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Hospitality & Wifi requirements

• Γρήγορο WiFi (κατά προτίμηση χωρίς χρέωση) σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους            
πισίνα , restaurant, bar, conference/meeting rooms και φυσικά στα δωμάτια.

• Εύκολη & γρήγορη πρόσβαση σε περίπτωση που υπάρχει έλεγχος πρόσβασης χρηστών 
μέσω κωδικών πρόσβασης  AAA server ή  Captive Portal.

• Να μπορούν να κάνουν Upload video & και φωτογραφίες σε διάφορες πλατφόρμες   social 
media & φυσικά αποστολή/λήψη email.

• Video & audio streaming. Να χρησιμοποιούν Skype , Viber ,Messenger για προσωπικούς ή 
επαγγελματικούς σκοπούς.

• Να μπορούν να παρακολουθούν HD ποιότητας ταινιών μέσω πλατφορμών (boxset) όπως 
TV on the go, Netflix κλπ.
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Hospitality & Wifi requirements

Το ίντερνετ είναι το πρώτο εργαλείο 
ενημέρωσης και επικοινωνίας για έναν 

επισκέπτη κατά τη διάρκεια των διακοπών του 
και το WiFi  είναι το μέσο πρόσβασης σε αυτό.

Μπείτε στη διαδικασία να αξιολογήσετε  
το επίπεδο του WiFi σας , πριν από τους 

πελάτες σας . Οι υποψήφιοι πελάτες  έχουν 
εικόνα  για το επίπεδο των παροχών σας πριν 
σας επισκεφτούν. 

Όλοι πλέον πριν τη διαδικασία μιας 
ηλεκτρονικής κράτησης επισκέπτονται  

& διαβάζουν γνωστά portals αξιολογήσεων 
πχ  TripAdvisor, Trivago, Expedia, Booking για 
να συγκρίνουν τις επιλογές τους,  βάσει της 
βαθμολογίας τους και των reviews. 

Το διαδίκτυο έχει διαμορφώσει νέα standards στην βιομηχανία του  τουρισμού 
& των κρατήσεων και το wifi είναι ένα από αυτά. 

What does your typical guest need?
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Απαιτήσεις

οι tour operators
προδιαγραφές συμόρφωσης
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Πόσοι γνωρίζουν ότι το 98% των access points 

που κυκλοφορούν στην αγορά υποστηρίζουν 

μια κλήση voip (skype, viber, ); Αν κάποιος είναι 

συνδεδεμένος με skype και συνδεθεί και δεύτερος, 

τότε θα παρουσιάζονται διακοπές στα πακέτα 

δεδομένων και των δύο. 

Οι tour operators επίσης πλέων έχουν διαμορφώσει 
προδιαγραφές συμμόρφωσης για το WiFi και το 
απαιτούν από τις συνεργαζόμενες μονάδες τους. 
Κορυφαίος Ευρωπαϊκός  Tour Operator από το 2017 
έχει θέσει συγκεκριμένες απαιτήσεις προδιαγραφών 
βάσης υποδομής και λειτουργίας του wifi των 
ξενοδοχειακών μονάδων με τις οποίες συνεργάζεται 
στη Κρήτη. Μεταξύ των άλλων απαιτεί : 

   Πραγματική ταχύτητα  τουλάχιστον  30Mbit/s 
download and 10Mbit/s upload ανά 100 hotel rooms.
Το SSID (όνομα του wifi) που ‘βλέπουν’ στις συσκευές 
τους να είναι ένα ενιαίο.

Η μέθοδος ελέγχου πρόσβασης χρηστών μέσω 
κωδικών πρόσβασης  απαιτεί Authentication, Au-
thorization and (AAA) server ή  Captive Portal service 
και προτείνεται να προβλέπει έναν μόνο κωδικό ανά 
δωμάτιο μέσο του οποίου να συνδέονται 4 τουλάχιστον 
συσκευές ταυτόχρονα.

 Ελαχιστοποίηση του αριθμού των (re-)logon 
(δηλαδή των περιπτώσεων που το δίκτυο ξαναζητά 
τον κωδικό εισόδου) κατά την περίοδο διαμονής του 
πελάτη. Ιδανικό 1 login στην άφιξη.

