθέσεις και συνάµα έχει δοκιµαστεί και λειτουργεί ήδη σε
συνεργασία µε το GPS σύστηµα που θα χρησιµοποιήσουµε, σε ποικίλες εφαρµογές.
5.5 GSM / GPRS Modem MC35
Οι συσκευές VGP11A συνοδεύονται και από ένα modem GPRS. Το modem αυτό
συνδέεται σειριακά µε τον Η/Υ της Βάσης ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων και µε
αυτό µπορούµε να στείλουµε από τον Η/Υ µηνύµατα και δεδοµένα ασύρµατα σε
κάποιο άλλο τηλέφωνο. Η λειτουργία του ως προς τις συσκευές VGP11A είναι η
αποστολή / λήψη δεδοµένων προς και από αυτές µέσω SMS µηνυµάτων, τα οποία
στέλνει το πρόγραµµα VFLEET αυτόµατα ανάλογα µε την εντολή την οποία θέλουµε
να χρησιµοποιήσουµε.
Το modem MC35 έχει υποδοχή για την εισαγωγή της κάρτας SIM για να µπορεί αυτό
να συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να µπορέσουµε να στείλουµε ή να
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λάβουµε δεδοµένα από τις VGP11A συσκευές, πρέπει να παραµετροποιηθούν οι
συσκευές VGP11A καθώς και το πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Στόλου Οχηµάτων
VFLEET. Στις συσκευές πρέπει να περάσουµε σαν παράµετρο το τηλέφωνο του
GPRS modem που αντιστοιχεί στην SIM κάρτα που έχουµε εισάγει σε αυτό, και να
ενεργοποιήσουµε την δυνατότητα λήψης και αποστολής SMS από το συγκεκριµένο
τηλέφωνο. Αυτό µπορεί να γίνει µέσα από το VFLET πρόγραµµα και εφόσον η
συσκευή είναι συνδεδεµένη σειριακά στον Η/Υ της Βάσης µε καλώδιο ή ασύρµατα
στο δίκτυο GPRS. Επίσης το VFLEET πρέπει να ενηµερωθεί για τον αριθµό του
τηλεφώνου που χρησιµοποιεί η εκάστοτε συσκευή κατά την σύνδεσή της στο
ασύρµατο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ώστε να µπορεί να ρυθµίσει το MC35 GPRS
modem να στείλει τα SMS στο κατάλληλο τηλέφωνο.
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6. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ROUTER CISCO 1760 ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΛΗΨΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Τα πακέτα δεδοµένων για: 1) την θέση των οχηµάτων εκτάκτης ανάγκης, 2) τα
βιοσήµατα για την επέκταση του συστήµατος ασύρµατης τηλε-ιατρικής, 3) τις
ασύρµατες φωτογραφίες από το εσωτερικό του οχήµατος πολυπλέκονται και µέσω
ενός διακοµιστή (router) αποπλέκονται στο ΤΕΠ του ΠΓΝΠ έτσι ώστε το κατάλληλο
πακέτο δεδοµένων να εµφανιστεί στην κονσόλα του αρµόδιου υπολογιστή για την
επεξεργασία του. Στην συνέχεια της 6ης ενότητας του ΠΕ11, παρουσιάζεται ο
πυρήνας του ΤΕΠ µέσω του οποίου διέρχονται όλα τα δεδοµένα. Αυτός ο πυρήνας
αποτελείται από ένα router της εταιρείας CISCO και συνδέεται στο διαδίκτυο µέσω
µιάς γραµµής ADSL 384/128 Kbps.
6.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ROUTER CONFIGURATION
Αναλύουµε την ακόλουθη διαµόρφωση του Router CISCO 1760, ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την παραλαβή / αποστολή των πακέτων δεδοµένων µέσω του
διαδικτύου. Τα πακέτα περνάνε µέσα από ένα GRE tunnel το οποίο βρίσκεται
ανάµεσα από το εσωτερικό δίκτυο της COSMOTE και τον Router, και από ένα IPsec
tunnel, το οποίο βρίσκεται ανάµεσα από τον Router και το IPsec checkpoint της
COSMOTE. Το GRE tunnel χρησιµεύει στην σωστή µετάδοση των δεδοµένων
διαµέσου του δικτύου της COSMOTE, και το IPsec tunnel στην κρυπτογράφηση /
αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων αυτών για µέγιστη ασφάλεια κατά την διακίνησή
τους στο ∆ιαδίκτυο. Πρέπει να τονιστεί ότι τα δεδοµένα πρώτα περνάνε από το GRE
tunnel, και ύστερα από το IPsec tunnel όπου και κρυπτογραφούνται.
Στοιχεία αρχικοποίησης και default διαµόρφωσης
Current configuration : 2604 bytes
!
! Last configuration change at 09:52:38 UTC Fri Mar 1 2002
! NVRAM config last updated at 09:45:40 UTC Fri Mar 1 2002
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
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no service password-encryption
!

Το όνοµα του Router καθορίζεται από την πιο κάτω εντολή
hostname Router

Στοιχεία αρχικοποίησης και default διαµόρφωσης
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 4096 debugging
!
no aaa new-model
no ip subnet-zero
!
!

Οι πιο κάτω εντολές ρυθµίζουν το σύστηµα DHCP. Σε δίκτυα πολλαπλών Η/Υ το
σύστηµα αυτό µας επιτρέπει να διαµορφώσουµε τον Router έτσι ώστε να δίνει
αυτόµατα σε κάθε Η/Υ µια διεύθυνση IP στο τοπικό δίκτυο που φτιάχνουµε. Η
διεύθυνση αυτή συνδέεται µε την φυσική MAC διεύθυνση της κάρτας δικτύου του
Η/Υ οπότε και δεν αλλάζει, καθώς ο Router δίνει την ίδια IP διεύθυνση για την
συγκεκριµένη MAC διεύθυνση κάθε φορά που ενεργοποιείται η σύνδεση στο τοπικό
δίκτυο. Ο Η/Υ που επιθυµούµε να λάβει διεύθυνση τοπικού δικτύου δυναµικά µε το
σύστηµα DHCP πρέπει να διαµορφωθεί κατάλληλα ώστε να µπορεί να
χρησιµοποιήσει τον Router και το DHCP για να λάβει την διεύθυνσή του.
Αρχικά αποκλείουµε την διεύθυνση που έχει ο Router µας στο τοπικό δίκτυο, η οποία
είναι 172.16.30.1
!
ip dhcp excluded-address 172.16.30.1
!

∆ηµιουργούµε µια DHCP pool, στην οποία δίνουµε τα στοιχεία που θα έχει το τοπικό
µας δίκτυο. Στην πιο κάτω διαµόρφωση οι Η/Υ του δικτύου µπορούν να πάρουν
διευθύνσεις από 172.16.0.1 έως και 172.16.255.254. Ορίζουµε επίσης τον default
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Router που θα χρησιµοποιούν τα Windows για να διακινούν τα δεδοµένα από τον
H/Y προς το τοπικό δίκτυο. Τέλος ορίζουµε τους DNS servers, από τους οποίους τα
προγράµµατα που τρέχουν στο λειτουργικό µπορούν να λαµβάνουν τις πραγµατικές
IP διευθύνσεις για τα αντίστοιχα ονόµατα διευθύνσεων στο ∆ιαδίκτυο (ποιο IP
αντιστοιχεί στην διεύθυνση µε όνοµα www.yahoo.com) ώστε να είναι δυνατή η
εύρεση και επικοινωνία µε τις διευθύνσεις αυτές.
ip dhcp pool 0
network 172.16.0.0 255.255.0.0
default-router 172.16.30.1
dns-server 195.170.0.2 195.170.2.1
!
!

Στοιχεία αρχικοποίησης και default διαµόρφωσης
!
no ip cef
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
ip ssh break-string
no ftp-server write-enable
no scripting tcl init
no scripting tcl encdir
!
!

Στις πιο κάτω γραµµές βλέπουµε τα στοιχεία και την διαµόρφωση του IPsec tunnel µε
τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για την επίτευξη της επικοινωνίας µεταξύ των δύο
άκρων που συµµετέχουν σε αυτό, των πολιτικών διαχείρισης κλειδιού κρυπτογραφίας
και τον καθορισµό της µεθόδου κρυπτογράφησης.
Στην πρώτη γραµµή ορίζουµε την πολιτική κρυπτογραφίας καθώς και ότι θα
χρησιµοποιεί το σύστηµα ISAKMP για την διαχείριση της επικοινωνίας και
ανταλλαγής κλειδιού κρυπτογραφίας. Η πολιτική κρυπτογραφίας χρησιµοποιείται
κατά την δηµιουργία του IPsec tunnel µεταξύ των δύο του άκρων, οπότε ορίζουµε πιο
κάτω το απέναντι σε εµάς άκρο (195.167.65.226) µε το οποίο θα γίνει η
διαπραγµάτευση (negotiation) για το στήσιµο του tunnel,καθώς και το κλειδί
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κρυπτογραφίας που θα χρησιµοποιεί η σύνδεση και τον τρόπο που αυτό θα
χρησιµοποιείται.
Στην δεύτερη γραµµή ορίζουµε τον hash αλγόριθµο που θα χρησιµοποιηθεί κατά την
κρυπτογράφηση. Στην τρίτη γραµµή ορίζουµε ότι το κλειδί θα είναι pre-share,
δηλαδή ότι θα το γνωρίζουν και τα δύο άκρα εκ των προτέρων. Στην τελευταία
γραµµή ορίζουµε το κλειδί που θα χρησιµοποιηθεί για την κρυπτογράφηση των
δεδοµένων.
!
crypto isakmp policy 1
hash md5
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key ****** address 195.167.65.226
!

Στην πιο κάτω γραµµή ορίζουµε το ipsec σετ κρυπτογραφίας cm-transformset-1 το
οποίο µας ορίζει ποιες ενέργειες κρυπτογραφίας θα υλοποιηθούν πάνω στα δεδοµένα
που θα διέρχονται από το IPsec tunnel.
!
crypto ipsec transform-set cm-transformset-1 esp-des esp-md5-hmac
!

Εδώ καθορίζουµε ένα χάρτη κρυπτογραφίας ( crypto map). Αυτός χρησιµοποιείται
κατά την κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων του IPsec tunnel, και
πρέπει να οριστεί για κάθε interface στον Router από το οποίο περνάνε δεδοµένα
κρυπτογραφηµένα ή προς κρυπτογράφηση. Αρχικά ορίζουµε το άλλο άκρο του
tunnel, ώστε να γνωρίζει ο Router πως να διαµορφώσει τα κρυπτογραφηµένα πακέτα
δεδοµένων ώστε να φτάσουν στο άλλο άκρο του tunnel µέσω του ∆ιαδικτύου.
Ορίζουµε το σετ κρυπτογραφίας που θα χρησιµοποιείται και τέλος ορίζουµε τα
πακέτα τα οποία θα κρυπτογραφούνται / αποκρυπτογραφούνται. Επειδή θέλουµε να
κρυπτογραφούνται / αποκρυπτογραφούνται µόνο ορισµένα πακέτα δεδοµένων, και
συγκεκριµένα τα πακέτα του GRE tunnel που δηµιουργούµε πιο κάτω, η λίστα
cosmote πρέπει να ορίζει την κρυπτογράφηση / αποκρυπτογράφηση των πακέτων που
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έχουν διεύθυνση πηγής (source address) το άκρο του GRE tunnel

στον Router

(62.103.214.133) και διεύθυνση προορισµού (destination address) το άλλο άκρο του
GRE tunnel στο δίκτυο της COSMOTE (10.20.2.11).
!
crypto map cm-cryptomap 1 ipsec-isakmp
set peer 195.167.65.226
set transform-set cm-transformset-1
match address cosmote
!
!

Πιο κάτω ορίζουµε το GRE tunnel, από το οποίο περνάνε πρώτα τα προς
κρυπτογράφηση δεδοµένα, ώστε να επιτύχουµε συγκεκριµένη δροµολόγησή τους
µέσα από το εσωτερικό δίκτυο της COSMOTE.
Αρχικά δίνουµε ένα όνοµα στο tunnel. Ορίζουµε έπειτα την IP διεύθυνση που θα έχει
αυτό στο τοπικό µας δίκτυο. Τέλος ορίζουµε τις διευθύνσεις πηγής και προορισµού
για τα δεδοµένα που θα περάσουν µέσα από το tunnel.
!
interface Tunnel0
description tunnel to cosmote
ip unnumbered FastEthernet0/0
tunnel source 62.103.214.133
tunnel destination 10.20.2.11
!

Στις πιο κάτω γραµµές ορίζουµε τα φυσικά interfaces µε τα οποία επικοινωνεί ο
Router µε τον Η/Υ της Βάσης και µε το ∆ιαδίκτυο µέσω µιας γραµµής ADSL µε
στατική διεύθυνση IP και παροχέα Internet τον OTENET.
To interface FastEthernet0/0 αντιστοιχεί στην κάρτα Ethernet που περιλαµβάνει ο
Router και η οποία συνδέεται µε την αντίστοιχη κάρτα Ethernet του Η/Υ της Βάσης
και µε όποια άλλη κάρτα σε άλλο Η/Υ που θα βάλουµε στο τοπικό δίκτυο θέλουµε.
Αν θέλουµε να συνδέσουµε άνω του ενός Η/Υ συνδέουµε την κάρτα πρώτα σε ένα
Switch ή Hub και σε αυτό όποιους Η/Υ θέλουµε να συµµετέχουν στο τοπικό δίκτυο.
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Αρχικά δίνουµε την διεύθυνση που θα έχει η κάρτα στο τοπικό δίκτυο (172.16.30.1)
την οποία θα χρησιµοποιεί και το λειτουργικό στον Η/Υ της Βάσης για να προωθεί τα
δεδοµένα που θα φεύγουν από αυτόν προς τον Router.
Στην τρίτη γραµµή έχουµε ενεργοποιήσει την NAT λειτουργία. Το NAT (Network
Address Translation) είναι µια µέθοδος η οποία µας επιτρέπει να µπορούµε να
στείλουµε δεδοµένα από τις όποιες διευθύνσεις στο τοπικό µας δίκτυο, οι οποίες
όµως είναι άκυρες στο ∆ιαδίκτυο, προς το ∆ιαδίκτυο µέσω της µίας (ή περισσότερων
σε άλλες περιπτώσεις) έγκυρων στατικών δηµόσιων (static public) διευθύνσεων που
έχουµε από τον παροχέα Internet.
Στο δική µας διαµόρφωση έχουµε µια στατική διεύθυνση προς το ∆ιαδίκτυο, την
62.103.214.133. To NAT αναλαµβάνει να µετατρέψει τις διευθύνσεις των πακέτων
δεδοµένων από το εσωτερικό ιδιωτικό µας δίκτυο, έτσι ώστε να φαίνονται στο
∆ιαδίκτυο ότι προέρχονται από την έγκυρη στατική διεύθυνση που έχουµε από την
ADSL σύνδεσή µας.
Τέλος ορίζουµε την ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων την οποία θα χρησιµοποιεί η
Ethernet κάρτα, εδώ την ρυθµίζουµε ώστε αυτόµατα να µπορεί να αντιληφθεί την
ταχύτητα που πρέπει να χρησιµοποιηθεί.
!
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.30.1 255.255.0.0
ip nat inside
speed auto
!

