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ΠΛΝΤΖ 
 

Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ηίηιν «Γηεξεύλεζε ζηνηρείσλ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ 

δηθηύσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη αζπξκάησλ δηθηύσλ δεδνκέλσλ» πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ζιεθηξνληθή θαη Δπεμεξγαζία ηεο Ξιεξνθνξίαο» θαη 

ππφ ηελ επίβιεςε θαη θαζνδήγεζε ηνπ Θαζεγεηή ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Κεραληθψλ θαη 

Ρερλνινγίαο πνινγηζηψλ, θ. Πηαχξνπ Θσηζφπνπινπ. 

Πηελ ελ ιφγσ εξγαζία, έγηλε κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνπίνπ ηεο 

ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο, κε έκθαζε ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ Γηθηύσλ Θηλεηήο 

Σειεθσλίαο θαη ησλ Αζύξκαησλ Γηθηύσλ Γεδνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ αιιαγψλ πνπ έρεη 

επηθέξεη απηή ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα, ηφζν ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, φζν θαη ζηα εθαξκνδφκελα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια απφ πιεπξάο εηαηξεηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. 

Πηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ζε επίπεδν ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη πξνηχπσλ, ζηηο παξαπάλσ δχν 

θαηεγνξίεο δηθηχσλ, ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζε εθείλα ηα πξφηππα πνπ πιένλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

ζηελ πινπνίεζε δηθηχσλ ηα νπνία ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα παξαθάησ: 

 ζα είλαη ελνπνηεκέλα ψζηε νη δηαθνξεηηθέο ηερλνινγηθέο πιαηθφξκεο ησλ εηαηξεηψλ λα 

ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα, 

 ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειφ θφζηνο, 

 ν ηειηθφο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα είλαη ζπλερψο ζπλδεδεκέλνο κε θάπνην δίθηπν αζχξκαηεο 

πξφζβαζεο θαη λα απνιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο πνπ επηζπκεί, νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε. 

Ζ δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνινπζεί ηνλ πξναλαθεξζέληα ηξφπν ζθέςεο. Πην 1ν 

Θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζηφρνπ ζε επίπεδν ηερλνινγηψλ αιιά θαη 

ππεξεζηψλ, δειαδή ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ δηθηχσλ λέαο γεληάο, ζηα νπνία 

έρνπκε ζπλεζίζεη λα αλαθεξφκαζηε σο δίθηπα 4G (4th Generation) ή δίθηπα B3G (Beyond 3G) ή 

ηέινο σο All – IP αζύξκαηα δίθηπα. 

Πην 2ν Θεθάιαην, γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ησλ Γηθηύσλ Θηλεηήο Σειεθσλίαο απφ ηηο 

πξψηεο ηνπο εθδνρέο (1G) έσο ηηο πιένλ ζχγρξνλεο (3.5G) πνπ έρνπλ εκθαληζηεί κέρξη ζήκεξα. 

Αλαιχνληαη ηφζν νη γεληέο ησλ δηθηχσλ φζν θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα, ζε επίπεδν 

αξρηηεθηνληθήο φζν θαη ζε επίπεδν πξσηνθφιισλ. Πηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ππάξρεη ε ηερληθή 

πεξηγξαθή ησλ επηθξαηέζηεξσλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζήκεξα, δειαδή ησλ GSM, GPRS θαη 

UMTS, ελψ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ππάξρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο intersystem 

handover κεηαμχ ησλ GSM θαη UMTS. 

Πην 3ν Θεθάιαην, πεξλάκε πιένλ ζηα Αζύξκαηα Γίθηπα Γεδνκέλσλ. Γίλεηαη κηα εθηελήο 

πεξηγξαθή ησλ πξνηχπσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πξφηππα IEEE 802.15 

Wireless Personal Area Networks (WPANs) κε θπξηφηεξνπο εθθξαζηέο ηα δίθηπα βαζηδφκελα ζε 

Bluetooth θαη IrDA, ην πξφηππν IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks (WLANs) κε 

ζεκαληηθφηεξνο εθπξνζψπνπο ηα WiFi θαη HyperLan/2, ην πξφηππν IEEE 802.16 Wireless 

Metropolitan Area Networks (WMANs) ή αιιηψο γλσζηφηεξν σο WiMAX θαη ηέινο ην πξφηππν 

IEEE 802.20 Wireless Wide Area Networks (WWANs) ή δηαθνξεηηθά Mobile Broadband 

Wireless Access (MWBA) ην νπνίν είλαη ππφ δηεξεχλεζε αθφκα θαη θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην 

αζχξκαην αλάινγν ηεο ηερλνινγίαο xDSL, θαζψο ζα πξνζθέξεη αζχξκαηεο επξπδσληθέο ππεξεζίεο. 

Πην 4ν Θεθάιαην παξνπζηάδνληαη κεζνδνινγίεο πινπνίεζεο ηνπ integration κεηαμχ δηθηχσλ ησλ 

δχν θαηεγνξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο κεηαμχ GPRS ή UMTS 

θαη WLANs ή κεηαμχ UMTS θαη WiMAX. Γίλεηαη εθηελήο ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, φπσο ε εμαζθάιηζε αλεθηνχ επηπέδνπ QoS, νη κεραληζκνί γηα 

handover κεηαμχ ησλ δηθηχσλ, ε δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ 

θαη δίλνληαη παξαδείγκαηα δεκηνπξγίαο ελνπνηεκέλσλ δηθηχσλ, ηφζν κε ηε ηερληθή ηεο ραιαξήο 

φζν θαη κε ηελ ηερληθή ηεο ηζρπξήο δεύμεο. Πην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ Θεθαιαίνπ, γίλεηαη κηα 
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εθηελήο αλαθνξά ζηηο αξρηηεθηνληθέο δηαζχλδεζεο εηεξνγελψλ δηθηχσλ κε IP δίθηπα θνξκνχ, ηα 

γλσζηά All – IP networks. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηνπο κεραληζκνχο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

handovers βάζεη πνιηηηθώλ (policy based) θαη ε ρξήζε ηερληθψλ γηα micromobility θαη 

macromobility ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηεξκαηηθψλ. 

