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1. Langattomat lähiverkot 

Standardointi
 
- Eurooppalainen HIPERLAN (High Performance Radio LAN)
 

- Amerikkalainen IEEE 802.11 

. 2. Langattomat lähiverkot 

- Tuotteet voidaaan jakaa rakennusten sisäisiin ja rakennusten välisiin tuotteisiin 
- Käytetty taajuusalue 2.4 GHz 
- Käytetty teho 250- 350 mW 
- Nopeus 2 Mbit/s 

3. WAND-projekti 

WAND - Wireless ATM Network Demonstrator 

WAND on kolmen vuoden tutkimusprojekti, joka on osana Euroopan Unionin ACTS 
(Advanced Communications Technologies and Services) projektia 

WAND:n tarkoituksena on kehittää multimedian ja informaation hyödyntämistä liikkuvalle 
työasemalle nopean ja langattoman ATM verkon avulla
 

- Langaton liittymä ATMIB-ISDN:ään ATM-kytkimen kautta
 
- 2 Mbit/s - 20 Mbit/s
 
- Quolity of Service tuki
 

4. WAND-projekti 

Teknistä tietoa langattomasta ATM:sta 

- käytetty taajuusalue 5 GHz
 
- 20 Mbit/s ATM -linkki
 
- access pointin kantama 50 m
 
- lähetysteho 600 mW
 
- yksi liikuteltava työasemaja kaksi tukiasemaa
 



5. WAND-käyttäjäkokeilu 

Käyttäjäkokeiluja kahdessa eri maassa
 
- Suomessa Tampereen yliopistollinen sairaala
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- Saksassa Ulmin yliopistollinen sairaala
 

6. Käyttäjäkokeilujen tavoitteet sairaalassa 

- hakutiedostojen ja multimedian käyttö 
- lääketieteelliset kuvat ja videot 

- ultraääni, magneetti (MR), tietokonetomografia (eT) 
- digitaaliset EKG- ja EEG-käyrät 

- liikkuvuus: nopeasti tietoa ajasta tai paikasta riippumatta 

Lääketieteellinen konsultaatio 

Medical Server & Database 
• röntgenkuvat 
• potilasrekisteri 
• IMketieteelliset videot 

Etäkonsultaatio 
Langaton lääketieteellinen kuvansiirto 

~~ 
• 20 Mbitls ATM ............~ 
'5GHz 

7. Lisätietoja 

WAND julkinen WWW server: http://www.tik.ee.ethz.ch/~wand/ 

The Magic WAND: "Deliverable lD2: Mobile Wideband TerminaI Applications", available 
on WWW: http://www.tik.ee.ethz.ch/-wand/documents.html 

The Magic WAND: "Deliverable 6D2: Mobile TerminaI Specification", available on WWW: 
http://www.tik.ee.ethz.ch/-wand/documents.html 
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Taysissa toteutettava kakeilu kuuluu 
osana kansainväliseen EU-projeidiin, 
johon asallistuvat Suomesta mm. 
Tompereen teknillinen korkeakoulu 
ja laitetoimittajia. Saksassa yhteistyö
kumppanina on Ulmin yliopistollinen 
klinikka. 

- Kokeilun avulla tutkitoan muun 
muassa, miten liikuteltava työasema 
palvelee kliinistä työtä ja voidaanko 
uuden tekniikan avulla vähentää 
osaston työkuormaa ja paperiliiken
nettö, sanoo telelääketiedettö kehittö
vän prosessin vestuuhenkilä, apulais
johtoja Heimo Holli. 

Hollin mukaan telelääketieteen ke
hittömiselle on olemassa tekniset vol
miudet, sillä kaikki vaativaan ~edon
siirtoon torvittovat ratkaisut ovat saa
tavissa teleoperaattoreilto ja laitetoi-

Apulaisjohtoja Heimo Holli 

mittajilto "hyllytavarana". Toisaalta 
telelääketieteen kehittämiselle pah
jaa antoa sairaalan oman tekniikan 
kehittyminen. Esimerkiksi digitaali
muodossa toIeutettovien ja tallennet
tovien kuvantamistutkimusten tulokset 
ovat siirrettävissä helpasti toiseen 
sairaalaan. Tulossa on myäs digitoa
linen sairausker1omusjärjestelrnä. 

- Mutta investainneista päätettöes
sä an oltava tarkka ~eta siitä, mitä 
hyätyö uusista yhteyksistä on saata
vissa, Holli painoltoa. 

Taysissa esimerkkejä hyvin toimi
vista sovelluksista on jo tähän men
nessä useita mm. keskussairaalan ja 
Pikonlinnan välinen kuvansiirtayhte
ys, gammakuvayhteys Satakunnan 
keskussairaalaan ja kuvansiirtayhte- I 

ydet Parkanaon. 

Videayhteys
 
Pikaniinnaan ja
 

Seinäjoelle
 

Tänä vuonna avataan videaneuvot
teluyhteydet Pikonlinnan ja keskus
sairaalan välille. Suunnitteilla on 
myäs laajempi kokeilu, jota toteute
toan yhteistyössä Tampereen yliopis
tan lääketieteellisen ~edekunnan Sei
näjoen toimipisteen kanssa. Videa
kuvayhteyttä on tarkoitus käyttöö 
apuna opetuksessa. Taysin asiantun
~jaiden esitykset välittyisivät Seinäjo
elle reaaliajassa ja opiskelijat voisi
vat osollistua interok~ivisen yhteyden 
koutta keskusteluun. 
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Heima Hollin mukaan videaneu
votteIuyhteydet vähentävät matkus
tustorvetta ja nopeuttavat ja tehow
vai yhteydenpitoa. Myös koulutukseri 
jä~estämiseen avautuisi uusia mah
dollisuuksia. 

Extranet 
yhteistyökumppaneiden 

työvölineeksi 

Heimo Hollin mukaan myös extra
net-verkko tulee olemaan varteen 
atettava kanava Taysin ja muiden 
sairaaloiden sekä Taysln ja kun~en 

väliseen yhteydenpiloon. Sitä ...ooai
siin käyttää koulutuksellisen maIeri
aalin ja tiedon välittämisessä ja sen 
kautta voidaan avata fotvi11oessa yn
teyksiä Taysin tietojärjeslelmiin. Ex
tranetin käyttöjäkunta on rajallavissa 
päin vastoin kuin kaikille avoimen 
intemetin, jota voidaan hyödyntää 
tehokkaimmin tiedotuksellisen aineis
ton välittämisessä. 

Taysissa kehilelään ensi vaiheessa 
sisäisen intronetin palveluja ja inter
netyhteyksiä mutta myös extronetin 
käyttöönottaa suunnitelloan. 

Heimo Holli huomauttaa, että 8)(

tranet tarjoaa tehokkaan völineen 
myös seurantaliedon välittämiseen 
kuntiin. Sopimusohjauksen edetessä 
seurannan merkitys korostuu, säh
köisessä muadossa tiedot ovat n0pe

asti ja helposti saatavilla, paperi- tai 
diskettiliikenne vaatisi liian paljon 
työtä. 
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