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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

    Θα ήζεια θαηαξρήλ λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ επηηπρή εθπφλεζε απηήο ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ εηζεγεηή κνπ 

Κχξην Ισάλλε Έιιελα, θαζεγεηή θαη πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο 

Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ, 

πνπ κε ηηο ζσζηέο ζπκβνπιέο ηνπ κε βνήζεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο, ηνλ επραξηζηψ πνπ ήηαλ πάληα 

δηαζέζηκνο λα κνπ ιχζεη νπνηαδήπνηε απνξία θαη λα είρα ζρεηηθά κε ηελ 

παξνχζα εξγαζία.  

   Έπεηηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο ηεο ζρνιήο 

Μεραληθψλ Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηηθψλ πζηεκάησλ Α.Σ.Δ.Ι Πεηξαηά Σ.Σ 

πνπ κε θαζνδήγεζαλ ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα ζην πνιχ ελδηαθέξνλ θαη 

επξχ αληηθείκελν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

   ε απηφ ην ζεκείν ζέισ λα αλαθέξσ αλζξψπνπο, εθηφο ηνπ ζηελνχ 

αθαδεκατθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ππήξμαλ ζεκαληηθνί πφινη ζηε δσή κνπ, 

πξνζδίδνληαο ηελ απαηηνχκελε ηζνξξνπία. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο 

θίινπο θαη ηηο θίιεο ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ, πνπ έθαλαλ ηα ρξφληα 

απηά κία πξαγκαηηθά αμέραζηε εκπεηξία. Βέβαηα, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ 

ην νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ, ησλ νπνίσλ ε πίζηε ζηηο δπλαηφηεηεο κνπ 

απνηέιεζε αξσγφο ζε φινπο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα φλεηξά κνπ, θαη νη νπνίνη 

κε αλέζξεςαλ ζε έλα εηδπιιηαθφ πεξηβάιινλ ρσξίο θακία ζηέξεζε. 

 

 

 

 

 

 



     

 

 





 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

Η δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο φπνπ 

ζα γίλεηαη απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο   Wi-Fi, απηφ ην πξαγκαηνπνηήζακε κε ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ κεηαμχ ελφο πειάηε (client) θαη ελφο εμππεξεηεηή (server). 

Απηή ε δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρζεθε επεηδή πηζηεχσ πσο είλαη 

ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα ηελ βηνκεραλία θαη γεληθά γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηηο 

δσήο ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. ηελ αξρή ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαιχνληαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο ηερλνινγίαο 

Wi-Fi θαη ηη πιηθφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο, έπεηηα αλαθέξεηε 

ην πσο κπνξνχκε λα πξνζηαηεπηνχκε ρξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ 

ηερλνινγία. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηφο καο φπσο ηελ 

πιαθέηα Arduino, ηελ πιαθέηα Wi-Fi shield (πνπ βνεζάεη ην Arduino λα 

ζπλδέεηαη ζε θάπνηα αζχξκαηε ζπζθεπή, κε ηελ ηερλνινγία Wi-Fi), ηνπο 

ειεθηξνλφκνπο, ηηο αζθάιεηεο, ηνπο δηαθφπηεο θαη ηηο πξίδεο, επηπιένλ 

αλαθέξνληαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ. Σέινο, πεξηγξάθνληαη ηα βήκαηα θαζψο θαη ε εγγξαθή 

θψδηθα πνπ αθνινχζεζα ψζηε λα έρνπκε ην πην νξζφ θαη ην πην εχθνιν 

ηξφπν αλάπηπμεο απηήο ηεο εξγαζίαο.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is the development of a system which controls 

various devices remotely via technology of Wi-Fi. This was accomplished 

by exchanging data using a client-server model. This thesis was chosen 

because it is an important part of the industry and generally in order to 

facilitate the life of any human. At the beginning, of this thesis, the basics of 

Wi-Fi technology are analyzed, as well as the hardware needed to use it. 

Afterwards safety strategies for Wi-Fi technology are explained. Moreover, 

the hardware that is used for this system is included such as the Arduino, 

Wi-Fi Shield (helps Arduino to connect with some devices that use 

technology Wi-Fi), relays, fuses, switches and electrical outlets. Except for 

the hardware, software that are used to make this thesis easier also is 

explained. At the end the steps followed and the code implemented for 

achieving this project is the best and easiest way possible are described. 
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NAT: Network Address Protocol 



 

IP: Internet Protocol 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 

CPU: Central Processing Unit 

RAM: Random Access Memory 

ROM: Read Only Memory 

SRAM: Static Random Access Memory 

EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 – ΔΙΑΓΧΓΗ 

   ηηο κέξεο καο ε ηερλνινγία ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ (Wi-Fi) ή ηνπ 

αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Wireless Local Area Network – WLAN) 

εμαπιψλεηαη ξαγδαία ζηελ θαζεκεξηλή καο ρξήζε θηλψληαο ηηο εκεξήζηεο 

καο αλάγθεο πην εχθνιεο απιψο κε έλα πάηεκα ελφο θνπκπηνχ. Γηα απηφ ην 

ζθνπφ έρνπλ εθεπξεζεί πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπζθεπέο πνπ θάλνπλ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ (Wi-Fi). Μηα απφ απηέο ηηο 

θαηαζθεπέο είλαη ε επηηήξεζε νηθείαο κέζσ απηήο ηεο ηερλνινγίαο, ν 

νπνίνο είλαη ν ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο, δειαδή ε επίηεπμε κηαο 

θαηαζθεπήο ε νπνία ζα ειέγρεη απνκαθξπζκέλα θάπνηεο ζπζθεπέο. Απηή ε 

θαηαζθεπή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα απιή κνξθή ελφο έμππλνπ ζπηηηνχ. 

ηελ ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ 

ηερλνινγία ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ (Wi-Fi) θαη ζηελ εμέιημε ηεο επηηήξεζεο 

νηθείαο κέζσ απηήο ηεο ηερλνινγίαο. 

  

1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή  

   Σν Wi-Fi παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά γηα ηνπο θαηαλαισηέο ην 1997, 

φηαλ κηα επηηξνπή πνπ νλνκάδεηαη IEEE 802.11 ηδξχζεθε. Σν φλνκα IEEE 

802.11 ήηαλ ην φλνκα γηα έλα ζχλνιν πξνηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (Wireless Local Area 

Network – WLAN). Μηα βαζηθή πξνδηαγξαθή δεκηνπξγήζεθε γηα Wi-Fi, ε 

νπνία επέηξεςε ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ αλά δχν Μegabytes θάζε 

δεπηεξφιεπην. Οη κεραληθνί άξρηζαλ ακέζσο λα εξγάδνληαη ζην 

πξσηφηππν γηα λα ζπκβαδίδεη κε απηή. Σν 1999, ε δηαλνκή ησλ 

δξνκνινγεηψλ ζηελ αγνξά, πξνθάιεζε ηελ αξρή ηεο ρξήζεο ηνπ 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ (Wi-Fi) ζηα ζπίηηα καο. Σν Wi-Fi ρξεζηκνπνηεί 

ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα. 

Τπάξρνπλ δχν θχξηεο ζπρλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα Wi-Fi, 2.4Ghz 

(πξφηππν 802.11b) θαη 5Ghz (πξφηππν 802.11a). Σν 2003, αλαπηχζζεηαη 

ην πξφηππν IEEE 802.11g ην νπνίν ππνζηεξίδεη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο θαη 

κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο θάιπςεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα πξφηππα, 
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απιψο ηα πξνεγνχκελα πξφηππα ζπλδπάδνληαη γηα λα θάλνπλ απηφ ην 

πξφηππν. Οη δξνκνινγεηέο (Routers) φιν θαη απμάλνληαλ, παξέρνληαο 

κεγαιχηεξε δχλακε ζήκαηνο θαη κεγαιχηεξε θάιπςε απφ πξηλ. Σν 

αζχξκαην δίθηπν (Wi-Fi) είρε αξρίζεη λα θαιχπηεη ηε δηαθνξά ζε 

αληαγσληζκφ κε ηελ ηαρχηεηα ησλ ελζχξκαησλ ζπλδέζεσλ. Σν 2009, 

αλαπηχζζεηαη ε ηειηθή έθδνζε, ην πξφηππν ΙΔΔΔ 802.11n, ην νπνίν ήηαλ 

πην ηαρχηεξν θαη πην αμηφπηζηε απφ ηα άιια πξφηππα, αθνχ ρηίζηεθε κε 

πεξηζζφηεξεο θεξαίεο θαη πνιιαπιέο ξνέο δεδνκέλσλ. Πνιιαπινί εηζφδνη 

πνιιαπινί εμφδνη (Multiple input multiple output – ΜΙΜΟ) πεξηγξάθεη ηε 

ρξήζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηθνηλσλίαο ηφζν ηνπ 

πνκπνχ φζν θαη ηνπ δέθηε. Απηφ καο έδσζε ζεκαληηθέο απμήζεηο ζηα 

δεδνκέλα ρσξίο ηελ αλάγθε λα απμήζνπκε ην εχξνο δψλεο ή λα κεηαδίδεη 

κε κεγάιε ηζρχ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εμάπισζε ηεο ζπλνιηθήο ηζρχο 

εθπνκπήο ηεο θεξαίαο γηα ηελ κέγηζηε απνδνηηθφηεηα. Σν 2012 

αλαπηχρζεθε ην πξφηππν IEEE 802.11ac ην νπνίν έρεη 4 θνξέο πην κεγάιε 

ηαρχηεηα απφ ην πξφηππν ΙΔΔΔ 802.11n, κεγαιχηεξν πιάηνο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ππνζηεξίμεη πεξηζζφηεξεο θεξαίεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

ηα δεδνκέλα ζα κπνξνχζαλ λα απνζηαινχλ πην γξήγνξα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΤΡΜΑΣΑ ΓΙΚΣΤΑ 

 

2.1 Δηζαγσγή ζηα αζύξκαηα δίθηπα 

   Σν αζχξκαην δίθηπν (wireless local area network „WLAN‟ ή „Wi-Fi‟) 

βαζίδεηαη ζην πξφηππν 802.11 ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Ηιεθηξνιφγσλ θαη 

Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers „IEEE‟). Ο φξνο  Wi-Fi ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπληνκία ηνπ 

WLAN. ην αζχξκαην δίθηπν έρνπλ αλαπηπρζεί ηέζζεξηο ηχπνη ηνπ 

πξνηχπνπ 802.11, φπνπ ε θαζεκηά έθδνζε έρεη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε έθδνζε, νη δηαθνξέο απηέο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

Τύποι 

αζύπμαηων 

δικηύων 

Μέγιζηη 

ηασύηηηα διά-

δοζηρ 

δεδομένων 

Εύπορ Ζώνηρ Σςσνόηηηα 

802.11 2Mbps 22MHz 2.4GHz 

802.11b 11Mbps 22MHz 2.4GHz 

802.11a 54Mbps 20MHz 5GHz 

802.11g 54Mbps 20MHz 2.4GHz 

802.11n 600Mbps 40MHz 5GHz 

802.11ac 1330Mbps 160MHz 5GHz 

 

Πίλαθαο 1 – Γηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ηχπνπο ηνπ πξνηχπνπ 802.11 

 

   Σν εχξνο ζπρλφηεηαο (bandwidth) εθθξάδεη ην πφζα δεδνκέλα κπνξνχλ 

λα ζηαινχλ ζε κηα ζχλδεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ε ζπρλφηεηα 

εθθξάδεη ην πφζν ζπρλά κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα κέζα ζε έλα 
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ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Η αγνξά γηα ηελ αζχξκαηε επηθνηλσλία έρεη απμεζεί 

ξαγδαία απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ (WLAN), ην 

νπνίν πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο επηδφζεηο ζε ζχγθξηζε κε ην ελζχξκαην 

δίθηπν Ethernet. Σα Αζχξκαηα δίθηπα (Wi-Fi ή WLAN) δεκηνπξγήζεθαλ γηα 

λα κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην 

Ethernet, αζχξκαηα (ρσξίο ζχξκα). Δίλαη κηα ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη ηελ 

αζχξκαηε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. Laptop, Η/Τ, 

Smartphone θ.α.) θαη δξνκνινγεηψλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε πξφζβαζε 

ηνπο ζην δεκφζην δίθηπν ή ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ δπν 

ζπζθεπψλ. Απηέο νη ζπλδέζεηο γίλνληαη ζε απνζηάζεηο ζχκθσλα κε ηελ 

πξνδηαγξαθή ηεο εκβέιεηαο πνπ αλαθέξεη ν θάζε ηχπνο ηνπ πξνηχπνπ 

802.11. 

   Η ζχλδεζε ζε αζχξκαην δίθηπν παξέρεη πνιιέο αλέζεηο θαη παξνρέο ζε 

ζρέζε κε ην ελζχξκαην δίθηπν. Μηα αλάπηπμε ελφο αζχξκαηνπ δηθηχνπ 

επηηξέπεη κηα θζελή ιχζε επίηεπμεο δηθηχνπ κηαο θαη δελ ρξεηάδνληαη 

θαιψδηα, επηπιένλ κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ζπζθεπέο, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε κέξε φπνπ δελ πεξλάλε θαιψδηα ή βξίζθνληαη καθξηά απφ 

ηνλ δξνκνινγεηή, ζηελ πεξίπησζεο κεγάιεο απφζηαζεο ρξεζηκνπνηνχκε 

θζελνχο αλακεηαδφηεο ζήκαηνο (repeaters). Μηα αθφκε παξνρή πνπ 

πξνζθέξεη ε αζχξκαηε ζχλδεζε είλαη πσο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 2 ζπζθεπέο ζε έλαλ δξνκνινγεηή πνπ ππνζηεξίδεη 

απηνχ ηνπ ηχπνπ ζχλδεζε.  

 

2.2 Πσο δνπιεύεη ην αζύξκαην  δίθηπν 

   Η κεηαθίλεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα αζχξκαην δίθηπν πεξηιακβάλεη 3 

ζηνηρεία: 

1)Ραδηνθχκαηα(radio signals) 

2) Σελ κνξθή ησλ δεδνκέλσλ (data format) 

3) Σελ δνκή δηθηχνπ (network structure) 
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   Κάζε ζηνηρείν απφ ηα παξαπάλσ είλαη αλεμάξηεην ην έλα κε ην άιιν, 

νπφηε θάζε θνξά πνπ δεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν πξέπεη λα νξηζηνχλ θαη ηα 3 

ζηνηρεία, μερσξηζηά. ην επίπεδν OSI ηα ξαδηνθχκαηα ιεηηνπξγνχλ ζην 

θπζηθφ επίπεδν θαη ε κνξθή δεδνκέλσλ ειέγρεη αξθεηά απφ ηα πςειφηεξα 

επίπεδα ηνπ OSI. Η δνκή δηθηχνπ πεξηιακβάλεη ηνπο πξνζαξκνγείο 

αζχξκαηεο δηαζχλδεζεο δηθηχνπ (κάπηα αζύπμαηος δικηύος) πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε θνξεηφ ή επηηξαπέδην ππνινγηζηή, θαη ηνπο 

δξνκνινγεηέο (routers) πνπ ζηέιλνπλ θαη ιακβάλνπλ ξαδηνζήκαηα. Οη 

δξνκνινγεηέο απηνί έρνπλ δπν θχξηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ, κέζσ: 

 ελζχξκαηεο ζχλδεζεο, φπνπ κεηαηξέπεη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ζε 

παθέηα  

 αζχξκαηεο ζχλδεζεο, φπνπ κεηαηξέπεη ηα ςεθηαθά δεδνκέλα ζε 

ξαδηνθχκαηα 

   Γεληθά ζε έλα δίθηπν ππάξρνπλ δπν δξνκνινγεηέο, ν θάζε έλαο ζπλδέεη 

ηηο δηθηέο ηνπ ζπζθεπέο. Γηα επηθνηλσλήζνπλ δπν ζπζθεπέο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην δξνκνινγεηή αθνινπζνχλε ηελ αξρηηεθηνληθή 

εμππεξεηεηή (server) – πειάηε (client). Ο πειάηεο είλαη έλα πξφγξακκα 

πνπ ιεηηνπξγεί ζε έλαλ ππνινγηζηή ή ζε έλα κεράλεκα, ν νπνίνο ζηέιλεη 

κηα ζπκβνινζεηξά πνπ ιέγεηαη URI ξσηψληαο ηνλ εμππεξεηεηή γηα ηελ 

δηάζεζε ελφο πφξνπ. Έλαο πφξνο είλαη έλα θνκκάηη πιεξνθνξίαο πνπ 

κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί απφ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ νλνκάδεηαη 

Παγθφζκηνο Δληνπηζηήο Πφξνπ (URL – Universal Resource Locator). Έλαο 

πφξνο κπνξεί λα είλαη ή ην πεξηερφκελν ελφο αξρείνπ ή ην απνηέιεζκα 

εθηέιεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο. Έλαο Παγθφζκηνο Δληνπηζηήο Πφξνπ 

απνηειεί κηα ηππνπνηεκέλε κνξθή ζχληαμεο „δηεπζχλζεσλ‟, ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ πιεξνθνξίεο. H γεληθή κνξθή ελφο URL 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 
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Δηθόλα 1 – Γεληθή κνξθή ελόο URL 

Μηα κνξθή URL πεξηέρεη: 

 Σν Πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο κε ην νπνίν γίλεηαη ε επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζε πειάηε θαη εμππεξεηεηή 

 Σν όλνκα ή ηελ δηεύζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή ζηελ νπνία 

πεξηέρνληαη νη ππεξεζίεο πνπ απηφο πξνζθέξεη 

 Σελ πόξηα ηνπ εμππεξεηεηή κέζσ ηεο νπνίαο επηθνηλσλεί ν 

πειάηεο κε ην φλνκα ή ηελ δηεχζπλζε ηνπ εμππεξεηεηή 

 Σελ δηαδξνκή κέζα ζηελ δνκή αξρείσλ θαη θαηαιφγσλ ηνπ 

εμππεξεηεηή φπνπ βξίζθεηαη ν αηηνχκελνο πφξνο 

 Σν εξώηεκα είλαη κηα πξναηξεηηθή ζεηξά παξακέηξσλ κε ηηο νπνίεο 

ν πειάηεο απνζηέιιεη δεδνκέλα ζηνλ εμππεξεηεηή, ηα νπνία 

επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ πφξν πνπ δεηήζεθε. Η έλαξμε ηεο ζεηξάο 

παξακέηξσλ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα „?‟.ηελ 

πεξίπησζε απηή ν πφξνο είλαη εθηειέζηκν πξφγξακκα θαη φρη 

θάπνην απιφ αξρείν. Η εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ γίλεηαη 

απφ ηνλ εμππεξεηεηή. Οη παξάκεηξνη δίδνληαη θπξίσο ζαλ ιίζηα 

κεηαβιεηψλ θαη ηηκψλ κέζα απφ ην URL, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη κε 

ην ραξαθηήξα «&»: 

Variable1= value1$variable2=value2$.... 
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2.2.1 Ραδηνθύκαηα 

   Σα ξαδηνθχκαηα είλαη ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα πνπ απνηεινχληαη 

απφ ζπρλφηεηεο, ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο(radio frequencies), νη νπνίεο 

εθηείλνληαη απφ 3GHz έσο 300GHz θαη εθθξάδνληαη ζε θχθινπο αλά 

δεπηεξφιεπην ή hertz (Hz). Ηιεθηξνκαγλεηηθφ θχκα είλαη ε ηαπηφρξνλε 

δηάδνζε ελφο ειεθηξηθνχ θαη ελφο καγλεηηθνχ πεδίνπ. Σα ειεθηξνκαγλεηηθά 

θχµαηα δηαδίδνληαη ζην θελφ µε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. Έλαο θχθινο είλαη 

ε απφζηαζε απφ ηελ θνξπθή ηνπ ελφο ζήκαηνο πξνο ηελ θνξπθή ηνπ 

επφκελνπ ζήκαηνο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 1.  

 

ρήκα 1 – Κύθινο αλά δεπηεξόιεπην 

   Σα ξαδηνζήκαηα γεληθά ιεηηνπξγνχλ ζε ζπρλφηεηεο ησλ ρηιηάδσλ, 

εθαηνκκπξίσλ ή δηζεθαηνκκπξίσλ hertz (kilohertz ή KHz,megahertz ή 

MHz, θαη gigahertz ή GHz, αληίζηνηρα). Η απινχζηεξε κνξθή ηεο 

ξαδηνεπηθνηλσλίαο ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλερέο ζήκα πνπ ν ρεηξηζηήο ηνπ 

πνκπνχ δηαθφπηεη ηελ κεηάδνζε γηα λα δηαηξεζεί ην ζήκα ζε πςειά θαη 

ρακειά ζήκαηα πνπ νλνκάδνληαη πξφηππα θαη αληηζηνηρνχληαη ζε 

γξάκκαηα θαη άιινπο ραξαθηήξεο. Σέηνηα πξφηππα ρξεζηκνπνηνχζε ν 

θψδηθαο Mνξο (Morse code), νλνκάζηεθε έηζη απφ ηνλ εθεπξέηε ηνπ 

ηειέγξαθνπ, Samuel F.B. Morse, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά 

ν θψδηθαο. Γηα ηελ κεηάδνζε ηεο νκηιίαο, ηεο κνπζηθήο θαη άιινπο ήρνπο 

κέζσ ησλ ξαδηνζεκάησλ, ν πνκπφο αιινηψλεη ή δηακνξθψλεη ην 

επηζπκεηφ ζήκα (ρακειήο ζπρλφηεηαο) είηε κε αλάκεημε ηνπ ζήκαηνο κε ηνλ 

θέξνλ (φπνπ είλαη έλα ζήκα πςειήο ζπρλφηεηαο). Απηή ε αιινίσζε  

θαίλεηαη ζην ρήκα 2 (νλνκάδεηαη δηακφξθσζε πιάηνπο ή AM 

Modulation) είηε κε ηελ δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο κέζα ζε έλα ζηελφ εχξνο 

δψλεο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 3 (νλνκάδεηαη δηακφξθσζε ζπρλφηεηαο ή 
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FM Modulation). Ο Γέθηεο AM ή FM πεξηιακβάλεη έλα θχθισκα πνπ 

δηαρσξίδεη ην θέξνλ ζήκα απφ ην ζήκα δηακφξθσζεο. 

 

ρήκα 2 – AM δηακόξθσζε 

 

 

ρήκα 3 – FM δηακόξθσζε 

 

2.2.2 Γεδνκέλα αζύξκαησλ δηθηύσλ (Wireless data Network) 

   Κάζε ηχπνο δεδνκέλσλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ιεηηνπξγεί ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν εχξνο ξαδηνζπρλνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα πεξηζζφηεξα 

αζχξκαηα (Wi-Fi) δίθηπα ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν εχξνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ, γχξσ ζηα 2.4GHz ην νπνίν ηζρχεη γηα ηα πεξηζζφηεξα 

κέξε ηνπ θφζκνπ σο ππεξεζία ξαδηνζπρλνηήησλ απφ ζεκείν ζε ζεκείν 

ρσξίο άδεηα. Άιια ζπζηήκαηα Wi-Fi ρξεζηκνπνηνχλ έλα δηαθνξεηηθφ εχξνο 

ξαδηνζπρλνηήησλ ρσξίο άδεηα(Unlicensed band) γχξσ 5GHz. 
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2.2.2.1 Τπεξεζίεο ξαδηνζπρλνηήησλ ρσξίο άδεηα (Unlicensed Radio 

Services)  

   Unlicensed είλαη ε κε θαηνρή άδεηαο ζηαζκνχ εθπνκπήο θαη ιήςεο 

ξαδηνζεκάησλ γηα νπνηνδήπνηε ρξεζηκνπνηεί ηνλ εμνπιηζκφ θαη πιεξνί ηηο 

ηερληθέο απαηηήζεηο γηα λα κπνξεί λα ζηείιεη θαη λα ιάβεη ξαδηνζήκαηα, ζε 

θάπνηα ζπρλφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζε έλα εχξνο ξαδηνζπρλνηήησλ. ε 

αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ξαδηνζπρλνηήησλ, νη νπνίεο 

απαηηνχλ άδεηεο πνπ ρνξεγνχλ απνθιεηζηηθή ρξήζε κηαο ζπρλφηεηαο ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ππεξεζίαο θαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο, κηα Unlicensed ππεξεζία είλαη δσξεάλ γηα 

φινπο, φπνπ ν θαζέλαο έρεη ίζα δηθαηψκαηα ζηα ίδηα ξαδηνθχκαηα. H 

ηερλνινγία ηεο επέθηαζε θάζκαηνο (Spread spectrum) θαζηζηά δπλαηή 

γηα πνιινχο ρξήζηεο λα ζπλππάξρνπλ (έσο έλα ζεκείν) ρσξίο ζεκαληηθή 

παξέκβαζε.  

 

2.2.2.2 Point-to-Point  

   Μηα ππεξεζία point-to-point ιεηηνπξγεί κε έλα κφλν θαλάιη επηθνηλσλίαο 

πνπ κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο απφ έλαλ πνκπφ ζε έλα κφλν δέθηε. Σν 

αληίζεην ηεο ππεξεζίαο point-to-point είλαη κηα ππεξεζία broadcast 

(φπσο έλαο ξαδηνθσληθφο ή ηειενπηηθφο ζηαζκφο) πνπ ζηέιλεη ην ίδην 

ζήκα ζε πνιινχο δέθηεο ηαπηφρξνλα. 

 

2.2.2.3 Δπέθηαζε θάζκαηνο (Spread spectrum) 

   Η επέθηαζε θάζκαηνο είλαη κηα νηθνγέλεηα κεζφδσλ, ζηελ νπνία έλα 

ζήκα (π.ρ. έλα ειεθηξηθφ, ειεθηξνκαγλεηηθφ ή αθνπζηηθφ ζήκα) ην νπνίν 

παξάγεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζπρλνηηθφ θάζκα επεθηείλεηαη ζην πεδίν 

ζπρλνηήησλ. Σα αζχξκαηα δίθηπα Ethernet  ρξεζηκνπνηνχζαλ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εμάπισζεο θάζκαηνο, νη νπνίεο είλαη νη παξαθάησ: 

 Δπέθηαζε θάζκαηνο κε ελαιιαγή ζπρλνηήησλ (FHSS) 

 Δπέθηαζε θάζκαηνο κε άκεζε αθνινπζία (DSSS) θαη 
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 Οξζνγψληα πνιππιεμία δηαίξεζεο ζπρλφηεηαο (OFDM) 

O Πίλαθαο 1 δείρλεη θάζε έλα απφ ηα πξφηππα Wi-Fi θαη ηελ κέζνδν 

δηακφξθσζεο εμάπισζεο θάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

Τύποι Wi-Fi Σςσνόηηηα Διαμόπθωζη 

802.11a 5GHz OFDM 

802.11b 

802.11g 

2.4GHz 

2.4GHz 

DSSS 

OFDM 

802.11n 2.4GHz ή 5GHz DSSS ή OFDM 

802.11ac 5.8GHz OFDM 

 

Πίλαθαο 2 – Wi-Fi πξόηππα θαη ηύπνη δηακόξθσζεο εμάπισζεο 

θάζκαηνο 

   Η επέθηαζε θάζκαηνο  πξνζθέξεη νξηζκέλα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα 

ζε ζρέζε κε άιια είδε ξαδηνζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ έλα κφλν θαλάιη. 

Η επέθηαζε θάζκαηνο είλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθή, έηζη ψζηε νη 

πνκπνί ξαδηνζπρλνηήησλ λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ κε πνιχ ρακειή 

ελέξγεηα. Η ηερλνινγία θάζκαηνο αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ξαδηνθσληθψλ κεηαδφζεσλ (θπξίσο γηα 

ηα ζπζηήκαηα ζηξαηησηηθψλ επηθνηλσληψλ). 

 

2.3 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Wi-Fi 

   Η αζχξκαηε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν (Internet) παξέρεη ζε θηλεηέο 

ζπζθεπέο λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπά ηνπο πέξα απφ ην εχξνο ησλ 

ελζχξκαησλ ζπλδέζεψλ ηνπο. Η ζχλδεζε ελφο ππνινγηζηή (ζηαζεξνχ ή 
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θνξεηνχ) κε ην δηαδίθηπν κέζσ αζχξκαηεο ζχλδεζεο πξνζθέξεη αξθεηά 

πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζχλδεζε ηνπ ίδηνπ ππνινγηζηή κέζσ 

ελζχξκαηεο ζχλδεζεο. Πξψηνλ, παξέρεη εχθνιε πξφζβαζε γηα θνξεηνχο 

ππνινγηζηέο θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε θαιψδην γηο ηελ ζπλδέζεη 

καο ζην δηαδίθηπν ή έμνδν δεδνκέλσλ πνπ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ 

αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ δηαδηθηχνπ θαη θνξεηνχ ππνινγηζηή. Σν 

δεχηεξν ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, είλαη φηη επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα 

ζπλδεζεί ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αζχξκαηα δίθηπα (αιιά ζχλδεζε ζε έλα 

αζχξκαην δίθηπν θάζε θνξά) θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ζχλδεζε θαζψο ν 

ρξήζηεο κεηαθηλείηαη. Γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ δηθηχνπ, κηα αζχξκαηε 

ζχλδεζε θαζηζηά δπλαηή ηελ πξφζβαζε ζε έλα δίθηπν ρσξίο ηελ αλάγθε 

ρξεζηκνπνίεζεο θαισδίσλ ή άλνηγκα ηξππψλ κέζα απφ ηνίρνπο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε θαισδίσλ.  

 

2.4 Wi-Fi 

   Η ΙΔΔΔ (Ιλζηηηνχην Ηιεθηξνιφγσλ θαη Ηιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ) έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα ζχλνιν πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ γηα ηα αζχξκαηα 

δίθηπα κε ηίηιν IEEE 802.11 φπνπ θαζνξίδνπλ ηηο κνξθέο θαη ηηο δνκέο ησλ 

ζεκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία Wi-Fi. Σν αξρηθφ πξφηππν 

802.11 θπθινθφξεζε ην 1977, αιιά ζήκεξα είλαη μεπεξαζκέλν. Η ηαρχηεηα 

κεηάδνζεο ηνπ ήηαλ 1Megabits ή 2Megabits αλά δεπηεξφιεπην (Μbits/s), 

θαζψο πεξηείρε θαη θψδηθα δηφξζσζε ζθάικαηνο. Υξεζηκνπνηεί 3 

ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίεο θπζηθνχ επηπέδνπ: 

 Γηάρπζε ππέξπζξσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 1Mbit/s. 

 Δπέθηαζε θάζκαηνο κε ελαιιαγή ζπρλφηεηαο (FHSS) πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην 1Mbit/s ή 2Mbit/s. 

 Δπέθηαζε θάζκαηνο κε άκεζε αθνινπζία (DSSS) πνπ ιεηηνπξγεί 

ζην 1Mbit/s ή 2Mbit/s. 

   Σα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε αζχξκαην δίθηπν είλαη ην 

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n θαη 802.11ac. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ηα πξφηππα 802.11a θαη 802.11g θαιχπηνπλ απνζηάζεηο κηθξήο εκβέιεηαο 
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ηα νπνία έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ηo πξφηππν 802.11n ην νπνίν θαιχπηεη 

απνζηάζεηο κεγάιεο εκβέιεηαο είλαη πην γξήγνξν, πην αζθαιέο θαη πην 

αμηφπηζην. 

 

2.5 WiMAX 

   H Παγθφζκηα Γηαιεηηνπξγηθφηεηα γηα Πξφζβαζε Μηθξνθπκάησλ 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access – WiMAX) είλαη κηα 

κέζνδνο γηα δηαλνκή αζχξκαησλ δεδνκέλσλ ζε κεγάιεο γεσγξαθηθέο 

πεξηνρέο. Υαξαθηεξίδεηαη σο δίθηπν κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο έλα ή πεξηζζφηεξνπο δξνκνινγεηέο φπνπ κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ θάζε ππεξεζία ζηνπο ρξήζηεο ζε αθηίλα 30 κηιηψλ. Η 

πξνδηαγξαθή IEEE 802.16 πεξηέρεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηθηχσλ 

WiMAX. Κάζε πάξνρνο ππεξεζηψλ WiMAX ρξεζηκνπνηεί κηα ή 

πεξηζζφηεξεο άδεηεο, εθπνκπήο θαη ιήςεο ζπρλνηήησλ κεηαμχ 2GHz κε 

11GHz. Μηα ζχλδεζε WiMAX κπνξεί λα κεηαθέξεη δεδνκέλα κε ηαρχηεηα 

έσο 70Mbps, αιιά ηα εκπνξηθά δίθηπα WiMAX είλαη πην αξγά απφ κηα 

ζχλδεζε κεηαμχ δπν ππνινγηζηψλ. Όζνη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο 

κνηξάδνληαη ην δίθηπν WiMAX κεηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο. Σν 

WiMAX είλαη έλα μερσξηζηφ ζχζηεκα δηαλνκήο δεδνκέλσλ ην νπνίν έρεη 

ζρεδηαζηεί είηε λα ζπκπιεξψλεη ή λα αληηθαηαζηεί ην ήδε ππάξρνλ 

αζχξκαην δίθηπν δηαλνκήο δεδνκέλσλ. Μηα ηππηθή δηάηαμε ηνπ δηθηχνπ 

WiMAX θαίλεηαη ζην ζρήκα 4. 

 
 

ρήκα 4 – Γηάηαμε δηθηύνπ WiMAX 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 – Πσο δνπιεύεη ην Wi-Fi 

 

3.1 Έιεγρνο δηθηύνπ Wi-Fi 

   Οη πξνδηαγξαθέο Wi-Fi ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχληαη ηα δεδνκέλα 

κέζα απφ θπζηθφ κέζν κεηαθνξάο – θαιψδην, επίζεο νξίδεη έλα ζηξψκα ην 

νπνίν νλνκάδεηαη ζηνηρείν ειέγρνπ πξφζβαζεο ηνπ κέζνπ (Media Access 

Control – MAC), φπνπ ρεηξίδεηαη ηελ δηεπαθή κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ 

επηπέδνπ θαη ηεο ππφινηπεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ. 

