Το έργο

«Προμήθεια, και Εγκατάσταση
Σημείων Ασύρματης Πρόσβασης
στο Διαδίκτυο σε Δημόσια Κτίρια»

Η Κυπριακή κυβέρνηση αποφάσισε την εγκατάσταση σημείων
ασύρματης πρόσβασης “Wi Fi Hot Spots” σε ένα μεγάλο αριθμό
δημόσιων κτιρίων στα σημεία που συγκεντρώνονται πολίτες
προκειμένου να εξυπηρετηθούν από τις σχετικές υπηρεσίες, τα
κτίρια μεταξύ άλλων είναι Μουσεία, Δικαστήρια, Νοσοκομεία,
Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κτηματολογικά Γραφεία,
Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και άλλα.
Η λύση θα έπρεπε να εξασφαλίζει:
• Για τον χρήστη εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο από όλες τις
πιθανές συσκευές και λειτουργικά συστήματα όπως Φορητούς
Υπολογιστές, Ταμπλέτες, Κινητά Τηλέφωνα, να παρέχει ικανό

εύρος σύνδεσης για απρόσκοπτη περιήγηση, κατάλληλο φιλτράρισμα περιεχομένου για έλεγχο των ιστοσελίδων που επιλέγουν
οι χρήστες αλλά και περιορισμό του όγκου δεδομένων προκειμένου να υπάρχει επάρκεια εύρους σε όλους τους χρήστες.
• Για το Φορέα Υλοποίησης οι απαιτήσεις προέβλεπαν Κεντρική Διαχείριση όλων των σημείων πρόσβασης μέσω Cloud
Platform ώστε να είναι εφικτή η πλήρης παρα-μετροποίηση
αυτών και εφαρμογή των πολιτικών πρόσβασης των χρηστών
απομα-κρυσμένα, η εύκολη παρακολούθηση της κατάστασης
όλων των σημείων από μία φιλική στον χρήση οθόνη και η
εύκολη προσθήκη η αφαίρεση σημείων πρόσβασης χωρίς την
ανάγκη παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού στο σημείο.

Η λύση που επιλέχθηκε απο την
Cosmos Business Systems
Η προτεινόμενη λύση βασίζεται στο λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης Aruba Central (cloud-based) και στην ανάπτυξη του
απαιτούμενου αριθμού Aruba Instant 205 Access Points (IAP)
σε κάθε site σε λειτουργία cluster και αντίστοιχο αριθμό αδειών πρόσβασης. Τα κύρια πλεονεκτήματα της προτεινόμενης
αρχιτεκτονικής είναι:
• Δεν απαιτείται η δρομολόγηση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης
προς συγκεκριμένο εξοπλισμό / κεντρικό σημείο δεδομένου ότι
όλες οι λειτουργίες μεταγωγής / δρομο-λόγησης και ελέγχου
πραγματοποιούνται σε επίπεδο site / cluster.
• Δεν υπάρχει καμία απώλεια λειτουργικότητας στην περίπτωση που δεν ανανεωθεί / λήξει η άδεια λογισμικού νέφους
για τον έλεγχο και τη διαχείριση (Aruba Central cloud-based
management) δεδομένου ότι η λειτουργία Aruba Instant επιτρέπει στα σημεία πρόσβασης (IAPs – Instant Access Points) να
συνεχίζουν να εργάζονται αυτόνομα ή/και σε ομάδες (Instant
clusters). Η άδεια (Aruba Central subscription license) αφορά
στη κοινή διαχείριση των πολλαπλών sites (πολλαπλών Instant
clusters). Η λειτουργικότητα (functionality) των επιμέ-ρους Aruba
IAPs και Instant clusters υποστηρίζεται κανονικά από τις ίδιες
της συσκευές ασχέτως της ύπαρξης ή όχι κεντρικής διαχείρισης.
Για την διαχείριση των χρηστών (guest management) υποστηρίζεται η παραμετροποίηση των σελίδων εισόδου των
χρηστών (splash page/captive portal) ενώ για την εγγραφή
και ταυτοποίηση τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook,
Google+, Twitter και LinkedIn.
Μέσω της λειτουργίας AppRF υπάρχει πλήρης αναγνώριση και
ανάλυση των χρησιμοποιούμενων εφαρμογών (Layer 7) από
τους χρήστες και είναι δυνατός ο έλεγχος της πρόσβασης και
ο καθορισμός της πολιτικής εξυπηρέτησης τους (bandwidth
management). Πρόσθετα μέσω της λειτουργίας web content
filtering είναι δυνατός ο περιορισμός της πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες σύμφωνα με την πολιτική ορθής χρήσης.
Το Aruba Central παρέχει στατιστικά στοιχεία σε μορφή πίνακα και έγχρωμων γραφημάτων για μια πληθώρα δεδομένων
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
i. Αριθμός συνδεδεμένων χρηστών ανά χρονική περίοδο, ανά
σημείο πρόσβασης ή δίκτυο
ii. Λειτουργικό σύστημα των συσκευών των χρηστών
iii. Εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες και το καταναλισκόμενο εύρος ζώνης ανά εφαρμογή
iv. Αριθμός καναλιών σε χρήση
v. Χρησιμοποιούμενο εύρος ζώνης ανά χρονική περίοδο
Συνολικά εγκαταστάθηκαν 145 Access Points σε 65 διαφορετικά
κτίρια ανά την Κυπριακή επικράτεια με αντίστοιχο αριθμό PοΕ
Switch και απαραίτητη Cat 6 καλωδίωση.
Το έργο παραδόθηκε σε 10 εβδομάδες.

Βασική Αρχιτεκτονική

Aruba Central Console

Οφέλη
Ο πολίτης που επισκέπτεται τα εξοπλισμένα κτίρια απολαμβάνει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο όσο
διαρκεί η παραμονή του στον χώρο
αναμονής με συνέπεια να μπορεί
να αξιοποιήσει πιο παραγωγικά τον
χρόνο του ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι η υπηρεσία παρέχεται δωAruba Instant 205
ρεάν από το Κυπριακό κράτος.
Access Points
Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στους πολίτες πρέπει να
είναι ποιοτικά εφάμιλλές των χρεώσιμων, στην αντίθετη περίπτωση παράγουν αντίθετα αποτελέσματα που διαρκούν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Cosmos Business Systems, καλέστε στο 210 6492800
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.cbs.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Cosmos Business Systems
210 6492800
cosmos@cbs.gr
www.cbs.gr