Ρν 5ν Θεθάιαην αθνξά ηηο εθαξκνγέο θαη πινπνηήζεηο αζπξκάησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ ζηνλ 

Διιεληθφ ρψξν, ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα «Δμνπιηζκφο θαη δηθηχσζε ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο», «Αζχξκαηα 

Δπξπδσληθά Γίθηπα ΝΡΑ»θαη «Κεηξνπνιηηηθά Δπξπδσληθά Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψλ ΝΡΑ» θαη νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ παξαδείγκαηα θαη πινπνηήζεηο δηαζχλδεζεο WiFi, WiMAX θαη IP backbone δηθηχσλ φπσο 

ην ΠΕΔΜΗΠ κε δπλαηφηεηεο γηα παξνρή VoIP. 
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ABSTRACT 
 

This Thesis, titled "Investigation of interoperability elements between Mobile Networks 

and Wireless Data Networks" was realised within the frames of Postgraduate Program 

"Electronics and Information Processing" and under the supervision and guidance of Professor 

Stavros Kotsopoulos, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Patras. 

In this thesis, an effort of presenting the technological landscape of the telecommunication market 

takes place, with focus on the interoperability between the Mobile Telephony Networks and 

the Wireless Data Networks and the relative changes that have evolved through this 

interoperability, both regarding the provided services and the applied business models by the 

enterprises of the specific market. 

Within the frames of this effort, a detailed recording of technological developments is realised, in 

terms of technical specifications and standards, in the two aforementioned categories of networks, 

so as to conclude to those standards that are utilized by the next generation networks (4G) which 

will be: 

 Networks that will be unified so as the different technological platforms will function 

smoothly. 

 Networks that will be characterized by low cost of deployment. 

 The end user will be continuously connected with a wireless access network, enjoying the 

preferred services anywhere and anytime. 

 

The master thesis structure follows the aforementioned methodology. The 1st Chapter includes a 

short presentation of expected results, both in terms of technologies and services for next 

generation networks, which we usually refer to as 4G networks (4th Generation) or B3G 

networks (Beyond 3G) or finally as All - IP wireless networks (AIPN). 

In the 2nd Chapter, a detailed presentation of Mobile Telephony Networks takes place, from 

their first versions (1G) until the most modern (3.5G) that have been presented up to today. The 

analysis includes both the various generations of networks and the used standards, in terms of 

modulation and multiplexing techniques. The rest of the chapter focuses on the technical 

description of the prevailing networks, GSM, GPRS and UMTS, while the chapter ends with a short 

description of intersystem handover processes between GSM and UMTS. 

Ρhe 3rd Chapter, includes an extensive description of the Wireless Data Networks standards 

such as: IEEE 802.15 Wireless Personal Area Networks (WPANs) with main representatives 

networks based on Bluetooth and IrDA, standard IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks 

(WLANs) mainly represented by WiFi and HyperLan/2, IEEE 802.16 Wireless Metropolitan 

Area Networks (WMANs) standard, widely known as WiMax and finally the IEEE 802.20 

Wireless Wide Area Networks (WWANs) standard, namely Mobile Broadband Wireless 

Access (MWBA) that is still under development and aspires to constitutes the wireless version of 

the xDSL technology, since it aims to provide wireless broadband services. 

In the 4th Chapter methodologies for integrating the two types of networks, are presented along 

with examples of interoperability between GPRS / UMTS and WLANs or between UMTS and 

WiMAX. Extensive discussion around the problems that should be faced, as the guarantee of 

bearable QoS level, the mechanisms for handover between the networks and the management of 

mobility of users and terminals, is held. Moreover, examples of integrated networks with both 

loose and tight coupling methodologies are presented. The last section of the chapter concerns a 

detailed description of architectures for interconnecting heterogeneous wireless networks over IP – 
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based backhaul networks, namely All – IP networks, with special focus on policy based 

handover mechanisms and techniques for managing micromobility and macromobility issues. 

The 5th Chapter concerns the changes taking place in the telecommunications market deriving 

from the technological progress in the subject of heterogeneous wireless networks interconnection. 