 

3.1.1 Φπζηθό επίπεδν (The Physical Layer) 

ε έλα δίθηπν 802.11, ν πνκπφο πξνζζέηεη 144bit (preamble) ζε θάζε 

παθέην, φπνπ ηα 128bit ηα ρξεζηκνπνηεί ν δέθηεο γηα λα ζπγρξνληζηεί κε 

ηνλ πνκπφ θαη ηα 16bit πνπ δειψλνπλ ηελ αξρή ηνπ πιαηζίνπ (Start Of 

Frame). Σα bit preamble ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ζπγρξνληζηεί κηα 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ αλαθέξνληαο ην ηέινο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ 

έλαξμε ησλ δεδνκέλσλ. Έλα πιαίζην είλαη κία αθνινπζία δεδνκέλσλ απφ 

bits φπνπ απηά βνεζάλε ηνλ δέθηε λα βξεη ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ξνήο 

ησλ δεδνκέλσλ. Σν θάζε παθέην απηφ αθνινπζείηαη απφ 48bit πνπ 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ην 

κήθνο ησλ bit πνπ πεξηέρνληαη ζην παθέην θαη κηα αθνινπζία απφ bit γηα 

ηνλ έιεγρν ζθαικάησλ.  

   Σα preamble bit έρνπλ δηαηεξεζεί απφ ηα παιηφηεξα θαη πην αξγά DSSS 

ζπζηήκαηα ηα νπνία ππάξρνπλ αθφκα ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηθηχσλ, 

ψζηε νη ζπζθεπέο (πνπ ππνζηεξίδνπλ ην πξφηππν 802.11) λα κπνξνχλ λα 

είλαη ζπκβαηά κε ηα παιηφηεξα πξφηππα. Τπάξρεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε 

πνπ ρξεζηκνπνηεί 72 bit preamble φπνπ ηα 56bit ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

ζπγρξνληζκφ δέθηε κε πνκπφ θαη ηα 16bit δειψλνπλ ηελ αξρή ηνπ 

πιαηζίνπ. Σα 72bit preamble δελ είλαη ζπκβαηά κε ζπζθεπέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηχπν 802.11, αιιά απηφ δελ επεξεάδεη έλα ζχγρξνλν 

αζχξκαην δίθηπν Wi-Fi, δηφηη φινη νη δξνκνινγεηέο κπνξνχλ λα 

αλαγλσξίζνπλ θαη ηα 144bit θαη ηα 72bit preamble.  



 

 

 

Επιτήρηςη οικείασ μέςω Wi-Fi  14 

 

   Όπσο είπακε έλα δίθηπν κπνξεί λα ρεηξηζηεί είηε 144 bit είηε 72bit 

preamble, ν ρξφλνο ρεηξηζκνχ ησλ preamble bit αληίζηνηρα είλαη 192 θαη 

96 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξφιεπηνπ. Απηφ είλαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ 

ηαρχηεηα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, φπσο ζηελ κεηάδνζε θσλήο θαη ζηελ 

αθξφαζε ήρνπ θαη βίληεν, κέζσ αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Μεξηθνί 

θαηαζθεπαζηέο δξνκνινγεηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 144bit preamble, σο 

πξνεπηινγή, θαη κεξηθνί άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ηα 72bit preamble.  

  

3.1.2 Σν επίπεδν ειέγρνπ πξόζβαζεο κέζνπ (MAC Layer) 

   ην κνληέιν ISO, ην επίπεδν MAC ειέγρεη ηελ θίλεζε ησλ δεδνκέλσλ 

πνπ θηλνχληαη κέζσ δηθηχνπ. Απνηξέπεη ηηο ζπγθξνχζεηο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν απφ θαλφλεο πνπ νλνκάδεηαη έλλνηα 

θέξνληνο πνιιαπιήο πξφζβαζεο/απνθπγή ζχγθξνπζεο (carrier sense 

multiple access/collision avoidance – CSMA/CA), θαη ππνζηεξίδεη ηηο 

ιεηηνπξγείεο αζθάιεηαο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα 802.11.  

   Όηαλ ζε έλα δίθηπν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ δξνκνινγεηή πνπ 

πξνζπαζνχλ λα κεηαδψζνπλ δεδνκέλα ηαπηφρξνλα, ν θαλφλαο CSMA/CA 

ιέεη ζε άιινπο δξνκνινγεηέο λα πξνζπαζήζνπλ λα μαλαζηείινπλ ηα 

δεδνκέλα αξγφηεξα. Ο θαλφλαο CSMA/CA ιεηηνπξγεί ν εμήο: φηαλ έλαο 

δξνκνινγεηήο ηνπ δηθηχνπ είλαη έηνηκνο λα ζηείιεη έλα παθέην, βιέπεη εάλ 

ην δίθηπν ρξεζηκνπνηείηαη απφ άιιν δξνκνινγεηή. Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ θάπνηνλ άιινλ, πεξηκέλεη γηα ηπραίν (αιιά κηθξφ) ρξνληθφ δηάζηεκα 

ρσξίο λα θάλεη ηίπνηα θαη ζηελ ζπλέρεηα βιέπεη μαλά ην δίθηπν. Δάλ 

εμαθνινπζεί λα κελ βιέπεη λα κεηαδίδεη θάπνηνο δξνκνινγεηήο, ηφηε 

κεηαδίδεη ν ίδηνο. Η ζπζθεπή πνπ ιακβάλεη ην παθέην ειέγρεη αλ είλαη έρεη 

αιιάμεη θαηά ηελ κεηαθνξά, αλ δελ έρεη αιιάμεη ηφηε ζηέιλεηαη έλα κήλπκα 

επηβεβαίσζεο. Δάλ ν δξνκνινγεηήο πνπ έζηεηιε ην παθέην δελ ιάβεη ην 

κήλπκα επηβεβαίσζεο ππνζέηεη φηη έγηλε κηα ζχγθξνπζε κε έλα άιιν 

παθέην νπφηε πεξηκέλεη έλα ηπραίν δηάζηεκα θαη ζηελ ζπλέρεηα πξνζπαζεί 

ηελ απνζηνιή ηνπ ίδηνπ παθέηνπ.    
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   Ο θαλφλαο CSMA/CA έρεη επίζεο έλα πξναηξεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

θαζνξίδεη έλαλ δξνκνινγεηή σο ζπληνληζηήο πνπ κπνξεί λα δψζεη 

πξνηεξαηφηεηα ζε έλαλ δξνκνινγεηή ηνπ δηθηχνπ φπνπ πξνζπαζεί λα 

ζηείιεη έλα παθέην. Σν MAC επίπεδν κπνξεί λα ππνζηεξίμεη δπν εηδψλ 

πηζηνπνίεζεο ψζηε λα κπνξεί λα επηβεβαηψζεη αλ κηα ζπζθεπή πνπ 

βξίζθεηαη ζε έλα δίθηπν επηηξέπεηαη λα εληαρζεί ζην δίθηπν: 

 Αλνηρηή πηζηνπνίεζε (open authentication) 

 Κνηλφρξεζηνπ θιεηδηνχ  (shared key) 

   Όηαλ ξπζκίδνπκε ην δίθηπν φινη νη δξνκνινγεηέο πνπ πεξηέρνληαη πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ηαπηφηεηα. To δίθηπν ππνζηεξίδεη φιεο απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο housekeeping πνπ ππάξρνπλ ζην επίπεδν MAC, 

αληαιιάζζνληαο κηα ζεηξά πιαηζίσλ ειέγρνπ πξηλ λα επηηξέςεη απφ ηα 

αλψηεξα ζηξψκαηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ. Θέηεη επίζεο θάπνηεο 

ξπζκίζεηο γηα ηνλ πξνζαξκνγέα δηθηχνπ:  

 Σν δίθηπν ππνζηεξίδεη δπν ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ελέξγεηαο: 

ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο polling (power safe polling 

mode) θαη ιεηηνπξγία ζπλερήο επίγλσζε (continuous aware 

mode). ηελ ιεηηνπξγία ζπλερήο επίγλσζε ν δέθηεο (ν 

δξνκνινγεηήο πνπ ιακβάλεη ην παθέην) είλαη ζπλέρεηα αλνηρηφο ν 

νπνίνο θαηαλαιψλεη ζπλέρεηα ξεχκα. ε ιεηηνπξγία εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο polling ν δέθηεο είλαη ζε αδξάλεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, αιιά ειέγρεη πεξηνδηθά εάλ ν δξνκνινγεηήο ζηέιλεη λέα 

κελχκαηα. Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα, κε ηελ ιεηηνπξγία 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο polling έρνπκε αχμεζε ηεο δσήο ηεο 

κπαηαξίαο εηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχκαη θνξεηνχο ππνινγηζηέο θαη 

θηλεηά ηειέθσλα (smartphones). 

 Σν δίθηπν πεξηιακβάλεη έλα έιεγρν πξφζβαζεο κε 

εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ φπνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην δίθηπν. 

Έλα αζχξκαην δίθηπν Wi-Fi κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δπν κνξθέο 

ειέγρνπ πξφζβαζεο είηε ην αλαγλσξηζηηθφ ππεξεζηψλ, δειαδή ην 
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φλνκα ηνπ δξνκνινγεηή (Service Set Identifider – SSID) είηε κε ηελ 

MAC δηεχζπλζε (κηα κνλαδηθή ζπκβνινζεηξά απφ ραξαθηήξεο πνπ 

πεξηγξάθεη θάζε δξνκνινγεηή πνπ ππάξρεη ζην δίθηπν). Δίλαη 

απαξαίηεην λα έρεη ν θάζε δξνκνινγεηήο έλα SSID αιιηψο δελ ζα 

κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην δίθηπν. 

  

3.2 Πξσηόθνιια Wi-Fi (Wi-Fi Network Protocols) 

   Η πξψηε έθδνζε Wi-Fi ήηαλ ην 802.11b ην νπνίν θπθινθφξεζε ην 1999, 

κεηά αθνινχζεζε ε έθδνζε 802.11a ε νπνία θπθινθφξεζε κεηά απφ 1 

ρξφλν πεξίπνπ.  Μέρξη ην 2003, ε IEEE είρε αλαπηχμεη κηα έθδνζε, ηελ 

802.11g ε νπνία πξνζθέξεη θαιχηεξεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε ζρέζε κε 

ηηο δπν πξνεγνχκελεο εθδφζεηο. Δίλαη ην ίδην γξήγνξν φζν ε έθδνζε 

802.11a αιιά έρεη κεγαιχηεξε εκβέιεηα απφ ηελ έθδνζε 802.11b. Οη 

εθδφζεηο 802.11g θαη 802.11b είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο (άιιν 

ζπκβαηφηεηα θαη άιιν ηερληθέο πξνδηαγξαθέο), δειαδή κηα θάξηα δηθηχνπ 

πνπ ππνζηεξίδεη ην πξφηππν 802.11b ζα ιεηηνπξγήζεη κφλν κε έλαλ 

δξνκνινγεηή πνπ ππνζηεξίδεη ην πξφηππν 802.11g ή 802.11b.  

   To αζχξκαην δίθηπν κε ηελ πξνδηαγξαθή 802.11n παξέρεη κεγαιχηεξε 

ηαρχηεηα θαη θαιχηεξε αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηα άιια αζχξκαηα δίθηπα κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο 802.11a, 802.11b. Οη δξνκνινγεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ην πξφηππν 802.11n ζπλεξγάδνληαη κε θάξηεο δηθηχνπ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηα πξφηππα 802.11b θαη 802.11g.  

 

3.3 πζθεπέο αζύξκαηνπ δηθηύνπ (Wireless Network Devices) 

   Αθνχ έρνπκε θαζνξίζεη ηελ κνξθή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα ζήκαηα, ην 

επφκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κηα δνκή δηθηχνπ. Σα αζχξκαηα 

δίθηπα Wi-Fi πεξηιακβάλνπλ δπν θαηεγνξίεο παξαγσγήο θαη ιήςεο 

ζεκάησλ: ηηο θάξηεο δηθηχνπ (network adapter) θαη ηνπο δξνκνινγεηέο 
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(access point). Μηα θάξηα δηθηχνπ ζπλδέεηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή ή ζε 

θάπνηα άιιε ζπζθεπή (φπσο έλαλ εθηππσηή), φπνπ αληαιιάζζνπλ 

δεδνκέλα κε έλα αζχξκαην δίθηπν. Έλαο δξνκνινγεηήο είλαη ν ζηαζκφο 

βάζεο γηα έλα αζχξκαην δίθηπν θαη είλαη κηα γέθπξα κεηαμχ ελζχξκαηνπ 

θαη αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Ο φξνο ζηαζκφο βάζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηεο αζχξκαηεο δηθηχσζεο ππνινγηζηψλ 

θαη άιισλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ επηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

ηνπνγξάθεζε. ηελ ηνπνγξάθεζε είλαη έλα δέθηεο GPS φπνπ αλαθέξεη 

ηελ ηνπνζεζία ηεο ζπζθεπήο είηε απηή είλαη θηλεηφ ηειέθσλν είηε 

ππνινγηζηήο, ελψ ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο είλαη πνκπφο θαη δέθηεο 

ζεκάησλ πνπ ζπλδέεη έλα αξηζκφ άιισλ ζπζθεπψλ κεηαμχ ηνπο.   

 

3.3.1 Πξνζαξκνγείο αζύξκαηνπ δηθηύνπ (Network adapters)  

   Οη θάξηεο αζχξκαηνπ δηθηχνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο θπζηθέο κνξθέο: 

 Δζσηεξηθέο θάξηεο αζύξκαηνπ δηθηύνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε 

PCI ππνδνρέο θαη βξίζθνληαη ζε επηηξαπέδην ή θνξεηφ ππνινγηζηή. 

   Οη πεξηζζφηεξεο θάξηεο αζχξκαηνπ δηθηχνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε PCI 

ππνδνρέο πάλσ ζε κηα κεηξηθή θάξηα, είλαη πξαγκαηηθά ππνδνρέο 

PCMCIA φπνπ επηηξέπνπλ ηελ ζχλδεζε θάξηαο ζην πίζσ ή ζην αξηζηεξφ 

κέξνο ελφο ππνινγηζηή. Απηέο νη ππνδνρέο ζηηο κέξεο καο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο ππνδνρέο PCI.  

 Δμσηεξηθνί USB αληάπηνξεο. Οη αληάπηνξεο USB είλαη ζπρλά κηα 

θαιχηεξε επηινγή απφ κηα PCI θάξηα επεηδή είλαη πην εχθνιν λα 

εγθαηαζηαζεί θαη γεληθά είλαη πην εχθνιν λα κεηαθηλεζεί ζε κηα 

θαιχηεξε ηνπνζεζία κε ην θαιχηεξν δπλαηφ ζήκα φπνπ εθπέκπεηαη 

απφ έλα ζεκείν πξφζβαζεο. 

 Δλζσκαησκέλεο θάξηεο αζύξκαηνπ δηθηχνπ ζε θηλεηά ηειέθσλα 

ή άιιεο θνξεηέο ζπζθεπέο. 
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 Δζσηεξηθέο δηαζπλδέζεηο δηθηύνπ (Network Interfaces) πνπ είλαη 

ελζσκαησκέλνη ζε άιιεο ζπζθεπέο, φπσο ε ζπζθεπή πνπ παξέρεη 

ππεξεζίεο δηαδηθηχνπ θαη ηειεθσληθέο ππεξεζίεο ή νηθηαθέο 

ζπζθεπέο πνπ παξέρνπλ θαη ππεξεζίεο δηθηχνπ.   

   ηηο ζεκεξηλέο κέξεο νη εθηππσηέο, νη ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο, 

ηα ξαδηφθσλα θαη ηα ηειέθσλα κέζσ δηαδηθηχνπ, ηα ζπζηήκαηα νηθηαθήο 

ςπραγσγίαο θαη πνιιέο άιιεο ζπζθεπέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ 

αζχξκαηε ζχλδεζε γηα ηελ απνζηνιή θαη ιήςε εηθφλσλ, ήρνπ θαη άιιεο 

κνξθέο δεδνκέλσλ. ην κέιινλ ζα ππάξρνπλ εμειηγκέλεο νηθηαθέο 

ζπζθεπέο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ κέζσ αζχξκαηεο ζχλδεζεο θαη ζα 

κεηαδίδνπλ κήλπκα θαηάζηαζεο, γηα παξάδεηγκα φηαλ ηα ξνχρα είλαη μεξά 

ή αλ ην ςεηφ καο έρεη θηάζεη ζηελ ηδαληθή ζεξκνθξαζία. 

   Μηα θάξηα δηθηχνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε νπνηνδήπνηε ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα εθφζνλ ππάξρεη δηαζέζηκν ην πξφγξακκα νδήγεζεο. ηελ πξάμε, 

απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχκε λα βξνχκε πξνγξάκκαηα νδήγεζεο ησλ 

Windows (ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα) γηα ζρεδφλ φιεο ηηο ζπζθεπέο, βέβαηα ζα 

έρνπκε ιηγφηεξεο επηινγέο, γηα πξνγξάκκαηα νδήγεζεο, ζηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Mac θαη Unix. 

   ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, έλα πξφγξακκα νδήγεζεο ζπζθεπήο 

(πνπ ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο νδεγφο) είλαη έλα πξφγξακκα ππνινγηζηή 

πνπ ιεηηνπξγεί ή ειέγρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή ε νπνία είλαη 

ζπλδεδεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή. Ο νδεγφο παξέρεη κηα δηεπαθή ινγηζκηθνχ 

γηα ηηο ζπζθεπέο, επηηξέπνληαο ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ζε άιια 

πξνγξάκκαηα ππνινγηζηή λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγίεο ηηο 

ζπζθεπήο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηηο αθξηβέο ιεπηνκεξείο ηηο 

ζπζθεπήο. 
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3.3.2 εκείν πξόζβαζεο (Access point) 

   Σα ζεκεία πξφζβαζεο ζπρλά ζπλδπάδνληαη κε άιιεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

δηθηχνπ. Δίλαη πνιχ πηζαλφλ λα βξεζεί έλα απηφλνκν (stand-alone) ζεκείν 

πξφζβαζεο πνπ ζπλδέεηαη κφλν ζε έλα ελζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν κέζσ 

ελφο θαισδίνπ δεδνκέλσλ, αιιά ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο επηινγέο. Οη 

ζπλεζέζηεξεο ζρεκαηηζκνί ησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο πεξηιακβάλνπλ: 

 Απιφο ζηαζκφο βάζεο κε κηα γέθπξα γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ηνπηθνχ 

δηθηχνπ κε ην δηαδίθηπν. 

 ηαζκφ βάζεο πνπ πεξηιακβάλεη δηαθφπηε (switch), δηαλνκέα (hub) 

θαη  κηα ή πεξηζζφηεξεο ζχξεο Ethernet θαηά κήθνο, καδί κε ην 

ζεκείν αζχξκαηεο πξφζβαζεο. 

 Λνγηζκηθά ζεκείσλ πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θάξηα 

δηθηχνπ ζηνλ ππνινγηζηή ζαο σο ζηαζκφ βάζεο. 

 Απιέο Residential gateway (βιέπε εηθφλα 3) πνπ ππνζηεξίδνπλ 

έλαλ αξηζκφ ιεηηνπξγηθψλ δηαχισλ. 

 

Δηθόλα 3 – Οη δηάθνξεο ζύξεο ηνπ δξνκνινγεηή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ε Residential Getaway 
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   ην ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, κηα Residential Getaway επηηξέπεη ηελ 

ζχλδεζε ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ζε έλα δίθηπν επξείαο πεξηνρήο. Έλα επξχ 

δίθηπν κπνξεί είλαη έλα κεγάιν δίθηπν ππνινγηζηψλ ή ην δηαδίθηπν. Η 

ζχλδεζε κε ην επξχ απηφ δίθηπν παξέρεηαη απφ έλα ηειεθσληθφ θαιψδην.   

   Οξηζκέλεο ζπζθεπέο έρνπλ εζσηεξηθέο θεξαίεο, άιιεο (φπσο ε εηθφλα 4) 

έρνπλ εμσηεξηθέο θεξαίεο θαη άιιεο έρνπλ ππνδνρή γηα εμσηεξηθή θεξαία. 

Αλεμάξηεηα ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ, θάζε ζεκείν πξφζβαζεο 

πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά εμαξηήκαηα, πνπ είλαη: κηα πχιε Residential 

Getaway πνπ ζηέιλεη θαη ιακβάλεη κελχκαηα/δεδνκέλα κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ 

πξφζβαζεο θαη ηνπ ζηαζκνχ πνπ παξέρεη ην δηαδίθηπν, θαη κηα ζχξα 

Ethernet πνπ ζπλδέεη έλα ελζχξκαην δίθηπν κεηαμχ ζεκείνπ πξφζβαζεο 

θαη επηηξαπέδηνπ ή θνξεηνχ ππνινγηζηή.  

 

Δηθόλα 4 – Έλα ηππηθό αζύξκαην ζεκείν πξόζβαζεο ηεο εηαηξίαο 

Linksys 

 

3.3.3 Υηίδνληαο έλα δίθηπν (Building a Network) 

   Σα αζχξκαηα δίθηπα Wi-Fi ιεηηνπξγνχλ κε δπν ηξφπνπο: ad hoc δίθηπα 

θαη δίθηπα ππνδνκψλ (infrastructure). Έλα δίθηπν ad hoc είλαη ζπλήζσο 

παξνδηθφ θαη απνηειείηαη απφ κηα απηνδχλακε νκάδα ζηαζκψλ πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ην ηνπηθφ δίθηπν. Πεξηιακβάλεη δπν ή πεξηζζφηεξνπο 
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αζχξκαηνπο ζηαζκνχο ρσξίο ζεκεία πξφζβαζεο ή ζχλδεζε κε ην 

δηαδίθηπν. Σα ad hoc δίθηπα επίζεο νλνκάδνληαη ζεκείν ζε ζεκείν δίθηπα 

(peer-to-peer network) θαη αλεμάξηεην ζχλνιν βαζηθψλ ππεξεζηψλ 

(Independent Basic service set – IBSS). To ζρήκα 5 δείρλεη έλα απιφ 

δίθηπν ad hoc. 

 

ρήκα 5 – Έλα ad hoc αζύξκαην δίθηπν κε 3 ζηαζκνύο 

   Σα δίθηπα ππνδνκψλ έρνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία πξφζβαζεο πνπ 

είλαη ζρεδφλ πάληα ζπλδεκέλα ζε έλα ελζχξκαην δίθηπν. Κάζε αζχξκαηνο 

ζηαζκφο αληαιιάζζεη κελχκαηα θαη δεδνκέλα κε ην αληίζηνηρν ζεκείν 

πξφζβαζεο, ην νπνίν ηα αλακεηαδίδεη ζε φινπο ηνπο θφκβνπο ηνπ 

αζχξκαηνπ ή ελζχξκαηνπ δηθηχνπ. Κάζε δίθηπν πνπ απαηηεί κηα ελζχξκαηε 

ζχλδεζε κέζσ ελφο ζεκείνπ πξφζβαζεο, ζε έλαλ εθηππσηή, έλα 

δηαθνκηζηή αξρείσλ ή κηα πχιε ζην δηαδίθηπν είλαη έλα δίθηπν ππνδνκήο. 

ην ζρήκα 6 δείρλεη έλα δίθηπν ππνδνκήο. 

 

ρήκα 6 – Έλα απιό δίθηπν ππνδνκήο 
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   Έλα δίθηπν ππνδνκήο κε έλα κφλν ζηαζκφ βάζεο νλνκάδεηαη βαζηθφ 

ζχλνιν ππεξεζηψλ (Basic Service Set – BSS). Όηαλ ην αζχξκαην δίθηπν 

ρξεζηκνπνηεί δπν ή πεξηζζφηεξα ζεκεία πξφζβαζεο ε δνκή ηνπ δηθηχνπ 

είλαη έλα εθηεηακέλν ζχλνιν ππεξεζηψλ (Extended Service Set – ESS). 

Τπελζπκίδνπκε φηη ε ηερληθή νλνκαζία γηα έλα αλαγλσξηζηηθφ δηθηχνπ είλαη 

ην SSID. Μπνξείηε επίζεο λα ην δείηε κε ηελ νλνκαζία ηαπηνπνίεζε 

βαζηθήο ππεξεζίαο (Basic Service Set Identification – BSSID) εάλ ην 

δίθηπν έρεη κφλν έλα ζεκείν πξφζβαζεο ή κε ηελ νλνκαζία ηαπηνπνίεζε 

εθηεηακέλνπ ζχλνιν ππεξεζηψλ (Extended Service Set Identification – 

ESSID) φηαλ έρεη δπν ή πεξηζζφηεξα ζεκεία πξφζβαζεο. 

   Έλα δίθηπν κε πεξηζζφηεξα απφ έλα ζεκεία πξφζβαζεο, SSE, 

δεκηνπξγεί αξθεηά λέα κπεξδέκαηα. Καηαξράο, ην δίθηπν ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη έλαλ ηξφπν γηα έλαλ ζηαζκφ βάζεο, λα ρεηξίδεηαη ηα 

δεδνκέλα απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζηαζκφ, αθφκα θαη αλ ν ζηαζκφο είλαη 

εληφο ηεο εκβέιεηαο ησλ πεξηζζφηεξσλ, απφ έλα ζηαζκφ βάζεο. Δάλ ν 

ζηαζκφο θηλείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ή αλ 

εκθαληζηεί κηα ηνπηθή παξεκβνιή θνληά ζην πξψην ζεκείν πξφζβαζεο, ην 

δίθηπν ζα κπνξνχζε λα κεηαθέξεη ηελ ζχλδεζε απφ ην έλα ζεκείν 

πξφζβαζεο ζην άιιν. Σα Wi-Fi κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ απηφ ην πξφβιεκα 

κε ηελ ζχλδεζε ελφο ζηαζκνχ κε κφλν έλα ζεκείν πξφζβαζεο ηελ θνξά, 

αγλνψληαο θάζε ζήκα απφ ηνπο ζηαζκνχο πνπ δελ έρνπλ ζπλδεζεί. Όηαλ 

ην ζήκα εμαζζελίδεη ζε έλα ζεκείν πξφζβαζεο θαη βειηηψλεηαη ζε έλα άιιν 

ή φηαλ ην πνζνζηφ ηεο θίλεζεο πνπ ππάξρεη ζε έλα δίθηπν, ην αλαγθάδεη λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θνξηίνπ, ην δίθηπν ζα επαλαζχλδεε ην 

ζηαζκφ κε έλα λέν ζεκείν πξφζβαζεο ψζηε λα παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθή 

εμππεξέηεζε. 

 

 

 



 

Γιώργοσ Καραχάλιοσ  23 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 – Σν πιηθό πνπ ρξεηάδεζηε γηα ην Wi-Fi 

 

    Έλα αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν (WLAN) απαηηεί κηα δηαθνξεηηθή ζεηξά απφ 

εμαξηήκαηα. Απηφ ην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ έλα 

αζχξκαην δίθηπν θαη πξνζθέξεη ζπκβνπιέο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο γηα ην 

πνηα εμαξηήκαηα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ζαο. Αλ έλαο θαηαζθεπαζηήο 

πξνζθέξεη έλα ζεκείν πξφζβαζεο ή ηελ θάξηα δηθηχνπ κε έλα θαιφ 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ ππάξρεη αιινχ, ηφηε κπνξείηε λα πεξηκέλεηε λα 

εκθαληζηεί απηή ε δπλαηφηεηα ζε αληαγσληζηηθά πξντφληα κέζα ζε ιίγνπο 

κήλεο ή ιηγφηεξν.  

 

4.1 Κάξηεο δηθηύνπ 

   Μηα θάξηα δηθηχνπ είλαη ε δηεπαθή (interface) κεηαμχ ελφο ππνινγηζηή 

θαη ελφο δηθηχνπ. ε έλα αζχξκαην δίθηπν, ε θάξηα δηθηχνπ πεξηιακβάλεη 

έλαλ πνκπφ πνπ ζηέιλεη ηα δεδνκέλα απφ ηνλ ππνινγηζηή ζην δίθηπν θαη 

έλαλ δέθηε πνπ αληρλεχεη ηα εηζεξρφκελα ζήκαηα πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα 

απφ ην δίθηπν, απηά ηα δεδνκέλα πεξληνχληαη ζηνλ ππνινγηζηή. Σν 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνινγηζηή αληηκεησπίδεη κηα αζχξκαηε θάξηα 

δηθηχνπ φπσο νπνηαδήπνηε άιιε δηεπαθή δηθηχνπ. 

   Δάλ ζθνπεχεηε  λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην Wi-Fi γηα λα ζπλδέζεηε ηνλ 

ππνινγηζηή ζαο ζην δηαδίθηπν κέζσ ησλ ππάξρσλ Wi-Fi hotspot ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο φπσο βηβιηνζήθεο, θαθέ, θαηαζηήκαηα θαη νχησ 

θαζεμήο κηα θάξηα δηθηχνπ είλαη ην κφλν λέν πιηθφ πνπ ρξεηάδεζηε λα 

πξνζζέζεηε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο. Δάλ ζέιεηε λα ρηίζεηε ην δηθφ ζαο 

δίθηπν ζην ζπίηη ή ην γξαθείν ζαο ζα ρξεηαζηείηε έλα ή πεξηζζφηεξα ζεκεία 

πξφζβαζεο.  

   Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνξεηψλ ππνινγηζηψλ είλαη νη 

ελζσκαησκέλεο αζχξκαηεο θάξηεο δηθηχνπ. Αλ ν θνξεηφο ζαο 

ππνινγηζηήο έρεη ήδε κηα αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ, δελ ππάξρεη θαλέλαο 

ιφγνο λα αληηθαηαζηαζεί έσο κηα λέα πξνδηαγξαθή Wi-Fi (φπσο ην 
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πξφηππν 802.11ac) γίλεη δηαζέζηκε , εθηφο θαη εάλ είζηε ηθαλνπνηεκέλνο κε 

ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ ζαο. Έηζη, επηιέγνληαο κηα θάξηα δηθηχνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηνπο ρξήζηεο πνπ έρνπλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή 

θαη παιηφηεξνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο. Δάλ έρεηε έλα παιηφηεξν θνξεηφ 

ππνινγηζηή ρσξίο ελζσκαησκέλε θάξηα δηθηχνπ, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε 

κηα δπλαηφηεηα γηα αζχξκαην δίθηπν φπσο ε εγθαηάζηαζε ελφο 

πξνζαξκνγέα plug-in ή ηελ ζχλδεζε ελφο πξνζαξκνγέα USB. Ωο plug-in, 

επίζεο plugin (άξζξσκα), νξίδεηαη έλα ζχζηεκα ζπζηαηηθψλ θάπνηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ πξνζζέηεη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ζε έλα κεγαιχηεξν 

ινγηζκηθφ. Σα plug-in ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζε θπιινκεηξεηέο γηα ηελ 

πξνβνιή video, ηελ αλίρλεπζε ηψλ, θαη ηελ επίδεημε λέσλ ηχπσλ αξρείσλ. 

Πνιχ γλσζηά παξαδείγκαηα plug-in είλαη ην Adobe Flash Player θαη ην 

QuickTime. Σα plug-in είλαη εμεηδηθεπκέλεο κνξθέο απηνχ πνπ απνθαιείηαη 

add-on ή πξφζζεην θαη πεξηιακβάλεη επεθηάζεηο ή νπηηθά ζέκαηα.  

   Οη πεξηζζφηεξνη αζχξκαηνη πξνζαξκνγείο δηθηχνπ αλαγλσξίδνπλ 

απηφκαηα ηα ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κηα απφ ηηο 5 πξνδηαγξαθέο Wi-

Fi. Όηαλ νη θάξηεο δηθηχνπ αληρλεχνπλ έλα ζήκα απφ έλα ζεκείν 

πξφζβαζεο, πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηχπν ηνπ ζήκαηνο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ίδηα πξνδηαγξαθή φπσο ην ζεκείν πξφζβαζεο, γηα ηελ αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ. 

   Θα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πνιιά πξάγκαηα φηαλ επηιέγνπκε κηα θάξηα 

δηθηχνπ: ε θπζηθή ηνπ κνξθή δειαδή ηη ζρήκα έρεη (κνξθή παξαγσγήο), ην 

είδνο ηεο θεξαίαο (εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή, θαηεύζπλζεο ή όρη), ε 

ζπκβαηφηεηα κε ηα ζεκεία πξφζβαζεο ηνπ δηθηχνπ θαη άιινπο θφκβνπο ζην 

δίθηπν θαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Καη θπζηθά, ζα 

πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηνχλ φια ηα ηππηθά δεηήκαηα πνπ ηζρχνπλ γηα 

θάζε θνκκάηη ηνπ πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ ππνινγηζηψλ: ε επθνιία ρξήζεο, ε 

αζθάιεηα, ε πνηφηεηα ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαζψο θαη νη εκπεηξίεο 

άιισλ ρξεζηψλ γηα ην πξντφλ πνπ παξάγεη κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία.  
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4.1.1 Μνξθή παξαγσγήο 

   ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ν αζχξκαηνο πξνζαξκνγέαο ζπλδέεηαη 

ζε κηα ζχξα I/O πςειήο ηαρχηεηαο είηε ζε κηα ππνδνρή ηεο κεηξηθήο (PCI) 

ή κηα ζχξα USB. Κάζε ηχπνο ηνπ πξνζαξκνγέα έρεη ηα δηθά ηνπ 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Η επηινγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παθέηνπ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ππνινγηζηή πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε καδί κε ηελ θάξηα 

δηθηχνπ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πεξηκέλεηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ ζέιεηε λα ζπλδέζεηε έλαλ ππνινγηζηή ζε δίθηπν, ηφηε κηα 

εζσηεξηθή θάξηα δηθηχνπ είλαη ζπλήζσο κηα θαιή επηινγή, επεηδή είλαη 

εχθνιν ζηελ εγθαηάζηαζε, δελ πηάλεη πνιιή ρψξν θαη δελ ζαο αλαγθάδεη 

λα θνπβαιάηε εηδηθφ θαιψδην. Αιιά ζε έλα θνξεηφ ππνινγηζηή, έλαο 

πξνζαξκνγέαο USB απνηειεί ζπρλά κηα θαιή επηινγή. 