Πιο κάτω ορίζονται τα δύο interfaces τα οποία χρησιµοποιούµε για την σύνδεσή µας
στο ∆ιαδίκτυο. Το φυσικό interface ATM0/0 καθορίζει τα χαρακτηριστικά της ADSL
σύνδεσης όπως αυτά δόθηκαν από τον παροχέα της σύνδεσης. Στο interface Dialer1
καθορίζουµε την στατική διεύθυνση που έχουµε στο ∆ιαδίκτυο, την χρήση της NAT
διεργασίας, καθώς και την µέθοδο ταυτοποίησης και απόδοσης συνθηµατικού και
ονόµατος χρήστη για την σύνδεσή µας στην ADSL υπηρεσία. Το interface Dialer1
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χρησιµοποιείται από το interface ATM0/0 για να συνδεθεί επιτυχώς στην υπηρεσία
ADSL.
Παρατηρούµε ότι στην τελευταία γραµµή διαµόρφωσης και των δύο interfaces,
καθορίζουµε την χρήση κρυπτογραφίας των δεδοµένων που έχουµε επιλέξει µε την
λίστα cosmote, και τα οποία περνάνε από το εξωτερικό ATM0/0 interface. Εδώ το
GRE tunnel, που περικλείει τα δεδοµένα µας από τον Η/Υ της Βάσης, που πρέπει να
περάσουν προς την COSMOTE και τελικά προς τις συσκευές οι οποίες είναι
συνδεδεµένες στο GPRS δίκτυό της, κρυπτογραφείται και βγαίνει στο ∆ιαδίκτυο µε
προορισµό το άλλο άκρο του IPsec tunnel

(195.167.65.226). Εκεί θα

αποκρυπτογραφηθεί, και θα ληφθεί ξανά το αρχικό GRE πακέτο, το οποίο αφού
χρησιµοποιηθεί για να δροµολογήσει τα δεδοµένα στο τοπικό δίκτυο ης COSMOTE,
µε την σειρά του θα ανοίξει και το εσωτερικό πακέτο δεδοµένων, το οποίο είναι το
αρχικό πακέτο που έφυγε από τον Η/Υ της Βάσης, θα φτάσει στην συσκευή µε την
οποία θέλουµε να επικοινωνήσουµε.
!
interface ATM0/0
no ip address
no ip mroute-cache
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
dsl operating-mode auto
crypto map cm-cryptomap
!
!
interface Dialer1
ip address 62.103.214.133 255.255.255.0
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
ppp pap sent-username ****** password 0 ******
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ppp multilink
crypto map cm-cryptomap
!

Η NAT διεργασία που περιγράψαµε πιο πάνω πρέπει να γνωρίζει την εξωτερική
στατική διεύθυνση που έχουµε στο ∆ιαδίκτυο από τον παροχέα internet OTENET,
έτσι ώστε να µπορεί να µετατρέψει τις διευθύνσεις των πακέτων δεδοµένων από το
εσωτερικό ιδιωτικό µας δίκτυο, έτσι ώστε να φαίνονται στο ∆ιαδίκτυο ότι
προέρχονται από την έγκυρη στατική διεύθυνση που έχουµε από την ADSL σύνδεσή
µας.
Στην πιο κάτω πρώτη γραµµή ορίζουµε για τον σκοπό αυτό µια συλλογή από τέτοιες
διευθύνσεις που θα µπορεί να χρησιµοποιεί το NAT. Στην συγκεκριµένη περίπτωση
έχουµε επιλογή από µόνο µια εξωτερική διεύθυνση, την 62.103.214.133.
Στην δεύτερη γραµµή καθορίζουµε στην NAT διεργασία να χρησιµοποιεί την
συλλογή εξωτερικών διευθύνσεων ourpool και τον χάρτη δροµολόγησης nonat ο
οποίος περιορίζει και καθορίζει ποια πακέτα δεδοµένων θα περνάνε από την NAT
διεργασία και ποια θα εξαιρούνται από αυτή.
!
ip nat pool ourpool 62.103.214.133 62.103.214.133 netmask 255.255.0.0
ip nat inside source route-map nonat pool ourpool overload
!

Στοιχεία αρχικοποίησης και default διαµόρφωσης
!
ip classless
!

∆ροµολογούµε όλα µας τα δεδοµένα µέσα από το φυσικό interface της γραµµής
ADSL ώστε να βγαίνουν αυτά στο ∆ιαδίκτυο.
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
!
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Με την πιο κάτω εντολή προωθούµε τα δεδοµένα από τον Η/Υ της Βάσης
(172.16.0.1) που βρίσκεται στο εσωτερικό µας δίκτυο (172.16.0.0) και που έχουν
διεύθυνση προορισµού κάποια από τις IP διευθύνσεις των συσκευών µε τις οποίες
θέλουµε να επικοινωνήσουµε, προς το GRE Tunnel που έχουµε φτιάξει πιο πάνω, µε
διεύθυνση προορισµού το 10.20.2.11. Οι συσκευές µας έχουν διευθύνσεις από
10.20.44.1 έως και 10.20.44.7. Οι διευθύνσεις αυτές αποδίδονται στην κάθε συσκευή
όταν αυτή συνδεθεί στο TCP/IP δίκτυο της COSMOTE µέσα από την GPRS
σύνδεση, και είναι ιδιωτικές στο τοπικό δίκτυο της COSMOTE.
Τόσο οι 10.20.44.x διευθύνσεις όσο και η διεύθυνση 10.20.2.11 του άλλου άκρου του
GRE Tunnel είναι ιδιωτικές, και δεν είναι προσβάσιµες από το ∆ιαδίκτυο. Για να
φτάσουν τα δεδοµένα µε διεύθυνση προορισµού κάποιας από τις συσκευές
(10.20.44.x ), αρχικά περικλείουµε τα πακέτα αυτά κατάλληλα µέσα από το GRE
Tunnel ώστε να έχουν πλέον διεύθυνση προορισµού το άκρο αυτού (10.20.2.11), µε
την πιο κα΄τω εντολή. Ύστερα για να προωθήσουµε τα δεδοµένα του GRE Tunnel
στο ∆ιαδίκτυο κάνουµε χρήση της διευθυνσιοδότησης από το IPsec tunnel ώστε τα
δεδοµένα µας µε αρχική διεύθυνση προορισµού την 10.20.2.11 να φτάσουν στην
έγκυρη

διεύθυνση

∆ιαδικτύου

του

IPSec

checkpoint

της

COSMOTE

(195.167.65.226). Εκεί θα αποκρυπτογραφηθούν και το GRE πακέτο θα προωθηθεί
στο εσωτερικό δίκτυο της COSMOTE µέσα από το άκρο του GRE tunnel
(10.20.2.11) όπου θα ανοίξει και θα λάβουµε το αρχικό µας πακέτο µε διεύθυνση
προορισµού µία εκ των 10.20.44.x διευθύνσεων των συσκευών µας, το οποίο και θα
προωθηθεί τελικά στην συσκευή.
!
ip route 10.20.44.0 255.255.255.0 Tunnel0
!

Στοιχεία αρχικοποίησης και default διαµόρφωσης
!
no ip http server
no ip http secure-server
!

Επειδή θέλουµε να κρυπτογραφούνται / αποκρυπτογραφούνται µόνο ορισµένα
πακέτα δεδοµένων, και συγκεκριµένα τα πακέτα του GRE tunnel που δηµιουργήσαµε
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πρέπει

να

ορίζει

την

κρυπτογράφηση

/

αποκρυπτογράφηση των πακέτων που έχουν διεύθυνση πηγής (source address) το
άκρο του GRE tunnel στον Router (62.103.214.133) και διεύθυνση προορισµού
(destination address) το άλλο άκρο του GRE tunnel στο δίκτυο της COSMOTE
(10.20.2.11) όπως φαίνεται στην λίστα πιο κάτω. Η IPsec κρυπτογράφηση /
αποκρυπτογράφηση θα εφαρµοστεί µόνο σε αυτά τα πακέτα δεδοµένων και µετά την
διαµόρφωσή τους από το GRE tunnel, εφόσον θέσαµε τον χάρτη κρυπτογράφησης
µόνο στο interface από το οποίο φεύγουν τα τελικά διαµορφωµένα δεδοµένα από τον
Router προς το ∆ιαδίκτυο.
!
ip access-list extended cosmote
permit ip host 62.103.214.133 host 10.20.2.11
!

Στις πιο κάτω γραµµές ορίζουµε την λίστα διευθύνσεων 175. Η λίστα
χρησιµοποιείται για να καθορίσει ποια πακέτα δεδοµένων θα διαµορφώνονται από
την NAT διεργασία ανάλογα µε τις διευθύνσεις πηγής και προορισµού τους και ποια
θα εξαιρούνται. Όπως φαίνεται στην πρώτη και τρίτη γραµµή εξαιρούµε από την
NAT διεργασία όλα τα πακέτα δεδοµένων που ξεκινάνε από τον Η/Υ της Βάσης
(172.16.0.1) και έχουν προορισµό το τοπικό ιδιωτικό δίκτυο της COSMOTE. Αυτά τα
δεδοµένα δεν πρέπει να διαµορφωθούν από το NAT µιας και περνάνε από το GRE
Tunnel αρχικά και µετά από το IPsec tunnel, οι διευθύνσεις των οποίων είναι σαφώς
ορισµένες. Έτσι η όποια τροποποίηση από το NAT αφενός δεν είναι απαραίτητη για
την σωστή τους µετάδοση στο ∆ιαδίκτυο, αφετέρου µπορεί να δηµιουργήσει
προβλήµατα στην σωστή κρυπτογράφηση και διευθυνσιοδότηση των πακέτων
δεδοµένων που θα περάσουν µέσα από το τούνελ κρυπτογράφησης.
!
access-list 175 deny

ip 172.16.0.0 0.0.255.255 10.20.0.0 0.0.255.255

access-list 175 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any
access-list 175 deny

ip 172.16.0.0 0.0.255.255 195.167.65.0 0.0.0.255

!
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Η λίστα 176 χρησιµοποιείται µόνο για σκοπούς debugging και για παρακολούθηση
των πακέτων δεδοµένων που διέρχονται από τον δροµολογητή. Στην παρούσα
διαµόρφωση είναι απενεργοποιηµένη από οποιαδήποτε λειτουργία.
!
access-list 176 permit ip any any
access-list 176 permit gre any any
access-list 176 permit esp any any
access-list 176 permit ipinip any any
access-list 176 permit tcp any any
access-list 176 permit udp any any
!

Στις πιο κάτω γραµµές συνδέουµε την λίστα διευθύνσεων 175 µε τον χάρτη
δροµολόγησης nonat. Ο χάρτης µετά όπως είδαµε πιο πάνω χρησιµοποιείται για να
καθορίσει ποια πακέτα δεδοµένων θα διαµορφώνονται από την NAT διεργασία
ανάλογα µε τις διευθύνσεις πηγής και προορισµού τους.
!
route-map nonat permit 10
match ip address 175
!

Στοιχεία αρχικοποίησης και default διαµόρφωσης
!
control-plane
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end

6.2 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ROUTER CONFIGURATION
Current configuration : 2604 bytes
!
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! Last configuration change at 09:52:38 UTC Fri Mar 1 2002
! NVRAM config last updated at 09:45:40 UTC Fri Mar 1 2002
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 4096 debugging
!
no aaa new-model
no ip subnet-zero
!
!
ip dhcp excluded-address 172.16.30.1
!
ip dhcp pool 0
network 172.16.0.0 255.255.0.0
default-router 172.16.30.1
dns-server 195.170.0.2 195.170.2.1
!
!
no ip cef
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
ip ssh break-string
no ftp-server write-enable
no scripting tcl init
no scripting tcl encdir
!
!
crypto isakmp policy 1
hash md5
authentication pre-share
group 2
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crypto isakmp key gpesyp address 195.167.65.226
!
!
crypto ipsec transform-set cm-transformset-1 esp-des esp-md5-hmac
!
crypto map cm-cryptomap 1 ipsec-isakmp
set peer 195.167.65.226
set transform-set cm-transformset-1
match address cosmote
!
!
interface Tunnel0
description tunnel to cosmote
ip unnumbered FastEthernet0/0
tunnel source 62.103.214.133
tunnel destination 10.20.2.11
!
interface ATM0/0
no ip address
no ip mroute-cache
no atm ilmi-keepalive
pvc 8/35
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
!
dsl operating-mode auto
crypto map cm-cryptomap
!
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.30.1 255.255.0.0
ip nat inside
speed auto
!
interface Dialer1
ip address 62.103.214.133 255.255.255.0
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
no cdp enable
ppp authentication pap callin
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ppp pap sent-username pgnptep@otenet.gr password 0 pgnptep9
ppp multilink
crypto map cm-cryptomap
!
ip nat pool ourpool 62.103.214.133 62.103.214.133 netmask 255.255.0.0
ip nat inside source route-map nonat pool ourpool overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 10.20.44.0 255.255.255.0 Tunnel0
no ip http server
no ip http secure-server
!
ip access-list extended cosmote
permit ip host 62.103.214.133 host 10.20.2.11
access-list 175 deny

ip 172.16.0.0 0.0.255.255 10.20.0.0

0.0.255.255
access-list 175 permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any
access-list 175 deny