New service packets are created, as a result of new business plans that are drawn up by the big 

telecommunications organizations. Finally, we present the developments in the Greek market and 

subsidised projects from Information Society AE, via which wireless networks have been 

materialised, with aim to promote Broadband Services. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ 1 - ΑΤΡΚΑΣΑ ΓΗΘΣΤΑ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ 4εο 
ΓΔΛΗΑ 

1.1. Δηζαγωγή 

Πην 1ν Θεθάιαην γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζηφρνπ ζε επίπεδν ηερλνινγηψλ αιιά θαη 

ππεξεζηψλ, δειαδή ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απηψλ ησλ δηθηχσλ λέαο γεληάο, ζηα νπνία 

έρνπκε ζπλεζίζεη λα αλαθεξφκαζηε σο δίθηπα 4G (4th Generation) ή δίθηπα B3G (Beyond 3G) ή 

ηέινο σο All – IP αζύξκαηα δίθηπα. Ππγθεθξηκέλα, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηηο γεληέο ησλ 

δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαζψο επίζεο θαη ζηα αληίζηνηρα ζχγρξνλα δίθηπα δεδνκέλσλ, θαη 

επηζεκαίλνληαη νη αλάγθεο πνπ νδεγνχλ ζηα δίθηπα 4εο Γεληάο θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κε ζηφρν λα δηαθαλεί ε αλάγθε γηα ελνπνίεζε φισλ ησλ επηκέξνπο 

εηεξνγελψλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ζε κηα θνηλή αξρηηεθηνληθή πνπ ζα βαζίδεηαη ζην IP. 

 

1.2. Ζ Αλάγθε γηα ηα Γίθηπα 4εο Γεληάο 

Ζ ζεκεξηλή εμέιημε ζηηο ηερλνινγίεο δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ήηαλ θάηη πνπ πνιχ δχζθνια ζα 

ην θαληαδφκαζηαλ θάπνηα ρξφληα πξηλ. Πήκεξα, ε δηείζδπζε ηεο Θηλεηήο Σειεθσλίαο θαηαγξάθεη 

πνζνζηά πνπ ζε πνιιέο ρψξεο μεπεξλνχλ ην 50%, θζάλνληαο έηζη ή θαη μεπεξλψληαο ηα αληίζηνηρα 

πνζνζηά δηείζδπζεο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο παξαδνζηαθήο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο. 

Αθφκα πην ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε φκσο, είλαη ην γεγνλφο φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ 

κηιάκε γηα Γίθηπα 2εο Γεληάο, δειαδή δίθηπα πνπ επηθεληξψλνπλ ζηελ κεηάδνζε θσλήο θαη κηθξνχ 

κήθνπο κελπκάησλ. Νη ππεξεζίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 2G πνπ ζηεξίρζεθαλ ζην πξφηππν GSM, 

παξέρνπλ ζηνλ θάζε ρξήζηε ακθίδξνκε θσλεηηθή επηθνηλσλία ηζνδχλακνπ εχξνπο δψλεο ςεθηαθψλ 

δεδνκέλσλ πεξίπνπ 4 - 40 Kbps. 

Ιίγν πξηλ ηε κεηάβαζε ζηελ επφκελε γεληά (3G), νη θηλεηέο επηθνηλσλίεο πέξαζαλ απφ ην ζηάδην ηεο 

κεηάδνζεο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ ζε ζρεηηθά πςειφηεξεο ηαρχηεηεο, π.ρ. κε ηηο ππεξεζίεο GPRS 

(General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) θαη HSCSD (High Speed 

Circuit Switched Data). Ζ γεληά απηή έκεηλε γλσζηή ζαλ γεληά 2.5G, δειαδή έλα ελδηάκεζν ζηάδην 

κεηαμχ 2G θαη 3G θαη πξνβιέπεη εχξνο δψλεο αλά ρξήζηε απφ 56 Kbps έσο 384 Kbps. 

Πήκεξα βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε ε 3ε γεληά θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 3G, γλσζηή σο UMTS 

(Universal Mobile Telecommunication System) ζηελ Δπξψπε, θαη CDMA2000 (Code Division 

Multiple Access) ζηελ Ακεξηθή. Πηα δίθηπα 3G πξνβιέπεηαη εχξνο δψλεο αλά ρξήζηε απφ 384 Kbps 

έσο 2 Κbps θαη δπλαηφηεηα κεηάδνζεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο, δειαδή θηλνχκελεο εηθφλαο 

(video) ζε ζπλδπαζκφ κε πνιπθάλαιν ήρν. 

Ξξσηνπφξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ππήξμε ε Ηαπσλία θαη ζπγθεθξηκέλα ε εηαηξεία ΛΣΣ 

DoCoMo πνπ ήδε απφ ην 1999 «ιάλζαξε» ζηελ αγνξά ην πεξίθεκν iMode ην νπνίν έδηλε ηελ 

δπλαηφηεηα ζε ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο λα ζπλδένληαη ζην Internet. Νπζηαζηηθά κε ηελ είζνδν 

απηήο ηεο λέαο ππεξεζίαο, ε εηαηξεία θαηάθεξε λα πξνζειθχεη θαζεκεξηλά 50 ρηιηάδεο. ρξήζηεο. Κηα 

άιιε θαηλνηφκα ηερλνινγία πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ην 2004, είλαη ε ππεξεζία mobile TV, πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ηερλνινγία DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld). Ρν απνηέιεζκα ηεο 

εηζαγσγήο ησλ παξαπάλσ αιιά θαη άιισλ ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά Θηλεηήο Ρειεθσλίαο, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ζήκεξα νη αληίζηνηρνη ρξήζηεο λα αλέξρνληαη ζε πεξίπνπ 1.5 δηζεθαηνκκχξηα. Δπίζεο, 

ελψ ν ξπζκφο αχμεζεο ζπλδξνκεηψλ ηνπ ελζχξκαηνπ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ είλαη πεξίπνπ 3% ην 

ρξφλν, νη ρξήζηεο αζχξκαησλ ππεξεζηψλ απμάλνληαη κε ξπζκφ πεξίπνπ 40%. 