 

4.1.1.1 Δζσηεξηθέο θάξηεο δηθηύνπ 

   Όια νη λένη ππνινγηζηέο δηαζέηνπλ κηα ελζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ ε νπνία 

είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ κεηξηθή πιαθέηα θαη κηα αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ 

ζε κηθξφ κέγεζνο (βιέπε εηθφλα 5) πνπ ηνπνζεηείηαη ζε κηα ππνδνρή ζηελ 

κεηξηθή θάξηα, ζηελ αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ είλαη ελζσκαησκέλεο κηα ή 

πεξηζζφηεξεο θεξαίεο.  

 

Δηθόλα 5 – Αζύξκαηε θάξηα δηθηύνπ γηα θνξεηνύο ππνινγηζηέο 
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   Σν πξνθαλέο πιενλέθηεκα κηαο εζσηεξηθήο θάξηαο δηθηχνπ είλαη φηη δελ 

αλαγθάδεη ηνλ ρξήζηε λα κεηαθέξεη καδί ηνπ, θάζε θνξά πνπ κεηαθηλείηαη, 

έλα αθφκα εμάξηεκα. Σν κεηνλέθηεκα, είλαη πσο δελ κπνξνχκε λα 

κεηαθηλνχκε ηελ ίδηα θάξηα δηθηχνπ ζε δηαθνξεηηθφ θνξεηφ ππνινγηζηή, 

φηαλ απηφο ν ππνινγηζηήο ζέιεη επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε θάπνην 

εμάξηεκα ηνπ.  

   Μηα ελζσκαησκέλε θάξηα δηθηχνπ αλεβάδεη ιίγν έσο πνιχ ην θφζηνο ζηελ 

αγνξά θαηλνχξγηνπ θνξεηνχ ππνινγηζηή, πεξίπνπ φζν ζα πιεξψλαηε θαη 

γηα κηα αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ γηα ζηαζεξφ ππνινγηζηή. Γελ έρεη λφεκα 

λα αληηθαηαζηήζεηε ηνλ θνξεηφ ππνινγηζηή πνπ έρεηε κφλν θαη κφλν γηα λα 

πάξεηε θαιχηεξν πξνζαξκνγέα, αιιά φηαλ έξζεη ε ψξα λα θνηηάμεηε γηα 

λέν ππνινγηζηή ηφηε απηφ είλαη θάηη πνπ αμίδεη ηνλ θφπν.       

   Αλ ν ππνινγηζηήο ζαο έρεη κηα εζσηεξηθή θάξηα αζχξκαηνπ δηθηχνπ, 

ππάξρεη έλαο εχθνινο ηξφπνο γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηελ θάξηα δηθηχνπ 

φηαλ δελ ηελ ρξεζηκνπνηείηαη. Οη πεξηζζφηεξνη θνξεηνί ππνινγηζηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα θνπκπί δηαθφπηε on/off ή έλα δεχγνο θιεηδηψλ FN γηα 

λα αλνηγνθιείλεη ηελ εζσηεξηθή θάξηα δηθηχνπ. Αλ δελ ηελ 

απελεξγνπνηήζεηε φηαλ δελ ηελ ρξεζηκνπνηείηαη ηφηε ελδέρεηαη λα 

απνθνξηηζηεί πην γξήγνξα ε κπαηαξία απφ φηη θαλνληθά θαη ζα παξάγεη 

ζήκαηα πνπ κπνξεί λα παξεκβαίλνπλ κε άιινπο ρξήζηεο ηεο ίδηαο 

ζπρλφηεηαο, ρσξίο άδεηα, ζηα 2.4GHz. Αλάινγα κε ην ινγηζκηθφ ηνπ 

ππνινγηζηή ζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, αθήλνληαο ζε ηελ αζχξκαηε θάξηα 

δηθηχνπ αλνηρηή, ζε ιεηηνπξγία δειαδή, κπνξεί λα εθηεζείηε ζε θηλδχλνπο 

αζθαιείαο επεηδή ν ππνινγηζηήο ζαο πηζαλφλ λα ζπλδεζεί ζε δίθηπα ρσξίο 

ηελ επηινγή ζαο.  

 

4.1.1.2 USB θάξηα δηθηύνπ (USB adapters) 

   Αλ ν ππνινγηζηήο ζαο έρεη κηα USB πφξηα (Universal Serial Bus), ε 

νπνία πξνζηέζεθε ζε θνξεηνχο θαη επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο απφ ην 
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1999, κηα θαιή ιχζε γηα ηελ ζχλδεζε ζαο ζην αζχξκαην δίθηπν είλαη έλαο 

αζχξκαηνο πξνζαξκνγέαο USB. Η USB θάξηα δηθηχνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ππνινγηζηή κέζσ ελφο θαισδίνπ ή απεπζείαο, έηζη δελ είλαη πνηέ 

πξφβιεκα ε κεηαθίλεζε ηεο ζε κηα ζέζε πνπ παξέρεη θαιχηεξε απφδνζε 

γηα δίθηπν. Αθφκε θαη αλ ε βέιηηζηε ζέζε είλαη ζηελ θνξπθή κηαο 

βηβιηνζήθεο ή ζην πάησκα θάησ απφ ην ηξαπέδη ηνπ ππνινγηζηή ζαο ε 

ζέζε ηεο USB θάξηαο δηθηχνπ δελ ζα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ζαο λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ ππνινγηζηή. Δίλαη πνιχ πην εχθνιν λα ζπλδέζεηε κηα 

USB θάξηα δηθηχνπ ζε έλαλ επηηξαπέδην ππνινγηζηή απφ ην λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε κηα εζσηεξηθή θάξηα δηθηχνπ, επεηδή δελ ρξεηάδεηαη λα 

αλνίμεηε ηνλ ππνινγηζηή ψζηε λα ηνπνζεηήζεηε ηελ USB θάξηα δηθηχνπ. 

   Οη USB θάξηεο δηθηχνπ έξρνληαη ζε πνιιά ζρήκαηα θαη κεγέζε αλάινγα 

κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ην εκπφξην ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη πεξηζζφηεξεο USB 

θάξηεο δηθηχνπ έρνπλ δεζκεπκέλε ηηο θεξαίεο πνπ ζπρλά ηνπνζεηνχληαη ζε 

κεληεζέδεο ή ζηξηθηάξηα πνπ επηηξέπνπλ ζε έλα ρξήζηε λα θάλεη ηηο 

θαηάιιειεο ξπζκίζεηο ζηελ ζέζε, ψζηε λα ιακβάλεη θαιιίηεξα ζήκα. 

Δπεηδή νη θεξαίεο γηα ηηο USB θάξηεο δηθηχνπ είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξεο 

θαη πην εχθνιεο ζην ρεηξηζκφ απφ ηηο θεξαίεο ησλ ελζσκαησκέλσλ θαξηψλ 

δηθηχνπ, κπνξείηε λα πεξηκέλεηε ιίγν θαιχηεξε πνηφηεηα ζήκαηνο. 

Η εηθφλα (α) δείρλεη κηα USB αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ κε κηα θεξαία, 

πνπ ζηξίβεη (δεμηά ή αξηζηεξά ), ζρεδηαζκέλν απφ ηελ Linksys. Όπσο θαη 

νη εζσηεξηθέο θάξηεο δηθηχνπ, νη πεξηζζφηεξνη USB θάξηεο δηθηχνπ 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ ππνινγηζηή ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη κπαηαξία ή 

εμσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ. Άιιεο USB θάξηεο δηθηχνπ είλαη ζπκπαγέο 

κνλάδεο, παξφκνηεο κε USB κλήκε απνζήθεπζεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα (β). 
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4.1.1.3 Κάξηεο επέθηαζεο γηα επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο 

   Οη πεξηζζφηεξεο εζσηεξηθέο θάξηεο δηθηχνπ γηα έλαλ επηηξαπέδην 

ππνινγηζηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπνζεηνχληαη ζε ππνδνρέο PCΙ ζηελ 

κεηξηθή πιαθέηα ηνπ ππνινγηζηή. Η πξνζέγγηζε απηή πξνζθέξεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο: Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηελ ίδηα θάξηα δηθηχνπ, πνπ πνπινχλ μερσξηζηά, ζε θνξεηνχο ππνινγηζηέο 

ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ππνδνρή πνπ απνθηήζαλ θαη μαλανλνκάζαλ απφ 

θάπνηα Σξίηε ζηνηρείνπ (third party) θαη ην κεηαιιηθφ πεξίβιεκα πνπ 

ππάξρεη ζηηο θάξηεο δηθηχνπ παξέρεη κηα απνηειεζκαηηθή αζπίδα πνπ 

θξαηά ηα ζήκαηα καθξηά απφ ηνλ ππφινηπν ππνινγηζηή. Η Σξίηε ζηνηρείνπ 

(third party) κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζε έλα θαηαζθεπαζηή πιηθνχ ή ζε 

αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Δίλαη κηα εηηθέηα/νλνκαζία πνπ αλαηίζεηαη ζε εηαηξίεο 

πνπ παξάγνπλ πιηθφ ή ινγηζκηθφ γηα ην πξντφλ κηαο άιιεο επηρείξεζεο. Η 

Σξίηε νκάδα πιηθνχ (third party hardware) αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί απφ εηαηξίεο εθηφο απφ ηνλ αξρηθφ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ππνινγηζηή. ε απηφ ην θεθάιαην αλαθεξφκαζηε ζην ηξίην ζηνηρείν. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα άηνκν αγνξάδεη έλαλ ππνινγηζηή Dell, θαζνδφλ 

απνθαζίδεη λα θάλεη αλαβάζκηζε ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία ηξίηνπ 

ζηνηρείνπ, φπσο κηα θάξηα γξαθηθψλ ηεο Nvidia θαη ζθιεξφ δίζθν 

Seagate. 
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   Αιιά ζα ήηαλ δχζθνιν λα βξεζεί έλα κέξνο γηα λα ηνπνζεηήζνπκε ηελ 

θεξαία γηα ηελ αζχξκαηε θάξηα δηθηχνπ. Αλ ε θάξηα δηθηχνπ έρεη κηα 

ελζσκαησκέλε θεξαία , δελ κπνξνχκε λα ηελ κεηαθηλήζνπκε εχθνια ζε κηα 

δηαθνξεηηθή ζέζε γηα λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο. ην πίζσ 

κέξνο ηεο θάξηαο δηθηχνπ ππάξρνπλ ελδεηθηηθά ιακπάθηα φπνπ 

πξνεμέρνπλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ ππνινγηζηή, φπνπ δελ κπνξνχκε λα ηα 

δνχκε, επίζεο ππάξρνπλ κεηαιιηθά αλνίγκαηα φπνπ θαιχπηνληαη κε 

κεηαιιηθά θαπάθηα θαη αλ ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε κηα θάξηα επέθηαζεο 

είηε είλαη θάξηα δηθηχνπ ή θάξηα γξαθηθψλ μεζθεπάδνπκε απηά ηα θαπάθηα 

θαη ζπλδένπκε ηα θαιψδηα ζηελ θάξηα επέθηαζεο.  

   Αλ ζπλαληήζεηε πξνβιήκαηα ζχλδεζεο, ππάξρνπλ δπν ηξφπνη γηα λα ηα 

αληηκεησπίζεηε. Δάλ ν ππνινγηζηή ζαο δηαζέηεη ζχξα USB, αθαηξέζηε ηελ 

θάξηα δηθηχνπ θαη εγθαηαζηήζηε κηα USB θάξηα δηθηχνπ. Δάλ ε ζχξα USB 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο είλαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ θαη δελ είλαη πξνζβάζηκε, 

ηφηε κπνξείηε λα πάξεηε έλα θαιψδην πξνέθηαζεο ζχξαο USB ψζηε ε 

ζχξα λα γίλεη πξνζβάζηκε. Δάλ ε πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο είλαη έλα 

πξφβιεκα, θνηηάμηε γηα κηα θάξηα δηθηχνπ πνπ δηαζέηεη ππνδνρή γηα 

εμσηεξηθή θεξαία θαη φρη εζσηεξηθή. 

   Αλ είζηε απνθαζηζκέλνη λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα θάξηα δηθηχνπ πξέπεη 

λα εμεηάζεηε ηελ ππνδνρή πνπ ηνπνζεηείηαη απηή ε θάξηα επέθηαζεο 

(δειαδή αλ είλαη PCI ή PCI Express ή PCI Express x16). Απηφ θάλεη κηα 

θάξηα δηθηχνπ θαη γεληθά κηα θάξηα επέθηαζεο πνιχ πην εχθνια λα 

αλαδεηεζεί ε θαηάιιειε θάξηα γηα ηνλ ππνινγηζηή ζαο. 

 

4.2.4 Αζθαιίδνληαο ην δίθηπό ζαο 

    Σν πξφηππν 802.11b πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα αζθαιείαο πνπ 

νλνκάδεηαη WEP (Wired Equivalent Privacy) πνπ ρξεζηκνπνηεί είηε θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο 64bit ή 128bit. Γπζηπρψο, ε θξππηνγξάθεζε WEP είλαη 

γεκάηε ηξχπεο, έηζη δελ είλαη ηθαλή γηα ηελ πξαγκαηηθή πξνζηαζία ηνπ 

δηθηχνπ ζαο απφ ηελ πξφζβαζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ. Η πην 

πξφζθαηε κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο WPA (Wi-Fi Protected Access) 
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είλαη πην αζθαιέο απφ ην WEP, αιιά δελ είλαη ηέιεηα. Όηαλ πάηε λα 

αγνξάζεηε κηα λέα θάξηα δηθηχνπ, πξνηηκάηαη κηα πνπ ππνζηεξίδεη 

θξππηνγξάθεζε WPA.  

    ην επφκελν θεθάιαην πεξηέρεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκεξείο ζρεηηθά κε ηελ 

ξχζκηζε θαη αζθάιεηαο αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Η θαιχηεξε επηινγή, εηδηθά αλ 

ην δίθηπν ζαο έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα θάξηα δηθηχνπ ή ζεκεία 

πξφζβαζεο, είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ πάληα κηα κέζνδν αζθάιεηαο 

πνπ ζα πεξηγξαθή ζην επφκελν θεθάιαην καδί κε ηελ θξππηνγξάθεζε 

WEP ή WPA. 

 

4.2 Πξνζαξκνγείο γηα ad hoc δίθηπα 

   ε έλα δίθηπν ad hoc, κηα θάξηα δηθηχνπ αληαιιάζζεη δεδνκέλα κε θάζε 

άιιν θφκβν απεπζείαο ρσξίο ηελ παξνπζία ζεκείνπ πξφζβαζεο, θαη 

ελεξγεί σο θεληξηθφο θφκβνο. Σα ad hoc δίθηπα είλαη ρξήζηκα γηα ηα κηθξά, 

απνκνλσκέλα δίθηπα θαη θαηάιιεια γηα ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ ζηα 

δίθηπα ζεκείν-πξνο-ζεκείν (peer-to-peer). Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θνξεηφ ππνινγηζηή ζηνλ δξφκν θαη έλαλ επηηξαπέδην 

ππνινγηζηή ζην γξαθείν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα ad hoc δίθηπν γηα ηελ 

κεηαθνξά αξρείσλ κεηαμχ ησλ δπν ππνινγηζηψλ. Παξφια απηά ζα 

κπνξνχζαλ θαη δχν θάηνρνη θνξεηψλ ππνινγηζηψλ λα κνηξαζηνχλ αξρεία. 

   Σα ad hoc αζχξκαηα δίθηπα πνπ ζπλδένπλ δπν ή πεξηζζφηεξνπο 

θφκβνπο ηνπ δηθηχνπ ρσξίο ηελ ρξήζε ελφο ζεκείνπ πξφζβαζεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά φπσο ηα δίθηπα ππνδνκψλ, αιιά απνηεινχλ 

κέξνο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηηο ζεηξάο πξνηχπσλ 802.11.  

   Γεληθά, θάζε θάξηα δηθηχνπ πνπ ππνζηεξίδεη Wi-Fi θαη θέξεη ην ζήκα ηνπ  

Wi-Fi, ζα ιεηηνπξγήζεη θαιά ζε έλα ad hoc δίθηπν θαη νπνηαδήπνηε 

απεπζείαο ζχλδεζε κε άιινλ ππνινγηζηή δελ πξέπεη λα είλαη δχζθνιε απφ 

φηη ε ζχλδεζε κε έλα ζεκείν πξφζβαζεο.  
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4.3 εκεία πξόζβαζεο 

   Οη πεξηζζφηεξνη αζχξκαηνη πξνζαξκνγείο δηθηχνπ εθηεινχλ κφλν κηα 

ιεηηνπξγία: ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ελφο ππνινγηζηή θαη ελφο 

δηθηχνπ. Αιιά ηα ζεκεία πξφζβαζεο πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Δίλαη δηαζέζηκνη σο απιά ζεκεία 

πξφζβαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε δηαλνκείο, δηαθφπηεο θαη δξνκνινγεηέο φπνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ελζχξκαηεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ππνινγηζηψλ θαη άιισλ 

ζπζθεπψλ. Τπάξρεη κηα νιφθιεξε θαηεγνξία ησλ αζχξκαησλ ζεκείσλ 

πξφζβαζεο γηα νηθηαθά δίθηπα πνπ νλνκάδνληαη νηθηαθέο πχιεο 

(Residential Gateways). 

   Η ζρεδίαζε ελφο ζεκείνπ πξφζβαζεο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφο απφ ην 

ζρεδηαζκφ κηαο θάξηαο δηθηχνπ, δηφηη ηα ζεκεία πξφζβαζεο δελ πξέπεη λα 

ζρεδηαζηνχλ κε εηδηθφ ηξφπν γηα λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ 

κεηξηθή πιαθέηα ηνπ ππνινγηζηή. Μεξηθά είλαη θαηαζθεπαζκέλα ζε απιφ 

νξζνγψλην θνπηί θαη άιια θαηαζθεπάδνληαη ζε πεξίεξγν ζρήκα πνπ κπνξεί 

λα θαίλεηαη πην δηαθξηηηθά. Η εκθάληζε ηνπ θνπηηνχ δελ είλαη ηφζν 

ζεκαληηθφ φζν ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ιεηηνπξγίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, 

εηδηθά φηαλ ην ζεκείν πξφζβαζεο πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ζε ληνπιάπη ή 

πίζσ απφ κηα ςεπδνξνθή. Αλεμάξηεηα απφ ην ζρήκα, ηα πεξηζζφηεξα 

ζεκεία πξφζβαζεο πεξηιακβάλνπλ ππνζηεξίγκαηα, πφδηα ζηεξέσζεο ή 

άιιν πιηθφ γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο ζπζθεπήο ζε ηνίρν ή ξάθη. 

   Τπάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα αλαδεηήζεηε φηαλ 

επηιέγεηε έλα ζεκείν πξφζβαζεο. Αλ ε κειέηε ηνπ ρψξνπ ζαο, ζαο ιέεη φηη 

ζα ρξεηαζηείηε θεξαίεο πςειήο απνιαβήο ή κηα θεξαία γηα εμσηεξηθφ ρψξν, 

ψζηε λα ιακβάλεη θαιχηεξν ζήκα, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα 

ζεκείν πξφζβαζεο κε κηα ππνδνρή γηα εμσηεξηθή θεξαία. Καη αλ ε 

θαιχηεξε ζέζε γηα ην ζεκείν πξφζβαζεο δελ βξίζθεηαη θνληά ζε πξίδα 

ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο), 

επηιέμηε έλα κνληέιν πνπ ηξνθνδνηείηαη κέζσ Ethernet θαισδίνπ (Power 

Over Ethernet). Όηαλ επηιέγνπκε απηφ ην κνληέιν, ηφηε ην ζεκείν 

πξφζβαζεο παίξλεη ηάζε θαη ξεχκα απφ ηνλ ππνινγηζηή κέζσ ηνπ 

Ethernet θαισδίνπ. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηιέμεηε ην είδνο ηνπ 
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ζεκείνπ πξφζβαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην δίθηπφ ζαο, είλαη λα 

απνθαζίζαηε ηη είδνπο ζπλδέζεηο ζα ρξεηαζηείηε.   

 

4.3.1 Αζύξκαηε πξόζβαζε ζε ελζύξκαην δίθηπν 

   Κάζε ζεκείν πξφζβαζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο ζηαζκφο βάζεο 

πνπ πξνζζέηεη αζχξκαηεο ζπλδέζεηο ζε έλα ππάξρνλ ελζχξκαην ηνπηθφ 

δίθηπν φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 7.  

 

ρήκα 7 – ύλδεζε ελόο αζύξκαηνπ δηθηύνπ ζε έλα ελζύξκαην δίθηπν 

   ε απηφ ην είδνο ζπλδπαζκνχ ελζχξκαηνπ θαη αζχξκαηνπ δηθηχνπ, θάζε 

ζπζθεπή κπνξεί λα αληαιιάζζεη δεδνκέλα κε θάζε άιιν θφκβν ηνπ 

δηθηχνπ, αλεμάξηεηα ην πψο ζπλδέεηαη θάζε ζπζθεπή. Γελ έρεη ζεκαζία εάλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή είλαη ζπλδεκέλε κε ην ελζχξκαην ή ην αζχξκαην 

δίθηπν, είλαη φια ην ίδην δίθηπν.  

   Έλα ζεκείν πξφζβαζεο πνπ ιεηηνπξγεί σο γέθπξα κεηαμχ ελζχξκαησλ 

θαη αζχξκαησλ δηθηχσλ ζπλήζσο ε ηαρχηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

10Mbps ή 100Mbps ρξεζηκνπνηψληαο έλα θαιψδην Ethernet λέαο γεληάο. 

4.3.2 πλδπάδνληαο ην ζεκείν πξόζβαζεο κε έλα ελζύξκαην 

δηαλνκέα 

   ε έλα ηνπηθφ δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν ελζχξκαηεο φζν θαη 

αζχξκαηεο ζπλδέζεηο, ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε είλαη κηα εληαία ζπζθεπή 



 

Γιώργοσ Καραχάλιοσ  33 

πνπ ζπλδπάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο αζχξκαηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο κε 

έλαλ ελζχξκαην δηαλνκέα ή δηαθφπηε, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 8. Απηνχ 

ηνπ είδνπο ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο πεξηγξάθεηαη σο δξνκνινγεηήο 

επξείαο δψλεο. 

 

ρήκα 8 – Έλα αζύξκαην ζεκείν πξόζβαζεο ζε ζπλδπαζκό κε έλα 

δηαλνκέα πνπ ειέγρεη ηόζν ηηο αζύξκαηεο όζν θαη ηηο ελζύξκαηεο 

ζπλδέζεηο ηνπ δηθηύνπ 

 

Έλαο δξνκνινγεηήο επξείαο δψλεο έρεη ζπλήζσο ηξία είδε ζπλδέζεσλ: 

 πλδέζεηο κε ππνινγηζηέο πνπ είλαη εμνπιηζκέλνη κε αζχξκαηεο 

θάξηεο δηθηχνπ. 

 Μηα ή πεξηζζφηεξεο ζχξεο Ethernet γηα ελζχξκαηε ζχλδεζε κε 

ππνινγηζηέο πνπ πεξηέρνπλ θάξηα δηθηχνπ. 

 Μηα ζχξα δηθηχνπ επξείαο πεξηνρήο (wide area network – WAN) γηα 

ηελ ζχλδεζε ηνπ δξνκνινγεηή κε ην δίθηπν θνξκνχ (Network 

Backbone) δειαδή ηνλ πάξνρν ηνπ δηαδηθηχνπ ή ηελ ζχλδεζή ηνπ 

κε πξφζζεηνπο δηαλνκείο ή δηαθφπηεο 

   Μεξηθνί δξνκνινγεηέο πεξηιακβάλνπλ επίζεο έλα εμππεξεηεηή γηα 

εθηππψζεηο (print server) φπνπ κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη έγγξαθα πξνο 

εθηχπσζε. 
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4.3.3 Πύιεο επξείαο δώλεο 

   Η πχιε επξείαο δψλεο είλαη έλα ζεκείν πξφζβαζεο πνπ πεξηιακβάλεη 

κηα ζχξα γηα απεπζείαο ζχλδεζε κε ην κφληεκ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 9 

 

ρήκα 9 – Έλα ζεκείν πξόζβαζεο ζε ζπλδπαζκό κε κηα πύιε 

επξείαο δώλεο, ππνζηεξίμεη αζύξκαηνπ δηθηύνπ θαη ζύλδεζε ζην 

δηαδίθηπν κε πςειή ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ 

   Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη πην πξαθηηθή ζε έλα νηθηαθφ δίθηπν ή ζε κηα 

κηθξή επηρείξεζε, επεηδή φπνπ ηνπνζεηήζνπκε ην ζεκείν πξφζβαζεο ζα 

έρνπκε θάιπςε ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ.  
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Κεθάιαην 5 – Αζθάιεηα αζύξκαηνπ δηθηύνπ 

 

  Σα αζχξκαηα δίθηπα δελ είλαη αζθαιέο. Δίλαη αξθεηά αζθαιέο γηα 

πνιινχο ρξήζηεο ην πεξηζζφηεξν ρξφλν, αιιά δελ είλαη κφλν δπλαηφλ λα 

γίλεη έλα δίθηπν γηα ηελ ηδησηηθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ. Σα αζχξκαηα 

δίθηπα πξνζθέξνπλ κηα δηεπθφιπλζε κεηαμχ αζθάιεηαο θαη επθνιίαο. Σα 

νθέιε ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ είλαη ε γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε ζην 

δίθηπν απφ έλαλ θνξεηφ ππνινγηζηή ή κηα απνκνλσκέλε ηνπνζεζία.  

   Έλα αζχξκαην δίθηπν ρξεζηκνπνηεί ξαδηνθχκαηα κε έλα θαιά 

θαζνξηζκέλν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ, έηζη ψζηε θάπνηνο πνπ ζέιεη λα 

αθηεξψζεη αξθεηφ ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε απηψλ 

ησλ ζεκάησλ πηζαλψο λα κπνξεί λα βξεη έλαλ ηξφπν λα εκπνδίζεη θαη λα 

δηαβάζεη ηα δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζήκαηα. Αλ ζηέιλνπκε 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο αζχξκαηεο ζχλδεζεο, ρσξίο 

αζθάιεηα, κπνξεί επθνιά θάπνηνο λα ηηο αληηγξάςεη. Με ην ζχζηεκα ηνπ 

αζχξκαηνπ δηθηχνπ ρσξίο αζθάιεηα, νη αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ, νη 

θσδηθνί πξφζβαζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, θαη άιιεο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο 

είλαη επάισηνη.   

   Έλαο νιφθιεξνο θαηάινγνο ησλ εξγαιείσλ γηα ην ζπάζηκν (crack) ησλ 

δηάθνξσλ κεζφδσλ θξππηνγξάθεζεο Wi-Fi είλαη εχθνιν λα βξεη θαλείο ζην 

δηαδίθηπν. Σα 4G θαη ηα WiMAX δίθηπα κπνξεί λα είλαη πην αζθαιή απφ φηη 

ηα δίθηπά Wi-Fi (θπξίσο επεηδή ε ζπιινγή δεδνκέλσλ είλαη πην δχζθνιε), 

επηπιένλ ε θξππηνγξάθεζε WPA είλαη θαιχηεξε απφ ηελ θξππηνγξάθεζε 

WEP, αιιά θακία αζχξκαηε αζθάιεηα δελ είλαη ηέιεηα. Γεληθά νη 

θξππηνγξαθήζεηο θαη νη άιινη κεζφδνη αζθαιείαο θαζηζηνχλ ηελ θινπή ησλ 

δεδνκέλσλ πην δχζθνιε, αιιά δελ παξέρνπλ πιήξε πξνζηαζία ελάληηα ζε 

έλα άηνκν πνπ θαηαζθνπεχεη πνιχ ζπρλά ην δίθηπν καο.  

   Όηαλ ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφγξακκα ειέγρνπ Wi-Fi γηα λα ζαξψζνπκε 

ηα δίθηπα ζηε γεηηνληά καο, ζα δνχκε πηζαλψο κηα ιίζηα κε ηα πην θνληηλά 

δίθηπα εθηφο απφ ην δηθφ καο ζεκείν πξφζβαζεο. Σν πξφγξακκα ειέγρνπ 
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ζα καο πεη επίζεο ηη είδνπο θξππηνγξάθεζεο (αλ ππάξρεη) ρξεζηκνπνηεί 

θάζε δίθηπν. ην παξάδεηγκα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 9, έλα δίθηπν κε ηελ 

νλνκαζία RedGoldandGreen είλαη αλνηρηφ δειαδή δελ ρξεηάδεηαη άδεηα 

εμνπζηνδφηεζεο, ηα ππφινηπα δπν δίθηπα ρξεζηκνπνηνχλ θξππηνγξάθεζε 

WPA θαη ηα ηειεπηαία δχν δίθηπα πνπ αλαθέξνληαη σο «ελεξγνπνηεκέλε 

αζθάιεηα» ρσξίο ηχπν θξππηνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηνχλ WEP. 

 

Δηθόλα 9 – Σέζζεξα από ηα δίθηπα πνπ απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθόλα 

απαηηνύλ έλα θιεηδί θξππηνγξάθεζεο πξηλ ζπλδέζεηε ζε απηά 

   Δάλ δελ ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηελ αζχξκαηε 

ζχλδεζε, έλαο εηζβνιέαο, φπνπ ζεσξείηαη έλαο ρξήζηεο ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη παξάλνκα ζην δίθηπν ζαο, κπνξεί λα ζπλδεζεί ζην ηνπηθφ ζαο 

δίθηπν, λα ζαο θιέςεη αξρεία απφ ηνπο δηαθνκηζηέο ζαο θαη λα θάλεη 

ζχλδεζε ζπλέρεηα ζε ξνέο πνιπκέζσλ ή βηληενπαηρληδηψλ.  

   Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε φηη κηιάκε γηα δχν δηαθνξεηηθά είδε 

απεηιψλ φζν αθνξά ηελ αζθάιεηα ζε έλα αζχξκαην δίθηπν. Η πξψηε 

απεηιή είλαη ν θίλδπλνο γηα κηαο μέλεο ζχλδεζεο ζην δίθηπν ζαο ρσξίο ηελ 

γλψκε ή ηελ άδεηά ζαο θαη ε δεχηεξε απεηιή είλαη ε πηζαλφηεηα φηη έλαο 
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εηζβνιέαο δηθηχνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ή λα θιέςεη δεδνκέλα πνπ 

ιακβάλεηαη ή εθπέκπεηαη. Σν θαζέλα αληηπξνζσπεχεη έλα δηαθνξεηηθφ 

πξφβιεκα θαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

πξνζηαζία. Βέβαηα είλαη αιήζεηα φηη θαλέλα απφ ηα εξγαιεία 

θξππηνγξάθεζεο πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα κπνξεί θαλέλα δελ παξέρεη 

πιήξε πξνζηαζία, αιιά φκσο θάλνπλ πην δχζθνιε ηελ δσή ησλ εηζβνιέσλ 

γηα ην δίθηπφ καο θαη εθφζνλ ππάξρνπλ εθεί έμσ κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηα εξγαιεία θξππηνγξάθεζεο. 

   Έλα κε αζθαιέο αζχξκαην δίθηπν ην θαζηζηά επάισην ζε έλαλ εηζβνιέα. 

Αλ γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη έλα ηξσηφ ζεκείν ζηνλ πεξηεγεηή ηζηνχ (web 

browser) ζαο, έλαο εηζβνιέαο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηηο εηθφλεο θαηά 

ηελ πξνβνιή ηνπο κε κηα εηθφλα ε νπνία ζα νδεγεί, παηψληαο ηελ, ζε έλαλ 

ηφ (virus). Αλνίγνληαο απηφ ηνλ ηφ ν ππνινγηζηήο ζαο εθηίζεηαη θαη έηζη ν 

εηζβνιέαο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε πνιιά κέξε ηνπ ππνινγηζηή ζαο 

φπσο ηα δεδνκέλα ζαο. Απηφ ην είδνο ηεο επίζεζεο κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά 

ζπάληα, αιιά εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζνβαξφ θίλδπλν. Πνιιέο δεκνθηιέο 

ηζηνζειίδεο (websites) έρνπλ ζειίδεο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπζηήκαηα 

εμαθξίβσζεο ζηνηρείσλ, απηέο νη ζειίδεο θξππηνγξαθνχλ ηα δεδνκέλα κε 

θξππηνγξάθεζε SSL (Secure Sockets Layer) κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), αιιά δελ θξππηνγξαθνχλ 

ηηο επφκελεο ζειίδεο ψζηε λα κεησζεί ε δηαξξνή ζηελ επεμεξγαζηηθή ηζρχ. 