 Επιθυμητά επίπεδα σήματος στα δωμάτια και 
κοινόχρηστους χώρους όπως reception, restaurants, 
bars, pool areas ,  -60 dBm και άνω

 Δημιουργία  VLANs για ξεχωριστά wifi υποδίκτυα  
των πελατών και του προσωπικού.

 Enterprise or Business class Wi-Fi equipment from 
established brands with proven reliability.

 it is essential to be able to manage and monitor 

the status of the different components and layers (switch-
es, APs, channels, data, users).

Γενικότερα βάση στατιστικών χρήσης ,ο 
μέσος όρος ανά συσκευή κυμαίνεται στα 
4-5 Mbps όσον αφορά στη λήψη δεδομένων 
(«κατέβασμα») και 1-1,7 Mbps όσον αφορά 
στην αποστολή δεδομένων («ανέβασμα»). 

Τα μεγέθη παρουσιάζουν αυξητική τάση 20-
25% κάθε χρονιά και ο λόγος είναι κυρίως το 
video, η δημοτικότητα του οποίου αυξάνεται 
όπως βελτιώνεται και η ποιότητα του.

How much bandwidth does Skype call need?



Full σήμα αλλά κολλήματα – συχνές αποσυνδέσεις – αργή σύνδεση

Με  τεχνικές προσομοίωσης ,  προσφέρει τη δυνατότητα υπολογισμού με μεγάλη 

ακρίβεια του εξοπλισμού που απαιτείται για να υλοποιηθεί ένα δίκτυο WiFi καθώς 

και την κατανομή του στο χώρο. Μια μελέτη που λαμβάνει υπόψιν τα δομικά στοιχεία του 

κτηρίου και τη θέση αυτών σε συνάρτηση με τα φυσικά εμπόδια που παρεμβάλλονται 

ανάμεσα στη συσκευή του πελάτη και τα access points. Αφορά στο σχεδιασμό  και τη 

διαθεσιμότητα των  υπηρεσιών του WLAN  με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης 

της επένδυσης , το κόστος και μελλοντικές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις. 

Μελέτη Ραδιοκάλυψης Ασυρμάτου Δικτύου - Site survey

TS- Asymmetric Power
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Μεγαλύτερη ισχύς σημαίνει και μεγαλύτερη κάλυψη; 

 Δεν είναι ‘ετσι ακριβώς . Η ισχύς αποτελεί την κυριότερη παγίδα στα ασύρματα δίκτυα και έχει να κάνει με την άποψη που έχουμε 

σχηματίσει για τα ραδιοκύματα. Λέμε ότι αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός έχει δυνατό πομπό και φτάνει μακριά, μπορούμε να τον 

ακούμε στο μεγαλύτερο μέρος του ταξιδιού μας (απόσταση). Είναι όντως έτσι; Η διαφορά μας είναι ότι το WiFi αποτελεί αμφίδρομη 

επικοινωνία, συνεπώς θα πρέπει και ο δέκτης (smartphone) να μπορεί να στείλει σήμα πίσω στη βάση. Το πρόβλημά μας είναι ότι 

το smartphone μας έχει μικρότερη ισχύ εκπομπής.  Άρα η απόστασή μας καθορίζεται από την συσκευή του πελάτη και όχι από το 

access point. Η παράμετρος που έχει καθοριστική σημασία είναι η λεγόμενη ‘Απολαβή’ της κεραίας η οποία συνδέεται με ποιοτικά 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.

 Η εσφαλμένη αντίληψη που επικρατεί είναι ότι για να καλύψουμε όλους τους 

χώρους με καλό σήμα WiFi, πρέπει να υπάρχουν πολλές κεραίες, σε κοντινά 

σημεία και με μεγάλη ισχύ. Αυτό εκτός του ότι είναι δαπανηρό είναι και λάθος. Το 

δυνατό σήμα δεν συνεπάγεται και καλή ποιότητα WiFi. Οι πολλές κεραίες μπορεί 

να δημιουργήσουν επικάλυψη σήματος και θόρυβο και να έχουμε τα ακριβώς 

αντίθετα αποτελέσματα. Το σήμα της μιας κεραίας να πέφτει πάνω στο σήμα της 

άλλης και η συσκευή ενώ συνδέεται, χάνει πακέτα. Για την καλή ποιότητα σήματος, 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες όπως το direction, polarization, 