Ξάλησο νη λένη αζχξκαηνη ζπλδξνκεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζρεηηθά πξσηφγνλε, αλ θαη ςεθηαθή, 

ηερλνινγία ζηελήο δψλεο (narrowband) πνπ παξέρεη ξπζκνχο κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο πνιχ 

ρακειφηεξνπο απφ ηηο ελζχξκαηεο ηειεθσληθέο γξακκέο / DSL. Ζ κεγάιε αλάγθε γηα ππεξεζίεο 
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Internet, αζχξκαηε δηαλνκή θαισδηαθήο ηειεφξαζεο θαη εχθνιε θαη γξήγνξε κεηαθίλεζε αξρείσλ 

θαζηζηά επηηαθηηθή ηε ρξήζε αζύξκαησλ ππεξεζηώλ επξείαο δώλεο. Πε αληίζεζε κε ηα 

ελζχξκαηα ηειεθσληθά ζπζηήκαηα νη αζχξκαηεο ηειεπηθνηλσληαθέο ζπλδέζεηο είλαη εμαηξεηηθά 

επκεηάβιεηεο θαη πθίζηαληαη γξήγνξε εμαζζέληζε ζήκαηνο, δηάδνζε πνιιαπιψλ δξφκσλ (multipath 

propagation) εμ‟ αηηίαο αλαθιάζεσλ, ζθέδαζε απφ εκπφδηα εληφο ηνπ δξφκνπ κεηάδνζεο θαη 

κεηάζεζε ζπρλνηήησλ (frequency shift) εμ ‟αηηίαο ηεο θίλεζεο. Ρα ζηαζεξά αζχξκαηα δίθηπα (fixed 

wireless networks) είλαη πνιχ ιηγφηεξν επκεηάβιεηα ρξνληθά αλ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξνληθέο 

κεηαβνιέο πνπ νθείινληαη ζε αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή βιάζηεζεο, ζε 

αιιαγέο ζηα επίπεδα παξεκβνιήο απφ άιινπο ρξήζηεο θαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθφ ζφξπβν. Δπηπιένλ 

ηα αζχξκαηα θαλάιηα κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά θαη αλάινγα κε ηε ζέζε. Θαζψο ν πνκπφο ή ν 

δέθηεο κεηαθηλνχληαη ζην ρψξν ηα επίπεδα ηνπ ζήκαηνο θαη ε επίδξαζε ηεο κεηάδνζεο πνιιαπιψλ 

δξφκσλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο γεσκεηξηθέο κεηαβνιέο ζην θπζηθφ κνλνπάηη (physical path). 

Απηφο ν πςειφο βαζκφο κεηαβιεηφηεηαο θάλεη ηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο ξηδηθά δηαθνξεηηθέο απφ 

ηα ππφινηπα ηειεπηθνηλσληαθά δίθηπα. 

Ξαξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ν δξφκνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ αζχξκαησλ ππεξεζηψλ επξείαο δψλεο, 

δελ είλαη εχθνινο αιιά αληηζέησο παξνπζηάδεη πνιιέο δπζθνιίεο. Νη κεγάινη φκσο παίθηεο ηεο 

ηειεπηθνηλσληαθήο αγνξάο, βαζηδφκελνη ζηελ αξρή φηη «Αλ δελ ην πξαγκαηνπνηήζεηο, δελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί», ζεψξεζαλ φηη νη ρξήζηεο ζα απαηηήζνπλ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζε multimedia 

πεξηερφκελν, αλεμαξηήησο απφ ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάπνηα 

δεδνκέλε ζηηγκή ε δεδνκέλν γεσγξαθηθφ ζεκείν. Ππλεπψο, ην πξψην βήκα γηα ηελ επφκελε γεληά 

θηλεηψλ επηθνηλσληψλ, ηελ B3G (Beyond 3G) ή αιιηψο 4G (4th Generation), ζα είλαη ε ζπλέλσζε 

θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ Γηθηύσλ Θηλεηήο Σειεθσλίαο κε ηα ππφινηπα Αζύξκαηα Γίθηπα 

Γεδνκέλσλ. 

Κε ηνλ φξν Αζχξκαηα Γίθηπα Γεδνκέλσλ, ελλννχκε δίθηπα βαζηζκέλα ζην 802.xx πξσηφθνιιν 

δειαδή δίθηπα πνπ είλαη packet – switched. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ελλννχκε ηα παξαθάησ πξσηφθνιια: 

 IEEE 802.15 Wireless Personal Area Networks (WPANs) κε θπξηφηεξνπο εθθξαζηέο ηα 

δίθηπα βαζηδφκελα ζε Bluetooth θαη IrDA, 

 IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks (WLANs) κε ζεκαληηθφηεξνο εθπξνζψπνπο 

ηα WiFi θαη HyperLan/2, 

 IEEE 802.16 Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs) ή αιιηψο γλσζηφηεξν σο 

WiMax, 

 IEEE 802.20 Wireless Wide Area Networks (WWANs) ή δηαθνξεηηθά Mobile 

Broadband Wireless Access (MWBA). 