ip 172.16.0.0 0.0.255.255 195.167.65.0

0.0.0.255
access-list 176 permit ip any any
access-list 176 permit gre any any
access-list 176 permit esp any any
access-list 176 permit ipinip any any
access-list 176 permit tcp any any
access-list 176 permit udp any any
!
route-map nonat permit 10
match ip address 175
!
!
control-plane
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
!
end
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7. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VFLEET ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
7.1 ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Βήµα 1ο :
Ανοίγουµε το πρόγραµµα VFLEET administrator εφόσον πρώτα έχει γίνει σωστά η
εγκατάσταση και ενεργοποίησή του.
Βήµα 2ο :
Στο µενού “∆εδοµένα” πατάµε στο “Εταιρίες”. Ορίζουµε µια ή περισσότερες νέα(ες)
εταιρία(ες), και επιστρέφουµε στην κυρίως οθόνη της εφαρµογής.
Βήµα 3ο :
Συνδέουµε ένα καλώδιο COM θύρας επικοινωνίας (9 ή 25 pin θηλυκό) στην
αντίστοιχη υποδοχή (9 ή 25 pin αρσενικό) στον Η/Υ της Βάσης ∆ιαχείρισης Στόλου
Οχηµάτων.
Βήµα 4ο :
Αφαιρούµε τυχόν κάρτα SIM που βρίσκεται µέσα στην συσκευή.
Βήµα 5ο :
Συνδέουµε την νεοαποκτηθείσα συσκευή VGP11A στο ρεύµα. Η παροχή πρέπει να
είναι 12V µε δυνατότητα ρεύµατος εξόδου τουλάχιστον 1Α. Ο θετικός πόλος στην
συσκευή είναι το κόκκινο καλώδιο και ο αρνητικός το µαύρο.
Βήµα 6ο :
Μόλις η συσκευή πάρει ρεύµα το πράσινο LED στο µπροστινό µέρος της αρχίζει να
αναβοσβήνει µε ρυθµό 500 msec ON, 500 msec OFF για 30 περίπου δευτερόλεπτα.
Όταν ο ρυθµός γίνει πιο γρήγορος, η συσκευή είναι έτοιµη να συνδεθεί σειριακά µε
τον Η/Υ της Βάσης. Συνδέουµε τον COM καλώδιο στο πίσω µέρος της συσκευής.
Βήµα 7ο :
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Στο πρόγραµµα VFLEET, στο µενού “Επικοινωνίες” πατάµε το “Σύνδεση νέας
συσκευής”. Όπως παρατηρούµε οι τρόποι σύνδεσης της συσκευής µε το πρόγραµµα
είναι τρεις συνολικά, αλλά οι δύο τελευταίοι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν αν
πρώτα η συσκευή δεν έχει ρυθµιστεί κατάλληλα µέσω της σειριακής σύνδεσης την
οποία και εξετάζουµε.
Βήµα 8ο :
Επιλέγουµε την “Σύνδεση µέσω Σειριακής” και στο pull down µενού δίνουµε την
σειριακή θύρα (COM port) στην οποία έχουµε συνδέσει την συσκευή µε το COM
καλώδιο. Πατάµε το “Συνέχεια”. Περιµένουµε µέχρι η συσκευή να διαβαστεί. Αν
δούµε το µήνυµα “Απέτυχε η σύνδεση” βγάζουµε την συσκευή από το ρεύµα και το
COM καλώδιο από αυτή, και επαναλαµβάνουµε τα Βήµατα 5 έως 8. Αν η σύνδεση
είναι επιτυχής το παράθυρο που ήµασταν θα εξαφανιστεί, και το όχηµα θα εµφανιστεί
στο αριστερό παράθυρο µε ονοµασία “Εταιρίες και Οχήµατα”, κάτω από την εταιρία
που έχουµε ορίσει.
Σηµείωση: Αν δεν εγκατασταθεί το τελευταίο patch του προγράµµατος, η συσκευή
δεν συνδέεται µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να την δούµε.
Βήµα 9ο :
Στο µενού “Επικοινωνίες” - “Ρυθµίσεις” στην καρτέλα “Ρυθµίσεις internet” πρέπει να
θέσουµε το IP που έχει ο Η/Υ της Βάσης, το οποίο είναι 172.16.0.1. Επίσης πρέπει να
ορίσουµε ένα port το οποίο θα χρησιµοποιεί ο server του προγράµµατος για να
στέλνει / λαµβάνει δεδοµένα. Το port που έχει επιλεχθεί είναι το 1072.
Σηµείωση: Τονίζεται ότι τα πιο πάνω στοιχεία θα περαστούν στην συσκευή η οποία
θα στέλνει τα πακέτα δεδοµένων στο συγκεκριµένο IP και port. Αν αλλαχθεί κάποιο
από τα στοιχεία αυτά εφόσον οι συσκευές έχουν ήδη ενηµερωθεί, δεν θα µπορούµε
να δούµε τα δεδοµένα που έρχονται στο Η/Υ της Βάσης στο πρόγραµµα VFLEET.
Συνίσταται λοιπόν να µην γίνονται αλλαγές σε αυτά τα settings κατά την
εγκατάσταση πιθανώς νέων συσκευών. Επίσης είναι σηµαντικό όλες οι συσκευές που
θέλουµε να επικοινωνούν µε το πρόγραµµα να έχουν πάρει το ίδιο IP και port
προορισµού (τα δύο που αναφέρθηκαν πιο πάνω).
Βήµα 10ο :
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Με δεξί κλικ επάνω στο όχηµα και από το υποµενού “Ρυθµίσεις” επιλέγουµε
“Προχωρηµένες Ρυθµίσεις”. Στην καρτέλα “Internet” πρέπει να ορίσουµε τις APN
ρυθµίσεις της κάθε συσκευής. Για το δίκτυο της COSMOTE που χρησιµοποιήθηκε
δεν είναι απαραίτητο να συµπληρώσουµε τα πεδία “Όνοµα Χρήστη” και “Κωδικός”.
Στο πεδίο “APN” πρέπει να βάλουµε το όνοµα του APN από την COSMOTE το
οποίο είναι: “i-esypatras”. Πατώντας το κουµπί “Συνέχεια”, το πρόγραµµα θα µας
ρωτήσει αν θα πρέπει να συνεχίσει, µιας και πρόκειται να περάσει τα στοιχεία APN,
IP και port Βάσης στην συσκευή.
Εφόσον η συσκευή είναι συνδεδεµένη σειριακά πατάµε το κουµπί “OK” µιας και
έχουµε την δυνατότητα σε περίπτωση λάθους να το διορθώσουµε και να
επαναλάβουµε την διαδικασία περνώντας τα σωστά στοιχεία.
Σηµείωση: Το APN είναι απαραίτητο ώστε η συσκευή να µπορεί να συνδεθεί στο
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE. Αν δεν είναι σωστό η συσκευή δεν θα
µπορεί να στείλει δεδοµένα. Η πιο πάνω διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί όταν η
συσκευή είναι συνδεδεµένη πάνω στα οχήµατα. Τα δεδοµένα αντί να µεταφερθούν
σειριακά, µεταφέρονται µέσω του GPRS δικτύου στις συσκευές. Σε αυτή την
περίπτωση πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, µιας και κάποιο λάθος στο APN
ή στα IP και port της βάσης θα καταστήσουν αδύνατη την επικοινωνία µε την
συσκευή. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, πρέπει η συσκευή να συνδεθεί ξανά σειριακά στον
Η/Υ της Βάσης για νέα ενηµέρωση µε τα σωστά στοιχεία.
Βήµα 11ο :
Αν θέλουµε η συσκευή να παίρνει και να στέλνει SMS θα πρέπει να της
καταχωρήσουµε τους αριθµούς τηλεφώνων που θα µπορούν να της στείλουν SMS.
Με δεξί κλικ πάνω στο όχηµα που θέλουµε να προσθέσουµε κάποιο αριθµό
τηλεφώνου επιλέγουµε στο υποµενού “Ρυθµίσεις” το “Βασικές Ρυθµίσεις”. Στην
καρτέλα “Ρυθµίσεις Τηλεφώνων” επιλέγοντας τις εγγραφές “Τηλεφωνο 1” “Τηλεφωνο 5” ορίζουµε τους αριθµούς τηλεφώνου που επιθυµούµε, καθώς και το αν
θέλουµε από τους αριθµούς αυτούς η συσκευή να δέχεται εντολές µε SMS ή και να
στέλνει SMS.
Βήµα 12ο :
Σε κάθε συσκευή πρέπει να αντιστοιχίσουµε µια IP διεύθυνση την οποία και
χρησιµοποιεί η συσκευή για να παίρνει – στέλνει δεδοµένα στο δίκτυο της
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COSMOTE. Οι διευθύνσεις αυτές αντιστοιχούν σε θέσεις στο τοπικό δίκτυο της
COSMOTE (private network), δεν είναι προσβάσιµες από το ∆ιαδίκτυο και είναι
στατικές, δηλαδή αντιστοιχεί πάντα το ίδιο IP στην κάθε συσκευή ανάλογα µε το
τηλέφωνο που έχει πάρει η κάθε σύνδεση. Το τηλέφωνο καθορίζεται από την κάρτα
SIM που έχει εισαχθεί στην συσκευή VGP11A.
Από το µενού “∆εδοµένα”, πατάµε στο “Οχήµατα”. Επιλέγουµε από την αριστερά
λίστα το όχηµα για το οποίο θέλουµε να καταχωρήσουµε στοιχεία. Στο αριθµό
τηλεφώνου συµπληρώνουµε το τηλέφωνο που αντιστοιχεί στην κάρτα SIM που
έχουµε εισάγει στην επιλεγµένη συσκευή. Στο IP βάζουµε την διεύθυνση του τοπικού
δικτύου του GPRS συστήµατος της COSMOTE, το οποίο είναι στατικό και
αντιστοιχίζεται στην συσκευή ανάλογα µε την κάρτα SIM (τηλέφωνο) που έχει
εισαχθεί σε αυτή. Την διεύθυνση αυτή χρησιµοποιεί ο server της εφαρµογής όταν
στέλνει πακέτα προς τις συσκευές VGP11A.
7.2 ∆ιαδικασία αποστολής πακέτων δεδοµένων προς τις συσκευές
Στον Η/Υ της Βάσης είναι εγκατεστηµένο το πρόγραµµα VFLEET που λειτουργεί
σαν Server αποστολής / λήψης δεδοµένων. Επιλέγοντας µέσα από το πρόγραµµα την
συσκευή που θέλουµε να ρυθµίσουµε µπορούµε να της στείλουµε µηνύµατα µέσω
∆ιαδικτύου για την ενηµέρωση των διαφόρων ρυθµίσεών της, όπως ρυθµός λήψης
και αποστολής GPS δεδοµένων κλπ.
Όπως έχουµε δει στην παράγραφο “Αρχική εγκατάσταση συσκευών”, σε κάθε
συσκευή έχουµε αντιστοιχίσει µια IP διεύθυνση την οποία και χρησιµοποιεί η
συσκευή για να παίρνει – στέλνει δεδοµένα στο δίκτυο της COSMOTE. Οι
διευθύνσεις αυτές αντιστοιχούν σε θέσεις στο τοπικό δίκτυο της COSMOTE (private
network), δεν είναι προσβάσιµες από το ∆ιαδίκτυο και είναι στατικές, δηλαδή
αντιστοιχεί πάντα το ίδιο IP στην κάθε συσκευή ανάλογα µε το τηλέφωνο που έχει
πάρει η κάθε σύνδεση. Το τηλέφωνο καθορίζεται από την κάρτα SIM που έχει
εισαχθεί στην συσκευή VGP11A.
Επιλέγοντας συγκεκριµένη συσκευή, το πρόγραµµα στέλνει δεδοµένα στο IP που της
αντιστοιχεί, και στο default port των συσκευών το 7393. Τα TCP/IP πακέτα φεύγουν
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µε source το IP και port της Βάσης (172.16.0.1:1072) και µε destination το IP και port
της εκάστοτε συσκευής (10.20.44.x:7393) όπου x= 1,...,7 για τις 7 συσκευές που
έχουν ήδη εγκατασταθεί.
Επειδή οι πιο IP διευθύνσεις αναφέρονται σε διευθύνσεις ιδιωτικού δικτύου (µη
έγκυρες διευθύνσεις στο ∆ιαδίκτυο), ο εγκατεστηµένος Cisco Router 1760
αναλαµβάνει την µετατροπή των πακέτων δεδοµένων ώστε να φαίνονται ότι φεύγουν
από την µοναδική δηµόσια στατική διεύθυνση ∆ιαδικτύου (public static IP address)
που έχουµε πάρει από την OTENET µε την ADSL σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο, η οποία
είναι 62.103.214.133.
Ανάµεσα στην εταιρία COSMOTE και τον Router της Βάσης, αποκαθίσταται ένα
GRE tunnel καθώς και µια secure IPsec σύνδεση, µέσα από τα οποία διακινούνται τα
πακέτα δεδοµένων που στέλνουµε από την Βάση.
Αρχικά τα πακέτα της Βάσης περικλείονται από τα source και destination IP που
έχουµε δώσει στο GRE tunnel. Σαν source έχουµε την static public OTENET IP
(62.103.214.133) και σαν destination το άλλο άκρο του tunnel από την πλευρά της
COSMOTE (10.20.2.11).
Ύστερα τα νέα διαµορφωµένα πιο πάνω πακέτα περνάνε µέσα από το IPsec που έχει
αποκατασταθεί ανάµεσα στον Router και στο IPsec Checkpoint της COSMOTE. Για
την αποκατάσταση του IPsec tunnel, έχουν γίνει οι κατάλληλες ρυθµίσεις απόδοσης
και ελέγχου κλειδιού στον Router.
Τα GRE δεδοµένα περνώντας από το IPsec tunnel, περικλείονται εκ νέου, µε τα
source και destination IP που αντιστοιχούν στο IPsec checkpoint της COSMOTE
(195.167.65.226). Επίσης τα δεδοµένα αυτά κρυπτογραφούνται µε τον αλγόριθµο
DES για επιπλέον ασφάλεια µιας και είναι έτοιµα να φύγουν προς το ∆ιαδίκτυο. Η
διεύθυνση 195.167.65.226 είναι µια valid διεύθυνση ∆ιαδικτύου, στην οποία έχουµε
πρόσβαση µέσω της ADSL σύνδεσης.
Τα δεδοµένα κινούνται µέσω ∆ιαδικτύου και όταν φτάσουν στο IPsec checkpoint της
COSMOTE το οποίο και έχουν σαν διεύθυνση ακολουθείται η αντίστροφη
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διαδικασία ώστε να λάβουµε το εσωτερικό πακέτο δεδοµένων που στείλαµε αρχικά
από τον Η/Υ της Βάσης.
Αρχικά διαβάζεται το IPsec πακέτο, γίνεται αποκρυπτογράφηση των δεδοµένων και
το GRE πακέτο που προκύπτει προωθείται στο εσωτερικό δίκτυο της COSMOTE.
To GRE πακέτο θα διαβαστεί από κατάλληλη συσκευή η οποία θα αφαιρέσει τα GRE
source και destination και το αρχικό πακέτο µε destination διεύθυνση την διεύθυνση
της εκάστοτε συσκευής, που αντιστοιχεί σε µια διεύθυνση του εσωτερικού (private)
δικτύου της COSMOTE, προωθείται στο τοπικό δίκτυο αυτό και φτάνει στην
συσκευή που µας ενδιαφέρει.
7.3 ∆ιαδικασία λήψης πακέτων δεδοµένων από τις συσκευές
Όπως έχουµε δει στην παράγραφο “Αρχική εγκατάσταση συσκευών”, σε κάθε
συσκευή έχουν περαστεί το IP και port του Η/Υ της Βάσης. Η συσκευή θα στείλει τα
δεδοµένα που λαµβάνει από το GPS στην διεύθυνση αυτή.
Αντίστοιχα µε την διαδικασία αποστολής δεδοµένων από την Βάση προς τις
συσκευές, οι διευθύνσεις που έχουν τα πακέτα δεδοµένων που φεύγουν από τις
συσκευές αναφέρονται στα τοπικά δίκτυα της Βάσης και της COSMOTE και δεν
είναι δυνατόν να διακινηθούν στο ∆ιαδίκτυο.
Από την COSMOTE ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία µε αυτή της αποστολής
δεδοµένων από την Βάση προς τις συσκευές. Αρχικά τα πακέτα δεδοµένων µε source
IP,port 10.20.44.x (όπου x=1,…,7 ανάλογα µε ποια από τις συσκευές στέλνει τα
δεδοµένα) ,7393 και destination IP, port τα 172.16.0.1, 1072, φεύγουν από την
συσκευή προς το τοπικό δίκτυο GPRS της COSMOTE.
Τα δεδοµένα περνάνε µέσα από το GRE tunnel και ύστερα τα GRE πακέτα
κρυπτογραφούνται και περνάνε από το IPsec tunnel φτάνοντας στον Router της
Βάσης µέσω της στατικής διεύθυνσης ∆ιαδικτύου της ADSL σύνδεσης από την
ΟΤΕΝΕΤ (62.103.214.133).
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8. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VFLEET ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΧΑΡΤΩΝ
Στην κεντρική οθόνη (Σχήµα 11.11) του προγράµµατος διακρίνονται τέσσερα µέρη:

Σχήµα 11.11
•

Το κυρίως παράθυρο του χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται τα κινούµενα

οχήµατα.
•

Στο παράθυρο µε τίτλο Εταιρίες & Οχήµατα φαίνονται σε δενδρική µορφή

οι εταιρίες και τα οχήµατα που είναι καταχωρηµένα σε αυτές.
•

Στο παράθυρο µε τίτλο Επισκόπηση Χάρτη απεικονίζεται ένας δεύτερος

χάρτης στον οποίο µπορούµε να δούµε µία δεύτερη όψη του κεντρικού µας χάρτη. Το
παράθυρο αυτό δεν είναι ορατό όταν ανοίγει το πρόγραµµα. Γίνεται ορατό µε την
επιλογή Προβολή>Μπάρες Εργαλείων>Χάρτης Επισκόπηση.
•

Στο παράθυρο µε τίτλο Πληροφορίες µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες για

τα πρόσφατα συµβάντα, όπως για συναγερµούς που έχουν ληφθεί από το πρόγραµµα,
πληροφορίες θέσης οχηµάτων και διάφορες πληροφορίες επικοινωνίας.

