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VSSHP VSSHP WLANWLAN--kkääyttyttöööönottonotto
•• WLAN kWLAN kääytytöössssää aikuisten tehoaikuisten teho--osastolla alkaen 4Q/2001osastolla alkaen 4Q/2001

•• kkääyttyttääjjäät hyvin tyytyvt hyvin tyytyvääisiisiää verkon toimintaan (802.11b, 11Mbps)verkon toimintaan (802.11b, 11Mbps)

•• tehon WLAN ptehon WLAN pääivitettiin uudempaan tekniikkaan vasta 1Q/2007ivitettiin uudempaan tekniikkaan vasta 1Q/2007

•• EPK:nEPK:n mymyööttää WLAN piti saada kWLAN piti saada kääyttyttöööön laajalti n laajalti shp:ssshp:ssää

•• ensimmensimmääiset tukiasemat testikiset tukiasemat testikääyttyttöööön 1Q/2004 (802.11b)n 1Q/2004 (802.11b)

•• tietoturvaratkaisun ktietoturvaratkaisun kääyttyttöööönotto ja testaus 4Q/2004notto ja testaus 4Q/2004

•• tuotantoktuotantokääytytöön aloitus 1Q/2005 (802.11b)n aloitus 1Q/2005 (802.11b)

•• 802.11g 802.11g --standardi (54Mbps) kstandardi (54Mbps) kääyttyttöööön 2Q/2005n 2Q/2005

•• ongelmia (ongelmia (roamingroaming, , IASIAS--virheetvirheet……))

•• siirryttiin takaisin 802.11b siirryttiin takaisin 802.11b ––standardiin (no IAPP)standardiin (no IAPP)

•• WLAN stabiloitui kesWLAN stabiloitui kesäällllää 20062006
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KKääyttyttöööönoton ongelmianoton ongelmia
•• tukiaseman ohjelmistoon liittyvtukiaseman ohjelmistoon liittyväät ongelmatt ongelmat

•• asia korjaantui laitevalmistajan asiantuntijan kasia korjaantui laitevalmistajan asiantuntijan kääynnillynnillää paikan paikan 
ppäääällllää, mik, mikää aiheutti monia muutoksia tukiasemaohjelmistoonaiheutti monia muutoksia tukiasemaohjelmistoon

•• toimiva tukiasemaohjelmistoversio kestoimiva tukiasemaohjelmistoversio kesäällllää 20062006

•• katvealueet (katvealuekartoitus, kkatvealueet (katvealuekartoitus, kääytytäännnnöön testaus)n testaus)

•• kanavien pkanavien päääällekkllekkääisyys (1,6 ja 11) kerrosten visyys (1,6 ja 11) kerrosten väälilllillää

•• SSIDSSID--kkääytytääntntöö

•• verkkokorttien ajuriversiot (testaus)verkkokorttien ajuriversiot (testaus)

•• kkääyttyttääjistjistää johtuvat (koulutus, kjohtuvat (koulutus, kääyttyttööoikeudet)oikeudet)

•• kaista raskaassa kkaista raskaassa kääytytöössssää (b ja g yht(b ja g yhtää aikaa)aikaa)
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Langattoman verkon peitto 14.5.07Langattoman verkon peitto 14.5.07
•• TYKS Kantasairaala, 110 tukiasemaaTYKS Kantasairaala, 110 tukiasemaa

•• vuodeosastot, leikkausosastot, tehovuodeosastot, leikkausosastot, teho--osasto, neuvottelutilat, osasto, neuvottelutilat, 
tekniikka, ATKtekniikka, ATK--osasto, apteekkiosasto, apteekki

•• TYKS Kirurginen sairaala, 15 tukiasemaa (vuodeosastot + leikkuriTYKS Kirurginen sairaala, 15 tukiasemaa (vuodeosastot + leikkuri))

•• TYKS Paimion sairaala, 18 tukiasemaaTYKS Paimion sairaala, 18 tukiasemaa

•• TYKS Raision sairaala, 11 tukiasemaaTYKS Raision sairaala, 11 tukiasemaa

•• TYKS TYKS VakkaVakka--SuomenSuomen sairaala, 10 tukiasemaasairaala, 10 tukiasemaa