 

Ππλεπψο, φπσο νη ζεκεξηλνί ρξήζηεο ηνπ Internet, φηαλ πξνζπειαχλνπλ κηα ζειίδα δελ 

ελδηαθέξνληαη γηα ηνπο θφκβνπο απφ ηνπο νπνίνπο δηέξρεηαη ε ζχλδεζε ηνπο, αιιά νχηε θαη ηελ 

δπλακηθή δηεθπεξαίσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηαδηθαζηψλ, κε παξφκνην ηξφπν κειινληηθά νη 

αζχξκαηεο ζπζθεπέο ζα επηηπγράλνπλ ζπλδεζηκφηεηα κε ην δίθηπν, πάληα κε ην πην νηθνλνκηθφ 

ηξφπν, αλεμαξηήησο αλ απηφ ζα γίλεη κέζσ δηάθνξσλ αληαγσληζηηθψλ θπηηαξηθψλ δηθηχσλ ή άιισλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ. Απηή ε απαίηεζε γηα «ειαζηηθή» ζπλδεζηκφηεηα ζα δεκηνπξγήζεη 

κε ηελ ζεηξά ηεο θαη λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαζψο θαη λέεο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο. Ήδε 

ζηνλ Διιεληθφ ρψξν παξαηεξείηαη κηα αιιαγή ζην ηειεπηθνηλσληαθφ ηνπίν, θαζψο ν έλαο πάξνρνο 

κεηά ηνλ άιιν, θάλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ππνδνκή θαη εμνπιηζκφ. Ρφζν νη πάξνρνη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο φζν θαη νη πάξνρνη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, επελδχνπλ ζε ππνδνκή γηα παξνρή Internet 

αιιά θαη ηελ παξνρή αζχξκαηεο δηαζχλδεζεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Γειαδή ην ηξίπηπρν Θηλεηή 

Σειεθσλία – ηαζεξή ηειεθσλία – Παξνρή Internet, απνηειεί ζηφρν ησλ εηαηξεηψλ θαη 

πξνθαιεί ηελ ηνπνζέηεζε κεγάισλ επελδχζεσλ αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ «εκπνξηθψλ» 

παθέησλ ηα νπνία «ιαλζάξνπλ» ζηελ αγνξά. 

Βέβαηα, ιφγσ ηνπ φηη νη επελδχζεηο ησλ παξφρσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζε ππνδνκέο 3G ήηαλ θαη 

είλαη ζεκαληηθέο (ηφζν ζε θάζκα ζπρλνηήησλ, φζν θαη ζε εμνπιηζκφ), αλακέλεηαη φηη ε γεληά 3G ζα 
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παξακείλεη ζε θάζε σξίκαλζεο γηα πεξίπνπ 3-5 ρξφληα αθφκε. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ηερλνινγίεο 4G, 

ζα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη ζε πεηξακαηηθφ επίπεδν, ζε θνξπθαία εξεπλεηηθά θέληξα 

παγθνζκίσο. 

Ρν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 4G κπνξεί λα δηαηππσζεί κε κηα θαη κφλν ιέμε ΔΛΟΠΟΗΖΖ. Ρν 

4G έρεη λα θάλεη κε ηελ ελνπνίεζε ηεξκαηηθψλ, δηθηχσλ θαη εθαξκνγψλ, ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ζπλδξνκεηψλ. Ρν 4G ζα πεξηιάβεη φια ηα ζπζηήκαηα απφ δηάθνξα 

δίθηπα, δεκφζηα ή ηδησηηθά, broadband ή πξνζσπηθψλ επηθνηλσληψλ, αιιά θαη ad-hoc δίθηπα. Θα 

παξέρεη δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε ηα δίθηπα 2G θαη 3G, θαζψο επίζεο θαη κε ηα ςεθηαθά επξπδσληθά 

ζπζηήκαηα, ελψ ζα είλαη βαζηζκέλν ζε IP πξσηφθνιιν, ην νπνίν ζα είλαη θαη ν κεραληζκφο 

ελνπνίεζεο, θαη ζα παξέρεη αζχξκαην Internet. Ζ αθφινπζε Δηθφλα 1 δείρλεη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ δηθηχσλ. 

 

 

Δηθόλα 1 Δπηθνηλσλία ζε πεξηβάιινλ 4G θαη ελνπνίεζε ησλ θπηηαξηθώλ δηθηύσλ, ησλ 

αζύξκαησλ δηθηύσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ επξπδσληθώλ ππεξεζηώλ [1.1], [1.2] 
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Ξάλησο νη 4G λέεο ηερλνινγίεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο, πνπ αλακέλνληαη εκπνξηθά γχξσ ζην 2010, ζα 

παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αζθαιψλ θαη αμηφπηζησλ «νηθνπκεληθψλ» (ubiquitous), δει. παληνχ θαη 

πάληα δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ ζε ρξήζηεο πεξηνξηζκέλεο ή θαη κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο. Νη ηερλνινγίεο 

απηέο έρνπλ δχν βαζηθέο ζπληζηψζεο: ηηο ξάδην – ηερλνινγίεο 4G (ή ηερλνινγίεο κεηάδνζεο 

ζήκαηνο) θαη ηηο ππεξεζίεο 4G, δει. ηηο εθαξκνγέο πνπ παξέρνληαη ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε (ζηα 

πιαίζηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζα αλαθεξζνχκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ απφ πιεπξάο 

user interface). 

 

1.3. Πξνβιεπόκελα Υαξαθηεξηζηηθά 4G Σερλνινγίαο 

Ξαξαθάησ πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ ηερλνινγηθήο απφςεσο, ησλ κειινληηθψλ 

δηθηχσλ 4G. 

 ςειφηεξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο απφ ηα δίθηπα 3G, κε εχξνο ηα 20- 200 Mbps. Ρα 

ζπζηήκαηα 3εο γεληάο πξνζθέξνπλ κέρξη 2 Mbps ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 

144 kbps γηα θηλνχκελα πεξηβάιινληα (ή θηλνχκελνπο ρξήζηεο) vehicular environments. 