Σελίδα ΠΕ 11-67

INNACT-RWG 2002 – 2003

Παραδοτέο Π11

Μενού Αρχείο

Νέο: ∆ηµιουργία καινούριας απεικόνισης χάρτη.
Άνοιγµα: Ανοίγουµε το αρχείο µε αποθηκευµένες απεικονίσεις χάρτη και επιλέγουµε
αυτήν που θέλουµε να φαίνεται στην οθόνη.
Κλείσιµο: Κλείνουµε την τρέχουσα απεικόνιση χάρτη.
Αποθήκευση: Αποθηκεύουµε την απεικόνιση χάρτη που βρίσκεται στο ενεργό
παράθυρο. Αν την αποθηκεύουµε για πρώτη φορά το πρόγραµµα θα µας ζητήσει να
εισάγουµε ένα όνοµα για το αρχείο.
Αποθήκευση ως: Αποθηκεύουµε την απεικόνιση χάρτη και δίνουµε ένα όνοµα στο
αρχείο.
Εκτύπωση: Εκτυπώνουµε το χάρτη.
Προεπισκόπηση Εκτύπωσης: Βλέπουµε στην οθόνη µας πως θα εκτυπωθεί ο
τρέχων χάρτης.
Ρυθµίσεις Εκτύπωσης: Ρυθµίζουµε τις ιδιότητες του εκτυπωτή που διαθέτουµε.
Αποσύνδεση Χρήστη: Αποσύνδεση του συγκεκριµένου χρήστη και επανασύνδεση
κάποιου άλλου.
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Έξοδος: Βγαίνουµε από το πρόγραµµα. Θα µας ζητηθεί να σώσουµε την απεικόνιση
χάρτη που έχουµε ανοίξει, αν έχουµε κάνει αλλαγές.
Μενού Επικοινωνίες

Από το µενού Επικοινωνίες έχουµε τις εξής δυνατότητες:
•

Αποστολή SMS.

•

Σύνδεση νέας συσκευής.

•

Ρυθµίσεις.

Με τη χρήση αυτού του παραθύρου µπορούµε να καταχωρήσουµε µια καινούργια
συσκευή στο πρόγραµµα. Στη διαδικασία αυτή ουσιαστικά στέλνουµε µια αίτηση
προς τη συσκευή και της λέµε να συνδεθεί στη βάση.
Για να το κάνουµε αυτό έχουµε δυο επιλογές:
Μέσω σειριακής:
Στην περίπτωση αυτή απλά ορίζουµε τη θύρα στην οποία έχουµε συνδέσει την
συσκευή.
Μέσω GPRS
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Εδώ θα πρέπει να ορίσουµε την IP διεύθυνση της συσκευής που θέλουµε να
συνδέσουµε στην βάση, καθώς και το port στο οποίο θα σταλούν τα δεδοµένα. Η
σύνδεση θα γίνει µόνο εφόσον η συσκευή είναι σε λειτουργία και έχει συνδεθεί στο
δίκτυο της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας (COSMOTE). Επίσης πρέπει να έχουν
ρυθµιστεί στην συσκευή τόσο το IP του Η/Υ της Βάσης ∆ιαχείρισης Στόλου
Οχηµάτων όσο και το port στο οποίο χρησιµοποιεί για να λαµβάνει τα δεδοµένα. Η
καταχώριση όλων των πιο πάνω παραµέτρων είναι δυνατή µόνο µέσω της
προαναφερθείσας σειριακής σύνδεσης.
Μέσω SMS:
Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη µόνο στην περίπτωση που δεν χρησιµοποιούνται
στατικές διευθύνσεις IP (βλ. Επικοινωνίες>Ρυθµίσεις>Internet). Στην περίπτωση
αυτή πρέπει να ορίσουµε αριθµό τηλεφώνου στον οποίο θα στείλουµε το SMS.
Προϋπόθεση βέβαια είναι να έχουµε ορίσει πρώτα ένα GSM Modem µέσω του µενού
(Επικοινωνίες>Ρυθµίσεις>Modems & Συσκευές).
Με το πάτηµα του κουµπιού Αίτηση Σύνδεσης εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο,
όπου πρέπει να ορίσουµε APN (Access Point Name) , Όνοµα Χρήστη και Κωδικό
πρόσβασης που θα χρησιµοποιήσει η συσκευή για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες
GPRS.

Με τη χρήση αυτού του µενού µπορούµε να ορίσουµε τον τρόπο επικοινωνίας της
βάσης µε τις συσκευές.
Modems & Συσκευές:
Στην καρτέλα (Modems & Συσκευές) έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε στο
πρόγραµµα το είδος των συσκευών (GSM Modems ή συσκευές VIPS) που είναι
συνδεδεµένες πάνω στον Η/Υ.
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Επιλέγοντας κάποια θύρα COM από την λίστα και πατώντας το κουµπί Αλλαγή
Παραµέτρων ή µε διπλό κλικ πάνω στο όνοµα της θύρας, εµφανίζεται το παρακάτω
παράθυρο, όπου µπορούµε να ορίσουµε τι έχουµε συνδέσει στη θύρα αυτή.

Στην περίπτωση που έχουµε συνδέσει GSM Modem πρέπει να ορίσουµε το PIN της
SIM που βρίσκεται µέσα στο modem.
Με το πλήκτρο Έλεγχος γίνεται έλεγχος αν οι ρυθµίσεις είναι σωστές.
Internet:
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ρυθµίσεις αυτές είναι πολύ σηµαντικές για τη λειτουργία του
προγράµµατος. Αν δεν οριστούν σωστά δε θα είναι δυνατή η επικοινωνία βάσης συσκευών.
Η επιλογή Οι συσκευές χρησιµοποιούν στατικές διευθύνσεις IP είναι ίσως η
σηµαντικότερη παράµετρος όσον αφορά τις επικοινωνίες. Πρέπει να επιλεγεί µόνο
εάν ο παροχέας της υπηρεσίας GPRS παρέχει στατικές διευθύνσεις IP, αν όχι δεν
πρέπει για κανένα λόγο να επιλεγεί.
Στο πεδίο ∆ιεύθυνση IP πρέπει να ορίσουµε τη διεύθυνση IP της βάσης.
Στο πεδίο Θύρα TCP πρέπει να ορίσουµε τη θύρα TCP στην οποία θέλουµε η βάση
να λαµβάνει/ χειρίζεται αιτήσεις σύνδεσης από τις συσκευές.
Στο πεδίο Θύρα UDP πρέπει να ορίσουµε τη θύρα UDP στην οποία θέλουµε η βάση
να λαµβάνει συµπληρωµατικές πληροφορίες από τις συσκευές.Οι ρυθµίσεις αυτές θα
ορίζονται αυτόµατα στις συσκευές σε κάθε ενηµέρωση προχωρηµένων ρυθµίσεων,
έτσι ώστε να ξέρουν οι συσκευές πώς θα επικοινωνήσουν µε τη βάση.
Προώθησε µε UDP:
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Στην καρτέλα αυτή ρυθµίζουµε τις παραµέτρους της προώθησης των στιγµάτων
πλοήγησης σε συγκεκριµένες διευθύνσεις IP ανάλογα µε τις εταιρίες που είναι
καταχωρηµένες στη βάση δεδοµένων.
«Προώθηση των στιγµάτων» είναι η µεταφορά των στοιχείων σε µορφή κειµένου,
που έχει την ακόλουθη µορφή:
DeviceID, HH/MM/EEEE ΩΩ:ΛΛ:∆∆, Γεωγ.Πλάτος, Γεωγ.Μήκος, Υψόµετρο, Ταχ
ύτητα, Προσανατολισµός

Για παράδειγµα, το κείµενο:
10012, 01/07/2003 10:05:25, 42.122564, 23.232546, 123, 45, 65

σηµαίνει ότι το όχηµα µε Σειριακό αριθµό 10012 στις 1/7/2003 και ώρα 10:05:25,
βρισκόταν σε γεωγραφικό πλάτος 42,122564ο, γεωγραφικό µήκος 23,232546ο και
υψόµετρο 123m, ενώ είχε ταχύτητα 45km/h και είχε κατεύθυνση 60ο ως προς το
Βορρά (µετρώντας µε τη φορά του ρολογιού).
Επιλέγοντας/

αποεπιλέγοντας

την

επιλογή

Ενεργή

Προώθηση

µε

UDP

ενεργοποιούµε/ απενεργοποιούµε αντίστοιχα την προώθηση των στιγµάτων
πλοήγησης.
Στο πλαίσιο Θύρα UDP µπορούµε να επιλέξουµε τη θύρα που θα χρησιµοποιεί το
πρόγραµµα ως τοπική θύρα (source port). Αν αφήσουµε την προκαθορισµένη τιµή 0,
τότε το πρόγραµµα θα επιλέξει τυχαία µια ελεύθερη θύρα. Ο καθορισµός της τοπικής
θύρας είναι χρήσιµος στην περίπτωση ύπαρξης κάποιου firewall, όπου η αποστολή
πακέτων σε εξωτερικούς παραλήπτες είναι δυνατή µόνο από συγκεκριµένες θύρες.
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Στη λίστα Προώθηση στιγµάτων στις παρακάτω IP/Ports βλέπουµε µια λίστα από
όλες τις εταιρίες που είναι καταχωρηµένες στη βάση δεδοµένων. Για κάθε εταιρία
φαίνονται και οι αντίστοιχες διευθύνσεις ΙP, όπου θα προωθούνται τα πακέτα
πλοήγησης που προέρχονται από οχήµατα της συγκεκριµένης εταιρίας.
Επιλέγοντας µια εταιρία και πατώντας το κουµπί Αλλαγή, ή µε διπλό κλικ πάνω στο
όνοµα της εταιρίας, εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο. Εδώ µπορούµε να ορίσουµε
την IP διεύθυνση και τη θύρα UDP, όπου επιθυµούµε να προωθούνται τα πακέτα
πλοήγησης που προέρχονται από οχήµατα της συγκεκριµένης εταιρίας.

Αν θέλουµε να ακυρώσουµε την προώθηση των πακέτων για κάποια εταιρία, απλά
επιλέγουµε την εταιρία και πατάµε το κουµπί ∆ιαγραφή.
Για την πλήρη απενεργοποίηση της προώθηση αρκεί να αποεπιλέξουµε την επιλογή
Ενεργή Προώθηση µε UDP
Μενού ∆εδοµένα
Το µενού αυτό είναι διαθέσιµο µόνο όταν τρέχουµε το V-FLEET GPRS
Administration.

Από το µενού ∆εδοµένα διαχειριζόµαστε στοιχεία των Εταιριών, Οχηµάτων,
Οδηγών, Χρηστών & Οµάδων και επίσης έχουµε πρόσβαση στο Ηµερολόγιο και τη
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δυνατότητα λήψης Αναφοράς για τις ρυθµίσεις ενός ή περισσοτέρων οχηµάτωνσυσκευών.
Μενού Εταιρίες

∆ιαχειριζόµαστε (προσθήκη/ ενηµέρωση/ διαγραφή) τα στοιχεία των εταιριών που
διαχειρίζεται το πρόγραµµα.
Με το πλήκτρο Προσθήκη προσθέτουµε µια καινούρια εγγραφή.
Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή διαγράφουµε την τρέχουσα εγγραφή.
Προσοχή: η διαγραφή µιας εταιρίας συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των οχηµάτων
που είναι καταχωρηµένα σε αυτή.
Με το πλήκτρο Aποθήκευση αποθηκεύουµε την τρέχουσα εγγραφή. Αν
προσπαθήσουµε να κλείσουµε το παράθυρο χωρίς να σώσουµε τις αλλαγές τότε το
πρόγραµµα θα µας ρωτήσει αν θέλουµε να τις σώσουµε.
Μενού Οχήµατα
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∆ιαχειριζόµαστε (ενηµέρωση/ διαγραφή) τα στοιχεία των συσκευών-οχηµάτων που
διαχειρίζεται το πρόγραµµα.
Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή διαγράφουµε την τρέχουσα εγγραφή.
Προσοχή: Η διαγραφή ενός οχήµατος συνεπάγεται τη διαγραφή όλων των στοιχείων
ρυθµίσεων της συσκευής, καθώς και όλων των πληροφοριών Πλοήγησης και
Συναγερµών που έχουν ληφθεί από το όχηµα.
Με το πλήκτρο Αποθήκευση αποθηκεύουµε την τρέχουσα εγγραφή. Αν
προσπαθήσουµε να κλείσουµε το παράθυρο χωρίς να σώσουµε τις αλλαγές τότε το
πρόγραµµα θα µας ρωτήσει αν θέλουµε να τις σώσουµε.
Με το πλήκτρο Επιλογή Συµβόλου εµφανίζεται το παρακάτω παράθυρο, από όπου
µπορούµε να επιλέξουµε το σύµβολο µε το οποίο θα απεικονίζεται το όχηµα στο
χάρτη.
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Με το πλήκτρο Προσθήκη προσθέτουµε καινούριο σύµβολο.
Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή διαγράφουµε το επιλεγµένο σύµβολο.
Προσοχή: Αν το σύµβολο που διαγράψουµε χρησιµοποιείται από άλλο όχηµα τότε το
όχηµα αυτό θα απεικονίζεται στο χάρτη µε το προεπιλεγµένο σύµβολο του χάρτη.
Πατώντας πάνω στο σύµβολο που εµφανίζεται στο πλαίσιο Επισκόπηση µπορούµε
να τροποποιήσουµε το επιλεγµένο σύµβολο.
Μενού Οδηγοί

Στη φόρµα αυτή καταχωρούµε τα ονοµατεπώνυµα των οδηγών, καθώς και τον
κωδικό του κλειδιού που έχει ο κάθε οδηγός.
Με το πλήκτρο Προσθήκη προσθέτουµε καινούριο οδηγό.
Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή διαγράφουµε τον επιλεγµένο οδηγό.
Στο πεδίο Κλειδί γράφουµε τον πλήρη κωδικό του κλειδιού.
Π.χ. αν στο κλειδί αναγράφεται:
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γράφουµε 1000000836F8EB01 (σύνολο: 16 χαρακτήρες).
Μενού Χρήστες & Οµάδες

∆ιαχειριζόµαστε (προσθήκη/ ενηµέρωση/ διαγραφή) τα στοιχεία των χρηστών και
των οµάδων που χρησιµοποιεί το πρόγραµµα.
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Το παράθυρο των ιδιοτήτων οµάδας µας επιτρέπει να βλέπουµε και να ορίζουµε τις
ιδιότητες των οµάδων. Οι επιλογές αυτές καθορίζουν ποιες επιλογές θα είναι
ενεργοποιηµένες σε χρήστες της οµάδας αυτής.

Το παράθυρο των ιδιοτήτων µας επιτρέπει να βλέπουµε και να ορίζουµε τις ιδιότητες
των χρηστών.
Μενού Ηµερολόγιο
Στο παρακάτω παράθυρο µπορούµε να δούµε όλα τα στοιχεία από το Ηµερολόγιο
που κρατά το πρόγραµµα.

Τα θέµατα του ηµερολογίου που κρατούνται είναι:
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•

Συναγερµοί: Όλες οι πληροφορίες των συναγερµών που έχουν ληφθεί.