•• Salon aluesairaala, 29 tukiasemaaSalon aluesairaala, 29 tukiasemaa

•• Loimaan aluesairaala, 37 tukiasemaaLoimaan aluesairaala, 37 tukiasemaa

•• TurunmaanTurunmaan sairaala, 6 tukiasemaasairaala, 6 tukiasemaa

•• Halikon sairaala, 27 tukiasemaaHalikon sairaala, 27 tukiasemaa



24.03.2013

•petri.varjolampi@tyks.fi

WLANWLAN--verkonverkon tekninen toteutustekninen toteutus
•• pyritpyritääään kn kääyttyttäämmääään saman valmistajan tukiasemia, jotta hallinta n saman valmistajan tukiasemia, jotta hallinta 

ja yllja yllääpito olisi mahdollisimman yksinkertaista pito olisi mahdollisimman yksinkertaista –– lkmlkm saattaa saattaa 
nousta useisiin satoihin tukiasemiin (nyt noin 260 kpl)nousta useisiin satoihin tukiasemiin (nyt noin 260 kpl)

•• kkääytytöössssää ppäääässääääntntööisesti 802.11g standardi, jonka teoreettinen isesti 802.11g standardi, jonka teoreettinen 
maksiminopeus on 54 maksiminopeus on 54 MbpsMbps (per radio); my(per radio); myöös b (11 s b (11 MbpsMbps))

•• kkääytytöössssää osastokohtaiset osastokohtaiset SSID:tSSID:t ((serviceservice set set identifieridentifier), ), 
langattoman llangattoman läähiverkon verkkotunnukset (esim. 1015, 1250 jne.)hiverkon verkkotunnukset (esim. 1015, 1250 jne.)

•• SSID VSSHP kSSID VSSHP kääytytöössssää enemmenemmään julkisissa tiloissan julkisissa tiloissa

•• rajallinen mrajallinen määäärrää kkääytytöössssää olevia kanavia: 1,6 ja 11olevia kanavia: 1,6 ja 11

•• roamingroaming eli eli clientclient ´́hypphyppääää´́ verkon katkeamatta toiseen verkon katkeamatta toiseen 
tukiasemaan tukiasemaan –– vaativa myvaativa myöös sovelluksen kannaltas sovelluksen kannalta

•• osastoilla keskimosastoilla keskimäääärin 2rin 2--3 tukiasemaa3 tukiasemaa

•• verkonvalvonta, nimeverkonvalvonta, nimeäämiskmiskääytytääntntöö yhtenevyhtenevää
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TyTyööasemavaatimuksetasemavaatimukset
•• 802.11 b802.11 b-- tai gtai g--standardia tukeva verkkokorttistandardia tukeva verkkokortti

•• kkääyttyttööjjäärjestelmrjestelmää Windows XP (tuki 802.1x:lle)Windows XP (tuki 802.1x:lle)

•• Service Service PackPack 22

•• oikea verkkokortin ajuriversio, jota tarvittaessa muutetaan oikea verkkokortin ajuriversio, jota tarvittaessa muutetaan 
valmistajien julkistaessa korjauksia valmistajien julkistaessa korjauksia –– testattava ensin!testattava ensin!

•• FujitsuServicesFujitsuServices hoitaa tyhoitaa työöasematuen ja asennuksen langattomaan asematuen ja asennuksen langattomaan 
verkkoonverkkoon

•• tekninen toimisto ylltekninen toimisto yllääpitpitääää ja laajentaa tukiasemaverkkoaja laajentaa tukiasemaverkkoa
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AutentikointiAutentikointi
•• WLANWLAN--verkonverkon kkääyttyttääjjäät ja tyt ja työöasemat todennetaan Windows asemat todennetaan Windows 

ActiveDirectoryActiveDirectoryää (AD) vasten, joka huolehtii mm. (AD) vasten, joka huolehtii mm. 
kkääyttyttääjjäätietokannastatietokannasta

•• Windows Enterprise 2003 IAS RADIUS Windows Enterprise 2003 IAS RADIUS ––palvelimet (2 kpl) ja palvelimet (2 kpl) ja 
WLANWLAN--tukiasemattukiasemat hoitavat hoitavat autentikoinninautentikoinnin 802.1x 802.1x ––standardiin standardiin 
perustuenperustuen

•• 802.1x est802.1x estääää luvattoman ulkopuolisen laitteen kommunikoinnin luvattoman ulkopuolisen laitteen kommunikoinnin 
lläähiverkkoon tehokkaasti (otettavissa khiverkkoon tehokkaasti (otettavissa kääyttyttöööön myn myöös lankapuolella s lankapuolella 
802.1x tuen kytkimiss802.1x tuen kytkimissää))