interference, frequency. Η λύση προέρχεται από τη σωστή μελέτη ραδιοκάλυψης 

, μέσω της οποίας μελετώνται όλοι οι καρθοριστικοί παράγοντες, οι αναγκαίοι 

αναμεταδότες, το υποδίκτυο, και οι απαραίτητοι περιορισμοί. Όσον αφορά 

την υλοποίηση, το πιο σημαντικό είναι η γνώση και η σωστή ρύθμιση όλων των 

παραμέτρων του συστήματος. 
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channel Overlaps

site survey



Σε σημεία υψηλής συγκέντρωσης (τραπεζαρία, reception, pool bar) 
δεν συνδέονται όλοι. 

 Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κατά τη μετακίνηση από 

όροφο σε όροφο ή στους χώρους του ξενοδοχείου να 

υπάρχουν διακοπές στη σύνδεση και πολλές επανασυνδέσεις. 

Αυτό παρατηρείται όταν φεύγεις απο την εμβέλεια της μιας 

κεραίας και συνδέεσαι σε άλλη κεραία του ίδιου δικτύου. 

Για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιούμε 

την τεχνολογία Roaming δηλαδή ένα ενιαίο δίκτυο όπου δε 

μεσολαβεί αποσύνδεση και επανασύνδεση όταν μεταβαίνεις 

από τη μια κεραία στην άλλη. (όπως λειτουργεί το δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας).Αυτό προυποθέτει τη χρήση controller στην 

υποδομή του δικτύου ,που να διαχειρίζεται  κεντρικά-ενιαία τα 

access points και τους  χρήστες , παρεμβαίνοντας σε αυτή τη 

μετάβαση εκτελώντας την σε χρόνο που ο τελικός χρήστης δεν 

αντιλαμβάνεται.

Αποσύνδεση από κεραία σε κεραία 
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Ένα access point αρκεί για την κάλυψη του lobby ενός 
ξενοδοχείου ή της σάλας ενός εστιατορίου; 

  Η χωρητικότητα (σε χρήστες) ενός δικτύου έχει συνάρτηση 
με το μέγεθος του χώρου, την επισκεψιμότητα και την 
κατηγορία του εξοπλισμού που χρησιμοποιούμε. Για χρήση 
στο σπίτι ή μικρά γραφεία (home/office) δεν χρειάζεται να 
ξεπερνά τις 10 συσκευές. Για χρήση σε μικρές επιχειρήσεις 
(business use) υπολογίζουμε περίπου 30-35 συσκευές, ενώ 
σε μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις μπορεί να 
χρειαστεί να υποστηρίξει ακόμα και 200 συσκευές. Ανάλογο 
βέβαια θα είναι και το οικονομικό τίμημα που θα κληθεί να 
πληρώσει ο ιδιοκτήτης. 

 Έχει παρατηρηθεί ότι σε σημεία υψηλής 
συγκέντρωση είτε να έχουν όλοι πολύ 

χαμηλές ταχύτητες, είτε να μην μπορούν 
να συνδεθούν καθόλου νέοι χρήστες. 
Οι περισσότερες κεραίες που δεν είναι 
επαγγελματικών προδιαγραφών, δεν 
μπορούν να διαχειριστούν πάνω από 20 
συνδέσεις. Η λύση δεν είναι η επανεκκίνηση 
της κεραίας, ούτε η επιλογή κεραίας ανάλογα 
με το τι διαφημίζει ο κατασκευαστής. Η λύση 
είναι η σωστή επιλογή εξοπλισμού, η σωστή 
τοποθέτησή τους και η σωστή ρύθμισή τους 
για ισοκατανομή της κίνησης δεδομένων. 
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Site Survey



Έχω accesss points έξω από το ξενοδοχείο, τα οποία και το 
«βλέπουν» από έξω. Οι πελάτες μου παραπονιούνται ότι δεν 
μπορούν να συνδεθούν. Γιατί; 