•

Στίγµατα Θέσης: Όλες οι πληροφορίες των στιγµάτων θέσης που έχουν

ληφθεί.
•

Συµβάντα: Όλα τα συµβάντα, όπως: ξεκίνηµα - τερµατισµός κλήσης, αλλαγή

ρύθµισης, λήψη - αποστολή SMS κλπ.
Εδώ µπορούµε να επιλέξουµε για ποια οχήµατα και για ποια χρονική περίοδο
θέλουµε να δούµε το ηµερολόγιο.
Στο πεδίο Εταιρία µπορούµε να επιλέξουµε είτε όλες τις εταιρείες είτε µια
συγκεκριµένη εταιρεία για της οποίας τα οχήµατα θέλουµε να πάρουµε πληροφορίες.
Στο πεδίο Όχηµα µπορούµε να επιλέξουµε είτε όλα τα οχήµατα είτε ένα
συγκεκριµένο όχηµα για το οποίο θέλουµε να πάρουµε πληροφορίες. Η επιλογή αυτή
είναι απενεργοποιηµένη αν έχουµε επιλέξει όλες τις εταιρίες, διαφορετικά στη λίστα
εµφανίζονται µόνο τα οχήµατα της εταιρίας που είναι επιλεγµένη.
Στα πεδία Από και Έως ορίζουµε το χρονικό διάστηµα για το οποίο θέλουµε να
δούµε το ηµερολόγιο (το πρόγραµµα επιλέγει αρχικά το τελευταίο 24ωρο).
Στο πεδίο Ηµερολόγιο επιλέγουµε το είδος του θέµατος που θέλουµε να δούµε.
Με το πλήκτρο Ανανέωση ξεκινά η διαδικασία ανάγνωσης των δεδοµένων από τη
βάση δεδοµένων. ∆ίπλα στο πλήκτρο Ανανέωση εµφανίζεται µια λεζάντα που µας
λέει πόσες εγγραφές έχουν διαβαστεί και ποιο είναι το σύνολο αυτών. Πιέζοντας το
πλήκτρο Esc του πληκτρολογίου µας κατά τη διάρκεια ανάγνωσης µπορούµε να
σταµατήσουµε την ανάγνωση των δεδοµένων. Κάνοντας κλικ πάνω σε κάποια
επικεφαλίδα γίνεται ταξινόµηση της λίστας ως προς αυτό το πεδίο. Με διαδοχικά
κλικ µπορούµε να έχουµε ταξινόµηση κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
Μενού Αναφορά
Στο παρακάτω παράθυρο µπορούµε να δούµε µία αναφορά της κατάστασης µιας ή
περισσοτέρων συσκευών ή στοιχεία των εταιριών.
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Στη λίστα Οχήµατα επιλέγουµε για ποια οχήµατα θέλουµε την αναφορά.
Από τη λίστα της Επιλογής επιλέγουµε αν θα βλέπουµε τα οχήµατα για όλες τις
εταιρίες ή για κάποια συγκεκριµένη.
Οι επιλογές Πληροφορίες Εταιριών, Ρυθµίσεις Συσκευής, Ρυθµίσεις I/O
Συσκευής και Ρυθµίσεις Τηλεφώνων Συσκευής καθορίζουν αν θέλουµε στην
αναφορά να φαίνονται οι πληροφορίες των εταιριών, των συσκευών, των αισθητήρων
των συσκευών και των τηλεφώνων στη µνήµη των συσκευών αντίστοιχα.
Με τα πλήκτρα Επιλογή Όλων/ Αποεπιλογή Όλων επιλέγονται ή αποεπιλέγονται
όλα τα οχήµατα-συσκευές στη λίστα Οχήµατα.
Με το πλήκτρο OK αποθηκεύεται η αναφορά σε αρχείο που καθορίζει ο χρήστης και
αυτόµατα ανοίγεται αυτό από το WordPad.
Μενού Όχηµα
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Το µενού Όχηµα εµφανίζεται και µε δεξί κλικ πάνω στο όνοµα ενός οχήµατος στο
παράθυρο µε τίτλο Εταιρίες & Οχήµατα, καθώς επίσης και µε δεξί κλικ πάνω σε ένα
όχηµα στον κυρίως χάρτη. Από το µενού αυτό µπορούµε να κάνουµε οποιαδήποτε
εργασία έχει σχέση µε τα οχήµατα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να ενεργοποιηθούν οι επιλογές στο µενού Όχηµα, πρέπει πρώτα να
κάνουµε κλικ µε το ποντίκι πάνω σε ένα όχηµα από τη λίστα του παραθύρου µε
τίτλο Εταιρίες & Οχήµατα.

Εδώ έχουµε πρόσβαση στα παρακάτω:
•

Πληροφορίες.

•

Πλοήγηση.

•

Χάρτης.

•

Σύνδεση.

•

Αποσύνδεση.

•

Αίτηση σύνδεσης.

•

Λήψη.

•

Τηλεχειρισµός.

•

Ρυθµίσεις.

Μενού Πληροφορίες
Η επιλογή Πληροφορίες απεικονίζει ένα παράθυρο µε δύο καρτέλες, Γενικά και
Στατιστικά.
Στην πρώτη καρτέλα φαίνονται πληροφορίες σχετικά µε τη συσκευή-όχηµα και τον
πελάτη.
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Στη δεύτερη καρτέλα (Στατιστικά) φαίνονται πληροφορίες σχετικά µε τους
συναγερµούς και τα στίγµατα θέσης που έχουν ληφθεί.
Στο πεδίο Ώρα λήψης τελευταίου στίγµατος φαίνεται η ηµεροµηνία που λήφθηκε
το τελευταίο στίγµα.
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Στο πρώτο πλαίσιο Συνολικός αριθµός εγγραφών φαίνονται οι συνολικές εγγραφές
που έχουν ληφθεί.
Στο δεύτερο πλαίσιο Αριθµός εγγραφών που λήφθηκαν τη συγκεκριµένη περίοδο
έχουµε τη δυνατότητα να ορίσουµε κάποιο χρονικό διάστηµα στα πεδία Από και
Έως. Πιέζοντας το πλήκτρο Ανανέωση ενηµερώνονται οι ενδείξεις.
Μενού Πλοήγηση
Από το υποµενού αυτό µπορούµε να ζητήσουµε το τρέχον στίγµα του επιλεγµένου
οχήµατος.
Οι επιλογές είναι οι εξής:
Ρυθµίσεις Αυτόµατης Λειτουργίας:
Η επιλογή αυτή εµφανίζει το παρακάτω παράθυρο, µε τη χρήση του οποίου µπορούµε
να ρυθµίσουµε την συνεχή αποστολή/ καταγραφή του στίγµατος θέσης της συσκευής.

Με το πλήκτρο Ανάγνωση Συσκευής γίνεται ανάγνωση από τη συσκευή των
τρεχόντων ρυθµίσεων.
Στο πλαίσιο Αποστολή στίγµατος στη βάση ορίζουµε αν θα είναι ενεργοποιηµένη
(Ενεργοποίηση) και τι περίοδο (Περίοδος) θα έχει η συνεχής αναφορά του
στίγµατος θέσης προς την βάση όταν υπάρχει σύνδεση µε τη συσκευή.
Εκτός από την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της αποστολής στίγµατος θέσης προς
τη βάση µπορούµε να επιλέξουµε αν θέλουµε να αποστέλλονται στίγµατα όταν το
όχηµα είναι ακίνητο, ή όταν το GPS δεν δίνει έγκυρο στίγµα θέσης.
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Αν έχουµε ρυθµίσει τη συσκευή να στέλνει στίγµατα θέσης και δεν παρατηρούµε να
λαµβάνονται στίγµατα πρέπει να βεβαιωθούµε ότι είναι ενεργοποιηµένη η λήψη των
στιγµάτων θέσης, επιλέγοντας:
•

το µενού Όχηµα>Λήψη>Στίγµατα & Συναγερµοί, αν επιθυµούµε και τη

λήψη συναγερµών, ή
•

το µενού Όχηµα>Λήψη>Μόνο στίγµατα, αν δεν επιθυµούµε τη λήψη

συναγερµών.
Λήψη τρέχουσας θέσης:
Αίτηση για τη λήψη του τρέχοντος στίγµατος χρησιµοποιώντας TCP/IP. Στην
περίπτωση επιτυχούς επικοινωνίας, το νέο στίγµα θα εγγραφεί στην Βάση ∆εδοµένων
και η νέα θέση θα απεικονιστεί στο χάρτη.
Μενού Χάρτης

Το υποµενού αυτό µας δίνει τις εξής επιλογές:
Εντοπισµός:
Μετακινεί το κέντρο του ορατού χάρτη έτσι ώστε το επιλεγµένο όχηµα να βρίσκεται
στο κέντρο του.
Παρακολούθηση:
Αν είναι επιλεγµένη η επιλογή Παρακολούθηση, τότε όταν το όχηµα πάει να κινηθεί
εκτός του ορατού χάρτη µετακινείται αυτόµατα το κέντρο του χάρτη έτσι ώστε το
επιλεγµένο όχηµα να βρίσκεται στο κέντρο του.
Ίχνη:
Αν είναι επιλεγµένη η επιλογή Ίχνη, τότε καθώς το όχηµα κινείται αφήνει πίσω του
ίχνη έτσι ώστε να χαράζεται η πορεία του.
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Μόλις ενεργοποιηθεί η επιλογή Ίχνη, δηµιουργείται αυτόµατα ένα επίπεδο (layer)
απεικόνισης πορείας. To επίπεδο (layer) αυτό µπορούµε να το µορφοποιήσουµε ή να
το διαγράψουµε από το µενού Χάρτης>∆ιαχείριση Επιπέδων. Αν αποεπιλεγεί η
επιλογή Ίχνη, τότε διαγράφεται αυτόµατα και το layer που απεικόνιζε την πορεία.
Ορατό:
Καθορίζει αν θα είναι ορατό το όχηµα στο χάρτη.
Σηµείωση: Ενώ µπορούµε να έχουµε σε πολλά οχήµατα ενεργοποιηµένη την επιλογή
Ίχνη, η επιλογή Παρακολούθηση µπορεί είναι ενεργοποιηµένη για ένα όχηµα µόνο.
Μενού Ρυθµίσεις Τηλεφώνων (Βασικές ρυθµίσεις)

Στην καρτέλα Pυθµίσεις Τηλεφώνων, στην αριστερή πλευρά βλέπουµε µια λίστα µε
τις 5 µνήµες τηλεφώνων της συσκευής, καθώς και το τηλέφωνο της βάσης που έχει
καταχωρηµένο η συσκευή, ενώ στη δεξιά πλευρά φαίνονται οι ρυθµίσεις του
τηλεφώνου που είναι επιλεγµένο στη λίστα.
Με το πλήκτρο Aνάγνωση Συσκευής µπορούµε να διαβάσουµε τις τρέχουσες
ρυθµίσεις της συσκευής.
Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στην περιγραφή ενός τηλεφώνου έχουµε δυνατότητα να
αλλάξουµε την περιγραφή.
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Επιλέγοντας κάποιο τηλέφωνο από τη λίστα βλέπουµε στη δεξιά πλευρά τις ρυθµίσεις
για την τρέχουσα θέση µνήµης τηλεφώνων της συσκευής. Οι ρυθµίσεις κάθε
τηλεφώνου είναι οι εξής:

Αριθµός Τηλεφώνου: Ο αριθµός τηλεφώνου.
Χρήση για Κλήσεις Φωνής: Αν ο αριθµός αυτός θα χρησιµοποιείται για κλήσεις
φωνής.
Χρήση για SMS: Αν ο αριθµός αυτός θα χρησιµοποιείται για την αποστολή SMS τα
οποία απευθύνονται σε άνθρωπο. Τα SMS αυτά είναι αναγνώσιµα από άνθρωπο και
αποστέλλονται στον ιδιοκτήτη του οχήµατος (αν αυτός το επιθυµεί) απευθείας από
την συσκευή.
Αποδοχή εντολών SMS: Αν ο αριθµός αυτός θα χρησιµοποιείται για να λαµβάνει η
συσκευή εντολές µέσω SMS.
Προχωρηµένες Ρυθµίσεις (καρτέλα ρυθµίσεων GSM)

Στην καρτέλα αυτή µπορούµε να ορίσουµε τον αριθµό τηλεφώνου και το PIN που
έχει η SIM µέσα στη συσκευή.
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Στο πεδίο Επιτρέπονται Εισ./ Εξερχόµενες κλήσεις φωνής καθορίζουµε αν η
συσκευή θα έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιεί ή να δέχεται κλήσεις φωνής.
Με το πλήκτρο Ανάγνωση Συσκευής µπορούµε να διαβάσουµε τις τρέχουσες
ρυθµίσεις της συσκευής.
Προχωρηµένες Ρυθµίσεις (καρτέλα internet)

Στην καρτέλα αυτή µπορούµε να ορίσουµε τα εξής:
Θύρα TCP Συσκευής: Είναι η θύρα την οποία θα λαµβάνει η συσκευή, ώστε να
δέχεται κλήσεις από τη βάση. Η ρύθµιση αυτή δεν έχει καµία σηµασία όταν δεν
χρησιµοποιούνται στατικές διευθύνσεις IP.
APN (Access Point Name), Όνοµα Χρήση, Κωδικός: Είναι οι απαραίτητες
ρυθµίσεις APN που πρέπει να δοθούν στη συσκευή ώστε να έχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες GPRS.
Με το πλήκτρο Ανάγνωση Συσκευής µπορούµε να διαβάσουµε τις τρέχουσες
ρυθµίσεις της συσκευής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ρυθµίσεις αυτές είναι πολύ σηµαντικές για τη λειτουργία της
συσκευής. Αν δεν οριστούν σωστά δε θα είναι δυνατή η επικοινωνία βάσης –
συσκευής παρά µόνο µέσω σειριακής θύρας.
Μενού Χάρτης
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Από το µενού Χάρτης γίνεται ο χειρισµός όλου του χάρτη καθώς και της
Επισκόπησης του Χάρτη.

Εδώ έχουµε πρόσβαση στα παρακάτω:
•

∆ιαχείριση Επιπέδων.

•

Αντιγραφή Χάρτη.

•

Ζουµ.

•

Μετακίνηση.

•

Πληροφορίες.

•

Μέτρηση.

•

Εύρεση.

•

Επισκόπηση Χάρτη.

•

∆ιαχείριση Θεµατικής Απεικόνισης.

•

Προσθήκη ∆ροµολογίου.

•

Επιλογές.

Μενού ∆ιαχείριση Επιπέδων
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Από το µενού Χάρτης>∆ιαχείριση Επιπέδων ή µε το πλήκτρο F12 εµφανίζεται το
παραπάνω παράθυρο, όπου µπορούµε να προσθέσουµε/ αφαιρέσουµε επίπεδα στο
χάρτη, να µορφοποιήσουµε ήδη υπάρχοντα, να προσθέσουµε ετικέτες ή ακόµα να
κάνουµε και θεµατική απεικόνιση πληροφοριών πάνω στο χάρτη.
Στη λίστα µε τα υπάρχοντα επίπεδα υπάρχουν µόνιµα δύο, τα οποία δεν µπορούν να
διαγραφούν: το Οχήµατα και το Κλίµακα.
Στο Οχήµατα φαίνονται τα κινούµενα οχήµατα και έχουµε τη δυνατότητα να
αλλάξουµε τον τρόπο απεικόνισής του.
Με τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω µπορούµε να µεταβάλλουµε τη σειρά απεικόνισης
των επιπέδων (layers). Το επίπεδο που βρίσκεται πιο ψηλά στη λίστα καλύπτει κάθε
επίπεδο που βρίσκεται χαµηλότερα από αυτό.
Με το πλήκτρο Προσθήκη µπορούµε να προσθέσουµε επίπεδο στο χάρτη. Το VFLEET GPRS υποστηρίζει δύο τύπους επιπέδων (layers):
1.

Layers της MapInfo µε κατάληξη *.tab.

2.

Layers της ESRI µε κατάληξη *.shp.

