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Το ΙΠΣΥΠ ξεκίνησε τη λειτουργία του 
το 2007, με στόχο να διεξάγει έρευνα 
στην κατεύθυνση της διαχείρισης 
δεδομένων και των πληροφοριακών 
συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Το 
ΙΠΣΥΠ  διευθύνεται από τον Τίμο 
Σελλή, Καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, ενώ η ομάδα του 
αποτελείται από έμπειρους και νέους 
ερευνητές και μηχανικούς. Η έρευνα 
στο ΙΠΣΥΠ κυμαίνεται από βασική μέχρι 
εφαρμοσμένη και ενέχει μια ισχυρή 
συνεργατική συνιστώσα, η  οποία 
εκφράζεται μέσα από εθνικές και 
διεθνείς συνεργασίες με την ερευνητική 
κοινότητα και τη βιομηχανία σε 
καινοτόμα έργα.

Σχετικά με το ΙΠΣΥΠ

       Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και            
                 Προσομοίωσης 
                  Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 
                 Γ. Μπάκου 17, 115 24 Αθήνα

Τηλ:       (+30) 2106990522, 2106990688
Fax:  (+30) 2106990552 
web: http://www.imis.athena-innovation.gr/ 
e-mail:  contact@imis.athena-innovation.gr
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Στόχοι του ‘Εργου

• Η ισχυροποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών 
υποδομών στη συνείδηση και καθημερινή πρακτική 
του πληθυσμού της χώρας

• Η ανάδειξη της ωφέλειας και χρησιμότητας των 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων

• Η ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των 
επιχειρήσεων σχετικά με εναλλακτικές, εξαιρετικά 
επωφελείς χρήσεις των ασύρματων δικτύων

• Η αποτύπωση της τρέχουσας διείσδυσης και όρων 
χρήσης των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων

• Η ενημέρωση κοινού και επιχειρήσεων για όλα τα 
παραπάνω

 

Υπηρεσία Εκτίμησης Θέσης

• Αναπτύχθηκε λογισμικό για τη χαρτογράφηση των 
ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων. Το λογισμικό 
αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε φθηνούς φορητούς 
υπολογιστές (netbooks).  

• Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σύστημα Αποθήκευσης, 
Καθαρισμού και Επεξεργασίας  των χαρτογραφικών 
δεδομένων με δυνατότητα να παράγει χάρτες 
κάλυψης WiFi δικτύων. 

• Αναπτύχθηκαν οι δικτυακές υπηρεσίες για την 
απομακρυσμένη παροχή των εκτιμήσεων θέσης.

• Υλοποιήθηκε λογισμικό «πελάτης» για υπολογιστές 
και κινητά τηλέφωνα που επιτρέπει στις συσκευές 
αυτές να υπολογίζουν τη θέση τους και να κάνουν 
χρήση υπηρεσιών που βασίζονται σε αυτή.

• Για την ανάπτυξη των παραπάνω συστημάτων 
χρησιμοποιήθηκαν γλώσσες προγραμματισμού και 
πακέτα λογισμικόυ ΕΛ/ΛΑΚ όπως C++, gtkmm, curlpp, 
boost, pcap, PostgreSQL, PostGIS, openssl.

 

Παραδοτέα

• Προσφορά του έργου είναι μια νέα Υπηρεσία 
εκτίμησης θέσης η οποία δεν βασίζεται στο Σύστημα 
Παγκόσμιου Εντοπισμού (GPS) αλλά στις υφιστάμενες 
WiFi υποδομές. 

• Προσφέρει σε όλους τους πολίτες 
εκτίμηση θέσης με ακρίβεια συγκρίσιμη 
αυτής του συστήματος GPS (~25 μέτρα 
στο οδικό δίκτυο και τις αστικές περιοχές) 
και βελτιωμένη κάλυψη (~99% στο οδικό 
δίκτυο και τις αστικές περιοχές έναντι 90% 
και 20% του GPS).

• Επιρέπει στη Δημόσια Διοίκηση τη 
δυνατότητα να παράσχει γεωχωρικές 
υπηρεσίες στους πολίτες με τους 
ελάχιστους δυνατούς οικονομικούς και 
τεχνολογικούς φραγμούς.

 

Χαρτογράφηση

• Πραγματοποιήθηκε η χαρτογράφηση 40 δήμων της 
χώρας 12 εκ των οποίων στην περιφέρεια. 

• Στη χαρτογράφηση συμμετείχαν 15 άτομα 
χρησιμοποιώντας 8 οχήματα (6 αυτοκίνητα και 2 
δίκυκλα).

• Ο βασικός εξοπλισμός  περιελάμβανε έναν φθηνό 
φορητό υπολογιστη, WiFi προσαρμογείς, GPS δέκτες 
και GSM αποδιαμορφωτές. 

• Διανύθηκαν 9.720 χιλιόμετρα και καλύφθηκαν δήμοι 
έκτασης 1.203.000 στρεμμάτων στους οποίους 
διαμένουν 3.687.000 κατοίκοι.

• Καταμετρήθηκαν συνολικά 286.581 μοναδικά 
ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα.  

 

Μελέτη Διείσδυσης WiFi

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

• Παράμετροι λειτουργίας των WiFi δικτύων: 
• Ασφάλεια:                    

Το 50% των ασύρματων 
δικτύων δεν 
προστατεύονται από 
ασφαλές πρωτόκολλο 
κρυπτογράφησης.

• Λαμβανόμενη ισχύς: 
Η ισχύς την οποία 
αντιλαμβάνεται 
ένας «πελάτης» 
στις περισσότερες 
περιπτώσεις 
κυμαίνεται μεταξύ    
-95 και -72 dBm.

• Παράγοντες που συσχετίζονται με τη διείσδυση των 
WiFi δικτύων: 

Είσοδημα Μόρφωτικό Επίπεδο 

• Φερόμενοι ως «ευνοικοί»: Εισόδημα, 
Επίπεδο Εκπαίδευσης

• Φερόμενοι ως «αποτρεπτικοί»: Ανεργία 
(ειδικά η ανεργία των νέων), Μικρές Ηλικίες

• Φερόμενοι ως «ουδέτεροι» : Χρήση 
Κτιριών, Φύλο

Ανεργία

• Κανάλια Επικοινωνίας: 
Εκφράζεται μια 
ισχυρή προτίμηση στα 
κανάλια επικοινωνίας 
1, 6, 9 και 11.

 
Οι 28 δήμοι της Αττικής που χαρτογραφήθηκαν

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες στο δικτυακό τόπο του 
έργου (wps.imis.athena-innovation.gr) περιλαμβάνουν:

• Linux
• Microsoft Windows
• Microsoft Windows Mobile 
• Symbian Series 60

• Eκτίμηση θέσης χρησιμοποιώντας το λογισμικό 
Google Gears.

• Λογισμικό «πελάτη» για υπολογιστές και κινητά 
τηλέφωνα. Υποστηριζόμενες πλατφόρμες:

Αναλυτικά πορίσματα στο σύνδεσμο:

http://wps.imis.athena-innovation.gr/