Ο θσδηθφο ζαο κπνξεί λα είλαη αζθαιέο αιιά ηα δηάθνξα ειεθηξνληθά 

ηαρπδξνκεία (email) ζαο, πνπ ζαο δεηείηαη ζην ζχζηεκα εμαθξίβσζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ζαο νπνηαδήπνηε ζειίδαο, κπνξεί λα κελ είλαη θαη έηζη ν 

εηζβνιέαο λα ζέιεη λα ζαο θιέςεη ηα ζηνηρεία πξφζβαζεο ζαο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα κέζσ ηνλ cookie. Σα cookie είλαη έλα κνλαδηθφ 

θνκκάηη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη κε πιεξνθνξίεο ηνπ 

δηαδηθηχνπ). Σν πξσηφθνιιν SSL είλαη έλα πξνηφθνιιν ην νπνίν παξέρεη 

αζθάιεηα θαηά ηελ κεηάδνζε επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν. Σν 

SSL ρξεζηκνπνηεί ηελ κεζφδν ηηο θξππηνγξάθεζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

αληαιιάζζνληαη κεηαμχ δχν ζπζθεπψλ (κεηαμχ ππνινγηζηψλ) 

εγθαζηδξχνληαο κία αζθαιή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν 

πξσηφθνιιν απηφ ρξεζηκνπνηεί ην TCP/IP γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ 
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θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηελ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ηειηθφο 

ρξήζηεο. Σν HTTPS ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη κία αζθαιή δηθηπαθή 

ζχλδεζε κε ην πξσηφθνιιν HTTP. Έλαο ζχλδεζκνο (URL) πνπ αξρίδεη κε 

ην πξφζεκα HTTPS ππνδειψλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαλνληθά ην 

πξσηφθνιιν HTTP, αιιά ε ζχλδεζε ζα γίλεη ζε δηαθνξεηηθή πφξηα (443 

αληί 80) θαη ηα δεδνκέλα ζα αληαιιάζζνληαη θξππηνγξαθεκέλα. ήκεξα 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην δηαδίθηπν φπνπ ρξεηάδεηαη απμεκέλε αζθάιεηα 

δηφηη δηαθηλνχληαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο (πρ αξηζκνί πηζησηηθψλ 

θαξηψλ, passwords). 

 

5.1 Πξνζηαηεύεζηε ην δίθηπν θαη ηα δεδνκέλα ζαο  

   Ωο δηαρεηξηζηέο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηηο 

παξαθάησ ηερληθέο, ψζηε λα θάλνπκε ηα πξάγκαηα πην δχζθνια γηα ηνπο 

εηζβνιήο θαη λα ηνπο απνζαξξχλνπκε. Καηαξράο, ηα αζχξκαηα δίθηπα δελ 

είλαη απνιχησο αζθαιή θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ελζσκαησκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο γηα λα επηβξαδχλεηαη ηνπο εηζβνιείο. Γεχηεξνλ, 

κπνξείηε λα ζπκπιεξψζεηε ηα ελζσκαησκέλα εξγαιεία πνπ έξρνληαη καδί 

κε ην αζχξκαην δξνκνινγεηή κε εμαξηήκαηα ή ινγηζκηθφ (π.ρ. Firewall) ή 

θαη ηα δπν γηα λα αζθαιίζεηε πην πνιχ ην αζχξκαην δίθηπν ζαο. Σξίηνλ θαη 

ηειεπηαίν, κπνξείηε λα πξνζζέζεηε επηπιένλ θξππηνγξάθεζεο, φπσο έλα 

VPN (Virtual Path Network) δίθηπν γηα λα δηαζθαιίδεη θαη λα πξνζηαηεχεη 

ηελ θίλεζε πνπ ππάξρεη ζην δίθηπν. 

   ηα πξψηα πξσηφθνιια αζχξκαηνπ δηθηχνπ ππήξραλ θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο πνπ δελ ήηαλ επαξθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ π.ρ. ε θξππηνγξάθεζε WEP. Η θξππηνγξάθεζε ήηαλ 

ειιαηησκαηηθή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Πξφζθαηεο επηζέζεηο (φπσο απηέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Aircrack-PTW) 

έρνπλ θαηαξγήζεη ηελ θξππηνγξάθεζε WEP επεηδή κέζα ζε ιίγα ιεπηά, 

αλαιχνληαο έλα πεξηνξηζκέλν πνζφ θπθινθνξίαο, κπνξνχζε θαλείο λα 

αλαθαιχςεη ην θιεηδί αζθαιείαο. Με απηέο ηηο εμειίμεηο, ην πξσηφθνιιν 
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αζθαιείαο WEP ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη πεξηζζφηεξν σο «κελ 

ελνριείηε», παξά σο κέζν πξνζηαζίαο. 

   Σα πξσηφθνιια αζθαιείαο WPA θαη WPA2 θαιχπηνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ 

πξσηφθνιινπ αζθαιείαο WEP, αιιά ιεηηνπξγνχλ κφλν φηαλ φινη νη 

ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ δηαζέηνπλ ζχγρξνλεο θάξηεο δηθηχνπ. Οη πεξηζζφηεξεο 

θάξηεο δηθηχνπ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππνζηεξίδνπλ 

είηε ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο WPA είηε ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο 

WPA2. 

   Ο πην ζνβαξφο θίλδπλνο δελ είλαη νη εηζβνιείο πνπ ζα αθνχλε ηα 

κελχκαηά καο, αιιά ε δεκηνπξγία ηηο δηθήο ηνπο ζχλδεζε κε ην δίθηπν καο 

θαη είηε ην δηάβαζκα ησλ αξρείσλ πνπ έρνπκε απνζεθεπκέλα ζε 

ππνινγηζηέο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ είηε ηελ ρξήζε δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ 

ρσξίο ηελ δηθή καο γλψκε. Ωζηφζν, ηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα 

ιάβνπλ επηπιένλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηα δεδνκέλα ηνπο (θαη γηα ηνπο 

πειάηεο ηνπο). Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζεί ν έιεγρνο ηνπ δηθηχνπ ζαο. 

Παξαθάησ αλαθέξνπκε κεξηθά ζπγθεθξηκέλα βήκαηα: 

 Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πξνεπηιεγκέλν SSID (απφ ηελ εηαηξία) ηνπ 

ζεκείνπ πξφζβαζεο, επεηδή είλαη γλσζηά ζηνπο εηζβνιείο δηθηχνπ. 

 Αιιάμηε ην SSID ζε κηα ιέμε ή θξάζε πνπ δελ πξνζδηνξίδεη ηελ 

επηρείξεζε ζαο ή ηελ ηνπνζεζία ζαο ή πξνζσπηθφ ζαο ζηνηρείν. 

 Μελ ρξεζηκνπνηήζεηε έλα SSID πνπ θάλεη ην δίθηπφ ζαο λα 

αθνχγεηαη ζαλ έλα ζπλαξπαζηηθφ πεξηερφκελν ρξεζηκνπνηήζηε έλα 

βαξεηφ φλνκα, φπσο OH, network5 ή αθφκε θαη κηα ζεηξά απφ 

αζπλαξηεζίεο, φπσο W24rnQ. Αλ έλαο εηζβνιέαο δηθηχνπ βιέπεη κηα 

ιίζηα νλνκάησλ ησλ θνληηλψλ δηθηχσλ, ην δηθφ ζαο φλνκα δηθηχνπ 

δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν ελδηαθέξνλ, φπσο δελ πξέπεη λα είλαη 

ην φλνκα κηαο εηαηξίαο. 

 Αιιάμηε ηελ πξνθαζνξηζκέλε δηεχζπλζε IP θαη ηνλ πξνθαζνξηζκέλν 

θσδηθφ αζθάιεηαο ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζήο ζαο επεηδή είλαη γλσζηά 

απφ έλαλ εηζβνιέα δηθηχνπ θαη κπνξεί λα ηα βξεη ακέζσο. Όηαλ 

αιιάδεηε ηνλ θσδηθφ αζθαιείαο κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ ιέμε 

admin, είλαη γλσζηφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εηζβάιεηο δηθηχνπ θαη ζα 
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είλαη πην εχθνιν γηα απηνχο λα κπνπλ ζην δίθηπν ζαο. Αλ έλαο 

εηζβνιέαο δηθηχνπ κπεη ζην ινγηζκηθφ ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο, ζα 

κπνξνχζε λα θιεηδψζεη ηελ έμνδφ ζαο απφ ην δηθφ ζαο δίθηπν κε 

ηελ αιιαγή ηνπ θσδηθνχ αζθαιείαο θαη ην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο. 

 Δάλ είλαη δπλαηφλ, ηνπνζεηήζηε ην ζεκείν πξφζβαζεο ζην θέληξν 

ηνπ θηηξίνπ θαη φρη θνληά ζε έλα παξάζπξν. Απηφ ζα κεηψζεη ηελ 

απφζηαζε ηνπ ζήκαηνο απφ ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ ή 

ζπηηηνχ θαη έηζη ζα δπζθνιεπηεί ν εηζβνιέαο ηνπ δηθηχνπ λα κπεη ζην 

δίθηπν. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ην πξσηφθνιιν αζθαιείαο WPA αληί WEP. Σν 

πξσηφθνιιν αζθαιείαο WPA είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα βξεζεί, 

εηδηθά αλ ρξεζηκνπνηείηε έλα ζχλζεην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο. 

 πρλά ρξεηάδεηαη ε αιιαγή ησλ θιεηδηψλ θξππηνγξάθεζεο. 

 Μελ απνζεθεχεηε ηα θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο ζε απιφ θείκελν (.txt) 

ζηνλ ππνινγηζηή ζαο φπνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην δίθηπν ζαο. 

 Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ειεθηξνληθφ ζαο ηαρπδξνκείν (email) γηα λα 

θαηαλέκνπλ ηα θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο. 

 Πξνζζέζηε έλα άιιν πξσηφθνιιν ειέγρνπ ηαπηφηεηαο, φπσο είλαη ν 

Kerberos. Απηφ ην πξσηφθνιιν επηηξέπεη ζηνπο θφκβνπο πνπ 

επηθνηλσλνχλ κέζσ ελφο κε αζθαινχο δηθηχνπ λα απνδείμνπλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο ν έλαο ζηνλ άιιν κε αζθαιή ηξφπν. Απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζε έλα κνληέιν πειάηε-εμππεξεηεηή (client – server) θαη 

παξέρεη ακνηβαίν έιεγρν ηαπηφηεηαο, ηφζν ζην ρξήζηε φζν θαη ζηνλ 

εμππεξεηεηή επαιεζεχεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ άιινπ. 

 Έρεηε αλνηρηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο, αιιά ζεσξείζηε φηη ην 

δίθηπν ζαο είλαη νξζάλνηρην γηα ηελ δεκφζηα πξφζβαζε. 

 Υξεζηκνπνηήζηε ην ίδην ηείρνο πξνζηαζίαο θαη άιια εξγαιεία 

αζθαιείαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζε έλα ελζχξκαην δίθηπν. ηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε, ην αζχξκαην ηκήκα ηνπ δηθηχνπ ζαο δελ είλαη 

αζθαιέο απφ ην ελζχξκαην ηκήκα, νπφηε ζα πξέπεη λα ιάβεηε φιεο 

ηηο ίδηεο πξνθπιάμεηο. 
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 θεθηείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κηα VPN ζχλδεζε γηα πξφζζεηε 

αζθάιεηα. 

 

5.2 Όλνκα δηθηύνπ (SSID) 

   Κάζε αζχξκαην δίθηπν έρεη έλα φλνκα. Η γεληθή νλνκαζία γηα φια ηα 

νλφκαηα ηνπ δηθηχνπ είλαη ην SSID, ην νπνίν είλαη ν φξνο πνπ ζα δείηε πην 

ζπρλά ζε ζεκείν αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη ζηα βνεζεηηθά πξνγξάκκαηα 

ξχζκηζεο ηνπ πειάηε. Όηαλ ξπζκίδεηε έλα ζεκείν πξφζβαζεο γηα έλα 

δίθηπν, πξέπεη λα θαζνξίζεηε ην SSID γηα ην δίθηπν απηφ.  

   Σα δεκφζηα θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηα νπνία παξέρνπλ κφλν ηελ 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν αιιά φρη ζε άιινπο ππνινγηζηέο ή άιιεο 

ζπζθεπέο ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν, απνηεινχλ εμαίξεζε απφ ηνλ κνλαδηθφ 

θαλφλα νλφκαηνο δηθηχνπ (SSID). Σα δίθηπα απηά έρνπλ ζπρλά έλα θνηλφ 

SSID, έηζη νη ζπλδξνκεηέο κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ θαη λα ζπλδεζνχλ ζε 

απηά απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία ηνπνζεζίεο. Με άιια ιφγηα εάλ έρεηε έλα 

ινγαξηαζκφ γηα ηελ πξφζβαζε ζαο ζην δηαδίθηπν ζε ηνπηθφ θαηάζηεκα 

θαθέ κπνξείηε λα δείηε φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην SSID κε έλα παξφκνην 

θαηάζηεκα ηεο ίδηαο εηαηξίαο. 

   Έλα SSID δηθηχνπ παξέρεη κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε κνξθή ειέγρνπ 

πξφζβαζεο επεηδή δελ ρξεηάδεηαη κφλν ην φλνκα δηθηχνπ γηα εμαθξίβσζε 

ζηνηρείσλ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε αζχξκαηε ζχλδεζε. Η επηινγή SSID ζε 

έλα ζεκείν πξφζβαζεο είλαη πάληα έλα πεδίν θεηκέλνπ πνπ ζα δερηεί 

νπνηνδήπνηε ζπκβνινζεηξά πνπ ζαο ελδηαθέξεη λα εθρσξήζεηε απιψο 

αιιάδνληαο ην ινγηζκηθφ ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο. 

   Σα πεξηζζφηεξα αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο ζηέιλνπλ beacon ζήκαηα 

πνπ κεηαδίδνπλ ην SSID ηνπ δηθηχνπ. Όηαλ κηα θάξηα δηθηχνπ εθηειεί κηα 

ζάξσζε δηθηχνπ, αληρλεχεη απηά ηα ζήκαηα beacon θαη εκθαλίδεη κηα ιίζηα 

ησλ θνληηλψλ SSID ην πξφγξακκα ειέγρνπ ηεο. Ωζηφζν, είλαη δπλαηφ λα 

απελεξγνπνηήζεηε ηελ κεηάδνζε SSID, ψζηε ην δίθηπν, πνπ έρεη ην φλνκα 

απηφ, λα κελ εκθαλίδεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ζαξψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ειέγρνπ ηεο θάξηαο δηθηχνπ. Γηα λα ζπλδέζεηε έλαλ ππνινγηζηή ζε έλα 
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δίθηπν ηνπ νπνίνπ ην φλνκα δελ είλαη νξαηφ, ζα πξέπεη λα δψζεηε ηελ 

εληνιή ζην πξφγξακκα ειέγρνπ γηα λα αλαδεηήζεηε ην ζρεηηθφ SSID. 

   Τπάξρνπλ ζεκεία πξφζβαζεο πνπ κε θαηάιιειεο ξπζκίζεηο παξέρνπλ 

αφξαηα SSID ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα θαλνχλ εχθνια ζε ρξήζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αζχξκαηεο ζπζθεπέο. Η απελεξγνπνίεζε ηεο εθπνκπήο 

ηνπ SSID ζα κπνξνχζε, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα είλαη πην εχθνιν γηα 

έλαλ εηζβνιέα λα επηηεζεί αξγφηεξα ζε κηα αζχξκαηε ζπζθεπή ελφο ρξήζηε 

(απηφ είλαη ζνβαξφ δήηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο ή ηνπο δηαρεηξηζηέο κηα 

εηαηξηθήο δηθηχσζεο απφ φηη γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθηαθψλ δηθηχσλ). 

 

5.2.1 Κξππηνγξάθεζε WEP 

   Η θξππηνγξάθεζε WEP είλαη κηα επηινγή πνπ ππάξρεη ζε θάζε ζχζηεκα 

Wi-Fi, γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πψο ιεηηνπξγεί, αθφκα θη αλ 

επηιέμεηε λα κελ ην ρξεζηκνπνηήζεηε. Όπσο ππνδειψλεη ην φλνκα, ε 

αξρηθή πξφζεζε ηεο θξππηνγξάθεζεο Wired Equivalent Privacy – WEP 

(Δκπηζηεπηηθφηεηα αληίζηνηρε κε ην ελζχξκαην) ήηαλ λα παξέρεη έλα 

επίπεδν αζθάιεηαο γηα αζχξκαηα δίθηπα, ε νπνία ήηαλ ζπγθξίζηκε κε 

εθείλε ηνπ ελζχξκαηνπ δηθηχνπ.  

   Η θξππηνγξάθεζε WEP έρεη σο ζηφρν λα εμππεξεηήζεη ηξεηο 

ιεηηνπξγίεο: απνηξέπεη ηε κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε ζην δίθηπν, 

πξαγκαηνπνηείηαη έλα έιεγρνο αθεξαηφηεηαο ζε θάζε παθέην, θαη 

πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα απφ ηνπο εηζβνιείο. Η θξππηνγξάθεζε WEP 

ρξεζηκνπνηεί έλα κπζηηθφ θιεηδί θξππηνγξάθεζεο γηα ηελ θσδηθνπνίεζε 

ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ πξηλ ηελ κεηάδνζή ηνπο απφ έλα ζεκείν 

πξφζβαζεο θαη ην ίδην θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνθσδηθνπνηεζνχλ ηα 

δεδνκέλα κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο. Σν αξρηθφ πξφηππν ρξεζηκνπνηεί 

έιεγρν ηαπηφηεηαο, ν νπνίνο γίλεηαη θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, ην ζεκείν 

πξφζβαζεο ζηέιλεη έλα παθέην πνπ έλαο ρξήζηεο πξέπεη λα 

θξππηνγξαθήζεη κε ην ζσζηφ θιεηδί θξππηνγξάθεζεο WEP, κφιηο γίλεη 
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απηφ, ην παθέην ζηέιλεηε πίζσ. Ωζηφζν, απηή ε ηερληθή αλνίγεη κηα 

ζεκαληηθή εππάζεηα επηηξέπνληαο ζε έλα εηζβνιέα λα παξαθνινπζήζεη ηα 

δχν κέξε ηεο αληαιιαγήο θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηε θσδηθφ πιεθηξνινγεί ν 

ρξήζηεο. Η «αλνηθηή» κέζνδν ειέγρνπ ηαπηφηεηαο ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ νπνηνδήπνηε δίθηπν πνπ ππνζηεξίδεη θξππηνγξάθεζε 

WEP (φρη φηη θάζε δίθηπν ζα πξέπεη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί), απνξξίπηεη απιά 

ηα παθέηα πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθξππηνγξαθεζνχλ κε ην θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο WEP ηνπ δηθηχνπ.  

   Δπνκέλσο, νη ξπζκίζεηο WEP πξέπεη λα είλαη αθξηβψο νη ίδηεο ζε θάζε 

ζεκείν πξφζβαζεο θαη ζε θάζε θάξηα δηθηχνπ πνπ ππάξρεη ζην δίθηπν. 

Απηφ αθνχγεηαη αξθεηά απιφ, αιιά ζα ππάξρεη κηα ζχγρπζε επεηδή νη 

θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ελφο θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο 

WEP. Οη ιεηηνπξγίεο θάζε ζεκείνπ πξφζβαζεο δελ αιιάδνπλ απφ ην έλαλ 

θαηαζθεπαζηή ζηνλ άιινλ, αιιά ίδηεο ξπζκίζεηο δελ ηαηξηάδνπλ πάληα.   

    Έλα θιεηδί θξππηνγξάθεζεο WEP κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 64 ή 128 

bits. Αλ ρξεηζηκνπνηεζεί θιεηδί κε 128bits είλαη πην δχζθνιν λα βξεζεί απφ 

έλαλ εηζβνιέα αιιά επίζεο απμάλνπλ επίζεο ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξφλνπ 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηάδνζε θάζε παθέηνπ. Πνιιέο θάξηεο δηθηχνπ θαη 

πνιιά ζεκεία πξφζβαζεο πεξηιακβάλνπλ κηα ηζρπξή θξππηνγξάθεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί έλα θιεηδί 128 bit. Οη ζπζθεπέο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηήλ ηελ 

θξππηνγξάθεζε είλαη ζπκβαηέο θαη κε θξππηνγξάθεζε πνπ ππνζηεξίδνπλ 

θιεηδί 64 bit, έηζη φιεο νη ζπζθεπέο ζε έλα κηθηφ δίθηπν πνπ ππνζηεξίδνπλ 

θξππηνγξάθεζε κε θιεηδί 128 θαη 64 bit ζα ιεηηνπξγνχλ κε θιεηδί  64 bit. 

Αλ ην ζεκείν πξφζβαζεο θαη φιεο νη θάξηεο δηθηχνπ ζαο δέρνληαη 

θξππηνγξάθεζε κε θιεηδί 128 bit, ρξεζηκνπνηήζηε απηφ ην θιεηδί. Αιιά αλ 

ζέιεηε ην δίθηπφ ζαο λα είλαη ζπκβαηφ κε θάξηεο δηθηχνπ θαη ζεκεία 

πξφζβαζεο πνπ αλαγλσξίδνπλ κφλν θξππηνγξάθεζε κε θιεηδί 64 bit, ηφηε 

ξπζκίζεηε ην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ λα ρξεζηκνπνηεί θξππηνγξάθεζε κε 

θιεηδί 64 bit. 
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5.2.1.1 Μνξθή θιεηδηνύ θξππηνγξάθεζεο 

   Σν κήθνο ηνπ θιεηδηνχ δελ είλαη ην κφλν πξάγκα πνπ θέξλεη ζχγρπζε 

ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε θξππηνγξάθεζεο WEP. Μεξηθά πξνγξάκκαηα 

απαηηνχλ ην θιεηδί λα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ ραξαθηήξεο ASCII, 

αιιά θαη πνιινί άιινη ζέινπλ ην θιεηδί λα απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά απφ 

δεθαεμαδηθνχο (hex) αξηζκνχο.  

   Κάζε ραξαθηήξαο ASCII έρεη 8 bit, έηζη έλα θιεηδί 64 bit WEP πεξηέρεη 5 

ραξαθηήξεο, θαη έλα θιεηδί 104 bit έρεη 13 ραξαθηήξεο. ε δεθαεμαδηθφ, 

θάζε ραξαθηήξαο ρξεζηκνπνηεί 4 bit, νπφηε έλα θιεηδί 64 bit έρεη 10 

δεθαεμαδηθνχο ραξαθηήξεο, θαη έλα θιεηδί 128 bit έρεη 26 δεθαεμαδηθνχο 

ραξαθηήξεο. ηελ εηθφλα 13, απεηθνλίδεηε ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο ηεο εηαηξίαο D-Link 

θαίλεηαη ην πεδίν εηζαγσγήο ηνπ θιεηδηνχ αζθαιείαο.  

 

Δηθόλα 10 – Σν γξαθηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ ξύζκηζε ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ ζεκείνπ πξόζβαζεο ηεο εηαηξίαο D-Link ζην νπνίν 

ην θιεηδί θξππηνγξάθεζεο είλαη ζε δεθαεμαδηθή κνξθή 

   Η θάζε ζπκβνινζεηξά πνπ εηζάγνπκε ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ κεηαηξέπεηαη ζε κηα ζεηξά απφ δεθαεμαδηθνχο 
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ραξαθηήξεο απφ θάξηεο δηθηχνπ θαη ζεκεία πξφζβαζεο. Δπεηδή νη 

άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπκεζνχλ γεληθά ζπκβνινζεηξέο ή θξάζεηο πην 

εχθνια απφ έλα δεθαεμαδηθφ αξηζκφ, κηα θξάζε γηα θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο κπνξεί λα είλαη πην εχθνιε λα δηαλεκεζεί απφ έλα 

δεθαεμαδηθφ αξηζκφ.  

 

5.2.2 Κξππηνγξάθεζε WPA 

   Η θξππηνγξάθεζε WPA αλαπηχρζεθε σο κηα κεξηθή ιχζε ζηα 

πξνβιήκαηα αζθαιείαο πνπ παξνπζίαδε ε θξππηνγξάθεζε WEP, αιιά ε 

πξνζπάζεηα δηάξξεμεο ελφο ζεκείνπ πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ 

θξππηνγξάθεζε WPA είλαη πηζαλή. H θξππηνγξάθεζε WPA είλαη πην 

αζθαιέο επεηδή ρξεζηκνπνηεί κηα κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη Temporal Key 

Integrity Protocol – TKIP ε νπνία αιιάδεη απηφκαηα ην θιεηδί 

θξππηνγξάθεζεο κεηά απφ κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή κεηά ηελ 

αληαιιαγή ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκφ παθέησλ. Δπεηδή κηα θξππηνγξάθεζε 

WPA αιιάδεη ην θιεηδί ζπρλά, είλαη πνιχ πην δχζθνιν γηα έλαλ εηζβνιέα λα 

ζπιιέμεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθξππηνγξαθήζεη ηνλ θσδηθφ 

θξππηνγξάθεζεο.  

   ε κεγάια δίθηπα, ε θξππηνγξάθεζε WPA ρξεζηκνπνηεί έλα 

εμππεξεηεηή ειέγρνπ ηαπηφηεηαο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

θάζε ρξήζηε ηνπ δηθηχνπ. Ο εμππεξεηεηήο ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία 

απνκαθξπζκέλε ζχλδεζε ειέγρνπ ηαπηφηεηαο ελφο ρξήζηε (Remote 

Authentication Dialin User Service – RADIUS) θαη έλα επεθηάζηκν 

πξσηφθνιιν ειέγρνπ ηαπηφηεηαο (Extensible Authentication Protocol – 

EAP) γηα ηελ αληαιιαγή θιεηδηψλ θξππηνγξάθεζεο κε ηνπο ππνινγηζηέο 

θαη άιιεο ζπζθεπέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην αζχξκαην δίθηπν.  

   ηα νηθηαθά δίθηπα θαη ζηα δίθηπα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ έρνπλ 

εμππεξεηεηή ειέγρνπ ηαπηφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη κηα κέζνδνο πνπ 

νλνκάδεηαη ήδε θνηλφρξεζην θιεηδί (pre-shared key PSK) ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί κηα θξάζε θαη απνζεθεχεηαη ζην ζεκείν πξφζβαζεο ζηελ 

ζέζε ηνπ εμππεξεηεηή ειέγρνπ ηαπηφηεηαο. Γηα λα ζπλδεζείηε κε ην δίθηπν, 
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νη ρξήζηεο πξέπεη λα πιεθηξνινγήζνπλε ηελ ίδηα θξάζε πξφζβαζεο ζηνπο 

ππνινγηζηέο ηνπο ή άιιεο ζπζθεπέο δηθηχνπ φηαλ δεηείηαη εμαθξίβσζε 

ζηνηρείσλ (ή λα ξπζκίζεηε ηηο ζπζθεπέο ζαο ψζηε λα κπαίλνπλ απηφκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζσζηή θξάζε). Όηαλ δεκηνπξγείηε έλα δίθηπν κε 

θξππηνγξάθεζε WPA, πξέπεη λα θαζνξίζεηε εάλ ρξεζηκνπνηεί ηε 

ιεηηνπξγία κε ηνλ εμππεξεηεηή ή κε ηελ κέζνδν PSK. 

   Κάζε ζεκείν πξφζβαζεο θαη θάζε θάξηα δηθηχνπ πνπ ππνζηεξίδεη ηα 

πξφηππα 802.11g ή 802.11n ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεη επίζεο 

θξππηνγξάθεζε WPA. Δάλ ρξεζηκνπνηείηε έλα ζεκείν πξφζβαζεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηα πξφηππα 802.11b ή 802.11a, ζα κπνξνχζε λα πξνζζέζεη 

θξππηνγξάθεζε WPA εγθαζηζηψληαο ηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ. Γηα λα ην θάλεηε απηφ θνηηάμηε ζην ηκήκα ππνζηήξημεο ηνπ 

ζεκείνπ πξφζβαζεο ή ησλ ιήςεσλ απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

γηα δσξεάλ νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ινγηζκηθνχ. 

 

5.2.2.1 Υξεζηκνπνηώληαο ηελ θξππηνγξάθεζε WPA 

   Όηαλ έρεηε δεκηνπξγήζεη έλα λέν δίθηπν, ην ηκήκα αζθαιείαο ηνπ ζεκείνπ 

πξφζβαζεο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ δηακφξθσζεο ζα ζαο ξσηήζεη αλ ζέιεηε 

λα ρξεζηκνπνηήζεηε θξππηνγξάθεζε, θαη αλ λαη, θαηά πφζνλ ζέιεηε WEP 

ή WPA θξππηνγξάθεζε. Αλ δελ έρεηε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα 

αλνηθηφ δίθηπν (ρσξίο θιεηδί θξππηνγξάθεζεο), ζα πξέπεη λα επηιέμεηε ηελ 

θξππηνγξάθεζε WPA. 

   ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ην ζεκείν πξφζβαζεο ζα πξνζθέξεη δχν ή 

πεξηζζφηεξνπο ηχπνπο θξππηνγξάθεζεο WPA. Δάλ ην δίθηπφ ζαο 

πεξηιακβάλεη έλα εμππεξεηεηή RADIUS, επηιέμηε ηελ επηινγή EAP. Δάλ ην 

δίθηπν δελ έρεη εμππεξεηεηή θξππηνγξάθεζεο, επηιέμηε ηελ επηινγή WPA-

TKIP. 

   Γηα έλα ρξήζηε ηνπ δηθηχνπ, παξέρνληαο έλα θιεηδί θξππηνγξάθεζεο 

WPA είλαη εμίζνπ εχθνιν φζν ε παξνρή ελφο θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο 
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WEP. Οη πεξηζζφηεξεο θάξηεο δηθηχνπ πνπ παξάγνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

αλαγλσξίδνπλ απηφκαηα ην είδνο ηεο θξππηνγξάθεζεο ην νπνίν είλαη 

ελζσκαησκέλν ζε θάζε ζήκα Wi-Fi, έηζη ψζηε ην πξφγξακκα ειέγρνπ λα 

κπνξεί λα δεηήζεη έλα θιεηδί θξππηνγξάθεζεο ρσξίο λα δηεπθξηλίδεη αλ 

πξφθεηηαη γηα έλα θιεηδί WEP ή θιεηδί WPA.  

 

5.2.2.2 Αζθάιεηα θξππηνγξάθεζεο WPA 

   Ήηαλ κάιινλ αλαπφθεπθην φηη θάπνηνο ζα πάξεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

αζθαιείαο   πνπ πξνζθέξεη ε θξππηνγξάθεζε WPA, γηα λα αλαπηχμεη έλα 

εξγαιείν εχξεζεο θιεηδηνχ WPA. Αξθεηά ηέηνηα εξγαιεία είλαη δηαζέζηκα 

ζην δηαδίθηπν, έηζη ε αζθάιεηα ηεο θξππηνγξάθεζεο WPA δελ παξέρεη 

αδηαπέξαζηε πξνζηαζία φπσο ππνζηεξίδνπλ θαη πηζηεχνπλ νη 

θαηαζθεπαζηέο ζεκείσλ πξφζβαζεο. Δηδηθφηεξα, ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

νλνκάδεηαη coWPAtty θαη Aircrack-ng ρξεζηκνπνηνχλ έλα ιεμηθφ WPA-

TKIP (πνπ πεξηέρεη ηα πηζαλά θιεηδηά πνπ κπνξεί λα έρεη έλα δίθηπν 

ρξεζηκνπνηψληαο θξππηνγξάθεζε WPA κε ηελ κέζνδν TKIP) θάλνληαο 

ρξήζε ρηιηάδσλ ή εθαηνκκπξίσλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ θιεηδηψλ 

θξππηνγξάθεζεο. Δπεηδή θάζε πξφζζεην γξάκκα, αξηζκφο ή άιιν 

ραξαθηήξαο ζε έλα θιεηδί απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα, έλα καθξχ θιεηδί 

παίξλεη πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα βξεζεί απφ έλαλ εηζβνιέα παξά 

έλα ζχληνκν θιεηδί. Απηή ε ηερληθή εχξεζεο θιεηδηνχ απαηηεί ρξφλν, επεηδή 

ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ κφλν πεξίπνπ 50 δηαθνξεηηθά 

θιεηδηά θξππηνγξάθεζεο αλά δεπηεξφιεπην, αιιά ηειηθά, ζα βξνπλ ηελ 

ζσζηφ θιεηδί θξππηνγξάθεζεο θαη ηφηε ν εηζβνιέαο ζα ρξεζηκνπνίεζε ην 

δίθηπν ζαο.  

   Δπηπρψο θαλέλα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα ή νηηδήπνηε άιιν έρεη ζηφρν 

ηελ εχξεζε θιεηδηνχ θξππηνγξάθεζεο WPA, δελ είλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε. 

Μπνξεί λα κελ είλαη εθηθηφ λα πξνζηαηεχζεηε ηνλ δίθηπφ ζαο εληειψο θαηά 

ησλ επηζέζεσλ απφ εηζβνιείο, αιιά έλα καθξχ θιεηδί πνπ πεξηιακβάλεη 

ηπραίνπο αξηζκνχο θαη ζεκεία ζηίμεο ζε πεξίεξγα κέξε είλαη ζπλήζσο ε 

θαιχηεξε επηινγή απφ κηα ζεηξά απφ ιέμεηο ή αξηζκνχο. Με άιια ιφγηα, 
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θάηη ζαλ hdt%mzx33wolf$fgilxxq&#smedbxor είλαη έλα θαιφ θιεηδί παξά 

απφ ηελ θξάζε nostarchpressbooks. 

 

5.2.3 Έιεγρνο πξόζβαζεο (εμαθξίβσζε MAC) 

   Σα πεξηζζφηεξα ζεκεία πξφζβαζεο πεξηιακβάλνπλ κηα επηινγή πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ιίζηα, νξηζκέλσλ ρξεζηψλ. Δάλ κηα ζπζθεπή δηθηχνπ κε 

δηεχζπλζε MAC δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 

ρξεζηψλ θαη πξνζπαζεί λα ζπλδεζεί, ην ζεκείν πξφζβαζεο δελ ζα δερζεί 

ην αίηεκα. Απηφ κπνξεί λα θξαηήζεη ηνπο εηζβνιείο καθξηά απφ ηελ 

πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπο ζε έλα αζχξκαην δίθηπν, αιιά αλαγθάδεη ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ λα ηεξεί πιήξε θαηάινγν ησλ θαξηψλ δηθηχνπ 

νξηζκέλσλ ρξεζηψλ θαη ησλ δηεπζχλζεσλ MAC πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ. 

