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Περιοχή Κάλυψης

Απεικονίζονται οι 

κύριοι κόμβοι 

διανομής. 

20 Κτίρια

40 Κοινότητες

~250 Συστήματα 
Mikrotik



Κάλυψη με Ασύρματα συστήματα 5GHz

Περισσότερα από 

100 συστήματα 

RB750, SXT, RB433 

υποστηρίζουν την 

ευρύτερη περιοχή 

με ασύρματες 
ζεύξεις στα 5GHz. 

H ενδο-διαδικτυακή 

δρομολόγηση 

υποστηρίζεται με 
OSPF.

Οι συνδέσεις όλες 
είναι τύπου WDS. 

Γίνεται χρήση 

πρωτοκόλλων 
Nstreme NV2.



Δίκτυο οπτικών ινών της πόλης

Περισσότερα απο  

38 δρομολογητές 

υποστηρίζουν τα 

κτήρια που 

συνδέονται στο 

δίκτυο οπτικών 
ινών. 

H ενδο-διαδικτυακή 

δρομολόγηση (και 

“ενοποίηση 

δικτύων” 

υποστηρίζεται 
μέσω OSPF.

“VLAN  Q-in-Q στο 
ΜΑΝ” 



Διασύνδεση απομακρυσμένων κτηρίων μέσω οπτικών ινών

Κεντρικά κτίρια σε αποστάσεις 

μεγαλύτερες των 10Km 

συνδέονται μεσω οπτικών ινών 

με CRS112.



Χρήση Dude server

Dude Server 

είναιεγκατεστημένος σε 
ένα CCR1036-12G-4S.

Παρουσιάζει μία 

εκτεταμένη προβολή 
του δικτύου. 

(Η πρώτη και βασική 

έκδοση έγινε από το 

κέντρο δικτύων του 

Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων)



Dude Server στο CCR

Περιέχει 

περισσότερες από 

800 διεπαφές 

συστημάτων και 

υποστηρίζεται τα 
τελευταία 10 χρόνια.

Είναι εγκατεστημένο 

στον κόμβο του 

Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων από το 

οποίο και 

δημιουργήθηκε η 
πρώτη έκδοση.



Εικόνα Dude για το ενοποιημένο δίκτυο



Λειτουργικά Ενοποιημένο Οπτικό 
Δίκτυο των κτιρίων της Πόλης



Δίκτυο OSPF (Ζώνες-Areas)

Γίνεται χρήση του OSPF έτσι ώστε να ανακοινώνονται οι δρομολογήσεις/δίκτυα του κεντρικού 

δρομολογητή σε όλα τα κτίρια είτε βρίσκονται στο οπτικό δίκτυο (backbone area) ή “πίσω” 
από ασύρματες ζεύξεις (area 101).  

- 50 γείτονες στην ζώνη 101.

- 32 γείτονες στην ζώνη κορμού.



Δίκτυο OSPF

Περισσότερα από 300 δίκτυα ανακοινώνονται χωρίς να χρειάζεται να γίνονται ρυθμίσεις στους 
δρομολογητές κάθε κτιρίου όταν απαιτείται αλλαγή ή προσθήκη δρομολόγησης.

Αποφεύγεται η δημιουργία ενός LAN με 800 χρήστες!!!

Περιορίζονται πιθανά προβλήματα εντός κτιρίου (αποφυγή loop σε όλο το δίκτυο)

Μπορεί ένα υπολογιστής να επικονωνεί με οποιοδήποτε που βρίσκεται σε άλλο κτίριο χωρίς και 
σε άλλο δίκτυο χωρίς επιπλέον ρυθμίσεις NAT. 



Δίκτυο OSPF Interfaces

Οι κύριες διεπαφές (interfaces) για τους βασικούς τύπους OSPF.

Ενα τύπος broadcast και ένας τύπος ΝΒΜΑ για τις ασύρματες ζεύξεις.

Το ΝΒΜΑ αφορά τα κτίρια πίσω από ασύρματες ζεύξεις 5GHz και επιλέχθηκε για να μειώσει τα 
“hello” broadasts και να μην επιβαρύνεται το ασύρματο δίκτυο (2x50 συστήματα=100 + Wifi) 

Priority = 1

Designated Router



Δίκτυο OSPF Instances

Οι ρυθμίσεις για την “μετάδοση” των δρομολογήσεων στους γειτονικούς δρομολογητές.

Και τα 2 instances είναι o designated router



Δίκτυο OSPF Δίκτυα

Τα κύρια δίκτυα που ανακοινώνονται μέσω OSPF σε όλους τους δρομολογητές



Δίκτυο OSPF Neighbors

Μία τυπική προβολή των γειτόνων στις 2 ζώνες όπως διαχωρίζονται για τα κτίρια στο δίκτυο 
οπτικών ινών και στα κτίρια με ασύρματες ζεύξεις.   



Δίκτυο OSPF – Client στο δίκτυο κορμού

Οι ρυθμίσεις OSPF στους περιφερειακούς δρομολογητές του δικτύου κορμού γίνεται με κάποιες 

διαφοροποιήσεις και Priority=0 (dr other) στο κεντρικό interface του δικτύου κορμού που είναι 
και το router id.

Επιπλέον κάθε περιφερειακός δρομολογητής ανακοινώνει και τα δικά του (τοπικά) δίκτυα στους 
“γειτονικούς” δρομολογητές της ζώνης. 