Αζχξκαηα LAN θαη αζχξκαηα ζπζηήκαηα πξφζβαζεο επξείαο δψλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε 

δψλε ησλ 5 GHz θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζηελ Ηαπσλία (MMAC), ζηελ Δπξψπε (Hyperlan/2) θαη 

ζηελ Ακεξηθή (ΗΔΔΔ 802.11) έρνπλ ηαρχηεηα κεηάδνζεο 20-30 Mbps. Ζ ειάρηζηε ηαρχηεηα 

πνπ έρεη ηεζεί σο ζηφρνο γηα ηα 4G ζπζηήκαηα ζα είλαη 10-20 Mbps γηα αθίλεηα 

πεξηβάιινληα θαη 2 Mbps γηα θηλνχκελα νρήκαηα. 

 Κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα, άπα θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο θαη 

κηθξφηεξν θφζηνο αλά bit. Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 3G δελ ζα είλαη αξθεηή γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηελ εθξεθηηθά απμαλφκελε θίλεζε ησλ πνιπκέζσλ γχξσ ζην 2010. Ζ 

ρσξεηηθφηεηα γηα ηα 4G ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα θνξέο πςειφηεξε απφ 

ηελ αληίζηνηρε ησλ 3G, ελψ ην θφζηνο αλά bit πξέπεη λα κεησζεί δξακαηηθά ψζηε ε ρξέσζε 

λα κελ είλαη απαγνξεπηηθή. 

 Δμαηξεηηθή πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ QoS (Quality of Service). Ρα αζχξκαηα ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηνξηζκέλν εχξνο ζπρλνηήησλ θαη κεηαδηδφκελεο ηζρχνο θαη ππνθέξνπλ 

απφ ζπκθφξεζε. Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην λα παξέρεηαη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν QoS, γηα 

ηελ ππνζηήξημε δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ, ηδηαίηεξα απηψλ πνπ απαηηνχλ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Ξξνζαξκνγή ηεο θπζηθήο θαη ηεο ινγηθήο πξφζβαζεο (physical & MAC interface) αλαιφγσο 

ηνπ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε θνξά. Κέρξη ηψξα ην ινγηζκηθφ πνπ ήηαλ ππεχζπλν 

γηα θάηη ηέηνην (software controlled radios), βξηζθφηαλ απνθιεηζηηθά ζε κεγάινπο Πηαζκνχο 

Βάζεο, αιιά πιένλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάηη παξφκνην θαη εληφο ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ. 

Δπίζεο, βαζηθή παξάκεηξνο είλαη θαη ε δεκηνπξγία αιγνξίζκσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

απφ ηελ κπαηαξία ηεο ζπζθεπήο. 

 πνζηήξημε Internet λέαο γεληάο. Ζ ππνζηήξημε πξσηνθφιισλ Internet λέαο γεληάο (IPv6) θαη 

πνιχ-κεηάδνζεο (multicasting) είλαη ζεκαληηθή ηδηαίηεξα γηα εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ. 

 Νκαιή δηαζχλδεζε κε ζπζηήκαηα 3G, αζχξκαηα δίθηπα ππνινγηζηψλ (WLAN) θαη ζηαζεξά 

δίθηπα. Κε ηε ρξήζε ηερλνινγίαο βαζηζκέλεο ζε πξσηφθνιια Internet (ΗP) ζα είλαη δπλαηή ε 

νκαιή δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ηερλνινγηψλ. Υο απνηέιεζκα ν θάζε ρξήζηεο ζα κπνξεί λα 

δηαιέγεη ην θαιχηεξν δίθηπν αλά πεξίζηαζε (αλάινγα κε ην ρξφλν, ρψξν θαη θφζηνο). 

 Θαιή ρσξηθή θάιπςε κε κεηαβιεηή ηαρχηεηα κεηάδνζεο. Θαζψο νη ηαρχηεηεο κεηάδνζεο 

απμάλνληαη, ην απαηηνχκελν επίπεδν ιακβαλνκέλνπ ζήκαηνο ζα απμεζεί αλάινγα. Δμ‟ αηηίαο 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ε επηδησθφκελε ηαρχηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 4G είλαη κεγαιχηεξε απφ δχν 

ηάμεηο κεγέζνπο ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, ε αθηίλα ηεο θπςέιεο ζα κεησζεί, θαη 

ε θάιπςε ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ ζα ππνβαζκηζηεί, αλ δελ πξνζηεζεί έλαο κεγάινο 
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αξηζκφο ζηαζκψλ βάζεο. Ππλεπψο, απαηηνχληαη κηθξφηεξεο θπςέιεο (cells), γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ δεηνχκελσλ κεγαιχηεξσλ ξπζκψλ κεηάδνζεο, γηα ηνλ ίδην πιεζπζκφ. Ζ ρξήζε 

ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο κεηαβιεηήο απφζηαζεο θαη ηαρχηεηαο (wide range / variable speed) 

είλαη αλαγθαία γηα ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαη κεηάβαζε ζε δηαθνξεηηθή 

θπςέιε ρσξίο πξνβιήκαηα αλεμαξηήησο ηεο ηερλνινγίαο ησλ ζπζηεκάησλ (3G, 4G). 

 ςειφηεξεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ζπρλφηεηεο (κέρξη 5 GHz), κε εχξνο δψλεο ξαδην-

ζπρλνηήησλ (RF) αλά θαλάιη, 20~100 MHz. 

 Σξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ, ηφζν ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο φζν θαη ζηηο θηλεηέο 

ζπζθεπέο, κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ νξζνγψληαο πνιππιεμίαο ζπρλφηεηαο, OFDM 

(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), αιιά θαη άιισλ κεζφδσλ. 

 

1.4. Πξνβιεπόκελα Υαξαθηεξηζηηθά 4G Τπεξεζηώλ 

Δδψ παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 4G ππεξεζηψλ. 

 πνζηήξημε Δπξπδσληθφηεηαο θαη multimedia ππεξεζηψλ. 

 ςειή αζθάιεηα θαη αλνρή ζθαικάησλ (fault-tolerance) ζηηο επηθνηλσλίεο, πξνζαξκνδφκελε 

δπλακηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε δηθηχνπ θαη ηνπ εθάζηνηε ρξήζηε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

βέιηηζηε ρξήζε ησλ πφξσλ (θάζκα, κπαηαξία, QoS) ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. 

 Ππγθεθξηκέλα, εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο θαη πηζηνπνηεηηθά αζθάιεηαο γηα 

θάζε παξερφκελε ππεξεζία 4G θαη γηα θάζε θηλεηή ζπζθεπή. Νπνηαδήπνηε πξφζβαζε ζα 

γίλεηαη κφλν εθφζνλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξφζβαζεο θαη ησλ δχν πιεπξψλ είλαη ακνηβαία 

απνδεθηά (απφ ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο θαη απφ ηνλ ρξήζηε). 

 Γηαζπλδεζηκφηεηα παληνχ, κε πιήζνο δηθηχσλ (ζηαζεξά, θηλεηά, ad-hoc) θαη δηαθφξσλ 

παξφρσλ, κε ηξφπν δηαθαλή γηα ην ρξήζηε. Γει. θαζψο ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη, ελψ π.ρ. 

είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην Internet ή ζπκκεηέρεη ζε video-conference, ζα κπνξεί λα αιιάδεη 

δίθηπα (UMTS, WiFi, Bluetooth, θιπ.) θαη παξφρνπο, κε ηξφπν απηφκαην, ρσξίο λα 

δηαθφπηεηαη ε ζχλδεζή ηνπ (seamless handoffs) θαη ηζνξξνπψληαο βέιηηζηα κεηαμχ 

αζθάιεηαο, πνηφηεηαο ζχλδεζεο (QoS) θαη θφζηνπο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

 Απηφκαηε, έμππλε θαη δπλακηθή δηαπξαγκάηεπζε φξσλ, θξηηεξίσλ θαη ζπλζεθψλ πξφζβαζεο 

ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη δίθηπα (service level agreements, SLA), κέζσ «ινγηζκηθψλ 

πξαθηφξσλ» (software agents). 

 Αλνηρηέο αξρηηεθηνληθέο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κε επηζπκεηή ηελ παγθφζκηα ζχγθιηζε ζε 

θνηλά standards (πξσηφθνιια θαη πιαηθφξκεο αλάπηπμεο). 

 

1.5. Δλδεηθηηθέο Τπεξεζίεο 4G 

Θάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ κέιινληνο. 

 Ρειεταηξηθή (telemedicine), εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε αζζελψλ θαη ειηθησκέλσλ (κε 

έκθαζε ζηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη αμηφπηζηε κεηάδνζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ). Ρα 

πιεξψκαηα ησλ αζζελνθφξσλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε ηαηξηθά αξρεία θαη λα ηειεδηαζθέπηνληαη (video -conference) κε γηαηξνχο φπσο θαη λα 

κεηαδίδνπλ θξίζηκεο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελνχο ζε θεληξηθά λνζνθνκεία. 



 19 

 Αλνηθηή θαη εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε (e-learning), κε ρξήζε πνιπκεζηθνχ πιηθνχ απφ 

θηλνχκελνπο ρξήζηεο. Ζ παξνρή ελζχξκαηεο πξφζβαζεο επξείαο δψλεο ζην Internet είλαη 

νηθνλνκηθά αζχκθνξε γηα θαηνίθνπο αξαηνθαηνηθεκέλσλ ή απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ. 

Αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο επξείαο δψλεο κπνξνχλ λα ιχζνπλ απηφ ην πξφβιεκα. 

 Γηαδξαζηηθή, θηλεηή ηειεφξαζε θαη video, φπνπ, ην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα, πνπ ζα 

παξαθνινπζεί ν ρξήζηεο, ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ην πξνθίι ηνπ θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ, 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Γηθηπαθά, πνιπκεζηθά, παηρλίδηα κε παγθφζκηα δηεζπαξκέλνπο θηλνχκελνπο ρξήζηεο. 

 Δμ‟ απνζηάζεσο εξγαζία (tele-working) θαη online βνήζεηα ζηελ εξγαζία, κε ρξήζε θνξεηψλ 

πνιπκεζηθψλ ζπζθεπψλ. 

 Δηθνληθή πινήγεζε (virtual navigation). Κηα απνκαθξπζκέλε βάζε δεδνκέλσλ ζα πεξηέρεη 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε δξφκσλ, θηηξίσλ θαη ηνπνγξαθηθψλ γλσξηζκάησλ. Θνκκάηηα απηήο 

ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ζα κεηαδίδνληαη γξήγνξα ζε έλα φρεκα φπνπ έλα ππνινγηζηηθφ 

πξφγξακκα ζα επηηξέπεη ζηνπο επηβάηεο λα πξνβιέπνπλ ηε κειινληηθή δηαδξνκή, λα 

επηιέγνπλ δξφκνπο κε ηε κηθξφηεξε θίλεζε, λα εληνπίδνπλ αμηνζέαηα ή κνπζεία ή λα 

επηιέγνπλ ελαιιαθηηθνχο δξφκνπο ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ. 