 Ο όρος 24 Mbps ADSL είναι δυστυχώς προϊόν μάρκετινγκ 

το οποίο κρύβει πολλές εκπλήξεις. Ο πελάτης μπορεί να 

έχει ταχύτητα λήψης δεδομένων έως 24 Mbps και σε τόσο 

ψηλά επίπεδα μπορεί να φθάσει πρακτικά μόνο αν βρίσκεται 

τουλάχιστον 150 μέτρα από το πλησιέστερο σημείο διανομής 

του παρόχου. Οι πιθανότητες είναι ότι ο πελάτης θα πάρει 

υπηρεσία αρκετά χαμηλότερη από την διαφημιζόμενη γιατί 

υπεισέρχεται και ο παράγοντας ποιότητας καλωδίωσης 

μέχρι τον εξοπλισμό. Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί 

ότι η τελική ταχύτητα δεν είναι εγγυημένη, διότι το 

κύκλωμα μοιράζεται με περίπου άλλους 50 συνδρομητές. 

Το αποτέλεσμα αρκεί για οικιακή χρήση αλλά όχι για 

ξενοδοχειακή.

Έχω 24άρα γραμμή για το Internet αλλά οι πελάτες παραπονιούνται 
ότι δεν έχουν πρόσβαση. 
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Ασθενές σήμα – δεν καλύπτονται όλοι οι χώροι 

 Πολλές φορές θεωρείται δαπανηρό να καλυφθούν 
όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου με WiFi γιατί 

νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν κεραίες παντού 
και κάθε κεραία να καταλήγει με καλώδιο δικτύου στο 
rack. Η κάθε κεραία έχει δυνατότητα ρύθμισης της 
εμβέλειας και της κατεύθυνσης του σήματος. Αυτό 
σημαίνει ότι αν τοποθετηθούν σε σωστά επιλεγμένα 

σημεία και ρυθμιστεί η εμβέλεια και η κατεύθυνση 
του σήματος, μπορούμε να έχουμε πολύ καλό 
αποτέλεσμα με λογικά κόστη. Επίσης για χώρους που 
δεν υπάρχουν καλώδια δικτύου, υπάρχουν τρόποι 
για να καλύψουμε το 100% των εσωτερικών και 
εξωτερικών χώρων με τη χρήση αναμεταδότη που 
λειτουργεί σε άλλη συχνότητα.

 Ένα πολύ απλό παράδειγμά του φαινομένου 
είναι το εξής. Περνά ένας πλανόδιος πωλητής έξω 

από το σπίτι σας και φωνάζει από το μεγάφωνο 
διαφημίζοντας τα προϊόντα του (μεγάλη ισχύς 
εκπομπής access point). Εσείς προσπαθείτε από μέσα 
από το σπίτι να φωνάξετε στον πλανόδιο πωλητή 
να σταματήσει (χαμηλή ισχύς εκπομπής συσκευής 
πελάτη). Δυστυχώς η φωνή σας δεν μπορεί να 

διαπεράσει τους τοίχους άρα η επικοινωνία δεν είναι 
εφικτή. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με το Wi-Fi. Οι 
ενισχυμένοι τοίχοι και η απόσταση είναι σημαντικοί 
παράγοντες στο να εξασθενίσει τόσο το σήμα ώστε 
η επικοινωνία να καταστεί προβληματική. Μέση 
απόσταση κάλυψης για μικρές συσκευές σε ανοιχτό 
χώρο θεωρούμε τα 10-15 μέτρα και αυτό πάντα με 
γνώμονα την ισχύ εκπομπής της συσκευής.
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         Η υπηρεσία VDSL είναι η εξέλιξη του 
ADSL παρέχοντας ταχύτητες μέχρι 50 Mbps 
όσον αφορά στη λήψη δεδομένων και έως 10 
Mbps όσον αφορά στην αποστολή δεδομένων. 
Αναλογικά μια VDSL γραμμή μπορεί να είναι ίση 
μέχρι και 4-5 ADSL γραμμές ως προς την απόδοση.  
 H VDSL όπως και η ADSL θεωρείται 
μεριζόμενο κύκλωμα, δηλαδή το μοιράζεστε με 
άλλους 40-50 συνδρομητές . Αν υποθέσουμε ότι 
ένα ξενοδοχείο έχει 250 δωμάτια άρα εν δυνάμει 
500 χρήστες τότε ό κάθε χρήστης παίρνει το 
1/2000 δηλαδή το μοιράζεται με άλλους 2000.  
  Το αποτέλεσμα είναι σε ώρες μεγάλης 
ζήτησης (π.χ. τουριστικές περιοχές, καλοκαίρι και 
απόγευμα που όλοι «ανεβάζουν» φωτογραφίες 
και video στα social media) να εμφανίζεται το 
φαινόμενο που αποκαλείται bottlenecking όπου 
πρακτικά η χωρητικότητα των γραμμών (band-
width) δεν είναι ικανή να καλύψει τις ανάγκες. 