Κάζε θνξά πνπ έλαο λένο ρξήζηεο επηζπκεί λα εληαρζεί ζην δίθηπν, θαζψο 

θαη θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο αιιάδεη θάξηεο δηθηχνπ ή παίξλεη έλα λέν 

θνξεηφ ππνινγηζηή, ην ζεκείν πξφζβαζεο  πξνζζέηεη ηελ δηεχζπλζε MAC 

(ηνπ ρξήζηε πνπ έρεη ζπλδεζεί ζην δίθηπν) ζηελ ιίζηα. Απηφ είλαη πηζαλψο 

δηαρεηξίζηκν ζε έλα ζπίηη ή ζε έλα δίθηπν κηθξνχ γξαθείνπ, αιιά ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κεγάιν κπέξδεκα γηα κηα κεγαιχηεξε επηρείξεζε ή κηα 

παλεπηζηεκηνχπνιε.  

   Ο έιεγρνο ηαπηφηεηαο MAC δελ παξέρεη αδηαπέξαζηε πξνζηαζία έλαληη 

κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ, επεηδή έλαο απνθαζηζκέλνο εηζβνιέαο ζα 

κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη ηα ζήκαηα απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο 

θιέβνληαο ηελ δηεχζπλζε MAC ηνπο θαη θνξηψλνληαο ηελ δηεχζπλζε ηνπο 

ζε έλα άιιν πξνζαξκνγέα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θξππηνγξάθεζε κε άιια 

εξγαιεία γηα ηελ αζθάιεηα, ν έιεγρνο ηαπηφηεηαο MAC πξνζζέηεη έλα 

αθφκε εκπφδην ζην δξφκν ηεο εηζβνιήο ηνπ δηθηχνπ. 

   Κάζε βνεζεηηθφ πξφγξακκα δηακφξθσζεο ηνπ ζεκείνπ πξφζβαζεο 

ρξεζηκνπνηεί κηα δηαθνξεηηθή κνξθή γηα ηνπο θαηαιφγνπο πξφζβαζεο. Σν 
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εγρεηξίδην ή ε ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε πνπ παξέρνληαη κε ην ζεκείν 

πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα παξέρεη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

θαη ηε δηαηήξεζε κηαο ιίζηαο ειέγρνπ πξφζβαζεο. 

   Σα δηάθνξα πξφηππα Wi-Fi πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ αγνξά δελ 

θαζνξίδνπλ πνην ζα είλαη ην κέγηζην κέγεζνο γηα κηα ιίζηα ειέγρνπ 

πξφζβαζεο ελφο ζεκείνπ πξφζβαζεο. Αλ ζθνπεχεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

έλαλ θαηάινγν δηεπζχλζεσλ γηα ηνλ έιεγρν πξφζβαζε ζην δίθηπφ ζαο, 

βεβαησζείηε φηη ην ζεκείν πξφζβαζεο ζα ζπλεξγαζηεί κε κηα αξθεηά 

κεγάιε ιίζηα γηα ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ ρξεζηψλ ζαο, κε αξθεηφ ρψξν 

επέθηαζεο γηα κειινληηθή αλάπηπμε. Ωο γεληθφο θαλφλαο, ην ζεκείν 

πξφζβαζεο ζα πξέπεη λα δέρεηαη ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηεο δηεπζχλζεηο MAC, 

θαζψο ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ζην δίθηπφ ζαο ζήκεξα. 

   Η δηεχζπλζε ειέγρνπ πξφζβαζεο κέζνπ (Media Access Control 

Address – MAC Address) είλαη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ πνπ 

απνδίδεηαη ζηηο δηεπαθέο ησλ δηθηχσλ γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην θπζηθφ 

επίπεδν ηνπ δηθηχνπ. Οη δηεπζχλζεηο MAC απνδίδεηαη απφ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή ηεο θάζε θάξηαο δηθηχνπ θαη απνζεθεχνληαη ζην πιηθφ ηεο. 

 

5.3 Σνίρνη πξνζηαζίαο (Firewalls) 

   Δάλ απνδερζείηε ηελ ηδέα φηη ε θξππηνγξάθεζε θαη ηα πξφηππα 802.1x 

δελ παξέρνπλ επαξθή πξνζηαζία γηα έλα αζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν, ην 

επφκελν ινγηθφ βήκα είλαη λα βξνχκε έλαλ άιιν ηξφπν γηα λα θξαηήζνπκε 

καθξηά ηνπο εηζβνιείο ηνπ δηθηχνπ καο. Απηφο ν ηξφπνο είλαη λα 

πξνζζέζνπκε έλα ηείρνο πξνζηαζίαο. 

   Έλα ηείρνο πξνζηαζίαο είλαη έλαο εμππεξεηεηήο κεζνιάβεζεο (proxy 

server) φπνπ θηιηάξεη φια ηα δεδνκέλα πνπ πεξλάλε κέζα απφ έλα δίθηπν, 

βαζίδεηαη ζε έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηνπ δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην ηείρνο πξνζηαζίαο κπνξεί λα απνξξίςεη ηα 

δεδνκέλα απφ κηα άγλσζηε πεγή ή αξρεία κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεγήο 

(φπσο έλαο ηφο). Ή ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη φια ηα δεδνκέλα πνπ 
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ηαμηδεχνπλ απφ ην ηνπηθφ δίθηπν κε θαηεχζπλζε ην δηαδίθηπν. Η πην θνηλή 

ρξήζε ελφο ηείρνπο πξνζηαζίαο ζε έλα ηνπηθφ δίθηπν είλαη ζηελ πχιε 

Residential, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 10. Σν ηείρνο πξνζηαζίαο 

παξαθνινπζεί φια ηα εηζεξρφκελα θαη εμεξρφκελα δεδνκέλα κεηαμχ ηνπ 

ηνπηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ. Απηφ ην είδνο ηνπ ηείρνπο πξνζηαζίαο 

απνζθνπεί ηελ πξνζηαζία ησλ ππνινγηζηψλ, πνπ βξίζθνληαη ζην ηνπηθφ 

δίθηπν απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε απφ ην Γηαδίθηπν.  

 

 

ρήκα 10 – Σνπνζέηεζε ηείρνπο πξνζηαζίαο κεηαμύ ηνπηθνύ δηθηύνπ 

θαη δηαδηθηύνπ 

 

   ε έλα αζχξκαην δίθηπν, έλα ηείρνο πξνζηαζίαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί 

ζηελ πχιε κεηαμχ ησλ ζεκείσλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαη ηνπ 

ελζχξκαηνπ δηθηχνπ. Σν ηείρνο πξνζηαζίαο απνκνλψλεη ην αζχξκαην 

ηκήκα ηνπ δηθηχνπ απφ ην ελζχξκαην, έηζη ψζηε νη εηζβνιείο νη νπνίνη 

έρνπλ ζπλδέζεη ηνπο ππνινγηζηέο ηνπο ζην δίθηπν ρσξίο άδεηα, λα κελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην αζχξκαην ηκήκα γηα λα κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ή πξφζβαζε ζε άιιεο αζχξκαηεο 

ζπζθεπέο. To ζρήκα 11 δείρλεη ηε ζέζε ελφο ηείρνπο πξνζηαζίαο ζε έλα 

αζχξκαην δίθηπν. 
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ρήκα 11 – Έλα ηείρνο πξνζηαζίαο ζε έλα αζύξκαην δίθηπν κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνζηαηεπόκελε πύιε πξνο ην ελζύξκαην ηκήκα 

ηνπ ίδηνπ δηθηύνπ 

 

5.3.1 εκεία πξόζβαζεο κε ηείρε πξνζηαζίαο 

   Ο επθνιφηεξνο ηξφπνο γηα ρξήζε ελφο ηείρνπ πξνζηαζίαο είλαη ε 

ελζσκάησζε ηνπ ζε έλα ζεκείν πξφζβαζεο ηχπνπ DI-524, φπσο ηεο 

εηαηξίαο D-Link πνπ θαίλεηαη ζην εηθφλα 12. 

 

Δηθόλα 12 – Σν ζεκείν πξόζβαζεο ηύπνπ DI-524 ηεο εηαηξηαο D-Link 

κε ελζσκαηνκέλν ην ηείρνο πξνζηαζίαο. 

   Έλαο δξνκνινγεηήο δηθηχνπ παξέρεη ππεξεζίεο κεηάθξαζεο κεηαμχ ηεο 

δηεχζπλζεο IP, πνπ πξννξίδεηαη ζην ηνπηθφ δίθηπν, θαη ηεο δηεχζπλζεο IP 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε ππνινγηζηή γηα ηελ επηθνηλσλία κε ην 

δηαδίθηπν. Γηα παξάδεηγκα έλα ηνπηθφ δίθηπν ζε έλαλ ππνινγηζηή κπνξεί λα 
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έρεη αλαηεζεί ε δηεχζπλζε 192.168.1.2, φηαλ απηφο ν ππνινγηζηήο ζέιεη λα 

επηθνηλσλήζεη κε ην δηαδίθηπν, ηφηε πξέπεη λα κεηαηξεπεη ζε κηα δηεχζπλζε 

πνπ είλαη αλαγλσξίζηκε ζην δηαδίθηπν. Σν ηείρνο πξνζηαζίαο θαλνληθά 

απνθιείεη φια ηα εηζεξρφκελα αηηήκαηα γηα δεδνκέλα ζε θεληξηθνχο 

ππνινγηζηέο ηνπ δηθηχνπ, αιιά απηφ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα φηαλ ζέινπκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ππνινγηζηέο ζην ηνπηθφ 

δίθηπν, φπσο εμππεξεηεηέο αξρείσλ. Έηζη, ην ηείρνο πξνζηαζίαο 

πεξηιακβάλεη έλα εηθνληθφ εμππεξεηεηή πνπ αλαθαηεπζχλεη νξηζκέλνπο 

ηχπνπο αηηήζεσλ ζην θαηάιιειν ππνινγηζηή κέζα απφ ην ηείρνο 

πξνζηαζίαο.   

   Κάζε αίηεζε γηα ζχλδεζε κε έλα εμππεξεηεηή πεξηιακβάλεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ζχξαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ εμππεξεηεηή. 

Γηα παξάδεηγκα, νη εμππεξεηεηέο ηζηνζειίδσλ, πνπ εμππεξεηεί εξσηήκαηα 

ζε δήηεζε πφξσλ, ιεηηνπξγνχλ ζηε ζχξα 80, θαη νη εμππεξεηεηέο αξρείσλ 

(FTP) ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζχξα 21, έηζη ψζηε απηνί νη αξηζκνί ησλ ζπξψλ λα 

απνηεινχλ κέξνο ηεο αίηεζεο γηα πξφζβαζε. Γηα λα δέρεηε αηηήκαηα ν 

εμππεξεηεηήο γηα πξφζβαζε, πξέπεη λα δψζεη εληνιή ην ηείρνο 

πξνζηαζίαο ζηελ ζπλάξηεζε κεηάθξαζεο δηεπζχλζεσλ (Network Address 

Translation – NAT) γηα λα δηαβηβάζεη ηα αηηήκαηα απηά ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ππνινγηζηή ζην ηνπηθφ δίθηπν. ηελ εηθφλα 15, ν εηθνληθφο 

εμππεξεηεηήο έρεη ξπζκηζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππνινγηζηή κε ηελ 

δηεχζπλζε 192.168.0.177 σο εμπππξεηεηή ηζηνχ θαη κε ηελ δηεχζπλζε 

192.168.0.164 σο εμππεξεηεηή αξρείσλ (FTP). Ο πίλαθαο 6 αλαθέξεη ηνπο 

αξηζκνχο ζχξαο ησλ πην θνηλψλ ππεξεζηψλ.  
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Δηθόλα 13 – Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ εμππεξεηεηώλ, γηα πξόζβαζε ζε 

αξρεία, κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ππνινγηζηώλ ζην δίθηπν. 

   Δθαηνληάδεο άιινη αξηζκνί ζχξαο έρνπλ αλαηεζεί, αιιά πνηέ δελ ζα δείηε 

ηα πεξηζζφηεξο απφ απηέο λα ρξεζηκνπνηνχληαη πξαγκαηηθά. Η ηερληθή 

κεηάθξαζεο NAT ππνζέηεη φηη νη δηεπζχλζε IP ηνπ θάζε εηθνληθoχ 

εμππεξεηεηή δελ αιιάδεη κε ηελ αιιαγή αίηεζεο. Γηα παξάδεηγκα έλαο 

εμππεξεηεηήο κε δηεχζπλζε IP (Internet Protocol) 192.168.0.23, δελ ζα 

κεηαηξεπεί ζηελ δηεχζπλζε 192.168.0.47, φηαλ μαλαρξεζηκνπνηεζεί απηφο 

ν εμππεξεηεηήο. Απηφ γεληθά δελ είλαη έλα πξφβιεκα ζε έλα ελζχξκαην 

δίθηπν, αιιά ζε έλα αζχξκαην πεξηβάιινλ φπνπ νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ 

εηζέξρνληαη θαη αλαρσξνχλ ζην δίθηπν φιε ηελ ψξα, ν εμππεξεηεηήο DHCP 

εθρσξεί απηφκαηα ηελ επφκελε δηαζέζηκε δηεχζπλζε γηα θάζε λέν ρξήζηε. 

Η ιχζε είλαη είηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ εμππεξεηεηή DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol) θαη λα εθρσξήζεηε κηα κφληκε δηεχζπλζε IP ζε 

θάζε ρξήζηε ή λα αιιάμεηε ηελ πξνψζεζε πφξηαο (Port forwarding) ζε 

έλαλ ππνινγηζηή πνπ έρεη ελζχξκαηε ζχλδεζε ζην δίθηπν κε κηα ζηαζεξή 

δηεχζπλζε IP, φπσο ν ζεζκφο ηνπ αλψηεξνπ άθξνπ ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ 

έρνπλ αλαηεζεί απφ ηνλ εμππεξεηεηή DHCP (γηα παξάδεηγκα αλ ην εχξνο 

ησλ δηεπζχλζεσλ πνπ έρεη αλαηεζεί απφ ηνλ εμππεξεηεηή DHCP είλαη απφ 

192.168.1.100 έσο 192.168.1.200, ηφηε ζέζηε ζηνλ εμππεξεηεηή ηελ 

δηεχζπλζε 192.168.1.199).  
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Απιθμόρ πόπηαρ Υπηπεζία διαδικηύος 

20 FTP – Γεδνκέλα κφλν 

21 FTP (File transfer – κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ) 

 

23 Telnet 

25 SMTP (Simple Mail Transfer 

Protocol) γηα κεηάδσζε email 

 

53 DNS (Domain Name Server) 

80 HTTP (HyperText Transfer Protocol 

– Πξσηφθνιιν Μεηαθνξάο 

Τπεξθεηκέλνπ) 

110 POP 3 (Post Office Protocol) γηα 

ηελ παξαιαβή ησλ ειεθηξνληθψλ 

κελπκάησλ. 

 

Πίλαθαο 3 – Κνηλέο ππεξεζίεο δηαδηθηύνπ κε πξνώζεζε πνξηώλ 

  

5.4 Απελεξγνπνίεζε ηνπ εμππεξεηεηή DHCP 

   Ο εμππεξεηεηήο DHCP ζε έλα ζεκείν πξφζβαζεο ή ζε έλα δξνκνινγεηή 

εθρσξεί απηφκαηα κηα δηεχζπλζε IP ζε θάζε ππνινγηζηή πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ην δίθηπν. Δπνκέλσο, ζα εθρσξήζεη επίζεο κηα 

δηεχζπλζε IP ζε έλα κε εμνπζηνδνηεκέλν ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηεί 

θξππηνγξάθεζε θαη άιια εξγαιεία γηα ηελ αζθάιεηα.  

   Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ ην δίθηπφ ζαο ρξεζηκνπνηεί κφληκεο 

δηεπζχλζεηο IP γηα θάζε ππνινγηζηή θαη ην ζεκείν πξφζβαζεο ή ν 
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δξνκνινγεηήο έρεη ξπζκηζηεί γηα λα αλαγλσξίδεη ζπγθεθξηκέλεο 

δηεπζχλζεηο, ην ζεκείν πξφζβαζεο ή ν δξνκνινγεηήο ζα απνξξίςεη κηα 

πξνζπάζεηα ζχλδεζεο, εθηφο εάλ ν ππνινγηζηήο ή άιιε ζπζθεπή έρεη 

ξπζκηζηεί ζηε ζσζηή δηεχζπλζε. Σν εχξνο ησλ δηεπζχλζεσλ IP γηα ηνπηθφ 

δίθηπν είλαη: 

 192.168.0.0 έσο 192.168.0.255 

 192.168.1.0 έσο 192.168.1.255 

 

   Δάλ ρξεζηκνπνηείηε ιηγφηεξν ζπρλά έλα εχξνο ζηαζεξψλ δηεπζχλζεσλ IP, 

ζα είλαη πην δχζθνιν γηα έλαλ εηζβνιέα λα καληέςεη ηε ζσζηή δηεχζπλζε. 

Δπίζεο έλα άιιν έλα εχξνο δηεπζχλζεσλ IP πνπ είλαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηνπηθά δίθηπα είλαη: 

 10.0.0.0 έσο 10.255.255.255 

 172.16.0.0 έσο 176.31.255.255 

 192.168.0.0 έσο 192.168.255.255 

 169.254.0.0 έσο 169.254.25.255 

    

   Αλ, γηα παξάδεηγκα, έρεηε 10 ππνινγηζηέο ζην δίθηπν ζαο, κπνξείηε λα 

νξίζεηε ην εχξνο ησλ απνδεθηψλ δηεπζχλζεσλ IP απφ 172.16.234.20 κέρξη 

172.16.234.40 θαη λα εθρσξήζεηε κηα ζηαηηθή δηεχζπλζε IP εληφο ηνπ 

εχξνπο απηνχ ζε θάζε ππνινγηζηή. 

   Φπζηθά, απηφ δελ είλαη ηφζν πξαθηηθφ γηα έλα δεκφζην δίθηπν φπνπ 

πνιινί ρξήζηεο έξρνληαη θαη παξέξρνληαη, αιιά είλαη ρξήζηκν ζε έλα 

ηνπηθφ δίθηπν ζην νπνίν κπνξείηε λα ειέγρεηε φιεο ηηο ζπζθεπέο ηνπ 

δηθηχνπ. 

   Μελ ζπγρέεηε ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηθέο δηεπζχλζεηο IP κε επαιήζεπζε 

ηεο δηεχζπλζεο MAC. Καη νη δχν κέζνδνη πεξηνξίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, αιιά 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλδεζεο γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Δλψ θαη νη δχν πξνζθέξνπλ έλα επηπιένλ 
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επίπεδν αζθάιεηαο, είλαη αηειήο. Κακία κέζνδνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ην 

κφλν κέζν δηαζθάιηζεο ηνπ δηθηχνπ ζαο 
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Κεθάιαην 6 – Arduino 

 

6.1 Ση είλαη ην Arduino 

   Tν Arduino είλαη κηα «αλνηθηνχ θψδηθα» πιαηθφξκα πνπ βαζίδεηαη ζε 

επέιηθην, εχθνιν ζηε ρξήζε πιηθφ θαη ινγηζκηθφ. Απηή ε πιαηθφξκα είλαη 

έλα ειεθηξνληθφ θχθισκα πνπ βαζίδεηαη ζηνλ κηθξνειεγθηή Atmega ηεο 

Atmel θαη ην software πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Σν 

ειεθηξνληθφ θχθισκα θαη ην software είλαη δηαζέζηκν γηα φινπο θαη κπνξεί 

λα θαηαζθεπαζηεί απν ηνλ θαζέλα ψζηε λα είλαη δπλαηή ε βειηίσζε ηεο 

πιαηθφξκαο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη δηάθνξεο 

εθδφζεηο κεξηθέο απφ απηέο είλαη νη εμήο:  Decimila ,Due, Duemilanove, 

Uno, Leonardo, Mega, Mega2560, Fio, Nano.  

   Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Arduino ρξεζηκνπνηεί κηα 

παξαιιαγή/κηθξέο αιιαγέο ηεο C++ ε νπνία νλνκάδεηαη Wiring, έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ γηα ηνλ έιεγρν θπζηθψλ 

αληηθεηκέλσλ(δειαδή κνηέξ) θαη ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλεη 

απν ηηο εηζφδνπο ηνπ. Με ηνλ Arduino κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα 

ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη κηθξφ ζε απαηηήζεηο, απηφ νθείιεηαη ζηηο 

εηζφδνπο/εμφδνπο πνπ δηαζέηεη. Έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ κλήκε CPU, RAM, ROM, κνλάδεο εηζφδνπ θαη κνλάδεο εμφδνπ. 

Όπσο έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα παξαπάλσ, έηζη 

θαη ν Arduino ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα ίδηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα. Ο 

ρξήζηεο ελφο Arduino κπνξεί λα ζπλδέζεη επάλσ πνιιαπιέο κνλάδεο 

εηζφδνπ/εμφδνπ, λα πξνγξακκαηίζεη ησλ κηθξνειεθηή(ηελ CPU ηνπ 

Arduino) λα δέρεηαη δεδνκέλα απν ηηο κνλάδεο εηζφδνπ, λα ηα 

επεμεξγάδεηαη θαη λα ζηέιλεη θαηάιιειεο εληνιέο ζηηο κνλάδεο εμφδνπ.  

 

6.2 Υαξαθηηξηζηηθά Arduino 

   Παξαθάησ βιέπνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Arduino UNO R3: 
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 Microcontroller Atmega328 

 Σάζε ιεηηνπξγίαο 5V 

 Σάζε εηζόδνπ 7-12V 

 Σάζε εηζόδνπ(όξην) 6-20V 

 Φεθηαθέο εμόδνη 14(εθ ησλ νπνίσλ 6 πεξηέρνπλ 

PWM  

εμφδνπο) 

  

 Αλαινγηθνί εηζόδνη 6 

 DC ξεύκα ζε θάζε 

είζνδν/έμνδν 
40mA 

 DC ξεύκα ζηνλ αθξνδέθηε 

πνπ παξέρεη 3.3V 
50mA 

 Μλήκε Flash 32Kilobyte εθ ησλ νπνίσλ 0,5 KB 

πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

bootloader 

  

 SRAM 2KiloByte 

 EEPROM 1Kilobyte 

 Clock speed 16Mhz 
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6.3 Mηθξνειεθηήο/CPU Αrduino 

   Όπσο είπακε παξαπάλσ o Arduino βαζίδεηαη ζηνλ κηθξνειεθηή Atmega 

Δπεηδή γηα ηηο αλάγθεο ηηο θαηαζθεπήο καο ρξεζηκνπνηνχκε ηελ λεφηεξε 

έθδνζε ηεο πιαθέηαο Arduino, ην Arduino UNO R3 ν νπνίνο πεξηέρεη ηνλ 

κηθξνειεθηή  Αtmega328, ζα κηιίζνπκε γηα απηφλ ηνλ κηθξνειεθηή. 

Ο κηθξνειεθηήο Αtmega328 δηαζέηε ελσκαησκέλε κλήκε κλήκε ηξηψλ 

ηχπσλ: 

 2kilobyte κλήκεο SRAM. Δίλαη ζηαηηθή κλήκε ηπραίαο 

πξνζπέιαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξνγξάκκα γηα λα ηελ 

πξνζσξηλή απνζεθεχζε κεηαβιεηψλ, πίλαθσλ θ.ιπ. θαηά ηνλ ρξφλν 

εθηέιεζεο(runtime). Όπσο θαη ζε έλαλ ππνινγηζηή, απηή ε κλήκε 

ράλεη ηα δεδνκέλα ηεο φηαλ ε παξνρή ξεχκαηνο ζην Arduino 

ζηακαηήζεη ή αλ γίλεη επαλαθνξά ζπζηήκαηνο(reset). 

 1kilobyte κλήκεο EEPROM. Δίλαη κηα non-volatile κλήκε ε νπνία 

κπνξεί λα θξαηάεη δεδνκέλα είηε απελεξγνπνηψληαο ην Arduino είηε 

θάλνληαο ην επαλαθνξά(reset). Απηή ε κλήκε ρξεζηκνπνηείηαη γηα  

ηελ εγγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαηα ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ 

Arduino, θαη ηελ αλάγλσζε ηνπο κφιηο ελεξγνπνηεζεί ν Arduino. 

Απηή ε κλήκε είλαη αλάινγε κε ηνλ ζθιεξφ δίζθν. 

 32kilobyte κλήκεο Flash. Σα 2kilobyte ηεο κλήκεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην firmware πνπ έρεη ην Arduino 

εγθαηαζηεκέλν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. Σν firmware ζηελ 

νξνινγία ηνπ Arduino νλνκάδεηαη bootloader είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηνλ κηθξνειεγθηή κέζσ ηεο 

ζχξαο USB, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη εμσηεξηθφο πξνγξακκαηηζηήο. Σα 

ππφινηπα 30kilobyte ηεο κλήκεο Flash είλαη ν απνζεθεπηηθφο ρψξνο 

γηα ην πξφγξακκα, πνπ εθηειείηαη θάζε θνξά, αθνχ γίλεη ε 

κεηαγισηηηζηή πξψηα. Η κλήκε Flash, φπσο θαη ε EEPROM δελ 

ράλεη ηα δεδνκέλα ηεο κε ηελ απελεξγνπνίεζε ηνπ Arduino ή 

επαλαθνξά(reset). 

 



 

 

 

Επιτήρηςη οικείασ μέςω Wi-Fi  60 

 

6.4 Δηζόδνη/εμόδνη 

   Η πιαθέηα ηνπ Arduino δηαζέηεη ζεηξηαθφ interface/δηεπαθή(είλαη έλαο 

δίαπινο δεδνκέλσλ πνπ κεηαθέξεη ςεθηαθά δεδνκέλα κε ζεηξηαθφ ηξφπν: 

κεηαθέξεηαη ην έλα bit κεηά ην άιιν πάλσ ζε έλα ζχξκα απφ 

ραιθφ/θαιψδην. Οη ζεηξηαθέο δηεπαθέο κπνξεί λα έρνπλ πνιιαπιά 

θαιψδηα, αιιά κφλν έλα θαιψδην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα δεδνκέλα. Σα άιια 

θαιψδηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν). Ο κηθξνειεγθηήο Atmega 

ππνζηεξίδεη ζεηξηαθή επηθνηλσλία, ηελ νπνία ην Arduino ηελ πξνσζεί 

κέζσ ελφο ειεγθηή Serial ζε USB ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε θαη ε 

επηθνηλσλία κε ηνλ ππνινγηζηή.  

 

Δηθόλα 14 – Η Αλαηνκία ελόο Arduino UNO R3 

   Δπηπιένλ, ζηελ πάλσ πιεπξά ηνπ Arduino βξίζθνληαη 14 pin(ζειπθά), 

αξηζκεκέλα απφ 0 σο 13, πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ςεθηαθέο 

είζνδνη θαη έμνδνη. Απηεο νη εηζφδνη θαη εμφδνη ιεηηνπξγνχλ ζηα 5V θαη θαζέ 

κηα κπνξεί λα παξέρεη ή λα δερηεί ην πνιχ 40Miliampere. Γηα λα ζέζνπκε 

έλα απφ απηά ηα pin σο ςεθηαθή έμνδν πξέπεη λα δειψζνπκε ζην 

πξφγξακκα, αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα φηη ην pin κε αξηζκφ 13 ζα είλαη 

έμνδνο. Απην γίλεηαη κε κηελ εληνιή pinMode(ledPin, OUTPUT), φπνπ 

ledPin βάδνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπ pin πνπ ζέινπκε λα ξπζκίζνπκε σο έμνδν, 

θαη κε ηελ ιέμε OUTPUT  ζέηνπκε ην pin σο έμνδν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κπνξoχκε λα αλάςνπκε θαη λα ζβήζνπκε έλα LED πνπ έρνπκε ζπλδέζεη 

ζην ζπγθεθξηκέλν pin. Μεξηθά pin ηνπ Arduino, εθηφο απφ ςεθηαθέο 

είζνδνη/έμνδνη έρνπλ θαη δεχηεξε ιεηηνπξγία.  
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πγθεθξηκέλα: 

 Οη αθξνδέθηεο 0 θαη 1, εθηφο απν εηζφδνη θαη εμφδνη ιεηηνπξγνχλ σο 

RX θαη TX αθξνδέθηεο αληίζηνηρα, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη εηλαη λα 

ελεξγνπνηήζνπκε ηελ ζεηξηαθή ζχξα κε ηελ εληνιή 

SERIAL.BEGIN(BAUD RATE), φπνπ BAUD RATE είλαη ν ξπζφο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ(πφζα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη ην 

δεπηεξφιεπην). Απηνί νη αθξνδέθηεο ρξεηζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία ηνπ Arduino κε άιιν Arduino ή ζπζθεπή(π.ρ έλα Wi-Fi 

Shield). Ο αθξνδέθηεο TX ζηέιλεη δεδνκέλα ζε κηα άιιε ζπζθεπή ή 

έλα Arduino θαη ν αθξνδέθηεο RX ιακβάλεη δεδνκέλα απφ απηήλ 

ηελ ζπζθεπή ή έλα Arduino. Φπζηθά, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο 

αθξνδέθηεο 0 θαη 1 εψο RX θαη TX, ράλνπκε 2 ςεθηαθέο 

εηζφδνπο/εμφδνπο. 

 Οη αθξνδέθηεο 2 θαη 3 ιεηηνπξγνχλ σο εμσηεξηθά interrupt/δηαθνπέο. 

Σα interrupts επηηξέπνπλ λα εθηειεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαξηήζεηο ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο γεγνλφησλ πνπ ζπκβαίλνπλ 

εθηφο ηνπ Arduino (γηα παξάδεηγκα ην δηάβαζκα δεδνκέλσλ απφ 

έλαλ αηζζεηήξα ή ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ θ.η.ι). Όηαλ ζπκβεί έλα 

ηέηνην γεγνλφο ην Arduino θαηαιακβαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα 

interrupt/δηαθνπε θαη ζηακαηάεη ηελ δνπιεηά/εθηέιζε θψδηθα πνπ 

θάλεη εθείλεη ηελ ψξα, γηα λα εθηειέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλάξηεζε 

φηαλ παξνπζηαζηεί κηα δηαθνπή. Σα εμσηεξηθά interrupt είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ ζπρξνληζκφ κεγάιεο 

αθξίβεηαο. 

 Οη αθξνδέθηεο 3, 5, 6, 9, 10 θαη 11 κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη 

σο εμφδνη πνπ ζηέιλνπλ ζήκαηα PWM (Pulse Width Modulation). 

Σν PWM είλαη κέζνδνο παξαγσγήο αλαινγηθνχ ζήκαηνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ςεθηαθφ ζήκα κέζσ ςεθηαθήο δηακφξθσζεο, κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ειέγρνπκε αλαινγηθά θπθιψκαηα. Σν ζήκα PWM 

ραξαθηεξίδεηαη απν 2 ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, απηα είλαη: 
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1) Duty Cycle: Πεξηγξάθεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην ζήκα είλαη ζε 

θαηάζηαζε «on»(+5Volt) εθθξαδφκελν ζε πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ 

νινθιήξσζεο ελφο θχθινπ.  

2) Frequency: Καζνξίδεη πφζν γξήγνξα, ην ζήκα PWM νινθιεξψλεη έλαλ 

θχθιν ην δεπηεξφιεπην (φηαλ ελννχκε φηη ην PWM ζήκα έρεη ζπρλφηεηα 

1000Hz ελννχκε φηη έρεη νινθιεξψζεη 1000 θχθινπο ην δεπηεξφιεπην). 

   Έλα παξάδεηγκα είλαη ν έιεγρνο ηαρχηεηαο αλεκηζηεξίσλ πνπ δηαζέηεη ε 

κεηξηθή πιαθέηα ηνπ ππνινγηζηή. Έηζη, κπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε ζηνλ 

αθξνδέθηε 3 έλα LED θαη λα ειέγρνπκε πιήξσο ηελ θσηεηλφηεηα ηνπ κε 

αλάιπζε 8bit (256 θαηαζηάζεηο, απφ 0 πνπ είλαη ζβεζηφ σο 255 πνπ είλαη 

πιήξσο αλακκέλν), κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ έρνπκε απιά ηελ δπλαηφηεηα 

λα αλαβνζβήλεη ην LED φπσο καο παξέρνπλ νη ππφινηπέο ςεθηαθέο 

έμνδνη. Σν PWM δελ είλαη αλαινγηθφ ζχζηεκα, αλ ζέζνπκε ζηελ έμνδν ηελ 

ηηκή 128(ην κηζφ ηνπ 256)κε δπαδηθή αλαπαξάζηαζε, δελ ζεκαίλεη φηη ζηελ 

έμνδν ζα πάξνπκε 2.5Volt αληί ηεο θαλνληθήο ηηκήο ησλ 5Volt, αιιά ζα 

παξάγεη έλα παικφ πνπ ζα ελαιιάζζεηαη κε κεγάιε ζπρλφηεηα θαη γηα 

ίζνπο ρξφλνπο κεηαμχ ησλ ηηκψλ 0 θαη 5Volt. 