Στην περίπτωση που προσθέσουµε αρχείο *.tab τότε δεν χρειάζεται να ορίσουµε
τίποτα καθώς όλη η απαραίτητη πληροφορία περιέχεται µέσα στο αρχείο.
Αν προσθέσουµε αρχείο *.shp το πρόγραµµα θα µας ζητήσει το σύστηµα
συντεταγµένων στο οποίο είναι φτιαγµένο το layer αυτό. Ακόµη, καθώς τα αρχεία
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*.shp δεν περιέχουν πληροφορίες µορφοποίησης το layer θα προστεθεί έχοντας την
default µορφοποίηση.
Στο παράθυρο που εµφανίζεται για την επιλογή των layers που θέλουµε να
προστεθούν µπορούµε να επιλέξουµε πολλά αρχεία µαζί είτε αυτά είναι *.tab είτε
*.shp.
Στην περίπτωση που επιλέξουµε περισσότερα από ένα *.shp αρχεία το V-FLEET
GPRS θα µας ζητήσει σύστηµα συντεταγµένων µόνο για το πρώτο από αυτά, ενώ για
τα υπόλοιπα θα θεωρήσει ότι έχουν το ίδιο σύστηµα συντεταγµένων.
Με το πλήκτρο ∆ιαγραφή µπορούµε να διαγράψουµε οποιοδήποτε επίπεδο, εκτός
από τα δύο που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η επιλογή Ορατό καθορίζει αν ένα επίπεδο είναι ορατό στο χάρτη ή όχι.
Εργαλεία ∆ιαχείρισης Χάρτη
Εργαλείο Μετακίνησης
Επιλέγοντας το εργαλείο µετακίνησης µπορούµε µέσω της διαδικασίας του Drag &
Drop να µετακινηθούµε στον χάρτη προς όλες τις διευθύνσεις.
Εργαλείο Πληροφορίες
Επιλέγοντας αυτό το εργαλείο µπορούµε να πάρουµε πληροφορίες πάνω στο χάρτη.
Για την ακρίβεια κάνοντας κλικ πάνω σε οποιοδήποτε όχηµα εµφανίζεται ένα
παράθυρο µε στοιχεία (όνοµα, ταχύτητα, χρόνος λήψης του στίγµατος, πληροφορίες
του συναγερµού κλπ.) του συγκεκριµένου οχήµατος-στίγµατος θέσης.
Αν κάνουµε κλικ πάνω σε κάποιο άλλο αντικείµενο χάρτη, λαµβάνουµε τις
πληροφορίες που περιέχει ο χάρτης για αυτό το αντικείµενο.
Εργαλείο Μέτρηση
Επιλέγοντας το εργαλείο µέτρησης αποστάσεων και ορίζοντας µια τεθλασµένη
γραµµή πάνω στον χάρτη, βλέπουµε στην µπάρα κατάστασης (Status Bar) το
συνολικό µήκος της γραµµής αυτής, καθώς και το µήκος του τελευταίου τµήµατος
αυτής.
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Εργαλείο Εύρεση

Με τη βοήθεια του παραθύρου αυτού µπορούµε να ψάξουµε πληροφορίες πάνω στο
χάρτη (π.χ. εύρεση δρόµου δίνοντας το όνοµά του).
Στη λίστα Επίπεδο επιλέγουµε το επίπεδο του χάρτη στο οποίο θέλουµε να ψάξουµε.
Στη λίστα Πεδίο Αναζήτησης διαλέγουµε το πεδίο βάσει του οποίου θέλουµε να
γίνει η αναζήτηση. Αν για παράδειγµα θέλουµε να εντοπίσουµε δρόµο µε βάση το
όνοµά του διαλέγουµε το πεδίο που περιέχει τα ονόµατα των δρόµων.
Στη λίστα Οµαδοποίηση κατά διαλέγουµε ένα δευτερεύον πεδίο το οποίο θα
εµφανίζεται στα αποτελέσµατα. Στο παράδειγµα εντοπισµού του δρόµου, ένα τέτοιο
πεδίο θα ήταν αυτό που περιγράφει το ∆ήµο που ανήκει ο δρόµος.
Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογούµε τη λέξη-κλειδί που ψάχνουµε. Το
πρόγραµµα θα βρει όλες τις εγγραφές που αρχίζουν µε αυτή τη λέξη-κλειδί. Για
παράδειγµα, αν ψάχνουµε την οδό Παπαναστασίου, αρκεί να γράψουµε µερικά
πρώτα της λέξης (Παπανα). Αν δε γνωρίζουµε το ακριβές όνοµα αλλά ένα µέρος
αυτού (όχι την αρχή του), τότε µπορούµε να πληκτρολογήσουµε στην αρχή του
πεδίου "%%", έτσι ώστε το πρόγραµµα να ψάξει για όλα τα ονόµατα που περιέχουν
τη λέξη-κλειδί.
Στη λίστα Αποτελέσµατα εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της αναζήτησης.
Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσµα και πατώντας το κουµπί Εµφάνιση, εµφανίζεται στο
χάρτη το αντικείµενο που βρέθηκε.
Η επιλογή Ηµιδιαφανές κάνει το παράθυρο ηµιδιαφανές, έτσι ώστε να αποκρύπτει
µικρότερο µέρος του χάρτη, όπως φαίνεται παρακάτω:
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Σηµείωση: Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιµη σε λειτουργικό σύστηµα MS-Windows
2000 και ανώτερο.

Εργαλείο Προσθήκης ∆ροµολογίου

Επιλέγοντας το µενού Χάρτης>Προσθήκη ∆ροµολογίου εµφανίζεται το παραπάνω
παράθυρο, όπου µπορούµε να απεικονίσουµε την πορεία ενός οχήµατος πάνω στο
χάρτη.
Τα στοιχεία που πρέπει να ορισθούν για την απεικόνιση της πορείας είναι τα εξής:
Όνοµα ∆ροµολογίου:
Το όνοµα της πορείας (το όνοµα αυτό πρέπει να είναι µοναδικό, δηλαδή να µην
υπάρχει κάποιο layer στο χάρτη µε το ίδιο όνοµα). Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι
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κάθε πορεία προστίθεται ως καινούριο layer πάνω στο χάρτη, εποµένως όταν θέλουµε
να αφαιρέσουµε µια πορεία πρέπει από το µενού Χάρτης>∆ιαχείριση Επιπέδων να
διαγράψουµε το αντίστοιχο layer.
Επιλογή Οχήµατος:
To όχηµα για το οποίο θέλουµε να εµφανίσουµε την πορεία.
Αρχική Ηµεροµηνία – Τελική Ηµεροµηνία:
Η ηµεροµηνία-ώρα αρχής και τέλους της πορείας. Οι ηµεροµηνίες αυτές αναφέρονται
στους χρόνους που µας έχει δώσει το GPS και όχι τους χρόνους στους οποίους
ελήφθησαν τα δείγµατα, οι οποίοι µπορεί να είναι διαφορετικοί.
Εµφάνιση Πλοηγήσεων:
Καθορίζει αν στην πορεία θα είναι ορατά τα στίγµατα της Πλοήγησης.
Εµφάνιση Συναγερµών:
Καθορίζει αν στην πορεία θα είναι ορατοί οι συναγερµοί που έχουν ληφθεί από τη
συσκευή.
Εµφάνιση µόνο έγκυρων δειγµάτων:
Καθορίζει αν θα είναι ορατά µόνο τα στίγµατα που έχουν Έγκυρη Πλοήγηση.
Σύνδεση των σηµείων µε γραµµή:
Καθορίζει αν θα εµφανίζεται γραµµή ανάµεσα στα σηµεία της πορείας.
Πατώντας το πλήκτρο ΟΚ ξεκινά η διαδικασία προσθήκης του ∆ροµολογίου. Στην
µπάρα κατάστασης βλέπουµε τον αριθµό των εγγραφών που διαβάστηκαν.
Επίσης, µε το πλήκτρο Εsc του πληκτρολογίου µπορούµε να σταµατήσουµε τη
διαδικασία.
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των

εργαλείων

διαχείρισης

που

είναι

προσβάσιµα από τις µπάρες εργαλείων.

Στην ακόλουθη εικόνα 11.12 µπορούµε να δούµε µια άποψη του χάρτη Πατρών που
θα χρησιµοποιηθεί στην συγκεκριµένη υλοποίηση. Με το εργαλείο “Πληροφορίες”
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µπορούµε πατώντας επάνω σε κάποιο σηµείο του χάρτη να πάρουµε διάφορες
πληροφορίες, όπως για την οδό πάνω στην οποία βρισκόµαστε.

Σχήµα 11.12
Στην ακόλουθη εικόνα 11.13 βλέπουµε µια µεγέθυνση του πιο πάνω χάρτη.
Παρατηρούµε ότι ο συγκεκριµένος χάρτης φτάνει σε επίπεδο οδού.
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Σχήµα 11.13
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∆ΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΙ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κατόπιν της εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισµού ( OTENET ADSL γραµµή,
Router, H/Y Βάσης, συσκευές GPS/GPRS VGP11A στα οχήµατα, ενεργοποίηση του
GPRS δικτύου), έγιναν όλες οι απαιτούµενες απαραίτητες τελικές ρυθµίσεις για την
σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος ένδειξης στίγµατος των
οχηµάτων στον χάρτη της περιοχής των Πατρών.
Πρέπει να τονιστεί ότι για την σωστή µεταφορά των δεδοµένων θέσης των συσκευών
GPS, από τις συσκευές VGP11A, µέσω του δικτύου της COSMOTE, χρειάστηκε να
γίνει αναβάθµιση του firmware των συσκευών µε νεώτερη έκδοση. Η αναβάθµιση
έγινε ασύρµατα στις 5 από τις 7 συσκευές και µε απευθείας σύνδεση στον H/Y της
Βάσης για τις άλλες δύο.
Ενα άλλο σηµείο που χρίζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι ένας περιορισµός στην
απόδοση του στατικού IP του H/Y της Βάσης από την OTENET. Συγκεκριµένα, για
να είναι δυνατή η πλήρης αµφίδροµη επικοινωνία µε τις VGP11A συσκευές από τον
H/Y της Βάσης, η στατική διεύθυνση IP που παίρνει ο router για την σύνδεση µε της
OTENET δεν πρέπει να δίνεται µε handshaking µέθοδο (negotiated), δηλαδή µε
αυτόµατη ανεύρεσή της από τον router, αλλά πρέπει να δίνεται στατικά στην
διαµόρφωση του router. Σε αντίθετη περίπτωση η επικοινωνία προς τις συσκευές δεν
γίνεται σωστά ή δεν είναι εφικτή.
Από την πλευρά του software που χρησιµοποιούµε για την ένδειξη των στιγµάτων
των οχηµάτων, το VFLEET GPRS, σηµειώνεται ότι για την σωστή του λειτουργία
έγιναν δύο αναβαθµίσεις (patches) , όπου η µια αφορούσε στην σωστή αναγνώριση
και σύνδεση των συσκευών VGP11A στο VFLEET στον H/Y της Βάσης και η
δεύτερη στην σωστή ανάγνωση από το VFLEET της Βάσης ∆εδοµένων όπου και
έχουµε την αποθήκευση των στιγµάτων, κατά την λειτουργία του ηµερολογίου, από
το οποίο έχουµε πρόσβαση σε προηγούµενα στίγµατα θέσης.
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Εφόσον η αµφίπλευρη επικοινωνία των GPS συσκευών µε την Βάση ολοκληρώθηκε
επιτυχώς, έγινε εγκατάσταση χάρτη των Πατρών και εκτενείς δοκιµές µε κινούµενα
οχήµατα, για να εκτιµηθεί

η ακρίβεια του συστήµατος. Από τις δοκιµές

παρατηρήθηκε µια καθυστέρηση της τάξης των 10 δευτερολέπτων στην παρουσίαση
του στίγµατος θέσης του οχήµατος στον χάρτη από την στιγµή που το όχηµα πέρασε
από την συγκεκριµένη θέση. Η καθυστέρηση αυτή ήταν η αναµενόµενη, µιας και
περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις από την ασύρµατη µετάδοση του στίγµατος θέσης
από τις συσκευές προς το δίκτυο της COSMOTE, και την µεταφορά των δεδοµένων
µέσα από το δίκτυο της COSMOTE και από το Internet µέσω της ADSL γραµµής της
OTENET προς τον H/Y της Βάσης. Τόσο η ακρίβεια της ένδειξης θέσης, όσο και η
καλή λειτουργία του συστήµατος GPS κρίθηκαν ικανοποιητικά.
Συγκεκριµένα για το σύστηµα GPS, ο συνήθης

αριθµός δορυφόρων ήταν 6-7,

υπερκαλύπτοντας τους αναγκαίους 4 δορυφόρους για το µεγαλύτερο µέρος της
διαδροµής τόσο µέσα στην Πάτρα όσο και για την διαδροµή Πάτρα –
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο στο Ρίο. Σαν αποτέλεσµα έχουµε την ακρίβεια της
ένδειξης στίγµατος, καθώς και αδιάκοπη (για το µεγαλύτερο µέρος) παρακολούθηση
του οχήµατος.
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10. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (SOFTWARE/HARDWARE) ΣΤΟ ΤΕΠ
ΠΠΓΝΠ ΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του ΠΠΓΝΠ έχει εγκατεστηµένο
σύστηµα µηχανογράφησης το οποίο δίνει την δυνατότητα της καταχώρησης και
αρχειοθέτησης όλων των ασθενών που εισέρχονται σε αυτό.
Το σύστηµα αυτό της µηχανογράφησης παρέχει:
•

Την δυνατότητα στην γραµµατεία του ΤΕΠ να καταχωρεί τον κάθε ασθενή.

•

Την δυνατότητα να δηµιουργεί ατοµικό αρχείο για αυτόν ώστε σε κάθε
επικείµενη επίσκεψη το ιστορικό του ασθενούς να είναι διαθέσιµο σε πολύ
λίγο χρόνο ή ακόµη σε περιπτώσεις που ο ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα,
λόγω της κλινικής του κατάστασης, να δώσει πληροφορίες για το ατοµικό
ιστορικό, τις προηγούµενες εισαγωγές του κλπ.

Παράλληλα όλα τα τµήµατα που καταρτίζουν το ΤΕΠ έχουν πρόσβαση σε αυτό
το σύστηµα µηχανογράφησης ώστε η διακίνηση στοιχείων και δεδοµένων για τον
κάθε ασθενή να γίνεται εύκολα, γρήγορα και άµεσα από τµήµα σε τµήµα
διατηρώντας φυσικά το απόρρητο των πληροφοριών µιάς και πρόσβαση στο σύστηµα
έχουν µόνο άτοµα εξουσιοδοτηµένα για αυτό (ιατροί που εργάζονται στο ΤΕΠ) και
δεσµεύονται από το ιατρικό απόρρητο. ∆ιατηρείται έτσι το «απόρρητο» για τα
ευαίσθητα ιατρικά δεδοµένα του κάθε ασθενούς.
Η σύνδεση των διαφόρων τµηµάτων µε το σύστηµα µηχανογράφησης του ΤΕΠ
δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς των διαφόρων ειδικοτήτων, που εµπλέκονται σε
ένα περιστατικό στο χώρο του ΤΕΠ, να έχουν άµεση πρόσβαση στο ιστορικό και τις
προηγούµενες εισαγωγές του συγκεκριµένου ασθενούς ώστε να συλλέξουν
πληροφορίες ζωτικής σηµασίας για τη διάγνωση και την αντιµετώπισή του.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την διακοµιδή ενός
πολυτραυµατία όλα τα δεδοµένα που αφορούν στα ζωτικά του σηµεία µέσω των
υποσυστηµάτων της τηλεϊατρικής καταφθάνουν και καταχωρούνται στον Η/Υ που
είναι εγκατεστηµένος στο κέντρο λήψεως σηµάτων.
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Ένας από τους λόγους που το πιλοτικό αυτό πρόγραµµα συµβάλλει στην
βελτιστοποίηση της αντιµετώπισης του πολυτραυµατία είναι η δυνατότητα που
παρέχει να αξιολογηθεί η κατάσταση του πολυτραυµατία καθ΄οδόν προς το
νοσοκοµείο έτσι ώστε να ενηµερωθούν οι κατάλληλοι φορείς (στην προκειµένη
περίπτωση οι ιατροί του ΤΕΠ). Αυτή η ενηµέρωση είναι ζωτικής σηµασίας γιατί δίνει
τη δυνατότητα στο ΤΕΠ να προετοιµαστεί κατάλληλα να δεχθεί το συγκεκριµένο
περιστατικό. Η προετοιµασία περιλαµβάνει την ενηµέρωση των διαφόρων
ειδικοτήτων (χειρουργούς, ακτινολόγους, ορθοπεδικούς, το προσωπικό του
χειρουργείου κλπ) ώστε ο χρόνος διακοµιδής να χρησιµοποιείται για τον απαραίτητο
συντονισµό και την οργάνωση του ΤΕΠ για το συγκεκριµένο περιστατικό και έτσι να
µην είναι νεκρός χρόνος .
Η ενηµέρωση των ιατρών των διαφόρων ειδικοτήτων που εµπλέκονται στην
αντιµετώπιση ενός πολυτραυµατία πρέπει να γίνεται από το κέντρο λήψεως σηµάτων
δίνοντας όλα τα δεδοµένα που αφορούν το συγκεκριµένο περιστατικό καθώς και την
διακύµανση αυτών των δεδοµένων κατά τη διακοµιδή. Η έµµεση ενηµέρωση
(τηλεφωνική επικοινωνία) του ιατρού του κέντρου λήψεως σηµάτων µε τους ιατρούς
του ΤΕΠ δηµιουργεί κενά στην ενηµέρωση λόγω του ότι ο υπεύθυνος του κέντρου
λήψεως σηµάτων έχει σαν πρώτο σκοπό την παρακολούθηση του ασθενούς και την
καθοδήγηση του πληρώµατος του ασθενοφόρου για την ασφαλή διακοµιδή του
πολυτραυµατία και η ενηµέρωση των υπολοίπων περνά σε δεύτερη µοίρα.
Για τον λόγο αυτό έχει γίνει η απαραίτητη υποδοµή ώστε να συνδεθεί το κέντρο
λήψεως σηµάτων µε το σύστηµα µηχανογράφησης του ΤΕΠ. Αυτή η σύνδεση δίνει
τη δυνατότητα στους ιατρούς του ΤΕΠ να έχουν άµεση πρόσβαση στα εισερχόµενα
δεδοµένα του πολυτραυµατία που διακοµίζεται καθώς και στις διακυµάνσεις στα
ζωτικά σηµεία και την κλινική εικόνα του ασθενούς δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
σχεδιάσουν αυτόνοµα πλέων την αντιµετώπιση του διακοµιζόµενου πολυτραυµατία
χωρίς τη µεσολάβηση του ιατρού του κέντρου λήψεως σηµάτων.
Η πρόσβαση των ιατρών του ΤΕΠ στα δεδοµένα του υποσυστήµατος της
τηλεϊατρικής γίνεται µόνο µε την άδεια του ιατρού του κέντρου λήψεως σηµάτων και
µόνο σε συγκεκριµένους εξουσιοδοτηµένους χρήστες που δεσµεύονται από το
ιατρικό απόρρητο ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο των δεδοµένων της
διακοµιδής που αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα για τον διακοµιζόµενο
ασθενή.
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11. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗ
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
11.1