To bandwidth δεν είναι εγγυημένο και δεν 
αρκεί. Συν τοις άλλοις αν δοκιμάσουν πολλοί 
πελάτες να ανεβάσουν ταυτόχρονα αρχεία, 
λόγω της ασυμμετρικότητας, η πληροφορία 
δεν φεύγει γρήγορα και παρατηρούνται 
προβλήματα στο ομαλή λειτουργία. 
      Στον αντίποδα το μισθωμένο κύκλωμα 
(leased line) μέσω οπτικής ίνας ή ασύρματης 
ζεύξης επιτυγχάνει εγγυημένο αποτέλεσμα γιατί 
απλά ο πάροχος δεσμεύει «χωρητικότητα» η 
οποία είναι είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στον 
πελάτη με αναλογία 1:1. Παράλληλα η ταχύτητα 
αποστολής είναι κατά πολύ μεγαλύτερη το 
οποίο σημαίνει ομαλότερη ροή πληροφοριών 
και ποιοτικότερη εμπειρία πλοήγησης. Τέλος η 
αναλογία ταχύτητας στο συμμετρικό κύκλωμα 
βάσει στατιστικών για το 2017 και για κάλυψη 
ξενοδοχείου 100% ανέρχεται στο 1,5 Mbps για 
κάθε 5 δωμάτια.

  Γεγονός είναι ότι ένα καλό δίκτυο 
αποτελεί επένδυση ανάλογου κόστους. Το 

κόστος αυτό πρέπει να αποσβεστεί. Κάποιες 
έρευνες δείχνουν ξεκάθαρα την τάση πολλών 
επισκεπτών να επιλέγουν με γνώμονα το 
δωρεάν Wi-Fi, το οποίο σημαίνει ότι η απόσβεση 
θα έρθει από την αύξηση των κρατήσεων 
λόγω της παρουσίας αξιόπιστου Wi-Fi. 
 Κάποια ξενοδοχεία παρέχουν 
πρόσβαση πολλών ταχυτήτων επί πληρωμή, 
παράλληλα με μια υποτυπώδη σύνδεση για 
απλή πλοήγηση. Αυτό συναντάται συνήθως 
στις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων σε ακριβά 
city hotels και κάποια ξενοδοχεία all inclu-
sive. Αυτό συνήθως καθορίζεται από την 
τιμολογιακή πολιτική του κάθε ξενοδοχείου.  
 Νέα τάση αποτελεί το social login, 
μέθοδος κατά την οποία ο ξενοδόχος μπορεί να 
έχει έμμεσο όφελος από τον πελάτη, παρέχοντας 
του υπηρεσία πρόσβασης με αντάλλαγμα 
τα «την προβολή της προτίμησής του» και 

συνεπώς την διαφήμιση της επιχείρησής του 
στο κλειστό κύκλο του κοινωνικού δικτύου 
των πελατών του. Για παράδειγμα     εάν   ένας 
πελάτης επιλέξει να «μπει» μέσα από το Face-

book λογαριασμό του, αυτόματα γνωστοποιεί 
την προτίμηση του στους ‘φίλους’ του και 
ταυτόχρονα μπορεί να γίνει αποδέκτης 
πληροφοριών και διαφημιστικών μηνυμάτων 
από το ξενοδοχείο ακόμα και όταν έχει φύγει.  
Γεγονός είναι ότι είτε έμμεσα είτε άμεσα, ένα 
καλό Wi-Fi δίκτυο αποσβένει σύντομα.

• VDSL ή Μισθωμένο κύκλωμα; 

• Δωρεάν ή επί πληρωμή  