   ηελ θάησ πιεπξά ηνπ Arduino, ππάξρνπλ 6 αθξνδέθηεο κε ηελ 

ζήκαλζε ANALOG IN. Απηνί νη 6 αθξνδέθηεο ιεηηνπξγνχλ σο αλαινγηθνί 

εηζφδνη πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ηερληθήο ANALOG TO DIGITAL 

CONVERTER, ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηνλ κηθξνειεθηή. Με ηελ ηερληθή 

ANALOG TO DIGITAL CONVERTER κεηαηξέπνπκε κηα αλαινγηθή ηάζε 

ζε έλαλ ςεθηαθφ αξηζκφ, πνπ απηφο ν αξηζκφο αληηπξνζσπεχεη ην πιάηνο 

ηεο ηάζεο πνπ κεηαηξέπνπκε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα 

ηξνθνδνηήζνπκε έλα απφ απηνχο ηνπ αθξνδέθηεο πέξλσληαο ηελ ηηκή ηεο 

ηάζεο απν έλα πνληεζηφκεηξν (ε ηηκή ηεο ηάζεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

θπκέλεηαη απφ 0Volt εψο κηα ηάζε αλαθνξάο Vref, φπνπ Vref είλαη κηα 

ζπλερέο ηάζε ε νπνία παξάγεηαη απφ έλα θχθισκα ή ειεθηξνληθφ 

εμάξηεκα. Οη ζηαζεξέο ηάζεηο πνπ καο πξνζθέξεη ην Arduino είλαη ησλ 

3,3Volt θαη ησλ 5Volt, νπφηε κπνξνχκε λα επηιέμνπκε σο ηάζε αλαθνξάο 
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κηα απν ηηο παξαπάλσ ηάζεηο). Σφηε κε κηα εληνιή κπνξνχκε λα 

δηαβάζνπκε ηελ ηηκή ηνπ αθξνδέθηε σο έλαλ ςεθηαθφ αξηζκφ κε αλάιπζε 

10bit (ε αλάιπζε ησλ 10bit αλαθέξεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Arduino), 

απφ 0 (φηαλ ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε είλαη 0V) κέρξη 1023 (φηαλ ε ηάζε ζηνλ 

αθξνδέθηε είλαη 5V). Η ηάζε αλαθνξάο κπνξέη λα είλαη εζσηεξηθή (1,1Volt) 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα εληνιή ζην πξφγξακκά καο ψζηε λα θαηαιάβεη ν 

Arduino φηη ζα ρξεηζηκνπνηήζνπκε εζσηεξηθή ηάζε αλαθνξάο, κπνξεί λα 

ερνχκε θαη κηα εμσηεξηθή ηάζε αλαθνξάο αξθεί λα ηελ ζπλδέζνπκε ζηνλ 

αθξνδέθηε κε ηελ ζήκαλζε AREF. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηάζε αλαθνξάο, 

ν ςεθηαθφο αξηζκφο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

 

   Έηζη, αλ ηξνθνδνηίζνπκε ηνλ αθξνδέθηε AREF κε 3,3Volt θαη 

εθαξκφζνπκε 1,65Volt ζε έλαλ αλαινγηθφ αθξνδέθηε ηνπ Arduino, ηφηε κε 

ηνλ παξαπάλσ ηχπν, ην Arduino ζα εκθαλίζεη ηνλ ςεθηαθφ αξηζκφ 512. 

Σέινο, θάζε έλαο απφ ηνπο 6 αθξνδέθηεο κπνξεί λα κεηαηξεπεί ζε ςεθηαθφ 

αθξνδέθηε εηζφδνπ/εμφδνπ, απην γίλεηαη εάλ εθαξκφζνπκε κηα θαηάιιειε 

εληνιή ζην πξφγξακκα καο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε αληί γηα 13 ςεθηαθέο 

εηζφδνπο/εμφδνπο ζα έρνπκε 19.    

 

6.5 Σξνθνδνζία 

   Σν Arduino κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε ξεχκα είηε απφ ηνλ ππνινγηζηή, 

κέζσ ηεο ζχλδεζεο USB, είηε απφ εμσηεξηθή ηξνθνδνζία πνπ παξέρεηαη 

κέζσ κηαο ππνδνρήο θηο ησλ 2.1millimeter  

 

Δηθόλα 15 – Σξνθνδνζία Arduino UNO από κηα 9Volt κπαηαξία 
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   Γηα λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα (δειαδή ε θαηαζηξνθή ηεο πιαθέηαο 

απφ ηξνθνδνζία), ε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία πξέπεη λα είλαη απφ 7 σο 

12Volt ζπλερνχο ξεχκαηνο DC. Γίπια απφ ηνπο αθξνδέθηεο αλαινγηθήο 

εηζφδνπ, ππάξρνπλ άιινη 5 αθξνδέθηεο κε ηελ ζήκαλζε POWER. Η 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζελφο έρεη σο εμήο: 

 Ο αθξνδέθηεο κε ηελ έλδεημε IOREF παξέρεη ηελ ηάζε αλαθνξάο κε 

ηελ νπνία ιεηνπξγεί ν κηθξνειεθηήο ζηηο πιαθέηεο πνπ είλαη 

ζπκβαηέο κε ην Arduino (shields). Απηή ε ηάζε αλαθνξάο 

δηαβάδεηαη απφ ηα shields πνπ έρνπλ ξπζκηζηεί έηζη ψζηε λα λα 

δηαβάδνπλ θαη λα επηιέγνπλ ηελ θαηάιιειε ηάζε ή λα ελεξγνπνηνχλ 

ηνπο κεηαηξνπείο ηάζεηο (voltage translators) λα ιεηηνπξγνχλ ή κε 

5Volt ή κε 3,3Volt.  

 Ο αθξνδέθηεο κε ηελ έλδεημε RESET πξαγκαηνπνηεί ηελ 

επαλεθθίλεζε ηνπ Arduino, γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη γεηψζνπκε ηνλ 

αθξνδέθηε κε έλαλ απφ ηνπο ηξεηο αθξνδέθηεο κε ηελ έλδεημε GND.  

 Ο αθξνδέθηεο κε ηελ έλδεημε 3.3Volt, κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηα 

εμαξηήκαηά καο κε 3.3Volt. Η ηάζε απηή πξνέξρεηαη απφ ηνλ ειεθηή 

Serial ζε USB θαη έηζη ε κέγηζηε έληαζε πνπ κπνξεί λα παξέρεη 

είλαη κφιηο 50mA. 

 Ο αθξνδέθηεο κε ηελ έλδεημε 5Volt, κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ηα 

εμαξηήκαηά καο κε 5Volt. Απηή ε ηάζε πξνέξρεηαη ή απφ ηελ ζχξα 

USB, ε νπνία ιεηηνπξγεί κε 5Volt, ή κε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία, αξθεί 

λα δηέιζεη απφ έλα ξπζκηζηή ηαζεο γηα λα κπνξνχκε λα ηελ 

ζηαζεξνπνηήζνπκε ζηα 5Volt. 

 Οη αθξνδέθηεο κε ηελ έλδεημε GND, είλαη γεηψζεηο θαη απν απηέο 

κπνξνχκε λα πάξνπκε γείσζε γηα ηα εμαξηήκαηά καο. 

 Ο ηειεπηαίνο αθξνδέθηεο, κε ηελ έλδεημε Vin έρεη δηπιφ ξφιν. Απηφο 

ν αθξνδέθηεο ζε ζπλδπαζκφ κε έλαλ απφ ηνπο 2 αθξνδέθηεο 



 

Γιώργοσ Καραχάλιοσ  65 

γείσζεο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εμσηεξηθή ηξνθνδνζία αληί ηελ 

ππνδνρή ηνπ θηο ησλ 2.1millimeter. Αλ φκσο έρνπκε ήδε 

ζπλδέδεκέλε εμσηεξηθή ηξνθνδνζία κέζσ ηνπ θηο, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ αθξνδέθηε Vin γηα λα ηξνθνδνηήζνπκε ηα 

εμσηεξηθά εμαξηήκαηα κέζσ απηήο ηεο ηξνθνδνζίαο. 

 

6.6 Δλζσκαηνκέλα θνπκπηά θαη LED 

   Πάλσ ζηελ πιαθέηα ηεο Arduino ππάξρεη έλαο δηαθφπηεο micro-switch 

θαη 4 κηθξνζθνπηθά LED. Η ιεηηνπξγία ηνπ δηαθφπηε κε ηελ ζήκαλζε 

RESET θάλεη επαλεθίλεζε ηνπ Arduino θαη ε ιεηηνπξγεία ηνπ LED κε ηελ 

ζήκαλζε POWER καο δείρλεη φηη ν Arduino έρεη ηξνθνδνηεζεί κε ηάζε. Σα 

2 LED κε ηελ ζήκαλζε TX θαη RX, ρξεζηκνπνηνχληαη σο έλδεημε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεηξηαθνχ interface, φηαλ ηα ιακπάθηα είλαη αλακκέλα ην 

Arduino ζηέιλεη θαη ιακβάλεη δεδνκέλα, αληίζηνηρα, κέζσ USB. Απηά ηα 

ιακπάθηα δελ ιεηηνπξγνχλ φηαλ γίλεηαη ζεηξηαθή επηθνηλσλία κέζσ ησλ 

αθξνδεθηψλ 0 θαη 1. Σέινο, ππάξρεη έλα LED κε ηελ ζήκαλζε L. Η βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ LED είλαη λα αλαβνζβήλεη, απηφ επηηπγράλεηαη αλ ζην 

πξφγξακκα καο έρνπκε γξάςεη κηα εληνιή πνπ ζέηεη ηνλ αθξνδέθηε 13 

+5Volt (High), κφλν ηφηε ζα αλάςεη επεηδή ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ Arduino 

έρεη ζπλδέζεη απεπζείαο ην LED κε ηνλ αθξνδεθηε 13.  

 

6.7 Αθξνδέθηεο In Circuit Serial Programming(ICSP) 

   Πάλσ ζηελ πιαθέηα ηνπ Arduino ν θαηαζθεπαζηήο έρεη ζπλδέζεη 6 

αθδξνδέθηεο κε ηελ ζήκαλζε ICSP (In Circuit Serial Programming) νη 

νπνίνη νλνκάδνληαη header. Ο header ICSP καο επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε πξνγξακκαηηζηέο φπνπ κπνξνχκε λα 

πξνγξακκαηίζνπκε ηνπο κηθξνειεθηέο καο, φηαλ βξίζθνληαη ζε θχθισκα, 

γηα παξάδεηγκα ν header ICSP πνπ βξίζθεηαη ζην Arduino βνεζάεη λα 

πξνγξακκαηηζηεί ν κηθξνειεθηήο ηνπ, ATmega328, απεπζείαο κε ηηο 

νδεγίεο AVR ρσξίο ηελ αλάγθε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο 

https://www.google.gr/search?es_sm=93&q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1&spell=1&sa=X&ei=QHvBVNL1NqGHygP93YLwBA&ved=0CBoQBSgA
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αλάπηπμεο (IDE) γηα ην Arduino, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εθηφο απφ ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ κπνξνχκε λα αλαβαζκίζνπκε ην πξφγξακκα bootloader 

πνπ βξίζθεηαη είδε ζην εζσηεξηθφ ηνπ κηθξνειεθηή ην νπνίν έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί θαη έρεη πεξαζηεί απφ ην εξγνζηάζην παξαγσγήο ηνπ 

κηθξνειεθηή. Σν bootloader βνεζάεη ην Arduino λα θαηαιάβεη ην 

πξνγξάκκα πνπ γξάθνπκε ζην IDE ηνπ Arduino, ην νπνίν κφιηο 

εγθαηαζηαζηαζεί φιν ην πξφγξακκα ζην Arduino, εθηειείηαη. Μέζσ ηνπ 

header ICSP ν Arduino κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ISP (In-System 

Programming), πξνγξακκαηηζηή φπνπ πξνγξακκαηίδεη κηθξνειεθηέο AVR. 

Οη αθξνδέθηεο ηνπ header ICSP είλαη νη εμήο: 

 MISO (Master In Slave Out) : Δίλαη ε γξακκή ηεο ζπζθεπή πνπ 

νλνκάδεηαη Slave, ε νπνία κέζσ απηήο ηεο γξακκήο ζηέιλεη 

δεδνκέλα ζηελ ζπζθεπή Master. 

 MOSI (Master Out Slave In) : Δίλαη ε γξακκή ηεο ζπζθεπή πνπ 

νλνκάδεηαη Master, ε νπνία κέζσ απηήο ηεο γξακκήο ζηέιλεη 

δεδνκέλα ζηελ ζπζθεπή Slave. Μπνξεί λα έρνπκε 1 ή πεξηζζφηεξεο 

ζπζθεπέο Slave. 

 SCK (Serial Clock) : Δίλαη ε γξακκή φπνπ ζηειλνληαη νη παικνί 

ξνινγηνχ γηα ηνλ ζπρξνληζκφ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε ηνλ Slave, 

φια απηα γίλνληαη απφ ηνλ Master. 

 Vcc θαη Gnd : Απφ απηνχο ηνπο αθξνδέθηεο νη master ζπζθεπέο 

δίλνπλ ηάζε θαη γείσζεη αληίζηνηρα ζηηο ζπζθεπέο slaves 

 Reset : Απηφο ν αθξνδέθηεο θάλεη επαλεθίλεζε ηηο ζπζθεπέο slaves 

   Master/Slave είλαη έλα κνληειν γηα πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο φπνπ κηα 

ζπζθεπή, γλσζηή σο master, ειέγρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο, 

γλσζηνί σο slaves. Μφιηο ζπλδεζεί ν master κε ηνλ slave, ν ειέγρνο 

γίλεηαη πάληα απφ ηελ master πξνο ηνλ slave. 
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6.8 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα Arduino 

   Ο Arduino απινπνηεί ηελ δηαδηθαζία κε ην λα δνπιεχεη θαλείο κε 

κηθξνειεθηέο, γηα απηφ πξνζθέξεη θάπνηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ. Μεξηθά απν ηα πιενλεθηήκαηα 

ζπλνςίδνληαη:   

 Φζελόο: Οη πιαθέηεο ηνπ Arduino είλαη εμαηξεηηθά θζελέο ζε ζρέζε 

κε άιιεο πιαηθφξκεο κηθξνειεθηψλ. Δηδηθά επεηδή ην ζρεκαηηθφ ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Arduino είλαη δηαζέζηκν ζην Internet κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί ε θζελφηεξε έθδνζε ηνπ απν νπνηνδήπνηε άηνκν 

πνπ ελδηαθέξεηαη λα αζρνιεζεί. Ωζηφζν ζην εκπφξην πνπιηέηαη ε 

πιαθέηα νινθιεξσκέλε (κε θνιιεκέλα ηα εμαξηήκαηα)  κε κέγηζην 

πνζφ 50 επξψ. 

 Σξέρεη ζε δηάθνξα Λεηηνπξγηθά πζηήκαηα: Οη κεραληθνί 

ινγηζκηθνχ, αλέπηπμαλ ην πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

Arduino γηα Windows, Machinstoh OSX θαη γηα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα Linux. Σα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα αλάπηπμεο 

κηθξνειεγθηψλ πεξηνξίδνληαη ζηα Windows. 

 Απιό, μεθάζαξν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ: Σν πεξηβάιινλ 

πξνγξακκαηηζκνχ ελφο Arduino ελδείθλεηηαη γηα αξράξηνπο, αιιά 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη επέιηθην θαη γηα πην πξνρσξεκέλνπο ρξήζηεο. 

 Αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ: Σν ινγηζκηθνχ ηνπ Arduino δηαλέκεηαη 

ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν θαη είλαη δηαζέζηκν πξνο επέθηαζε γηα 

έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο. Η γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

κπνξεί λα επεθηαζεί δηακέζνπ ησλ βηβιηνζεθψλ ηελ C++. Γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί θάπνηνο αλζξσπνο λα αζρνιεζεί κε ην 

ινγηζκηθφ ηνπ Arduino θαη ηελ βνήζεηα ησλβηβιηνζεθψλ ηεο C++, θαη 

λα ρηηζεη κηα ζπλάξηεζε πνπ δελ ππάξρεη ζηηο έηνηκεο. Καη έηζη λα 

βγεί κηα θαηλνχξγηα έθδνζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο 

αλάπηπμεο ηνπ Arduino.  
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 Αλνηρηνύ πιηθνύ: Σν πιηθφ ηνπ Arduino κπνξεί λα επεθηαζεί. Σν 

ζρεκαηηθφ είλαη θάησ απφ ηελ άδεηα ηεο Creative Commons, 

επηηξέπνληαο ζε έκπεηξνπο ζρεδηαζηέο λα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθφ 

ηνπο αλαπηπμηαθφ, εμειίζνληαο ην ήδε ππάξρνλ ζρέδην, ρσξίο λα 

έρνπλ λνκηθά πξνβιήκαηα. Αθφκε θαη κε ηφζν έκπεηξνη ρξήζηεο, 

πνπ έρνπλ ιίγε εκπεηξία, κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ ηελ αληηγξαθή θαη 

θαηαζθεπή ηεο πιαθέηαο. Έηζη κπνξεί λα βγεη θαη θαηλνχξγηα έθδνζε 

ηoy Arduino.                                                                                                             

   Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Arduino ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.                                 

   Σν Arduino: 

 Πξννξίδεηαη θαη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ γλσξίδνπλ θαιά απφ 

ειεθηξνληθά αιιά ρξεηάδεηαη ιίγν ρξφλν γηα λα ζπλεζίζνπκε θάηη 

πνπ δελ έρεη γξαθηθφ πεξηβάιινλ. 

 Γελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηεξγαζίεο (ιφγσ 

ρσξηηηθφηεηαο κλήκεο), νπφηε δελ είλαη θαηάιιειν γηα projects/έξγν 

πνπ ρξεηάδεηαη κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ. 
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Κεθάιαην 7 – Arduino wi-fi shield 

 

7.1 Ση είλαη ην Arduino Wi-Fi Shield 

   Σν Arduino Wi-Fi Shield είλαη πιαηθνξα αλνηρηνχ θψδηθα θαη ινγηζκηθνχ 

ε νπνία ζπλδέεη ηελ πιαθέηα Arduino ζην δηαδίθηπν αζχξκαηα. Δθηφο απφ 

ηελ ζχλδεζε ηνπ Arduino ζην δηαδίθηπν, κπνξεί λα έιεγμεη δηάθνξα 

εμαξηεκάηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, απιψο αθνινπζψληαο κεξηθέο 

πξνγξακκαηηζηηθέο νδεγίεο. Γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζην δίθηπν 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν 802.11. Σν Arduino Wi-Fi Shield είλαη 

βαζηζκέλν ζην νινθιεξσκέλν HDG204 θαη ζην νινθιεξνκέλν AT32UC3, 

ην νπνίν είλαη ε θαξδηά ηνπ Arduino Wi-Fi shield. Σν νινθιεξσκέλν 

HDG204 ρξεζηκνπνηήηαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αζχξκαηε ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπ Wi-Fi Shield θαη ελφο δξνκνινγεηή, επηπιένλ ππνζηηξίδεη ηα 

πξφηππα 802.11b θαη 802.11g. Σν νινθιεξνκέλν AT32UC3 παξέρεη κηα 

δηεχζπλζε IP ηφζν γηα TCP ζπλδέζεηο φζν θαη γηα UDP ζπλδέζεηο.  

 

 

Δηθόλα 16 – Wi-Fi Shield 

 

7.2 Λεηηνπξγίεο ηνπ Arduino Wi-Fi shield 

   Μηα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Arduino Wi-Fi Shield είλαη 

ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζε έλα απνζεθεπηηθφ κέζν. Σν απνζεθεπηηθφ 

κέζν είλαη κηα micro SD θάξηα ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζε κηα ππνδνρή 

πνπβξίζθεηαη πάλσ ζηελ πιαθέηα ηνπ Arduino Wi-Fi Shield. Απηφλ ηνλ 

απνζεθεπηηθφ ρψξν κπνξνχκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε, θάλνληαο ζην 
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πξφγξακκα καο, ρξήζε κηαο εηδηθήο βηβιηνζήθεο πνπ ιέγεηαη SD 

βηβιηνζήθε (SD Library). Η αληαιιαγή δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ 

αθξνδέθηε 4 πνπ νλνκάδεηαη SS for SD Card. Σν Arduino επηθνηλσλεί θαη 

κε ηo Wi-Fi shield θαη κε ηελ ππνδνρή ηεο θάξηαο SD ρξεζηκνπνηψληαο ην 

SPI bus (κέζσ ησλ αθξνδεθηψλ ICSP πνπ ππάξρνπλ θαη ζην Wi-Fi shield 

θαη ζην Arduino). Κάζε θνξά κπνξεί λα είλαη είηε ελεξγφ ην νινθιεξσκέλν 

HDG204 είηε ελεξγφ ην απνζεθεπηηθφ κέζν, απηφ γίλεηαη επεηδή 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην SPI bus θαη φπσο είλαη ινγηθφ ζηελ ίδηα γξακκή δελ 

κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ δχν ζπζθεπέο, αλ γίλεη ζα ππάξρεη ζχλρελζε.      

 

7.3 Αθξνδέθηεο ηνπ Arduino Wi-Fi shield 

   Οη αθξνδέθηεο πνπ πεξηέρεη απηή ε πιαηθφξκα είλαη ε εμήο: 

 Οη 6 αλαινγηθνί εηζφδνη. 

 Η έμνδνο πνπ παξέρεη 5Volt . 

 Οη 2 εμφδνη GND κέζσ ησλ νπνίσλ παξέρεηαη γείσζε ζηα δηάθνξα 

θπθιψκαηα ηνπ Arduino θαη ηνπ Wi-Fi shield θαη ζε θπθιψκαηα πνπ 

δελ έρνπλ ζρέζε κε ην Arduino. 

 Η έμνδνο πνπ παξέρεη 3,3Volt. 

 Η έμνδνο κε ηελ έλδεημε Vin ζηελ νπνία κπνξνχκε λα 

ηξνθνδνηήζνπκε ην Arduino εθηφο απφ ηελ ηξνθνδνζία ηεο USB 

ζχξαο θαη ηεο κπαηαξίαο ησλ 9volt ή κπνξνχκε λα ηξνθνδνηήζνπκε 

ηα εμσηεξηθά εμαξηήκαηα 

 Η έμνδνο κε ηελ ζήκαλζε RESET πνπ πξαγκαηνπνηεί επαλεθίλεζε 

ηνπ Arduino 

 Οη έμνδνη κε ηελ έλδεημε SCL θαη SDA νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ κεηαθνξά ησλ bit ζπγρξνληζκνχ θαη ησλ δεδνκέλσλ, 

αληίζηνηρα. Απηνί νη εμφδνη ρξεζηκεχνπλ φηαλ γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

πξσηνθφινπ επηθνηλσλίαο I2C. 

 Οη εμφδνη MISO, MOSI θαη SCK νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ 

γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ πξσηνθφινπ επηθνηλσλίαο SPI γηα ηελ 
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επηθνηλσλία θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ κε άιιεο ζπζθεπέο. Οη 

εμφδνη απηνί αληηζηνηρνχλ ζηνπο αθξνδέθηεο 12, 11, 13. 

 Η έμνδνο SS for Wi-Fi πνπ αληηζηνηρή ζηνλ αθξνδέθηε 10, θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ γίλεηαη  ε ρξήζε ηνπ πξσηνθφινπ επηθνηλσλίαο 

SPI. Η έμνδνο επηθνηλσλεί κφλν κε Wi-Fi ζπζθεπέο. 

 Οη ςεθηαθνί έμφδνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο αθξνδέθηεο 2, 3, 5 ,8 ,9. 

 Η έμνδνο πνπ αλνκάδεηαη Handshake κεηαμχ ηνπ Wi-Fi shield θαη 

ηνπ Arduino (Handshake between Wi-Fi shield and Arduino), ε 

νπνία ιεηηνπξγεί σο θαλάιη επηθνηλσλίαο κεηαμχ Arduino θαη Wi-Fi 

shield, έηζη ψζηε λα ξπζκηζηνχλ νξηζκέλνη παξάκεηξνη ηνπ Wi-Fi 

shield. Απηή έμνδνο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήηαη θαζνινπ. 

 Η έμνδνο SS for SD Card πνπ αληηζηνηρεη ζηνλ αθνδέθηε 4 

ιεηηνπξγεί ζρεδφλ αθξηβψο φπσο ε έμνδνο SS for Wi-Fi, ην κφλν 

πνπ αιιάδεη είλαη αληί λα γίλεηαη επηθνηλσλία κε Wi-Fi ζπζθεπέο, 

γίλεηαη επηθνηλσλία κε ζπζθεπέο πνπ δέρνληαη θάξηεο SD. 

 6 αθξνδέθηεο, νη νπνίνη νλνκάδνληαη FTDI αθξνδέθηεο. Οη FTDI 

αθξνδέθηεο ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη γηα ηε 

δίαγλσζε ηνπ νινθιεξσκέλνπ AT32UC3. Όηαλ ελννχκε δηάγλσζε 

νινθιεξσκέλνπ ελννχκε ηνλ έιεγρν ηνπ νινθιεξσκέλνπ, 

θνξηψλνληάο ηνπ, θάπνηεο εηδηθέο ηηκέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο αηηίαο 

ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ παξνπζηάζηεθε.    

 

7.4 Σν πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο SPI 

   Η ζεηξηαθή δηεπαθή πεξηθεξηαθψλ (Serial Peripheral Interface - SPI) 

είλαη κηα δηεπαθή πνπ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά θαισδίσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ  γίλεηαη ε απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ  κηθξνειεγθηψλ θαη ηα 

κηθξψλ πεξηθεξεηαθψλ φπσο θαηαρσξεηέο νιίζζεζεο, αηζζεηήξεο, θαη 

θάξηεο SD. Απηή ε δηεπαθή ρξεηζηκνπνηεί ηξεηο μερσξηζηέο γξακκέο γηα ηνλ 

ζπγρξνληζκφ ησλ ζπζθεπψλ, γηα ηελ κεηάδνζε δεδνκελσλ, θαη κηα γξακκή 

επηινγήο γηα λα επηιέμνπκε ηε ζπζθεπή πνπ ζέινπκε λα επηθνηλσλίζνπκε. 

   Με ηελ δηεπαθή SPI ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζπρξνλίδεηε, ην νπνίν 

ζεκαίλεη πσο θάζε πεξηθεξηαθή ζπζθεπή ιακβάλεη ην ίδην πακιφ, κε ηνλ 
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νπνίν ιακβάλεη δεδνκέλα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εληνπίδεηαη ν 

παικφο. Απηή ε ιήςε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη είηε ζηελ άλνδν ηνπ παικνχ 

είηε ζηελ θάζνδφ ηνπ. Απηφ απνθαζίδεηαη απφ θάζε πεξηθεξηαθή ζπζθεπή. 

Οπφηε θάζε θνξά πνπ κηα πεξηθεξηαθή ζπζθεπή ιακβάλεη ηελ αιιαγή ελφο 

παικνχ δηαβάδεη έλα δεδνκέλν απφ ηελ γξακκή δεδνκέλσλ.   

 

7.5 Λήςε δεδσκέλσλ 

   ην θεθάιαην 2 κάζακε πσο γίλεηαη ε επηθνηλσλία απν ηελ κηα 

θαηεχζπλζε φρη απφ ηελ άιιε θαηεχζπλζε. ην πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο 

SPI ππάξρνπλ δπν ή πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο. Mηα απφ απηέο ηηο ζπζθεπέο 

νλνκάδεηαη master (ζπλήζσο είλαη κηθξνειεθηέο) θαη νη ππφινηπεο 

ζπζθεπέο νλνκάδνληαη slaves (ζπλήζσο είλαη θαηαρσξεηέο νιίζζεζεο, 

αηζζεηήξεο, θαη θάξηεο SD).  

   Όπσο επηπιένλ αλαθέξακε ζηελ ελφηεηα 2 ρξεηζηκνπνηνχληαη ηξεηο 

μερσξηζηέο γξακκέο νη νπνίεο νλνκάδνληαη SCK (Serial Clock), MISO 

(Master In/Slave Out), MOSI (Master Out/Slave In). Μέζσ ηηο γξακκήο 

MOSI ζηέιλσληαη ηα δεδνκέλα απφ ηνλ master ζην slave ηα νπνία 

δηαβάδνληαη απφ ηνλ slave. ηελ πεξίπησζε πνπ ν slave ζέιεη λα ζηείιεη 

κηα αληαπφθξηζε/κήλπκα πίζσ ζηνλ master, ν slave ζηέιλεη ηα δεδνκέλα 

κέζσ ηεο γξακκήο MISO. Όια απηά γίλνληαη κε ηελ παξαγσγή παικψλ νη 

νπνίνη κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο γξακκήο SCK. Όπσο κε ηελ αιιαγή παικνχ 

ν slave θαηαιακβαίλεη πφηε λα δηαβάζεη έλα δεδνκέλν απφ ηελ γξακκή 

MOSI, έηζη κε ηνλ ηδην ηξφπν ν slave ζηέιλεη έλα δεδνκέλν ζηνλ master. 

 

7.6 Δπηινγή ζπζθεπήο Slave (Slave Select - SS) 

   Δθηφο απφ ηξεηο μερσξηζηέο γξακκέο ππάξρεη θαη κηα άιιε γξακκή ε 

νπνία νλνκάδεηαη Slave Select – SS. Απηή ε γξακκή ππάξρεη ψζηε λα 

κπνξνχκε λα επηιέμνπκε κε πνίεο slave ζπζθεπέο κπνξνχκε λα 



 

Γιώργοσ Καραχάλιοσ  73 

επηθνηλσλίζνπκε θάζε ζηηγκή. Όηαλ ζπλδένπκε κηα slave ζπζθεπή γηα λα 

αξρίζνπκε ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ πξέπεη λα ζέζνπκε ηελ έμνδν SS κε 

ινγηθφ „0‟, κέζσ ηνπ Arduino IDE. ην ζρήκα 12 βέπνπκε κηα ηππηθή 

ζχλδεζε κεηαμχ master θαη slave.  

 

ρήκα 12 – πλδεζε κεηαμύ ελόο master θαη ελόο slave  

Τπάξρνπλ δπν ηξφπνη γηα λα ζπλδέζεηο πνιιαπινχο slaves, νη νπνίνη 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

 Κάζε slave ρξεηάδεηαη μερσξηζηή SS γξακή, φπσο θαίλεηαη ζην 

ζρήκα 13.  

 

ρήκα 13 – ύλδεζε όπνπ ν θάζε slave ρξεηάδεηαη μερσξηζηή SS 

γξακκή 

 Αιπζίδσηε ζχλδεζε, κε άιια ιφγηα ηελ ζχλδεζε ηηο εμφδνπ MISO 

ελφο slave κε ηελ είζνδν MOSI ελφο άιινπ slave. Έλα παξάδεηγκα 

δείρλεηαη ζην ζρήκα 14. 

 

 

ρήκα 14 – Αιπζήδσηε ζύλδεζε 
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   Σν ζρήκα 22 ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ νη slaves είλαη ζπζθεπέο 

πνπ δελ επηζηξέθνπλ ηηκέο, γηα παξάδεηγκα κηα θσηνδίνδν. Ωζηφζν, εάλ 

ηα δεδνκέλα ρξεηάδνληαη λα ζηαινχλ πίζσ ζηνλ master, πξέπεη λα 

θιείζνπκε ηελ MISO γξακκή (κπιε γξακκή ζην ζρήκα), ψζηε λα πεξάζνπλ 

ηα δεδνκέλα. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απηφ, ηα δεδνκέλα πνπ 

επηζηξέθνληαη ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ φινπο ηνπο slaves κέρξη θαη 

ηνλ ηειεπηαίν slave πξηλ θηάζνπλ ζηνλ master. 

 

7.7 Πιενλεθηήκαηα 

 Δίλαη πην γξήγνξν απφ έλα αζχρξνλν ζεηξηαθφ κέζν (φπσο ην 

πξνηφθνιιν επηθνηλσλίαο UART). 

 Σν πιηθφ ηεο ζπζθεπήο πνπ ιακβάλεη κπνξεί λα είλαη έλαο απιφο 

θαηαρσξεηήο νιίζζεζεο (shift register). 

 Τπαζηεξίδεη πνιιαπινχο slaves. 

 

 

7.8 Μεηνλεθηήκαηα 

 Απαηηεί πνιιέο γξακκέο ζήκαηνο ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο 

επηθνηλσλίαο. 

 Οη επηθνηλσλίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλεο απφ ηελ αξρή (δελ 

κπνξνχκε λα ζηείινπκε ηπραίεο πνζφηεηεο δεδνκέλσλ φπνηε 

ζέινπκε). 

 Ο master πξέπεη λα ειέγρεη φιεο ηηο επηθνηλσλίεο δελ κπνξεί έλαο 

slave λα επηθνηλσλίζεη κε άιιεο slave ζπζθεπέο. 

 Απαηηεί ζπλήζσο μερσξηζηέο γξακκέο SS γηα θάζε slave  
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Κεθάιαην 8 – Ηιεθηξνλόκνο 

8.1 Ση είλαη ην ξειέ ή ειεθηξνλόκνο 

   Ο Ρειέ,ή ειεθηξνλφκνο, είλαη έλαο δηαθφπηεο πνπ ιεηηνπξγεί ειεθηξηθά, ν 

νπνίνο ρξεζηκνπνηεί έλα ειεθηξνκαγλήηε γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ δηαθφπηε 

απφ ηελ ζέζε ON ζηελ ζέζε OFF θαη ελεξγνπνηήηαη  κε ηελ δηέγεξζή ηνπ 

απφ ειεθηξηθφ ξεχκα. Ο ξειέ είλαη ζαλ απνκαθξπζκέλνο δηαθφπηεο 

ειέγρνπ , ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο ιφγσ ηεο απιφηεηάο ηνπ, 

ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ θαη ηελ πςειή αμηνπηζηεία. Οη ξειέ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βηνκεραλίεο, ζε ηειεθσληθά θέληξα, ζε ςεθηαθνχο 

ππνινγηζηέο θαη ζε ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ. 

 

8.2 Πσο ιεηηνπξγεί ν ξειέο 

   Όια ηα ξειέ πεξηέρνπλ έλα κεραληθφ δηαθφπηε θαη έλα πελίν ην νπνίν 

ηξνθνδνηείηαη  κε ζπλερέο ή ελαιιαζζφκελν ξεχκα. Όηαλ εθαξκνζηεί ην 

ξεχκα ζην πελίν ηφηε παξάγεηαη κηα καγλεηηθή δχλακε πνπ ελεξγνπνηεί ην 

κεραληθφ δηαθφπηε, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί είηε γηα λα θιείζεη ηηο επαθέο ηννπ 

δηαθφπηε είηε γηα λα ηηο αλνίμεη. Λφγσ ηεο καγλεηηθήο δχλακεο ειέγρνπκε 

ηελ ιεηηνπξγία ελφο άιινπ θπθιψκαηνο. ηα άθξα ηνπ ξειέ ζπλδένπκε δπν 

θπθιψκαηα, φπνπ ην θχθισκα  πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηα άθξα ηνπ 

πελίνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ξειέ, ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ 

θπθιψκαηνο, κέζσ ηεο καγλεηηθήο δχλακεο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην 

ειεθηξηθφ ξειπκα πνπ δηέξρεηαη κέζσ ηνπ πελίνπ. 