Εισαγωγή

Στα πλαίσια του έργου και προκειµένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν
πληρέστερη ενηµέρωση του ιατρικού προσωπικού όσον αφορά την κατάσταση του
µεταφερόµενου ασθενούς, καθώς και για να βοηθηθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη
αξιολόγηση του περιστατικού κατά τη διάρκεια της πορείας προς το Νοσοκοµείο,
τοποθετήθηκαν IP κάµερες µέσα σε τρία ασθενοφόρα µαζί µε τον απαραίτητο
εξοπλισµό για την ασύρµατη µετάδοση της εικόνας προς το Νοσοκοµείο.
Ο εξοπλισµός αυτός περιελάµβανε σε κάθε ασθενοφόρο, εκτός από την IP κάµερα,
µια συσκευή Wi-Fi™ (Access Point-AP), µία εξωτερική µαγνητική κεραία (που
τοποθετείται στην οροφή του οχήµατος), καθώς και την απαραίτητη καλωδίωση για
την τροφοδοσία των συσκευών από το εσωτερικό πάνελ τροφοδοσίας του
ασθενοφόρου, τη σύνδεση µεταξύ κάµερας και AP καθώς και µεταξύ AP και κεραίας.
Η µετάδοση της εικόνας από το εσωτερικό του ασθενοφόρου προς το Νοσοκοµείο
αποτελεί µία δυνατότητα που µπορεί σήµερα να επιτευχθεί µε αρκετούς τρόπους (π.χ.
µέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, µέσω δορυφόρου, κλπ).
Από όλους τους δυνατούς τρόπους, η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα λύση είναι αυτή
η οποία επιλέχθηκε για το έργο και η οποία βασίζεται στην τεχνολογία των
ασύρµατων τοπικών δικτύων και πιο συγκεκριµένα στο πρωτόκολλο IEEE 802.11b.
Το συγκεκριµένο πρωτόκολλο λειτουργεί στη διεθνώς ελεύθερη µπάντα των 2,45
GHz (Industrial Scientific and Medical – ISM band) η οποία είναι ελεύθερη προς
χρήση χωρίς να απαιτείται ειδική αδειοδότηση ή άλλου είδους κόστος λειτουργίας.
Στην Ελλάδα για κάθε νέο δίκτυο που στήνεται στη συγκεκριµένη µπάντα το µόνο
που απαιτείται είναι µία απλή γνωστοποίηση προς την ΕΕΤΤ µέσω ειδικής φόρµας
όπου δηλώνονται οι θέσεις των κεραιών, καθώς και κάποια τεχνικά στοιχεία όπως η
ισχύς εκποµπής τους, το κέρδος τους, κλπ.
Το κόστος της συγκεκριµένης λύσης περιορίζεται µόνο στο αρχικό κόστος
εγκατάστασης το οποίο περιλαµβάνει την αγορά και την εγκατάσταση του
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απαραίτητου εξοπλισµού (access points, κεραίες, κλπ). Ο εξοπλισµός αυτός είναι
ευρέως διαθέσιµος στην αγορά, σχετικά µικρού κόστους και η αξιοπιστία του είναι
δεδοµένη από τη στιγµή που θα επιλεγούν µοντέλα πιστοποιηµένα από την Wi-Fi
Alliance (µη κερδοσκοπικός οργανισµός πιστοποίησης της συµβατότητας εξοπλισµού
ασύρµατων τοπικών δικτύων). Το πιο σηµαντικό όµως είναι ότι µε τη συγκεκριµένη
τεχνολογία δεν υπεισέρχονται κόστη λειτουργίας, κάτι το οποίο θα ήταν
αναπόφευκτο (και πολύ ακριβό) αν επιλεγόταν οποιαδήποτε άλλη λύση.
11.2

Σενάρια Λειτουργίας Επιδεικτικού Έργου

Με την τεχνολογία ασύρµατων τοπικών δικτύων IEEE 802.11b µπορεί να καλυφθεί
µε ένα access point µία περιορισµένη ακτίνα της τάξης των 100 περίπου µέτρων. Η
απόσταση αυτή µπορεί να αυξοµειωθεί ανάλογα µε τον τύπο των κεραιών που
χρησιµοποιούνται, τη λειτουργία σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, τη φυσιολογία του
εδάφους, την ύπαρξη ή µη οπτικής επαφής µεταξύ των σηµείων που θέλουν να
επικοινωνήσουν, κλπ.
Για τη συγκεκριµένη εφαρµογή και προκειµένου να υπάρχει κάλυψη σε όλες τις
κεντρικές αρτηρίες της Πάτρας, καθώς και στην εθνική οδό Πατρών-Αθηνών (και
προς τις δύο κατευθύνσεις), αλλά και στην Περιφερειακή Οδό, θα χρειαζόταν υπό
κανονικές συνθήκες µια εκτεταµένη εγκατάσταση ενός δικτύου access points τα
οποία θα λειτουργούσαν σαν repeaters (επαναλήπτες) προκειµένου να φθάνει η
εικόνα από το ασθενοφόρο στο Νοσοκοµείο.
Κάτι τέτοιο όµως δεν ήταν φυσικά δυνατό να πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια ενός
επιδεικτικού έργου, καθώς ο προϋπολογισµός για τον εξοπλισµό της συγκεκριµένης
εφαρµογής στα πλαίσια του έργου ήταν πολύ µικρός και το κόστος της µελέτης θα
ήταν σηµαντικό σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του έργου. Επίσης υπήρχε και το
θέµα της εξασφάλισης των κατάλληλων σηµείων για την εγκατάσταση των access
points, κάτι που θα απαιτούσε τη συνεννόηση µε τον ∆ήµο ή άλλες δηµόσιες
υπηρεσίες (στην περίπτωση εγκατάστασης σε δηµόσια κτίρια), ή µε ιδιωτικούς
φορείς (στην περίπτωση εγκατάστασης σε ιδιωτικά κτίρια) και το οποίο θα
καθυστερούσε πολύ την ολοκλήρωση του έργου.
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Λόγω των παραπάνω περιορισµών αποφασίστηκε τελικά η κάλυψη µόνο
συγκεκριµένων σηµείων τα οποία όµως θα ήταν αντιπροσωπευτικά των δυνατοτήτων
της συγκεκριµένης τεχνολογίας. Πιο συγκεκριµένα:
11.2.α Απ’ευθείας Επικοινωνία Ασθενοφόρων-ΤΕΠ
Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται κατά την προσέγγιση του ασθενοφόρου προς το
χώρο του ΠΓΝΠ και είναι η πλέον ενδεικτική της µεθόδου ασύρµατης µετάδοσης
εικόνας που επιλέχθηκε.
Στην ταράτσα του κεντρικού κτιρίου του ΠΓΝΠ έχει στηθεί ένα Access Point µε µία
παντο-κατευθυντική (omni-directional) κεραία ώστε να µπορεί να λαµβάνει το
µεταδιδόµενο σήµα από το ασθενοφόρο από τη στιγµή που αυτό εισέρχεται σε οπτική
επαφή (line of sight-LoS) µε το νοσοκοµείο. Παράλληλα, στον χώρο του ΤΕΠ, ο
οποίος βρίσκεται σε µειονεκτική θέση (πίσω από το κεντρικό κτίριο του ΠΓΝΠ) όσον
αφορά την αµεσότητα της επαφής µε τα εισερχόµενα ασθενοφόρα, έχει τοποθετηθεί
ένα δεύτερο AP το οποίο λειτουργεί ως client µε αποκλειστικό σκοπό να λαµβάνει το
σήµα (εικόνα) από το κεντρικό AP και να το µεταδίδει στους υπολογιστές που είναι
εγκατεστηµένοι στο κέντρο ελέγχου του ΤΕΠ. Για το σκοπό αυτό το client AP έχει
εξοπλιστεί µε µία κατευθυντική κεραία η οποία είναι προσανατολισµένη απ’ευθείας
προς το κεντρικό AP.

Client
AP

Κεντρικ
ό AP

ΠΓΝΠ
(Κεντρικό Κτίριο)

Τ.Ε.Π.

Σχήµα 11.14: Απ’ευθείας Επικοινωνία Ασθενοφόρων-ΤΕΠ

Η συγκεκριµένη τοπολογία (δύο AP, το ένα από τα οποία λειτουργεί ως client) δεν
είναι η ιδανική, καθώς θα µπορούσε να υπάρχει µόνο το κεντρικό AP το οποίο, αν
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παρείχετο η δυνατότητα σύνδεσής του στο εσωτερικό δίκτυο του ΠΓΝΠ, θα
µπορούσε να µεταδίδει άµεσα το λαµβανόµενο σήµα στο κέντρο ελέγχου του ΤΕΠ
χωρίς την ανάγκη µεσολάβησης του δεύτερου AP. Κάτι τέτοιο όµως δεν ήταν
δυνατόν λόγω επιφυλάξεων από πλευράς Νοσοκοµείου όσον αφορά την ασφάλεια
του εσωτερικού τους δικτύου σε περίπτωση που το κεντρικό AP συνδεόταν
απ’ευθείας πάνω σε αυτό, µε αποτέλεσµα να επιλεχθεί η λύση που περιγράφηκε πιο
πάνω µε ό,τι µειονεκτήµατα αυτό συνεπάγεται όπως θα δούµε στη συνέχεια.
11.2.β Επίδειξη της Λειτουργίας “Repeater” µε την Εγκατάσταση Ενός AP στο
Κτίριο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
Ο σκοπός της συγκεκριµένης εγκατάστασης ήταν η επίδειξη της λειτουργίας της
τοπολογίας repeater βάση της οποίας θα µπορούσαν θεωρητικά να καλυφθούν όλες οι
κεντρικές αρτηρίες της ευρύτερης περιοχής των Πατρών προκειµένου να υπάρχει
συνεχής µετάδοση εικόνας από το ασθενοφόρο.
Βάση του συγκεκριµένου σεναρίου, το κεντρικό AP που βρίσκεται στηµένο στην
οροφή του ΠΓΝΠ λαµβάνει εικόνα από το ασθενοφόρο τη στιγµή που αυτό περνάει
µπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας µέσω ενός AP το οποίο
βρίσκεται εγκατεστηµένο στην οροφή της Περιφέρειας και το οποίο λειτουργεί απλά
ως repeater µεταφέροντας το σήµα στο AP του ΠΓΝΠ. Με αυτή τη λογική (αν δεν
υπήρχαν οι περιορισµοί του κόστους και του χρόνου που αναφέρθηκαν παραπάνω),
θα µπορούσε να στηθεί ένα δίκτυο από AP µε την µεταδιδόµενη εικόνα να περνάει
από το ένα στο άλλο, καλύπτοντας έτσι όλη τη διαδροµή του ασθενοφόρου προς το
ΠΓΝΠ.
Client
AP

Κεντρικ
ό AP

ΠΓΝΠ
(Κεντρικό Κτίριο)

Τ.Ε.Π.
Repeate
AP
Περιφέρεια
∆υτ. Ελλάδας

Σχήµα 11.15: Επικοινωνία Μέσω Ενδιάµεσου AP-Repeater
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∆υστυχώς η συγκεκριµένη εγκατάσταση δεν ήταν επιτυχής, όχι τόσο λόγω της
απόστασης µεταξύ ΠΓΝΠ και Περιφέρειας, αλλά λόγω της τοπολογίας των δύο AP
στο χώρο του Νοσοκοµείου (κεντρικό και client στο ΤΕΠ). Το κεντρικό AP του
ΠΓΝΠ βρίσκεται στηµένο σε ένα προϋπάρχοντα στύλο στην οροφή του κεντρικού
κτιρίου. Προκειµένου να υπάρχει απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ αυτού του AP και
του client AP του ΤΕΠ, η κεραία κεντρικού AP τοποθετήθηκε προς τη µεριά του
ΤΕΠ µε αποτέλεσµα ο στύλος να παρεµβάλλεται και να εµποδίζει την επικοινωνία µε
το AP της Περιφέρειας. Όταν δοκιµάστηκε να τοποθετηθεί η κεραία του κεντρικού
AP µπροστά από τον στύλο (µε κατεύθυνση προς τη θάλασσα), η επικοινωνία µε το
AP της Περιφέρειας ήταν εφικτή, αλλά υπήρχαν προβλήµατα στην επικοινωνία
µεταξύ κεντρικού AP του ΠΓΝΠ και client AP του ΤΕΠ (αφού πλέον ο στύλος
παρεµβάλλετο µεταξύ τους). Αν φυσικά υπήρχε η δυνατότητα της απ’ευθείας
σύνδεσης του κεντρικού AP του ΠΓΝΠ πάνω στο δίκτυο του νοσοκοµείου, τότε θα
υπήρχε και η ελευθερία της κατάλληλης προσαρµογής της κεραίας του κεντρικού AP
προκειµένου να βελτιστοποιούταν η επικοινωνία της µε το AP της Περιφέρειας.
11.2.γ Μετάδοση από το Κέντρο της Πόλης της Πάτρας µέσω Γραµµής ADSL
Η δυνατότητα αυτή υλοποιήθηκε προκειµένου να υπάρχει µία ένδειξη της εµβέλειας
που µπορεί να υπάρξει εντός πυκνοκατοικηµένης περιοχής, προκειµένου να µπορούν
µελλοντικά να υπολογιστούν και οι ανάγκες σε εξοπλισµό στην περίπτωση που
αποφασισθεί η εκτεταµένη εγκατάσταση repeaters εντός της πόλης των Πατρών.
Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε µία “δύσκολη” περιοχή όπως είναι αυτή της Πλ.
Γεωργίου όπου η αναγκαστική πορεία του ασθενοφόρου περιµετρικά της πλατείας
δυσκολεύει τη µετάδοση του σήµατος λόγω της ύπαρξης των κτιρίων και του
εγκλωβισµού τους σήµατος στο χώρο της πλατείας.
Λόγω ακριβώς της έλλειψης των απαραίτητων repeaters που θα µετέφεραν το σήµα
προς το ΠΓΝΠ, επιλέχθηκε η χρήση µιας ευρυζωνικής σύνδεσης ADSL προκειµένου
η εικόνα να µεταφέρεται µέσω Internet από το ασθενοφόρο προς το ΠΓΝΠ.
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Πιο συγκεκριµένα επιλέχθηκε το κτίριο που στεγάζεται το ψηφιακό κέντρο του ΟΤΕ
στην Πλ. Γεωργίου, στο οποίο τοποθετήθηκε ένα AP συνδεδεµένο σε µια γραµµή
ADSL (384kbps/128kbps) εντός του κέντρου του ΟΤΕ. Με αυτόν τον τρόπο κάθε
φορά που περνάει το ασθενοφόρο από την Πλ. Γεωργίου µεταδίδει ασύρµατα την
εικόνα προς το AP στο κέντρο του ΟΤΕ και από εκεί µέσω Internet η εικόνα
µεταδίδεται στο ΠΓΝΠ (ΤΕΠ).