Δίκτυο OSPF – Client στο δίκτυο 5GHz

Οι ρυθμίσεις OSPF στους περιφερειακούς δρομολογητές που βρίσκονται πίσω από το 

ασύρματο δίκτυο γίνενται με κάποιες διαφοροποιήσεις και Priority=0 (dr other) στο κεντρικό 

interface του δικτύου κορμού που είναι και το router id. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί η NBMA 
ζώνη 101 (area 101).

Επιπλέον κάθε περιφερειακός δρομολογητής ανακοινώνει και τα δικά του (τοπικά) δίκτυα στους 
“γειτονικούς” δρομολογητές της ζώνης. 



Δημόσιο Δίκτυο Πρόσβασης 
2GHz



Δημόσιο Δίκτυο Πρόσβασης 2GHz

Στο δίκτυο υπάρχουν 

περισσότερα από  50 

RBMetal 2SHPn τα 

οποία παρέχουν 
δημόσια πρόσβαση.  

Έχει σχεδιαστεί ένα 

διακριτό VLAN στο 

οποίο ανήκουν τα 

ασύρματα hotspot είτε 

βρίσκονται στο οπτικό 

δίκτυο κορμού είτε 

βρίσκονται στο δίκτυο 
ζεύξεων 5GHz.



Δημόσιο Δίκτυο Πρόσβασης 2GHz

Ανάλογα με την 

εγκατάσταση σε 

εσωτερικό ή εξωτερικό 

χώρο ρυθμίζεται το 

κάθε σύστημα 

ανάλογα με τους 

κανονισμούς και την 
ισχύ της κεραίας.



Δημόσιο Δίκτυο Πρόσβασης 2GHz (Leases)

Η διαχείριση των 

leases για τους 

επισκέπτες του 

ασύρματου δικτύου 

γίνεται μέσω DHCP 

server ο οποίος γενικά 

έχει μικρό lease time (1 
hour – 4 hours).

Στην εικόνα φαίνονται 

64 leases με lease time 
1 hour.



Δημόσιο Δίκτυο Πρόσβασης 2GHz (Leases)

Η διαχείριση των 

leases για τους 

επισκέπτες του 

ασύρματου δικτύου 

γίνεται μέσω του on-

lease-script το οποίο 

εγκαθίσταται και 

εκτελείται σε κάθε 

συσκευή που παρέχει 
DHCP σε χρήστες.

Από τα στατιστικά του 

lease βλέπουμε ότι 

συνολικά συνδέονται 

κάθε μέρα περίπου 

5000 χρήστες στa 
συστήματα WiFi. 

:local serverUrl "http://xx.yy.zz.ww:8085/api/logger";

:local serverOut "http://xx.yy.zz.ww:8085/api/former";

:if ([:tonum $leaseBound] = 1) do={

:log info "lease mac: $leaseActMAC bound";

:local Gvars "?ipA=$leaseActIP";

:set Gvars ($Gvars."&maC=$leaseActMAC");

:set Gvars ($Gvars."&area=PLATEIA");

/tool fetch mode=http url=($serverUrl.$Gvars) output=none;

}

:if ([:tonum $leaseBound] = 0) do={

:log info "lease mac: $leaseActMAC NOT bound";

:local Gvars "?ipA=$leaseActIP";

:set Gvars ($Gvars."&maC=$leaseActMAC");

:set Gvars ($Gvars."&area=PLATEIA");

/tool fetch mode=http url=($serverOut.$Gvars) output=none;

}

[admin@RB2PL] > /ip dhcp-server set 0 lease-script=script1 



Δημόσιο Δίκτυο Πρόσβασης 2GHz (Monitor)

- Ένας node.js server λαμβάνει τα δεδομένα από τα public wifis (μπορεί να λάβει από οποιοδήποτε 

dhcp lease script)

- O node.js server αποθηκεύει τα leases σε βάση δεδομένων



Δίκτυο Ζεύξεων 5GHz



Wireless 5GHz AP with NV2

Σε όλες τις ζεύξεις 
5GHz γίνεται χρήση 

nv2-nstreme.

Επιπλέον όλες οι 

ζεύξεις υλοποιούνται 

μέσω WDS ώστε να 

ενοποιείται το 

ενσύρματο με το 

ασύρματο δίκτυο σε 

ένα εκτεταμμένο 
δικτύο.



Wireless 5GHz High Performance 

Point-to-Point bridge σε απόσταση 

10Κm με χρήση NetMetal5.



Στατιστικές Πληροφορίες Χρήσης



Κεντρικός Δρομολογητής CCR-1036

Περιέχει 

περισσότερους 

από 200 “γείτονες” 
Mikrotik 



Μέση κίνηση (περίοδος 2 μηνών)

~15 TeraByte / 
μήνα

34 Terabyte σε 
76 ημέρες



Ταχύτητα δικτύου οπτικών ινών

15 Km fiber optic link 

Ταχύτητα μεγαλύτερη 
από 300Mbps



Main Router CCR-1036 Connections

5000 χρήστες ανά μήνα

Περισσότερες από 12000 συνδέσεις ανά ημέρα.



Ταχύτητα ασύρματης ζεύξης 5GHz

Η ταχύτητα μίας απλής 

ασύρματης ζεύξης με 

ταχύτητα περίπου 

60Mbps μέσω 
απόστασης 12Km. 



Ευχαριστούμε