 

ρήκα 15 -  Άλακα ιάκπαο κέζσ ελόο ειεθηξνλόκνπ 
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Τπάξρνπλ 2 θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ξειέ: 

 Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ON/OFF 

Παξάδεηγκα: Έιεγρνο κηαο ιάκπαο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εάλ  

ιεηηνπξγεία ηεο ιάκπαο. 

 Έιεγρνο νξίνπ 

   Παξάδεηγκα: Έιεγρνο ζηξνθψλ θηλεηήξα, ρξεζηνπνηείηαη γηα ηελ 

απνζχλδεζε ελφο θηλεηήξα, αλ ηξέρεη πην αξγά ή ηαρχηεξα απφ ηελ 

επηζπκεηή ηαρχηεηα.  

 

8.3 Δίδε ξειέ ή ειεθηξνλόκσλ 

   Τπάξρνπλ δπν θχξηεο ηαμηλνκήζεηο ησλ ξειέ: Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο 

(Electromechanical) θαη ηεξεάο θαηάζηαζεο (Solid State). Οη δηαθνξέο 

ηνπο είλαη φηη νη ειεθηξνκεραληθνί ξειέ έρνπλ θηλνχκελα κέξε, ελψ νη ξειέ 

ζηεξεάο θαηάζηαζεο δελ έρνπλ θηλνχκελα κέξε.   

 Ηιεθηξνκεραλνινγηθνί ξειέ 

   Οη ειεθηξνκεραλνινγηθνί ξειέ είλαη δηαθφπηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνκφλσζε θπθισκάησλ 

ή κπαηαξηψλ, αληρλεχνπλ ζθάικαηα ζηηο γξακκέο κεηαθνξάο θαζψο θαη 

ηνλ έιεγρν ελφο πςεινχ θχθισκα απφδνζεο ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζήκα 

ρακειήο ηζρχνο. Οη πεξηζζφηεξεο εθδφζεηο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

ξειέ έρνπλ απφ έλαλ έσο νθηψ πφινπο(poles) θαη κπνξεί λα single ή 

double throw. Οη ειεθηξνκεραλνινγηθνί ξειέ βξίζθνληαη ζε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα, θαη ζε άιιεο ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο. 

 Πφινη(Poles) 

Ο φξνο "pole" πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ μερσξηζηψλ θπθισκάησλ 
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πνπ ειέγρνληαη απφ έλα κφλν δηαθφπηε. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

δηαθφπηεο κε 2-poles έρεη δχν μερσξηζηέο φκνηεο επαθέο πνπ 

ειέγρνληαη απφ ηνλ ίδην δηαθφπηε. Η παξαθάησ εηθφλα εκθαλίδεη 

έλαλ δηαθφπηε κε έλαλ πφιν (SP – Single Pole) θαη έλαλ δηαθφπηε 

κε δπν πφινπο(DP – Double Poles) κε ηα αληνίζηνηρα ζχκβνια 

ηνπο 

 

 

Δηθόλα 18 – (α) Γηαθόπηεο κνλνύ πόινπ, (β) Σν ζύκβνιν γηα 

ηνλ δηαθόπηε δηπινύ πόινπ, (γ) Γηαθόπηεο δηπινύ πόινπ 

θαη (δ) Σν ζύκβνιν γηα ηνλ δηαθόπηε δηπινύ πόινπ 

   Ο αξηζκφο ησλ θπθισκάησλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ ξειέ θαζνξίδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ επαθψλ ηνπ δηαθφπηε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαζνξίδεη ηνπο 

πφινπο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αλνίμεη ή λα θιείζεη ηηο επαθέο. 

 Solid State Relay 

   Οη Solid State ξειέ είλαη ελεξγέο ζπζθεπέο εκηαγσγψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θσο αληί γηα καγλεηηζκφ γηα λα ελεξγνπνηεζεί ν δηαθφπηεο. 

Σν θσο πξνέξρεηαη απφ κηα δίνδν LED, ή κηα δίνδν εθπνκπήο θσηφο. Οη 

ξειέ Solid State πεξηέρνπλ κηα δίνδν LED (φπνπ εαλ ηεο εθαξκφζεο ηάζε 

ζηα άθξα ηεο παξάγεη θσο θαη κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε απηήλ ηελ ηάζε) 

θαη κηα ζπζθεπή πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ δηαθφπηεο φηαλ ιακβάλεη θψο (ηέηνηεο 

ζπζθεπέο είλαη ηα θσηνηξαλδίζηνξ θαη ηα νπηνηξάταθ) 
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 Φσηνηξαλδίζηνξ 

   Έλα θσηνηξαλδίζηνξ είλαη έλα ζπλεζηζκέλν ηξαλδίζηνξ ην νπνίν 

κεηαηξέπεη ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηφο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Όπσο 

φια ηα ηξαλδίζηνξ έηζη θαη ην θσηνηξαλδίζηνξ έρεη 3 εηζφδνπο ηελ 

βάζε, ηνλ εθπνκπφ θαη ηνλ ζπιιέθηε. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην 

θσηνηξαλδίζηνξ έγηλαλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ζπλεζηζκέλν 

ηξαλδίζηνξ νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

 

1) Τπάξρεη έλα δηαθαλέο παξάζπξν έηζη ψζηε λα κπαίλεη ην θψο 

ζηελ είζνδν ηεο βάζεο. 

2) Η δνκή ηνπ θσηνηξαλδίζηνξ έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε ζχιιεςε θσηφο. 

 Οπηνηξάταθ 

   Σν νπηνηξάταθ είλαη κηα ζπζθεπή ε νπνία ελεξγνπνηείηαη κε 

αθηηλνβνιία θσηφο θαη ιεηηνπξγεί φπσο έλα ηξάταθ. ην παξαθάησ 

ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην ζχκβνιν θαη ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ ηξάταθ 

 

ρήκα 16 – (α) ύκβνιν TRIAC θαη (β) ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε 

TRIAC 

   Σν ηξάταθ είλαη ειερφκελνο δηαθφπηεο ν νπνίνο ειέγρεηαη ειεθηξηθά. Σν 

ηξάταθ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο θαη 

γεληθφηεξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ηζρχνο ζην 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα. 
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Κεθάιαην 9 – Ηιεθηξηθή αζθάιεηα 

9.1 Ση είλαη ειεθηξηθή αζθάιεηα 

   Ηιεθηξηθή αζθάιεηα είλαη έλαο ειεθηξηθφο δηαθφπηεο πνπ παίδεη ηνλ ξφιν 

ηνπ επσπηηθνχ κέζνπ. Η ειεθηξηθή αζθάιεηα παξαβξίζθεηαη ζε έλα 

ειεθηξηθφ θχθισκα κε ζθνπφ λα ην πξνζηαηεχζεη απφ ηηο δεκίεο πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ απφ ππεξθφξησζε ή θάπνην βξαρπθχθισκα. Με ηελ ιέμε 

επνπηηθφ κέζσ ελλνχκε φηη επνπηέπεη ηελ ειεθηξηθή ζπζθεπή γηα ην αλ ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ ηελ δηαπεξλάεη είλαη κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν απφ κηα 

επηζπκεηή ηηκή, αλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηελ επηζπκεηή ηηκή ηφηε ε 

ειεθηξηθή αζθάιεηα είλαη αλνηρηφ θχθισκα θαη δελ δηαπεξλάηαη ε ζπζθεπή 

κε ειεθηξηθφ ξεχκα κε απνηέιεζκα λα πξνζηαηεχεηαη, ελψ ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε δηαπεξλάηαη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη θαηαζηξέθεηαη. 

 

9.2 Σύπνη αζθαιεηώλ 

   Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο δηαθξίλνπκε ηξία είδε αζθαιεηψλ: 

 Αζάιεηεο ηήμεσο 

   Δίλαη ν παιαηφηεξνο θαη απινχζηεξνο ηχπνο αζθαιεηψλ. Πεξηθιείεηαη 

απφ έλα κνλσηηθφ πεξίβιεκα (απφ πνξζειάλε, γπαιί ή πιαζηηθφ) ζην 

νπνίν εθιείεηαη έλα ιεπηφ ζχξκα, πνπ ε δηαηνκή ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

κέγηζηε πνζφηεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ κπνξεί λα ηελ δηαπεξάζεη. Αλ, 

γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ην ειεθηξηθφ ξεχκα απμεζεί, ην ζχξκα ηήθεηαη 

(ιηψλεη), δηαθφπηνληαο έηζη ηελ ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην θχθισκα. 

Όηαλ απηφ ζπκβεί, ε ειεθηξηθή αζθάιεηα ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε. 

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε ειεθηξηθά θπθιψκαηα νρεκάησλ, αιιά έρεη θαη 

επξεία νηθηαθή ρξήζε. 
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Δηθόλα 21 – Αζάιεηα ηήμεσο 

 Αζθάιεηεο κε δηκεηαιιηθό έιαζκα 

   Οη αζθάιεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ απνηεινχληαη απφ δηκεηαιιηθφ έιαζκα, 

δειαδή δχν κεηαιιηθνχο αγσγνχο θαηαζθεπαζκέλνπο απφ δηαθνξεηηθφ 

πιηθφ, κε δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή δηαζηνιήο. Όηαλ ην έιαζκα ζεξκαλζεί 

πέξαλ ελφο ζεξκνθξαζηαθνχ νξίνπ, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ 

ξεχκαηνο πνπ ην δηαξξέεη, ηα δπν ηκήκαηα ηνπ αγσγνχ δηαζηέιινληαη 

αληζνκεθψο θαη έηζη ην έιαζκα θάκπηεηαη, δηαθφπηνληαο ην ξεχκα πνπ 

δηαξξέεη ην θχθισκα θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην πξνζηαηεχεη. Βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ηφζν ζε νηθηαθέο φζν θαη ζε βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Μεγάιν ηνπο πιενλέθηεκα είλαη φηη, κεηά ηελ δηαθνπή ηνπ ξεχκαηνο ζην 

θχθισκα, δελ ρξεηάδνληαη αληηθαηάζηαζε. 

 

Δηθόλα 22 – Αζθάιεηα κε δηκεηαιιηθό έιαζκα 

 Ηιεθηξνληθέο αζθάιεηεο 

   Γηα ηελ πξνζηαζία ελφο θπθιψκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη έλα δεπηεξεχνλ 

ειεθηξνληθφ θχθισκα, ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν λα έρεη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα κε ηηο θνηλέο αζθάιεηεο. Η ρξήζε κηαο ηέηνηαο αζθάιεηαο 

είλαη θαηάιιειε γηα ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ή βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, δελ 

είλαη θαηάιιειεο γηα νηθηαθή ρξήζε ή ζε νρήκαηα. 
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Κεθάιαην 10 - Οινθιεξσκέλν Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο 

(IDE) ηνπ Arduino 

10.1 Arduino IDE θαη ε ζύλδεζε κε ηνλ ππνινγεζηή 

   Γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ Arduino απφ ηνλ ππνινγηζηή καο κπνξνχκε λα 

ηελ πξαγκαηνπνηήζνπκε κε ηελ βνήζεηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο IDE, πνπ είλαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο πιαθέηεο 

Arduino θαη ην νπνίν κπνξεί λα βξεζεί ζην δηαδίθηπν δσξεάλ. To Arduino 

IDE ιεηηνπξγεί γηα θαζέλα απφ ηα ηξία δεκνθηιέζηεξα ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα. 

   ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα εξγαξία ηνπ Arduino IDE  ζε 

κνξθή θνπκπηψλ. 

Επγαλεία ανάπηςξηρ Arduino IDE 

Δξγαιείν Πεξηγξαθή 

 

Πξαγκαηνπνηεί ζπληαθηηθφ έιεγρν 

ζηνλ θψδηθά καο. 

 

Αλ ν θψδηθάο καο είλαη ζπληαθηηθά 

ζσζηφο ηφηε απηφ ην θνπκπί 

κεηαγισηίδεη ηνλ θψδηθα θαη ην 

θνξηψλεη ζην Arduino. Αλ φρη ηφηε 

δελ κπνξεί λα γίλεη ε θφξησζε ζην 

Arduino. 

 

Με ην πάηεκα ηνπ θνκπηνχ 

δεκηνπξγνχκε έλα λέν θελφ αξρείν 

ψζηε λα κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

ηνλ θψδηθα καο 
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Όηαλ παηάκε απηφ ην κπνπκπί 

αλνίγεηε ελα παξάζπξν δηαιφγνπ 

κε ην νπνίν κπνξνχκε λα 

επηιέμνπκε θαη λα αλνίμνπκε ην 

πξφγξακκα καο πξνο εγγξαθή ή 

δηάζκαζκα 

 

Όηαλ παηάκε ην θνπκπί αλνίγεηε 

ελα παξάζπξν δηαιφγνπ κε ην 

νπνίν κπνξνχκε λα 

απνζεθεχζνπκε ην πξφγξακκα καο 

δίλσληαο έλα φλνκα πνπ ην 

ραξαθηεξίδεη θαη κηα έγθπξε 

δηαδξνκή. 

 

Άλνηγκα ηεο ζεηξηαθήο νζφλεο φπνπ 

κέζσ απηήο ειέγρεηαη ε αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ πνπ γίλεηαη ζηελ 

ζεηξηαθή ζχξα 

 

Πίλαθαο 4 – Δξγαιία ηνπ ArduinoIDE 

 

10.2 Γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ 

   Η γιψζζα ηνπ Arduino βαζίδεηαη ζηε γιψζζα Wiring, κηα παξαιιαγή 

C/C++  πνπ ππνζηεξίδεη φιεο ηηο βαζηθέο δνκέο ηεο C θαζψο θαη κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο C++. Πέξα απφ βαζηθέο εληνιέο θαη ζπλαξηήζεηο, ηηο 

γιψζζαο C, ππάξρνπλ θάπνηεο εηδηθέο εληνιέο, ζπλαξηήζεηο θαη ζηαζεξέο 

πνπ βνεζνχλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ hardware ηνπ Arduino. Οη πην 

ζεκαληηθέο απφ απηέο επεμεγνχληαη παξαθάησ: 
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 LOW: ηαζεξά, Έρεη ηελ ηηκή 0 θαη αληηζηνηρή ζην ινγηθφ false. 

 HIGH: ηαζεξά, Έρεη ηελ ηηκή 1 θαη αληηζηνηρή ζην ινγηθφ true. 

 INPUT: ηαζεξά, Έρεη ηελ ηηκή 0 θαη αληηζηνηρή ζην ινγηθφ false. 

 OUTPUT: ηαζεξά, Έρεη ηελ ηηκή 1 θαη αληηζηνηρή ζην ινγηθφ true. 

 pinMode(pin,mode): Καζνξίδεη αλ ν ζπγθεθξηκέλνο ςεθηαθφο 

αθξνδέθηεο ζα είλαη αθξνδέθηεο εηζφδνπ ή εμφδνπ αλάινγα κε ηελ 

ηηκή πνπ δίλεηαη ζηελ παξάκεηξν mode (INPUT ή OUTPUT) 

αληίζηνηρα. 

 digitalWrite(pin,pinstatus): Θέηεη ηελ θαηάζηαζε pinstatus (HIGH ή 

LOW) ζην ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθφ αθξνδέθηε. 

 digitalRead(pin): Δπηζηξέθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ςεθηαθνχ αθξνδέθηε εθφζνλ ν αθξνδέθηεο είλαη δεισκέλνο ζην 

πξφγξακκα σο είζνδνο. 

 analogReference(type): Γέρεηαη ηηο ηηκέο DEFAULT, INTERNAL ή 

EXTERNAL  ζηελ παξάκεηξν type γηα λα θαζνξίζεη ηελ ηάζε 

αλαθνξάο ησλ αλαινγηθψλ εηζφδσλ (5V, 1.1V ή ε εμσηεξηθή ηάζε κε 

ηελ νπνία ηξνθνδνηείηαη ην pin AREF αληίζηνηρα). 

 analogRead(pin): Δπηζηξέθεη έλαλ αθέξαην απφ 0 έσο 1023, 

αλάινγα κε ηελ ηάζε πνπ ηξνθνδνηείηαη ν ζπγθεθξηκέλνο 

αθξνδέθηεο αλαινγηθήο εηζφδνπ ζηελ θιίκαθα 0 σο ηελ ηάζε 

αλαθνξάο. 

 analogWrite(pin, value): Θέηεη ην ζπγθεθξηκέλν ςεθηαθφ αθξνδέθηε 

ζε θαηάζηαζε ηεηξαγσληθήο θπκαηνκνξθήο (PWM). Η παξάκεηξνο 

value θαζνξίδεη ην πιάηνο ηνπ παικνχ ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ηνπ 

παξαγφκελνπ ζήκαηνο ζηελ θιίκαθα απφ 0 σο 255 (π.ρ. κε value 

127, ην πιάηνο ηνπ παικνχ είλαη ίζν κε κηζή πεξίνδν). 
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 Millis: Μεηεηξήο πνπ επηζηξέθεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε millisecond 

απφ ηελ ζηηγκή πνπ άξρηζε ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Λφγσ 

ηνπ ηχπνπ ηεο κεηαβιεηήο ζα γίλεη overflow – ππεξρχιεζε ζε 

232ms, επείδή ην φξην ηνπ ηχπνπ είλαη 32bit. 

 Delay(time): ηακαηά πξνζσξηλά ηελ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα 

ηφζν ms ρξνλν φζν ε παξάκεηξνο time. Ο κέγηζηνο ρξφλνο είλαη 

232. Καηά ηελ πξνζσξηλή παχζε, ζπλαξηήζεηο ησλ νπνίσλ ε 

εθηέιεζε ελεξγνπνηείηαη απφ interrupt ζα εθηειεζηνχλ θαλνληθά θαηά 

ηελ δηάξθεηα κηαο delay. 

 attachInterrupt(interrupt, function, triggermode): Θέηεη ζε 

ιεηηνπξγία ην ζπγθεθξηκέλν interrupt, ψζηε λα ελεξγνπνηεί ηελ 

ζπλάξηεζε function, θάζε θνξά πνπ ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ παξάκεηξν triggermode: 

o LOW (ελεξγνπνίεζε φηαλ ε θαηάζηαζε ηνπαθξνδέθηε πνπ 

αληηζηνηρεί ζην ζπγθεθξηκέλν interrupt γίλεη LOW) 

o RISING (φηαλ απφ LOW γίλεη HIGH) 

o FALLING (φηαλ απφ HIGH γίλεη LOW) 

o CHANGE (φηαλ αιιάμεη γεληθά θαηάζηαζε) 

 detachInterrupt(interrupt): Απελεξγνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

interrupt. 

 noInterrups: ηακαηά πξνζσξηλά ηελ ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

interrupt. 

 Serial.begin(datarate): Θέηεη ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

ζεηξηαθνχ interface (ζε baud). 

 Serial.println(data): ηέιεη ηα δεδνκέλα πνπ έρεη ε παξάκεηξνο 

data ζην ζεηξηαθφ interface . Η παξάκεηξνο data κπνξεί λα είλαη είηε 
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αξηζκφο είηε αιθαξηζκηηηθφ. 

 

   Γηα λα εθηειεζηεί ην πξφγξακκα ηνπ Arduino ρξεηάδεηαη λα πεξηέρεη ηα 

εμήο ν θψδηθαο: 

  

   Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα ζχληαμεο θψδηθα ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ΙDE. Αξρηθά αλνίγνπκε ην Arduino IDE θαη γξάθνπκε ηνλ 

αθφινπζν θψδηθα 

 

   Ο θψδηθαο απηφο αλάβνζβήλεη ηελ θσηνδίνδν LED θάζε 1second. Αο 

εμηγίζνπκε φκσο ιίγν ην πξφγξακκα πσο ιεηηνπξγεί, αξρηθά ζηελ 

ζπλάξηεζε setup() ξπζκίδεηαη ν αθξνδέθηεο ζην νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλν 

ην LED σο αθξνδέθηε εμφδνπ. ηελ ζπλέρεηαε ε θχξηα ξνπηίλα loop(), 

επαλαιακβάλεη ζπλέρεηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θψδηθα πνπ πεξηθιείεηαη κε 

αγθχιεο, δειαδή κε ηελ βνήζεηα ησλ εληνιψλ delay() αλάβεη ην LED γηα 

1second θαη ην ζβήλεη γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, απηφ επαλαιακβάλεηαη 

ζπλέρεηα κέρξη λα απνζπλδεζεί ην USB. Η εληνιή delay() είλαη απηή πνπ 

ξπζκίδεη ην πξφγξακκα ψζηε λα κελεη αλακέλν ή ζβεζην ην LED. Γηα λα 

θνξηψζνπκε ην πξφγξακκα ζην Arduino παηάκε ην θνπκπί πνπ 

απηθνλίδεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα 33. 
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Δηθόλα 33 – ύκβνιν θνπκπηνύ γηα ηελ θόξησζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζην ArduinoIDE  

   Όηαλ ην πξφγξακκα θνξηψλεηαη ζην Arduino αλαβνζβήλνπλ ηα LED RX 

θαη TX πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζηελ πιαθέηα. Μφιηο θνξησζεί εθηειείηαη 

απηφκαηα απφ ηνλ bootloader θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε βιέπνπκε φηη ην 

LED κε ηε ζήκαλζε 12 αλάβεη θαη ζβήλεη ζπλερφκελα κε πεξίνδν 2 

δεπηεξνιέπησλ. Αλ ζέινπκε λα εθηππψζνπκε έλα κήλπκα φπσο «Hello 

World» έρνπκε δπν ηξφπνπο: 

 Ο έλαο είλαη λα εθηππψζνπκε ην κήλπκα ζε νζφλε LCD 

πξνζζέλησληαο θαηάιιειεο εληνιέο ζην πξφγξακκά καο. 

 Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα εθηππψζνπκε ην κήλπκα κέζσ ηεο 

ζεηξηαθήο νζφλεο αξθεί λα πξνζζέζνπκε ηηο εληνιέο 

Serial.begin(9600) θαη Serial.println(“Hello World”).  

 

Δηθόλα 34 – Δθηύπσζε ηνπ κελύκαηνο „Hello World‟ ζηελ ζεηξηαθή 

νζόλε ηνπ ArduinoIDE 
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Κεθάιαην 11 – Καηαζθεπή επηηήξεζεο νηθείαο κέζσ Wi-Fi 

κέ ηελ βνήζεηα ειεθηξνινγηθώλ, ειεθηξνληθώλ 

εμαξηεκάησλ θαη ηνπ Arduino  

 

11.1 Σν πιηθό (hardware) θαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

   Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο καο ρξεζηκνπνηήζακε ηφζν ινγηζκηθφ 

φζν θαη  πιηθφ. Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Πιαθέηα Arduino UNO R3. 

 

 Arduino Wi-Fi Shield (γηα ηελ επίηεπμε ζχλδεζεο ηεο πιαθέηαο 

Arduino κε κηα ζπζθεπή Wi-Fi ψζηε λα γίλεη δπλαηή ε αληαιιαγή 

θαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (κέζσ απηνχ ηνπ πξνηχπνπ), ζηελ 

πεξίπησζε καο έιεγρνο δηαθφξσλ ζπζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ ζε έλα 

ζπίηη). 

 

 Έλα θαιψδην USB, κεηαηξνπή USB ηχπνπ Α ζε USB ηχπνπ B 

(ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ κεηαθνξά πξνγξακκαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ 
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απφ ηνλ ππνινγηζηή ζηελ πιαθέηα Arduino UNO R3 κέζσ ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE). 

 

 Μηα πιαθέηα κε 8 ειεθηξνλφκνπο, νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη κε 

5Volt DC. Οη επαθέο ηνπο κπνξνχλ λα ειέμνπλ ζπζθεπέο πνπ ε 

απαηηνχκελε ηάζε ηνπο είλαη 0-30Volt γηα ην ζπλερέο ξεχκα (DC) κε 

κέγηζην επηηξεπηφ ξεχκα 10Ampere ή 0-250Volt γηα ην 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα (AC) κε κέγηζην ξεχκα 10Ampere. Η 

πιαθέηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεζζάξσλ κπξηδψλ θαη γηα 

ηνλ έιεγρν παξνρήο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο ζε θάζε ξειέ, ψζηε 

ην θαζέλα απφ απηα, κε ηελ θαηάιιειε εληνιή απφ ην Arduino, λα 

κπνξέζεη λα ηξνθνδνηήζεη ηελ αληίζηνηρε κπξίδα). 

 

 4 κπξίδεο, νη νπνίεο αληέρνπλ κέρξη 16Ampere. Με ηελ ιέμε 

«αληέρνπλ» ελλννχκε φηη ην κέγηζην ξεχκα πνπ κπνξεί λα 

δηαπεξάζεη ηελ κπξίδα είλαη 16Ampere, αλ εθαξκφζνπκε ξεχκα 

>16Ampere ηφηε ε κπξίδα ζα θαεί. 
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 4 ιακπάθηα πνπ ην θαζέλα δειψλεη πσο ε αληίζηνηρε ζπζθεπή 

δηαεξέεηαη απφ ξεχκα θαη 1 ίδην ιακπάθη πνπ δειψλεη πσο ε 

παξνρή ελαιιαζφκελνπ ξεχκαηνο δηαλέηαη ζσζηά. 

 

 4 αζθάιεηεο 10Ampere, φπνπ ε θαζεκηά είλαη επνπηηθφ κέζσ γηα 

ηελ αληίζηνηρε πξίδα. Με ηελ ιέμε επνπηηθφ, κέζσ ελλννχκε φηη 

παξαθνινπζείηαη ε θάζε ζπζθεπή, δειαδή αλ ε ζπζθεπή πνπ 

ζπλδένπκε ηξαβάεη κεγαιχηεξν ξεχκα απφ ηα 10Ampere, ηφηε ε 

αζθάιεηα γίλεηαη αλνηρηφ θχθισκα θαη ζηελ ζπζθεπή δελ δηέξρεηαη 

ξεχκα . Με απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηαηεχνπκε ηελ ζπζθεπή καο 

απφ βξαρπθχθισκα. 
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 4 δηαθφπηεο on-off 36Ampere 

 

 Καιψδην ηχπνπ ......... κε δηάζηαζε 2.50 ρηιηνζηά ην νπνίν αληέρεη 

ξεχκα κηθξφηεξν ησλ 16Ampere 

 Ρειέ ηζρχνο 20Ampere, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ 

δηακνηξαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο ζπζθεπέο κέζσ ησλ 

ειεθηξνλφκσλ, αξθεί νη ειεθηξνλφκνη λα ζθαλδαιηζηνχλ κε ζπλερέο 

ηάζε +5Volt. Ο Ρειέ Ιζρχνο ζθαλδαιίδεηαη κε ελαιιαζζφκελε ηάζε 

220Volt. 
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Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Οινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) πνπ πξνζθέξεη ε 

Arduino έθδνζε 1.0.2. 

 Έλα παθέην πξνγξακκάησλ ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ ν νπνίνο 

πεξηέρεη έλαλ http Server, ηελ βάζε δεδνκέλσλ MySQL θαη 

έλα δηεξκελέα γηα θψδηθα γξακκέλν ζε γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ PHP θαη Perl. Σν παθέην ιέγεηαη Xampp. 

 MySQL Workbench γηα δηαρείξηζε βάζεο δεδνκέλσλ. 

   Η θαηαζθεπή καο βαζίζηεθε ζε έλα έηνηκν παξάδεηγκα πνπ πξνζθέξεη ην 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο (IDE) ηεο Arduino θαη πνπ 

νλνκάδεηαη WifiWebClientRepeating. Σν πεξηβάιινλ αλάπηπμεο καο 

επηηξέπεη ηελ δπλαηφηεηα εγγξαθήο θνκκαηηψλ θψδηθα θαη ηελ κεηαθνξά 

ηνπο (κέζσ θαισδίνπ USB, ην νπνίν ρξεηάδεηαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ππνινγηζηή θαη ηεο πιαθέηαο Arduino) ζηελ 

πιαθέηα  Arduino. Όηαλ θνξηψζνπκε ζην Arduino έλα πξφγξακκα 

κπνξνχκε λα ειέγρνπκε δηάθνξα, φπσο θψηα, θηλεηήξεο θαη άιιεο 

ζπζθεπέο εμφδνπ, κπνξνχκε επίζεο, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε εηζφδσλ 

λα ειέγρνπκε κηα ή πεξηζζφηεξεο εμφδνπο(γηα παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε 

φηη ζην πξφγξακκα πνπ έρνπκε θηηάμεη, ιέκε πσο φηαλ ζηελ είζνδν 1 

έρνπκε παξνπζία 2.5Volt, ηφηε ζηελ έμνδν 1 ζα παξνπζηαζηεί ινγηθφ „1‟ 

http://el.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CE%B1%CF%82_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/PHP
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(δειαδή αλ είρακε κηα θσηνδίνδν LED, ζα άλαβε). Οπφηε φηαλ ζηελ 

πιαθέηα Arduino εθαξκφδνπκε 2.5Volt ζηελ είζνδν 1, ακέζσο εκθαλίδεηαη 

ινγηθφ „1‟ ζηελ έμνδν 1). 

   Σν πξφγξακκα Arduino IDE ππάξρεη ζην δηαδίθηπν δσξεάλ ζε αξθεηέο 

εθδφζεηο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο καο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ 

1.0.2 έθδνζε. Υξεζηκνπνηήζακε εηδηθά απηή ηελ έθδνζε επεηδή ην Arduino 

Wi-Fi shield (ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο θαηαζθεπή καο) 

ζπλεξγάδεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηελ πιαθέηα Arduino (κεηά απφ δνθηκέο κε 

άιιεο εθδφζεηο).  

   Σν Arduino καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 12 

αθξνδέθηεο σο εμφδνπο. Δπεηδή φκσο ρξεζηκνπνηνχκε, γηα ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θαηαζθεπήο, ην Arduino Wi-Fi shield νη εμφδνη ειαηηψλνληαη ζε 6 (νη 

άιινη εμφδνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Wi-Fi shield σο εμφδνη γηα άιινπο 

ζθνπνχο). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο καο ρξεζηκνπνηνχκαη 

κφλν ηηο 5 εμφδνπο ηνπ Arduino (4 εμφδνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπζθεπψλ 

θαη 1 έμνδν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηεο γεληθήο παξνρήο φπνπ απφ απηφλ 

εμαξηάηαη αλ ζα αλνίμνπλ νη ζπζθεπέο ή φρη). Η δηάηαμε ηεο ζχλδεζεο 

κεηαμχ ηνπ Arduino θαη ηεο πιαθέηαο κε ηνπο 8 ειεθηξνλφκνπο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα 17. 

 

ρήκα 17 – Γηάηαμε ζύλδεζεο κεηαμύ ηνπ Arduino θαη ηεο πιαθέηαο 

κε ηνπο 8 ειεθηξνλόκνπο 
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   Γηα δηεπθφιπλζε ηεο θαηαζθεπήο αλαπαξηζηνχκε ην ινγηθφ „0‟ κε ην 

ζχκβνιν „@‟ θαη ην ινγηθφ „1‟ κε ην ζχκβνιν „#‟. ηνλ πίλαθα 5 θαίλεηαη ε 

αληηζηνίρεζε ην ινγηθψλ ςεθίσλ ζε ζχκβνια. 