Σύνδεση
ADSL
INTERNET
Τ.Ε.Π.

AP

Σύνδεση
ADSL

ΠΓΝΠ
(Κεντρικό Κτίριο)
OTE-Πλ.
Γεωργίου

Σχήµα 11.16: Επικοινωνία Μέσω Internet

11.3

Συνδεσµολογίες

Στα ακόλουθα διαγράµµατα δίνονται οι συνδεσµολογίες σε κάθε σηµείο όπου έγινε
εγκατάσταση για τη µετάδοση εικόνας από το εσωτερικό του ασθενοφόρου προς το
ΤΕΠ του ΠΓΝΠ. Πιο συγκεκριµένα περιγράφονται οι συνδεσµολογίες των
εγκαταστάσεων στα εξής σηµεία:
•

Εσωτερικό των ασθενοφόρων (κάµερα, access point, κεραία)

•

ΠΓΝΠ (κεντρικό access point, client access point στο ΤΕΠ)

•

Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας

•

Ψηφιακό Κέντρο ΟΤΕ – Πλ. Γεωργίου
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11.3 α Κάµερα / Access Point Ασθενοφόρου

UDP Cable
Ασθενοφόρο
Ρευµατοδοτης 1

Μετασχηµατιστής
Output 5 Volt

Power
Power Cable

Μαγνητική
Εξωτερική Antenna
Omni 2.4 GHz

RF Cable
RF Signal

ATMEL 510
RFMD
802.11b
Device
Access Point
Client Mode

Power
C bl

UDP Cable

Web Camera
D-Link
DCS-900

Data

11.3.β Κεντρικό Access Point ΠΓΝΠ
∆ΕΗ
(Output 240
Volt)

Power
C bl

Omni 2.4
GHz
Antenna

UPS
(Input 240 Volt,
Output
240Volt)

Μετασχηµατιστής
(Input 240 Volt, Output
240 Volt 1 Ampere)

Power
C bl

Power
C bl
Power Over
Ethernet
Converter (Input
12 Volt, Output
12Volt in UDP
Cable)

UDP Cable
802.11b Device
Access Point

Power

11.3.γ Access Point Client ΠΓΝΠ (ΤΕΠ)
∆ΕΗ
(Output 240 Volt)

Power
C bl
Power

Μετασχηµατιστής
(Input 240 Volt, Output
240 Volt 1 Ampere)

Power
C bl

802.11b
Device
Access Point

UDP Cable
Data & Power

Power Over Ethernet
Converter
(Input 12 Volt, Ethernet Data)
(Output 12Volt Ethernet

UDP
Cable

PC
PLATO
Data
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11.3.δ Access Point-Wireless Repeater Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
∆ΕΗ
(Output 240
Volt)

Power
C bl

Μετασχηµατιστής
(Input 240 Volt,
Output 240 Volt 1
A
)
Power
C bl

RF
Cable

Omni 2.4
GHz
Antenna

ATMEL 510
RFMD
802.11b Device
Wireless
Repeater Mode

RF
Signal

UDP Cable
Power

Power Over
Ethernet
Converter (Input
12 Volt, Output
12Volt in UDP
Cable)

11.3.ε Access Point / Σύνδεση ADSL Ψηφ. Κέντρου ΟΤΕ - Πλ. Γεωργίου
Power
Cable

∆ΕΗ
(Output 240
Volt)

Μετασχηµατιστής
(Input 240 Volt,
Output 12 Volt 1
Ampere)

Power
Cable

ATMEL 510
RFMD
802.11b
Device
Access
Point Mode

RF
Cable

UDP
Cable

Power
& Data

Power Over
Ethernet
Converter
(Input 12
Volt,
Output
12Volt in
UDP Cable)

Data

INTRACOM
ADSL
modem

Data
INTRACOM
Splitter

Data
Omni 2.4
GHz
Antenna

11.4

ΟΤΕ
ADSL Line

Μετρήσεις

Με το πέρας της εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισµού σε όλα τα σηµεία που
αναφέρθηκαν παραπάνω, πραγµατοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες µετρήσεις και
δοκιµές για την εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας του συστήµατος καθώς και για
τον ποσοτικό προσδιορισµό του εύρους κάλυψης σύµφωνα µε τα τρία σενάρια
λειτουργίας.
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11.4.α Απ’ευθείας Επικοινωνία Ασθενοφόρων-ΤΕΠ
Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν επί της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών
προκειµένου να προσδιορισθεί το εύρος κάλυψης, καθώς και η ποιότητα της
µεταδιδόµενης εικόνας.
Εύρος Κάλυψης: 2.000 µέτρα πριν τα διόδια (προς την κατεύθυνση της Πάτρας) –
1.000 µέτρα µετά τα διόδια (προς την κατεύθυνση της Αθήνας)
Ρυθµός Μετάδοσης Εικόνας: 1-6 frames per second (fps), µε µέσο όρο 3,5 fps.
11.4.β Επίδειξη της Λειτουργίας “Repeater” µε την Εγκατάσταση Ενός AP στο
Κτίριο της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
Όπως προαναφέρθηκε υπήρχε πρόβληµα µε την επικοινωνία µεταξύ Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας και ΠΓΝΠ εξαιτίας κυρίως της τοπολογίας που αναγκαστικά
επιλέχθηκε στο χώρο του Νοσοκοµείου. Για το λόγο αυτό δεν κατέστη δυνατό να
γίνουν οι απαραίτητες δοκιµές και µετρήσεις αφού δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί
ταυτόχρονα επικοινωνία µεταξύ Περιφέρειας-ΠΓΝΠ και κεντρικού AP ΠΓΝΠ-ΤΕΠ.
11.4.γ Μετάδοση από το Κέντρο της Πόλης της Πάτρας µέσω Γραµµής ADSL
Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν επί της Πλ. Γεωργίου και συνεχίστηκαν κατά
µήκος της οδού Κορίνθου έως το σηµείο που σταµατούσε η κάλυψη.
Εύρος Κάλυψης: Από την είσοδο της Πλ. Γεωργίου (οδός Κορίνθου) έως τη γωνία
Κορίνθου και Αγ. Νικολάου.
Ρυθµός Μετάδοσης Εικόνας: 0,5-2,5 frames per second (fps), µε µέσο όρο 1,3 fps.
11.5

Βιωσιµότητα – Επέκταση του Συστήµατος

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και των δοκιµών του συστήµατος κρίνονται
ικανοποιητικά αν λάβουµε υπόψη µας τον περιορισµένο διαθέσιµο προϋπολογισµό
για τον εξοπλισµό της συγκεκριµένης εφαρµογής καθώς και άλλα αντικειµενικά
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προβλήµατα και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
(π.χ. η αναγκαστική τοπολογία master-client access point στο ΠΓΝΠ που κατέστησε
προβληµατική την επίδειξη της λειτουργίας “Repeater” µέσω της Περιφέρεις ∆υτικής
Ελλάδας).
Το γεγονός της αρκετά εκτεταµένης κάλυψης του Access Point που εγκαταστάθηκε
στο κέντρο της πόλης των Πατρών (αν λάβουµε υπόψη µας και τα προβλήµατα που
δηµιουργεί όσον αφορά το εύρος κάλυψης µία εγκατάσταση σε περιβάλλον πλατείας)
ήταν αρκετά ενθαρρυντικό για την προοπτική ενός εκτεταµένου δικτύου Access
Points τόσο σε κεντρικές αρτηρίες της πόλης (π.χ. οδοί Κορίνθου, Αγ. Ανδρέου,
Ηρώων Πολυτεχνείου), όσο και κατά το µήκος της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών
που, µέσω της λειτουργίας “repeater”, θα παρέχει συνεχή κάλυψη κατά την πορεία
των ασθενοφόρων προς το ΠΓΝΠ.
Οι βασικές παράµετροι της προτεινόµενης εγκατάστασης έχουν ως εξής:
α. Κάλυψη Κεντρικών Οδών: Τοποθέτηση Access Points ανά 80-100 µέτρα κατά
µήκος κάθε οδού. Η εγκατάσταση µπορεί να γίνεται πάνω σε φωτεινούς
σηµατοδότες, φωτιστικά σώµατα, ηµιυπαίθριους χώρους κτιρίων, κλπ. Η ίδια λογική
µπορεί να ακολουθηθεί και κατά µήκος της Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών µέχρι το
ύψος των Μποζαϊτικων όπου υπάρχει δόµηση κατά µήκος της οδού.
β) Κάλυψη Εθνικής Οδού Πατρών-Αθηνών: Στα ανοιχτά σηµεία της εθνικής οδού
µπορεί να τοποθετείται ένα Access Point ανά 500 περίπου µέτρα και από τις δύο
πλευρές των διοδίων προκειµένου να εξασφαλίζεται η κάλυψη στα ασθενοφόρα που
προσεγγίζουν το ΠΓΝΠ και από τις δύο κατευθύνσεις.
γ) Κάλυψη Περιµετρικής Οδού Πατρών: Μπορεί να ισχύσει η ίδια λογική µε το (β)
µε τοποθέτηση επιπλέον Access Points εντός των τούνελ για να εξασφαλιστεί η
συνέχεια της κάλυψης.
Σηµαντική βελτίωση θα αποτελέσει και η κατάργηση του δεύτερου (client) AP στο
χώρο του ΤΕΠ. Για να γίνει όµως αυτό εφικτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί άδεια από
την κατάλληλη υπηρεσία του ΠΓΝΠ προκειµένου το AP που βρίσκεται τοποθετηµένο
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στην οροφή του κεντρικού κτιρίου του ΠΓΝΠ να συνδέεται απ’ευθείας στο
εσωτερικό δίκτυο LAN του ΠΓΝΠ. Όταν αυτό καταστεί δυνατόν, θα υπάρχει η
δυνατότητα της απρόσκοπτης ρύθµισης της θέσης του κεντρικού AP ώστε να
επιτευχθεί η ιδανική επικοινωνία µε τα AP-Repeaters.

Κεντρικ
ό AP

ΠΓΝΠ
(Κεντρικό Κτίριο)

Repeate
r AP

…

Repeate
r AP

Repeate
r AP

Σχήµα 11.17: Προτεινόµενη Επέκταση
Συµπερασµατικά θα λέγαµε, ότι η ανωτέρω προτεινόµενη λύση για επέκταση του
συστήµατος αποτελεί µια σχετικά χαµηλού αρχικού κόστους και χωρίς περαιτέρω
λειτουργικά έξοδα επιλογή που µπορεί να αποτελέσει µία αξιόπιστη λύση για τη
µετάδοση κινούµενης εικόνας από το εσωτερικό των ασθενοφόρων προς το κέντρο
ελέγχου του ΤΕΠ καθώς αυτά κινούνται µε κατεύθυνση προς το ΠΓΝΠ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Προδιαγραφές / Οδηγός Χρήσης Access Points
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Όλα τα access points που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο, τόσο στα ασθενοφόρα όσο και
στο ΠΓΝΠ, ΤΕΠ, Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας και ΟΤΕ βασίζονται σε τσιπ και
σχεδίαση αναφοράς της ATMEL HELLAS και είναι κατασκευασµένα από πελάτες
της εταιρίας. Ο οδηγός χρήσης (user guide) που επισυνάπτεται περιγράφει πλήρως τη
λειτουργία και τις ρυθµίσεις που πρέπει να γίνουν σε κάθε καινούργια εγκατάσταση.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλα τα access points είναι πιστοποιηµένα για συµβατότητα
από τη Wi-Fi Alliance, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούν να συνεργαστούν
µελλοντικά µε οποιοδήποτε αντίστοιχα πιστοποιηµένο προϊόν της αγοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Προδιαγραφές Παντο-Κατευθυντικής (OmniDirectional) Κεραίας Ασθενοφόρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Προδιαγραφές Παντο-Κατευθυντικής (OmniDirectional) Κεραίας Κεντρικού Access Point
ΠΓΝΠ, Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδας, ΟΤΕ-Πλ.
Γεωργίου
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2.4GHz 8dBi Omni-directional Antenna
Model Number: SPDG16O

Technical Specifications
No
1
2
3
4
5
6

ITEM
Frequency Range
Impedance
VSWR (or Return Loss)
Gain
Polarization
3dB Horizontal Beamwidth

TYPICAL
2400 – 2483 MHz
50 Ω
≤ 1.5:1 ( or ≥ 14dB)
8dBi
Vertical, Linear
360°

7

3dB Vertical Beamwidth

18°

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Max. Power Input
Connector
Appearance
Size
Housing Material
Radome Material
Radome Color
Case Design
Weight
Wind Loading (Frontal)
Temperature Range
Storage Temperature

20W
Female N, Bottom-Feed
See attached drawing
435mm × 28mm
Fiber-Glass
ASA with UV Protection
Gray or White
Water Resistance
300g
≥ 10Kg
-45 to +75 ° C
-30 to +75 ° C
Yes

22

Sensing Resistor or
DC-Ground
Life Expectancy

REMARKS

see H-Plane
radiation pattern
below
see E-Plane
radiation pattern
below
Or Custom Design

200km/h

20 years
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Radiation Pattern (H-Plane)

Radiation Pattern (E-Plane)

Source: http://www.superpass.com/SPDG16O.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
Προδιαγραφές Κατευθυντικής Κεραίας Client
Access Point ΤΕΠ
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2.4GHz 14dBi directional panel antenna

Model Number: SPLG22

Technical Specifications
No
1
2
3
4
5
6

ITEM
Frequency Range
Impedance
VSWR (or Return Loss)
Gain
Polarization
3dB Horizontal Beamwidth

TYPICAL
2400 ⎯ 2483 MHz
50 Ω
< 1.5:1 ( or > 14dB)
>14dBi
Vertical, Linear
33 Degrees

7

3dB Vertical Beamwidth

33 Degrees

8 Front to Back Ratio
9 Max. Power Input
10 Connector
11 Appearance
12 Size
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Housing Material
Radom Material
Radom Color
Case Design
Weight
Wind Loading (Frontal)
Temperature Range
Storage Temperature
Lighting Protection
Mounting Hardware
Life Expectancy

> 20dB
20W
N or SMA Female, Bottom
Feed
Panel Type
8 x 8.5 x 1 [inch]
Powder Coated Aluminum
ABS with UV Protection
White
Water Resistance
2 Lb
> 10Kg
-45 to +75 Degrees
-30 to +75 Degrees
Direct Grounding
Clamp Set
20 years

REMARKS

see H-Plane
radiation pattern
below
see E-Plane
radiation pattern
below

Or Custom
Design

200km/h
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Source: http://www.superpass.com/SPLG22.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Οδηγός Εγκατάστασης Κάµερας Ασθενοφόρων
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