•• tytyööasemissa on oltava asemissa on oltava varmenteetvarmenteet, jotta ne voivat liikenn, jotta ne voivat liikennööididää
verkossaverkossa

•• varmenteetvarmenteet jakaa toimialueen Windows Enterprise jakaa toimialueen Windows Enterprise CertificateCertificate
AuthorityAuthority (CA)(CA)

•• asentuvatasentuvat koneisiin liitettkoneisiin liitettääessessää toimialueeseen (toimialueeseen (FujitsuFujitsu))
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Tietoliikenteen salausTietoliikenteen salaus
•• WPA/TKIP (WPA/TKIP (WirelessWireless FidelityFidelity ProtectedProtected Access/Access/TemporalTemporal Key Key 

IntegrityIntegrity ProtocolProtocol) salaa liikenteen) salaa liikenteen

•• perustuu 802.11i tietoturvastandardiin, joka kehitettiin perustuu 802.11i tietoturvastandardiin, joka kehitettiin WEPWEP--
salauksensalauksen ongelmien paljastuttuaongelmien paljastuttua

•• WPA2/AES tulossaWPA2/AES tulossa…….??.??
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Vierailija/potilasverkkoVierailija/potilasverkko
•• SparknetinSparknetin soveltuvuutta vierailijaverkoksi testataansoveltuvuutta vierailijaverkoksi testataan

•• vierailijat kvierailijat kääyttyttäävväät tuotantotukiasemia, koska kanavien t tuotantotukiasemia, koska kanavien 
ppäääällekkllekkääisyyksien visyyksien väälttlttäämiseksi ei voida rakentaa rinnakkaista miseksi ei voida rakentaa rinnakkaista 
tukiasemaverkkoatukiasemaverkkoa

•• kaista rajattu 512 kaista rajattu 512 kbpskbps per kper kääyttyttääjjää ((AccessControllerAccessController))

•• ppääääsy sy vain ja ainoastaanvain ja ainoastaan InternetiinInternetiin

•• SSID SSID SparkSpark ei ei mainostumainostu, joten ohjeistus asiakkaille oltava, joten ohjeistus asiakkaille oltava

•• ppääivivään, viikon ja kuukauden paikalliset tunnukset n, viikon ja kuukauden paikalliset tunnukset –– haettavissa haettavissa 
esim. kanttiineistaesim. kanttiineista

•• yleinen tunnus toimiiyleinen tunnus toimii

•• ongelmana mm. tekninen tuki, jos vierailijalla on vaikeuksia liiongelmana mm. tekninen tuki, jos vierailijalla on vaikeuksia liittyttyää
verkkoonverkkoon
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WLANinWLANin lläähitulevaisuushitulevaisuus
•• langaton verkko muodostuu yhlangaton verkko muodostuu yhää kriittisemmkriittisemmääksi sairaalassaksi sairaalassa

•• hallinnan on oltava helpompaa ja tukiasemien on hallinnan on oltava helpompaa ja tukiasemien on skaalauduttavaskaalauduttava
muuttuviin vaatimuksiin mm. kaistan osaltamuuttuviin vaatimuksiin mm. kaistan osalta

•• peittoalueen oltava entistpeittoalueen oltava entistää kattavampi kattavampi –– katveita ei saa ollakatveita ei saa olla

•• VoiceVoice overover WLAN WLAN tulossatulossa……(VoIP(VoIP, IPTV, IPTV…….?).?)

•• roaminginroamingin on tapahduttava nopeastion tapahduttava nopeasti

•• radiotien hradiotien hääiriiriööt list lisääääntyvntyväät vapaalla taajuusalueellat vapaalla taajuusalueella

Ratkaisuna radioporttitekniikka, jossaRatkaisuna radioporttitekniikka, jossa

•• WLANWLAN--verkkoverkko ssäääättääää automaattisesti mm. kanavansa ja automaattisesti mm. kanavansa ja 
lläähetystehonsahetystehonsa

•• on on vikasietoinenvikasietoinen ja uusia tukiasemia on helppo lisja uusia tukiasemia on helppo lisäättää, koska kaikki , koska kaikki 
ssääääddööt tapahtuvat keskitetysti t tapahtuvat keskitetysti WESWES--moduleissamoduleissa --> TYKS aikuisten > TYKS aikuisten 
tehoteho--osastolla kosastolla kääytytöössssää