Δεκαδική 
αναπαπάζηαζη 

Δςαδική 
αναπαπάζηαζη 

Αναπαπάζηαζη με 
ζύμβολα 

0 00000 @@@@@ 

1 00001 @@@@# 

2 00010 @@@@@ 

3 00011 @@@## 

4 00100 @@@@@ 

5 00101 @@#@# 

6 00110 @@@@@ 

7 00111 @@### 

8 01000 @@@@@ 

9 01001 @#@@# 

10 01010 @@@@@ 

11 01011 @#@## 

12 01100 @@@@@ 

13 01101 @##@# 

14 01110 @@@@@ 

15 01111 @#### 
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16 10000 @@@@@ 

17 10001 #@@@# 

18 10010 @@@@@ 

19 10011 #@@## 

20 10100 @@@@@ 

21 10101 #@#@# 

22  10110 @@@@@ 

23 10111 #@### 

24 11000 @@@@@ 

25 11001 ##@@# 

26 11010 @@@@@ 

27 11011 ##@## 

28 11100 @@@@@ 

29 11101 ###@# 

30 11110 @@@@@ 

31 11111 ##### 

 

Πίλαθαο 5 – Κσδηθνπνίεζε δπαδηθώλ ςεθίσλ γηα ην άλνηγκα θαη ην 

θιείζηκν ησλ ζπζθεπώλ   

   ηνλ πίλαθα 5 ηα 4 πξψηα ςεθία αλαπαξηζηνχλ ην αλνηγνθιέηζηκν ησλ 4 

θαηαλαισηψλ ελέξγεηαο (κπξίδεο) θαη ην ηειεπηαίν ςεθίν αλαπαξηζηά ην 

αλνηγνθιείζηκν ηεο γεληθήο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Γηα λα 
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ιεηηνπξγήζεη ε θαηαζθεπή καο πξέπεη λα δψζνπκε εληνιή λα αλνίμεη ε 

γεληθή παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ψζηε λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεί ηελ 

θάζε είζνδν ηνπ ξειέ ηνπ αληίζηνηρνπ θαηαλαισηή ελέξγεηαο (δειαδή λα 

ζηείινπκε ηνλ θσδηθφ „@@@@#‟). Μφιηο δψζνπκε ηξνθνδνζία ζηελ 

εηζφδν ηνπ αληίζηνηρνπ ξειέ γηα παξάδεηγκα ζηνλ 1ν ξειέ, ν αληίζηνηρνο 

θαηαλαισηήο ελέξγεηαο ζα αλάςεη κφλν εάλ δψζνπκε ηελ εληνιή „άλαςε‟ 

(δειαδή λα ζηείινπκε ηνλ θσδηθφ „#@@@#‟). Όηαλ ζηνλ θψδηθα ηνπ 

Arduino παξνπζηαζηεί έλα ζχκβνιν ζαλ θαη απηφ „@‟ ηφηε ζέηεη κηα έμνδν 

απφ ινγηθφ „1‟ ζε ινγηθφ „0‟, ελψ φηαλ παξνπζηαζηεί ην ζχκβνιν „#‟ ηφηε 

ζέηεη κηα έμνδν απφ ινγηθφ „0‟ ζε ινγηθφ „1‟. Απηήλ ηελ αληηζηνίρεζε ησλ 

ινγηθψλ ςεθίσλ κε ηα ζχκβνια πξαγκαηνπνηήζεθε επεηδή ν client ηνπ 

Arduino πνπ αλαλεψλεηαη θάζε 500 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ, ιακβάλεη 

HTTP response (απάληεζε ΗTTP) ζηελ αίηεζε GET γηα ηνλ πφξν 

“/LedOn.php”. Η αίηεζε ηχπνπ GET είλαη έλα URI (Uniform resource 

identifier) φπνπ δεηηέηαη απφ ηνλ server κηα απάληεζε ε νπνία πεξηέρεη 

έλαλ πφξν, φπνπ έλαο πφξνο είλαη έλα θνκκάηη πιεξνθνξίαο πνπ 

πεξηέρεηαη ζε έλα αξρείν ή ζε κηα εθηχπσζε κελχκαηνο ελφο 

πξφγξακκαηνο ην νπνίν εθηειείηαη ζηνλ server. Σν URI είλαη κηα 

ζπκβνινζεηξά φπνπ πεξηέρεη ηελ δηαδξνκή γηα ην θνκκάηη πιεξνθνξίαο 

πνπ βξίζθεηαη ζηνλ server. Δπεηδή ε HTTP απάληεζε πεξηέρεη πφιινχο 

ραξαθηήξεο είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίζνπκε ηνλ ραξαθηήξα „1‟ θαη ηνλ 

ραξαθηήξα „0‟, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ ινγηθνχ 1 θαη 0, νπφηε 

ρξεηζηκνπνηήζακε εηδηθνχο ραξαθηήξεο φπσο „@‟ θαη „#‟. ηελ παξαθάησ 

εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα κηαο HTTP απάληεζεο 

 

   Η ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή κπνξεί λα ππνζηηξίμεη νξηζκέλεο ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο έσο θάπνηα watt, είλαη ε ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη κηα ειεηξηθή ζπζθεπε αλά ψξα. Απηή ε ελέξγεηα ππνινγίδεηαη 

αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηελ ηάζε ιεηηνπξγίαο κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα ηεο 
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ζπζθεπήο. Γειαδή αλ κηα ζπζθεπή έρεη ηάζε αλαθνξάο 12Volt θαη 

ειεθηξηθφ ξεχκα 3Ampere, ε ελέξγεηα είλαη 12x3 = 36Watt. Γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ε θαηαζθεπήο καο ρξεηάδεηαη ηάζε αλαθνξάο 220Volt θαη 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ησλ νπνίσλ ηα watt (αζξηζηηθά) λα κελ μεπεξλάλε ηα 

3520watt. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ην επνπηηθφ κέζσ, δειαδή ε αζθάιεηα, 

πνπ έρνπκε βάιεη ζηελ γεληθή παξαρή ξεχκαηνο δελ επηηξέπεη λα πεξάζεη 

ξεχκα ησλ 16Ampere, νπφηε ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πνπ είπακε είλαη 

220x16= 3520Watt. ηελ θαηαζθεπή καο ππάξρνπλ 4 θαηαλαισηέο 

ξεχκαηνο φπνπ ν θαζέλαο ππνζηηξίδεη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο έσο 2200Watt, 

απηφ είλαη κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία αλ απνθαζίζνπκε λα δψζνπκε 

ξεχκα ζε έλαλ θαηαλαισηή . Δάλ ηψξα ζέινπκε λα δψζνπκε ξεχκα θαη 

ζηνπο 4 θαηαλαισηέο, απηφ πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςεη είλαη φηη ηα 

ζπλνιηθά watt πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη 4400Watt. 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ ιεηηνπξγεία ηεο θαηαζθεπήο καο πξέπεη λα 

ζηγνπξεπηνχκε ζηνλ θαηαλαισηή ηνπ ηνίρνπ πνηα είλαη ε θάζε ψζηε λα κελ 

πξνθχςεη θαλέλα πξφβιεκα. Απηφ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο θαηζαδηνχ 

πνπ βιέπεη αλ ζε έλα ζεκείν δηέξρεηαη ξεχκα. Όπσο βιέπνπκε ζηηο 

παξαθάησ εηθφλα 

 

 

   Όηαλ δηέξρεηαη ξεχκα απν ην θαηζαβίδη ην ιακπάθη αλάβεη. Σψξα γηα λα 

ην δνχκε αλ φλησο αλάβεη βάδνπκε ην ρέξη καο ζηελ θνξπθή ηνπ 

θαηζαβηδηνχ κε απνηέιεζκα ην ρέξη καο λα ιεηηνπξγέη σο γείσζε. Γηα λα 

κπνχλ φια ζε ιεηηνπξγεία πξέπεη λα γίλεη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 



 

Γιώργοσ Καραχάλιοσ  97 

XAMPP φπνπ εγθαζεζηή έλαλ εηθνληθφ server (διδ φηη πεξηέρεη έλαο 

θαλνληθφο server ηα ίδηα πεξηέρεη θαη ν εηθνληθφο server). Όηαλ ιεηηνπξγνχκε 

ηελ θαηαζθεπή ην ειεθηξηθφ ξεχκα θαηεπζχλεηαη ζε θάζε ειεθηξνλφκν (πνπ 

βξίζθνληαη ζε κεκνλνκέλε πιαθέηα) θαη νη ειεθηξνλφκνη κε ηελ ζεηξά ηνπο 

πεξηκέλνπλ εληνιή «άλνημε» απφ ην Arduino, ψζηε λα γίλεη ε θαηαλνκή ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηηο αληνίζηνηρεο κπξίδεο. Η θαηαζθεπή απνηειείηαη 

απφ δπν θάζεο:  

 Σελ απηνκαηε θάζε, φπνπ ειέγρνληαη φιεο νη θαηαλαισηέο ξεχκαηνο 

αλ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ή φρη. 

 Σελ ρεηξνθίλεηε θάζε, φπνπ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή θαη ηνπ γξαθηθνχ 

πεξηβάιινληνο επηιέγνπκε ην άλνηγκα ή ην θιείζηκν ηνπ αληίζηνηρνπ 

θαηαλαισηή ξεχκαηνο 

ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο εθηειείηαη ε απηφκαηε θάζε θαη αθνχ ηειεηψζεη 

απηή ε θάζε ην ζχζηεκα εηζέξρεηαη ζηελ ρεηξνθίλεηε θάζε. ηελ απηφκαηε 

θάζε o θάζε θαηαλαισηήο ξεχκαηνο ρξεηάδεηαη θάπνην ρξφλν 

ελεξγνπνίεζεο, ψζηε λα ειεγρζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ, απηφο ν ρξφλνο 

ππνινγίδεηαη ζηα 2 δεπηεξφιεπηα. Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη ν ρξφλνο φπνπ 

απελεξγνπνηήηαη ν έλαο θαηαλαισηήο ξεχκαηνο θαη ελεξγνπνηήηαη ν 

επφκελνο, απηή ε δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη 1 δεπηεξφιεπην γηα ηελ 

νινθιήξεζε ηεο. Δπηιέμακε ην ρξφλν ην 2 δεπηεξνιέπησλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ θαηαλαισηή ξεχκαηνο επεηδή κεηά απφ δνθηκέο (ησλ 2 δεπηεξνιέπησλ 

θαη θάησ) θξίλακε φηη δελ πξνιακβαίλεη λα γίλεη ν έιεγρνο απφ ην 

πξφγξακκα, νπφηε θξίλακε απαξαίηεηα ηα 2 δεπηεξφιεπηα. Σψξα φηαλ ε 

θαηαζθεπή κπαίλεη ζε ρεηξνθίλαηε θάζε ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

ζηαιεί ε εληνιή ελεξγνπνίεζεο ηνπ θάζε θαηαλαισηή ελέξγεηαο είλαη 0.5 

δεπηεξφιεπηα. 

 

11.2 Πξόγξακκα πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηελ θαηαζθεπή καο 

   Η θαηαζθεπή καο απνηειείηαη θαη απφ hardware θαη απφ software. To 

hardware ην αλαιχζακε, ην software απνηειείηε απφ θψδηθα 
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PHP/HTML/JQUERY θαη απφ θψδηθα ηεο γιψζζαο ηνπ Arduino. Απηνί νη 

δπν θψδηθεο ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα πεηχρνπκε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θαηαζθεπήο καο. Ο θψδηθαο απηφο παίδεη ζπκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαζθεπήο 

καο επεηδή εμαξηάηαη αλ ζα αλνίμνπκε ή ζα θιείζνπκε κηα ζπζθεπή. 

Δπηπιένλ έρεη γίλεη ε εγγξαθή θψδηθα PHP φπνπ ειέγρεη αλ ππάξρεη 

θακνηά βιάβε ζηνπο θαηαλαισηέο ξεχκαηνο ή φρη, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε 

λα θαηαιάβνπκε αλ ν αληνίζηνηρνο θαηαλαισηήο ξεχκαηνο ζέιεη 

αληηθαηάζηαζε. Γηα λα πεηχρνπκε φια ηα παξαπάλσ, ρξεηάδεηαη ε 

επηθνηλσλία δχν ζπζθεπψλ κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ Wi-Fi γηα απηφ ην ιφγν 

θάλνπκε ρξήζε νξηζκέλσλ ζπλαξηήζεσλ φπνπ κέζσ απηψλ ησλ 

ζπλαξηήζεσλ γίλεηαη αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ πειάηε (client), πνπ 

ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ν Arduino, θαη εμππεξεηεηή (server), πνπ ζηελ 

πεξίπησζε είλαη ν ππνινγηζηήο. Παξαθάησ θαίλεηαη ην γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο πνπ κέζσ απηνχ επηιέγνπκε αλ ζα αλνίμεη ή ζα 

θιείζε ν αληίζηνηρνο θαηαλαισηήο ξεχκαηνο. 

 

   ηελ παξαπάλσ εηθφλα πάλσ αξηζηεξά είλαη ηα απνηειέζκα απφ ηελ 

ιεηηνπξγεία ειέγρνπ νξζφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ ξεχκαηνο γηα ην αλ 

ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ή φρη. 
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11.2.1 Κώδηθαο HTML, PHP, JQUERY ν νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ θαηαζθεπή καο 

 

 Κώδηθαο index1.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο εθαλίδεη ην Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηεο εθαξκνγήο 

καο. Όηαλ θνξηψλεηε ν παξαθάησ θψδηθαο εκθαλίδνληαη 5 θνπκπηά on-off, 

πνπ ην έλα απφ απηά αληηπξνζσπεχεη ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηελ 

απελεξγνπνίεζε ηεο γεληθήο παξαρήο ξεχκαηνο θαη ηα άιια 4 θνπκπηά 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πφηε ζα ελεξγνπνηεζνχλ νη 4 θαηαλαισηέο ξεχκαηνο 

θαη ην πφηε φρη. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ ελεξγνπνίεζε κηα εθησλ 4 

θαηαλαισηψλ ξεχκαηνο είλαη λα είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο γεληθή παξνρήο 

ξεχκαηνο.  

<?php 

   session_start(); 

   include 'connector.php';  

   $con = new Connector(); 

   $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where      

                                         name='Led'"); 

   $r = $res->fetch(); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

   <html lang="en"> 

      <head> 

         <meta ttp-equiv="Content-Type" Content="text/html; charset=utf-8"> 

         <link rel="stylesheet" href="jqx.base.css" type="text/css" />           

         <link rel="stylesheet" href="jqx.classic.css" type="text/css" />     

         <script type="text/javascript" src="jquery-1.11.1.min.js"></script> 

         <script type="text/javascript" src="jqxcore.js"></script>     

             <script type="text/javascript" src="jqxswitchbutton.js"></script> 

             <script type="text/javascript" src="js/jquery.session.js"></script> 

             <script type="text/javascript"> 
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$(document).ready(function (){ 

   var GeneralAutomatation;     

   $("#jqxButton").jqxSwitchButton({ theme: 'classic', width: '100', height:'30',  

                                                         checked: false });                                                     

   $("#ButtonGeneralAutomatation").jqxSwitchButton({ theme: 'classic',  

                                                     width: '100', height: '30', checked: false }); 

   $("#ButtonDevice2").jqxSwitchButton({ theme: 'classic', width: '100',  

                                                                  height: '30', checked: false }); 

   $("#ButtonDevice3").jqxSwitchButton({ theme: 'classic', width: '100',  

                                                                  height: '30', checked: false }); 

   $("#ButtonDevice4").jqxSwitchButton({ theme: 'classic', width: '100',  

                                                                  height: '30', checked: false }); 

    $("#TextGA2").html("Ο γεληθφο απηνκαηηζκφο είλαη θιεηζηφο"); 

    $("#eventlog2").html("Η ζπζθεπή 1 είλαη θιεηζηή"); 

    $("#TextD2-2").html("Η ζπζθεπή 2 είλαη θιεηζηή"); 

    $("#TextD3-2").html("Η ζπζθεπή 3 είλαη θιεηζηή"); 

    $("#TextD4-2").html("Η ζπζθεπή 4 είλαη θιεηζηή"); 

$("#jqxButton").change(function(){ 

   var checkedDevice1 = $(this).val(); 

      $.ajax({ 

         url: "GetValueOfGeneralAutomatation.php",success:  

         function(returnhtml){ 

            GeneralAutomatation = returnhtml; 

            if (GeneralAutomatation === '0'){ 

               alert('GeneralAutomatation is 0'); 

               if (checkedDevice1 === true){ 

                  $.ajax({ 

                     url: "DeviceOne.php",success:     

                 function(returnValueOfD1WOn){ 

                    $("#eventlog2").html("Η ζπζθεπή 1 είλαη αλνηρηή");} }); } 

           if (checkedDevice1 === false){ 
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              $.ajax({ 

                 url: "DeviceOneOFF.php",success:  

                 function(returnValueOfD1WOff){ 

                    $("#eventlog2").html("Η ζπζθεπή 1 είλαη θιεηζηή");} });} } } }); });        

$("#ButtonDevice2").change(function(){ 

   var checkedDevice2 = $(this).val(); 

   $.ajax({ 

      url: "GetValueOfGeneralAutomatation.php",success:     

      function(returnhtml){ 

         GeneralAutomatation = returnhtml; 

         if (GeneralAutomatation === '0'){ 

            if (checkedDevice2 === true){  

               $.ajax({ 

                  url: "DeviceTwoOn.php",success:        

                  function(returnValueOfD2WOn){ 

                     $("#TextD2-2").html("Η ζπζθεπή 2 είλαη αλνηρηή");} }); } 

            if (checkedDevice2 === false){ 

               $.ajax({ 

                  url: "DeviceTwoOFF.php", 

                  success: function(returnValueOfD2WOFF){ 

                     $("#TextD2-2").html("Η ζπζθεπή 2 είλαη θιεηζηή");}});}}}});});         

$("#ButtonDevice3").change(function(){ 

   var checkedDevice3 = $(this).val(); 

      $.ajax({ 

         url: "GetValueOfGeneralAutomatation.php", 

         success: function(returnhtml){ 

            GeneralAutomatation = returnhtml; 

                if (GeneralAutomatation === '0'){ 

                   if (checkedDevice3 === true){ 

                      $.ajax({ 

                         url: "DeviceThreeON.php", 

                         success: function(returnValueOfD3WOn){ 
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                            $("#TextD3-2").html("Η ζπζθεπή 3 είλαη αλνηρηή");}});} 

                   if (checkedDevice3 === false){ 

                      $.ajax({ 

                         url: "DeviceThreeOFF.php", 

                         success: function(returnValueOfD3WOFF){                                                       

                            $("#TextD3-2").html("Η ζπζθεπή 3 είλαη θιεηζηή");}});}}}}); 

}); 

$("#ButtonDevice4").change(function(){  

   var checkedDevice4 = $(this).val(); 

      $.ajax({ 

      url: "GetValueOfGeneralAutomatation.php", 

      success: function(returnhtml){ 

         GeneralAutomatation = returnhtml; 

            if (GeneralAutomatation === '0'){ 

               if (checkedDevice4 === true){ 

                  $.ajax({ 

                     url: "DeviceFourON.php", 

                     success: function(returnValueOfD4WOn){ 

                        $("#TextD4-2").html("Η ζπζθεπή 4 είλαη αλνηρηή");}});} 

               if (checkedDevice4 === false){ 

                  $.ajax({ 

                     url: "DeviceFourOFF.php", 

                     success: function(returnValueOfD4WOFF){ 

                        $("#TextD4-2").html("Η ζπζθεπή 4 είλαη θιεηζηή");}});}}}});}); 

             

             

$("#ButtonGeneralAutomatation").bind('change', function (event) { 

   var checkedGA1 = event.args.check; 

      if (checkedGA1 === true){ 

         $.ajax({ 
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            type : "POST", 

            url: "GeneralAutpmatationON.php", success: function(returnhtml){ 

               $("#TextGA2").html("Ο γεληθφο απηνκαηηζκφο είλαη αλνηρηνο"); }});} 

      else{ 

         $.ajax({ 

            type : "POST", 

            url: "GeneralAutpmatationOFF.php", success: function(returnhtml){  

               $("#TextGA2").html("Ο γεληθφο απηνκαηηζκφο είλαη  

               θιεηζηφο");}});}});}); 

       </script> 

</head> 

<body class='default'> 

   <table align="center" border="1"> 

      <tr align="center"> 

         <td>                                                                                       

            <h4>Γεληθφο Απηνκαηηζκφο</h4> 

            <div id='ButtonGeneralAutomatation'></div><br /><br /> 

            <div id='TextGA1'></div> 

         </td> 

         <td rowspan="5" align="center"> 

            <div id='TextGA2'></div> 

            <div id='eventlog2'></div> 

            <div id='TextD2-2'></div> 

            <div id='TextD3-2'></div> 

            <div id='TextD4-2'></div> 

         </td> 

      </tr>                                                                                                          

      <tr align="center"> 

         <td> 

            <h4>πζθεπή 1</h4> 

                <div id='jqxButton'></div><br /><br /> 

                <div id='eventlog1'></div> 

             </td> 

          </tr> 
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          <tr align="center"> 

             <td> 

                <h4>πζθεπή 2</h4> 

                <div id='ButtonDevice2'></div><br /><br /> 

                <div id='TextD2-1'></div> 

             </td> 

          </tr> 

          <tr align="center"> 

             <td> 

                <h4>πζθεπή 3</h4> 

                <div id='ButtonDevice3'></div><br /><br /> 

                <div id='TextD3-1'></div> 

             </td> 

          </tr> 

          <tr  align="center"> 

             <td> 

                <h4>πζθεπή 4</h4> 

                <div id='ButtonDevice4'></div><br /><br /> 

                <div id='TextD4-1'></div> 

             </td> 

          </tr> 

       </table>                                                                                              

    </body> 

 </html> 

 

 Κώδηθαο GeneralAutpmatationON.php ζειίδαο 

   Καηά ηελ θφξησζε ηνπ παξαθάησ θψδηθα, απηφ πνπ γίλεηαη εηλαη λα 

αιιάδεη ηελ θαηαζηάζε ηεο γεληθήο παξνρήο ηζρχνο, απφ „0‟ ζε „1‟ 

αιιάδνληαο ηελ ηηκή ηνπ αληνίζηνηρνπ θειηνχ ηνπ πίλαθα πνπ ππάξρεη ζηελ 

βάζε δεδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα δηαβάδεηε απηή ε ηηκή θαη ηφηε 

ελεξγνπνηείηαη ε γεληθή παξνρή ηζρχνο κε λα παξέρεη ηζρχε γηα θάζε πξίδα. 
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<?php 

                session_start(); 

                include 'connector.php'; 

                $con = new Connector(); 

                $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

                GeneralAutomatation='0' WHERE name='Led'"); 

                $res->execute(); 

                $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

                name='Led'"); 

                $r = $res->fetch(); 

                $OldValueOfDvice = $r['value']; 

                $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

                $OldValueOfDviceArray[4] = '#'; 

                $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

                $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

                value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

                $res->execute(); 

                header('Location: LedOn.php');     

           ?> 

 

 Κώδηθαο GeneralAutpmatationOFF.php ζειίδαο 

   Υξεζηκνπνηήζακε απηφλ ηνλ θψδηθα ψζηε λα κπνξνχκε λα θιείζνπκε ην 

πξσηεχνλ θχθισκα ηζρχνο. To πξσηεχνλ θχθισκα ηζρχνο θιείλεηαη σο 

εμήο. ηελ αξρή δηαβάδνπκε ηελ κεηαβιεηή ηνπ δεπηεξεχσλ θπθιψκαηνο 

ηζρχνο απφ ηελ βάζε καο, φπνπ απηή ε κεηαβιεηή πεξηέρεη κηα ηηκή απφ 

ζχκβνια, φπνπ ε „#‟ αληηζηνηρεί ζην ινγηθφ 1 (γηα άλνηγκα ηεο ζπζθεπήο) 

θαη ην „@‟ αληηζηνηρεί ζην ινγηθφ 0 (γηα θιείζηκν ηεο ζπζθεπήο). ηελ 

ζπλέρεηα αιιάδνπκε απηήλ ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ζε 5 ζχκβνια „@‟. Σν 

ηειεπηαίν ζχκβνιν πνπ έρνπκε νξίζεη ζηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο είλαη γηα ην 

θιείζηκν ηνπ πξσηεχνλ θχθισκαηνο ηζρχνο. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε 

κε ηελ θαηλνχξγηα ηηκή πνπ νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ 

εθηππψλνπκε ηελ κεηαβιεηή σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε 
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απνηέιεζκα λα δηαβαζηεί απφ ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα 

κε ηελ HTTP-HyperText Transfer Protocol (Πξσηφθνιιν Μεηαθνξάο 

Τπεξθεηκέλνπ) εξψηεζε  πνπ ζηέιλεη ν client ζηνλ server. Δμππεξεηεηήο 

είλαη έλα πιηθφ ή θαη ινγηζκηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηελ παξνρή δηάθνξσλ 

ππεξεζηψλ, εμππεξεηψληαο αηηήζεηο άιισλ πξνγξακκάησλ, γλσζηνχο σο 

client (πειάηεο) πνπ κπνξνχλ λα ηξέρνπλ ζηνλ ίδην ππνινγηζηή ή ζε 

ζχλδεζε κέζσ δηθηχνπ. Ωο πειάηεο (client) ζεσξνχκε είηε θάπνην 

ινγηζκηθφ είηε θάπνην πιηθφ πνπ επηθνηλσλεί θαη ππνβάιεη αηηήκαηα ζηνλ 

εμππεξεηεηή. 

 

<?php 

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET         

    GeneralAutomatation='1' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 

    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where     

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 

    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[0] = '@'; 

    $OldValueOfDviceArray[1] = '@'; 

    $OldValueOfDviceArray[2] = '@'; 

    $OldValueOfDviceArray[3] = '@'; 

    $OldValueOfDviceArray[4] = '@'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 
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    header('Location: LedOn.php'); 

?> 

 

 Κώδηθαο DeviceOne.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο αιιάδεη ηνλ πξψην ραξαθηήξα „@‟ κε ηνλ 

ραξαθηήξα „#‟.Η αιιαγή απηή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πξψηεο ζπζθεπήο 

απφ θιεηζηεί ζε αλνηρηή. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε κε ηελ θαηλνχξγηα 

ηηκή πνπ νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ εθηππψλνπκε ηελ 

κεηαβιεηή σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε απνηέιεζκα λα 

δηαβαζηεί απφ ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα κε ηελ HTTP 

εξψηεζε  πνπ ζηέιλεη ν client ζηνλ server. 

 

<?php 

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 

    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 

    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[0] = '#'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 

    header('Location: LedOn.php'); 

?>  
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 Κώδηθαο DeviceOneOFF.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο αιιάδεη ηνλ πξψην ραξαθηήξα „#‟ κε ηνλ 

ραξαθηήξα „@‟.Η αιιαγή απηή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πξψηεο 

ζπζθεπήο απφ αλνηρηή ζε θιεηζηεί. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε κε ηελ 

θαηλνχξγηα ηηκή πνπ νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ 

εθηππψλνπκε ηελ κεηαβιεηή σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε 

απνηέιεζκα λα δηαβαζηεί απφ ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα 

κε ηελ HTTP εξψηεζε  πνπ ζηέιλεη ν client ζηνλ server. 

 

<?php 

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 

    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 

    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[0] = '@'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 

    header('Location: LedOn.php'); 

?> 
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 Κώδηθαο DeviceTwoOn.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο αιιάδεη ηνλ δεχηεξν ραξαθηήξα „@‟ κε ηνλ 

ραξαθηήξα „#‟.Η αιιαγή απηή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο δεχηεξεο 

ζπζθεπήο απφ θιεηζηεί ζε αλνηρηή. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε κε ηελ 

θαηλνχξγηα ηηκή πνπ νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ 

εθηππψλνπκε ηελ κεηαβιεηή σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε 

απνηέιεζκα λα δηαβαζηεί απφ ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα 

κε ηελ HTTP εξψηεζε  πνπ ζηέιλεη ν client ζηνλ server. 

 

<?php 

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 

    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 

    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[1] = '#'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET    

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 

    header('Location: LedOn.php'); 

?> 

 

 Κώδηθαο DeviceTwoOFF.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο αιιάδεη ηνλ δεχηεξν ραξαθηήξα „#‟ κε ηνλ 

ραξαθηήξα „@‟.Η αιιαγή απηή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο δεχηεξεο 

ζπζθεπήο απφ αλνηρηή ζε θιεηζηεί. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε κε ηελ 

θαηλνχξγηα ηηκή πνπ νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ 
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εθηππψλνπκε ηελ κεηαβιεηή σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε 

απνηέιεζκα λα δηαβαζηεί απφ ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα 

κε ηελ HTTP εξψηεζε  πνπ ζηέιλεη ν client ζηνλ server. 

 

<?php 

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 

    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 

    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[1] = '@'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 

    header('Location: LedOn.php'); 

?> 

 

 Κώδηθαο DeviceThreeON.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο αιιάδεη ηνλ ηξίην ραξαθηήξα „@‟ κε ηνλ ραξαθηήξα 

„#‟.Η αιιαγή απηή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξίηεο ζπζθεπήο απφ θιεηζηεί 

ζε αλνηρηή. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε κε ηελ θαηλνχξγηα ηηκή πνπ 

νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ εθηππψλνπκε ηελ κεηαβιεηή 

σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε απνηέιεζκα λα δηαβαζηεί απφ 

ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα κε ηελ HTTP εξψηεζε  πνπ 

ζηέιλεη ν client ζηνλ server. 
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<?php  

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 

    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 

    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[2] = '#'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET      

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 

    header('Location: LedOn.php'); 

?> 

 

 Κώδηθαο DeviceThreeOFF.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο αιιάδεη ηνλ ηξίην ραξαθηήξα „#‟ κε ηνλ ραξαθηήξα 

„@‟.Η αιιαγή απηή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξίηεο ζπζθεπήο απφ 

αλνηρηή ζε θιεηζηεί. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε κε ηελ θαηλνχξγηα ηηκή 

πνπ νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ εθηππψλνπκε ηελ 

κεηαβιεηή σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε απνηέιεζκα λα 

δηαβαζηεί απφ ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα κε ηελ HTTP 

εξψηεζε  πνπ ζηέιλεη ν client ζηνλ server. 

 

<?php  

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 
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    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 

    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[2] = '@'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 

    header('Location: LedOn.php'); 

?> 

 

 Κώδηθαο DeviceFourON.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο αιιάδεη ηνλ ηέηαξην ραξαθηήξα „@‟ κε ηνλ 

ραξαθηήξα „#‟.Η αιιαγή απηή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ηέηαξηεο 

ζπζθεπήο απφ θιεηζηεί ζε αλνηρηή. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε κε ηελ 

θαηλνχξγηα ηηκή πνπ νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ 

εθηππψλνπκε ηελ κεηαβιεηή σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε 

απνηέιεζκα λα δηαβαζηεί απφ ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα 

κε ηελ HTTP εξψηεζε  πνπ ζηέιλεη ν client ζηνλ server. 

 

<?php  

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 

    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 
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    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[3] = '#'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 

    header('Location: LedOn.php'); 

?> 

 

 Κώδηθαο DeviceFourOFF.php ζειίδαο 

   Ο παξαθάησ θψδηθαο αιιάδεη ηνλ ηέηαξην ραξαθηήξα „@‟ κε ηνλ 

ραξαθηήξα „#‟.Η αιιαγή απηή αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ηέηαξηεο 

ζπζθεπήο απφ αλνηρηή ζε θιεηζηεί. Σέινο ελεκεξψλνπκε ηελ βάζε κε ηελ 

θαηλνχξγηα ηηκή πνπ νξίζακε γηα ηελ θαηαζθεπή καο θαη επηπιένλ 

εθηππψλνπκε ηελ κεηαβιεηή σο απάληεζε ηνπ server (εμππεξεηεηήο), κε 

απνηέιεζκα λα δηαβαζηεί απφ ηνλ client (πειάηε) ηνπ Arduino ζχκθσλα 

κε ηελ HTTP εξψηεζε  πνπ ζηέιλεη ν client ζηνλ server.  

<?php  

    session_start(); 

    include 'connector.php'; 

    $con = new Connector(); 

    $res = $con->prepare("Select value From on_or_off Where  

    name='Led'"); 

    $r = $res->fetch(); 

    $OldValueOfDvice = $r['value']; 

    $OldValueOfDviceArray = str_split($OldValueOfDvice); 

    $OldValueOfDviceArray[3] = '@'; 

    $NewValueWithChange = implode($OldValueOfDviceArray); 

    $res = $con->prepare("UPDATE on_or_off SET  

    value='$NewValueWithChange' WHERE name='Led'"); 

    $res->execute(); 
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    header('Location: LedOn.php'); 

?> 
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Κεθάιαην 12 – πκπεξάζκαηα θαη κειινληηθέο πξνζζήθεο 

 

12.1 Δπεθηάζεηο θαη κειινληηθέο πξνζζήθεο 

Οη επεθηάζεηο ζε απηήλ ηελ ζπζθεπή είλαη πάξα πνιιέο. Γηα ιφγνπο κηθξνχ 

budget ε παξνχζα θαηαζθεπή δελ έρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο. Οη κειινληηθέο 

επεθηάζεηο ζα κπνξνχζακε λα είλαη εμήο : Δπείδε ρξεηζηκνπνηνχκε ην Wi-

Fi Shield ηνπ Arduino θαη φπσο είπακε παξαπάλσ ρξεζηκνπνηεί ηηο 6 

εμφδνπο ηνπ Arduino γηα άινπο ζθνπνχο, κηα επέθηαζε ζα ήηαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε 2 απνθσδηθνπνηεηέο 3 ζε 8, δειαδή έλα ζχζηεκα πνπ 

δέρεηαη 3 εηζφδνπο θαη εμέξρνληαη απφ απηφ 8 εμφδνη. Μπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε 2 απνθσδηθνπνηεηέο ησλ 3σλ εηζφδσλ επεηδή νη εμφδνη 

πνπ παίξλνπκε απν ην Arduino είλαη 6 (3+3). Μηα άιιε επέθηαζε πνπ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είλαη λα εθκεηαιεπηνχκε θαη ηηο 8 εμφδνπο 

ησλ δχν απσθνδηθνπνηεηψλ θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζε έλα 

απσθνδηθνπνηεηή 16 ζε 64. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα ειέμνπκε 

κέρξη θαη 64 ζπζθεπέο. Δπηπιένλ κηα θαιή επέθηαζε ηεο θαηαζθεπήο είλαη 

λα ηνπνζεηεζνχλ κεηξεηέο ηζρχνο θαη λα θαηαγξάθνληαη ζε κία βάζε 

δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

ζπζθεπψλ καο θαη λα κπνξνχκε λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. 

 

 

12.2 Μειινληηθά ζελάξηα 

   Θα κπνξνχζακε λα ειέγρνπκε έλα κεραληζκφ γηα ην θιείζηκν ηνλ 

παξαζχξσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ζα κπνξνχζακε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο θίλεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ρψξνπ, ψζηε λα έρνπκε εμνηθνλφκεζε ζεξκνθξαζίαο, επηπιένλ ζα 

κπνξνχζακε λα ειέμνπκε ηελ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ λέξνπ, ηηο πφξηεο ηνπ 



 

 

 

Επιτήρηςη οικείασ μέςω Wi-Fi  116 

 

ζπηηηνχ ή ηελ γθαξαδφπνξηα. Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα πξνζζέζνπκε θαη 

έλα ζχζηεκα ζπλαξγεκνχ. 
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Κεθάιαην 13 - Βηβιηνγξαθία  

13.1 Βηβιηνγξαθία ηζηνζειηδώλ 

1. http://anamorfosi.teicm.gr/paradotea/pps2_d_3_3/ikoniko_electric_ci

rcuits/askisi_5.1.html 

2. http://www.ntra.gov.eg/uploads/technical%20material/Wi-

Fi%20report.pdf 

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Service_set_(802.11_network) 

4. http://searchnetworking.techtarget.com/definition/peer-to-peer 

5. http://www.cloudbus.org/papers/P2PbasedContentSharing.pdf 

6. http://el.wikipedia.org/wiki/Ραδηνθχκαηα 

7. http://perifysikhs.files.wordpress.com/2011/05/waves-part3.pdf 

8. http://www.webopedia.com/TERM/C/client.html 

9. http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11#802.11-

1997_.28802.11_legacy.29 

10. http://en.wikipedia.org/wiki/Syncword 

11. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%84%

CE%B5%CE%BC 

12. http://en.wikipedia.org/wiki/Base_station 

13. http://en.wikipedia.org/wiki/Device_driver 

14. http://en.wikipedia.org/wiki/Residential_gateway 

15. http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance 

16. http://el.wikipedia.org/wiki/Plug-in 

17. http://techterms.com/definition/thirdparty 
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