 Πηαζκφο πιεξνθνξίαο (info station). Έλαο νδεγφο απηνθηλήηνπ ζα κπνξεί λα ιακβάλεη έλα 

κεγάιν αξηζκφ αξρείσλ ή πνιπκέζσλ απφ ην δίθηπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο ζε έλα 

απηνθηλεηφδξνκν απφ θαη πξνο ην ρψξν εξγαζίαο. 

 Δθαξκνγέο ηειέ-γεσδαηζίαο (tele-geoprocessing). Ν ζπλδπαζκφο ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθήο 

πιεξνθφξεζεο (GIS) θαη ζπζηεκάησλ παγθνζκίνπ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο (GPS) θαη 

αζχξκαησλ θηλεηψλ ζπζηεκάησλ πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ζα θάλεη εθηθηέο εθαξκνγέο ηειέ-

γεσδαηζίαο. 

 Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο θξίζεσλ. Απηέο νη εθαξκνγέο είλαη ρξήζηκεο ζε πεξηφδνπο θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ φηαλ νιφθιεξνο ν ηειεπηθνηλσληαθφο ηζηφο έρεη παξαιχζεη. Ζ γξήγνξε 

επαλαιεηηνπξγία ησλ ηειεπηθνηλσληψλ είλαη αλαγθαία. Ζ απμεκέλε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ επξείαο δψλεο 4G ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο Internet 

θαη video conference ζα επηηξέςνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ζε δηάζηεκα σξψλ ζε αληηδηαζηνιή 

κε ηα ελζχξκαηα ζπζηήκαηα πνπ ζα απαηηνχζαλ εκέξεο ή αθφκα θαη εβδνκάδεο. 

 Θηλεηά δίθηπα ππνινγηζηψλ. Θαηά αλάινγν ηξφπν κε ηα ζηαζεξά δίθηπα ππνινγηζηψλ ηα 

θηλεηά δίθηπα ππνινγηζηψλ ζα δηεπθνιχλνπλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, επηρεηξεκαηηθέο 

πξάμεηο θαη επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία απφ απφζηαζε. 

 

Ρν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 4G δηθηχσλ είλαη ε δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ αζχξκαησλ 

ηερληθψλ πξφζβαζεο, δειαδή εηεξνγελψλ δηθηχσλ. Γηα παξάδεηγκα, ηφζν ηα WPANs θαη WLANs 

(π.ρ. WiFI) φζν θαη ηα WMANs (π.ρ. WiMAX), ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κηα πξνέθηαζε 

ησλ 3G θπηηαξηθψλ δηθηχσλ (UMTS θαη CDMA 2000), ψζηε ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζε έλα WPAN λα 

κπνξνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζπλδπαζκφ 3G θαη WLAN πξφζβαζεο επηιέγνληαο 

απηήλ πνπ είλαη πιενλεθηηθφηεξε ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. 

 

1.6. πκπεξάζκαηα 

Ππλνςίδνληαο, είλαη πξνθαλέο φηη πξνθεηκέλνπ ηα δίθηπα ηεο επφκελεο γεληάο λα κπνξέζνπλ λα 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο φπσο: Ρειεταηξηθή (telemedicine),Αλνηθηή θαη εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

(e-learning), Γηαδξαζηηθή, θηλεηή ηειεφξαζε θαη video, Γηθηπαθά, πνιπκεζηθά, παηρλίδηα, Δμ‟ 

απνζηάζεσο εξγαζία (tele-working), Δηθνληθή πινήγεζε (virtual navigation), Πηαζκνχο 
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πιεξνθνξίαο (info station), Δθαξκνγέο ηειέ-γεσδαηζίαο (tele-geoprocessing), Δθαξκνγέο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ θαη Θηλεηά δίθηπα ππνινγηζηψλ είλαη πξνθαλέο φηη νδεγνχκαζηε ζε δηαζχλδεζε 

δηαθνξεηηθψλ αζχξκαησλ ηερληθψλ πξφζβαζεο, δειαδή εηεξνγελψλ δηθηχσλ θαη ιεηηνπξγία πάλσ 

απφ IP δίθηπα (All-IP Convergence). Γηα παξάδεηγκα, ηφζν ηα WPANs θαη WLANs (π.ρ. WiFI) φζν θαη 

ηα WMANs (π.ρ. WiMAX), ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κηα πξνέθηαζε ησλ 3G θπηηαξηθψλ 

δηθηχσλ (UMTS θαη CDMA 2000), ψζηε ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζε έλα WPAN λα κπνξνχλ λα είλαη 

ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζπλδπαζκφ 3G θαη WLAN πξφζβαζεο επηιέγνληαο απηήλ πνπ είλαη 

πιενλεθηηθφηεξε ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. (All-IP Convergence). 
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ 2 - ΓΗΘΣΤΑ ΘΗΛΖΣΖ ΣΖΙΔΦΩΛΗΑ 

2.1. Δηζαγωγή 

Ζ επηηπρία πνπ γλψξηζαλ ηα ζπζηήκαηα θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο 2εο γεληάο απνηέιεζε ηνλ νδηθφ 

ράξηε γηα ηα ζπζηήκαηα 3G θαη 3.5G. Ρα ηειεπηαία απνηεινχζαλ ην ζηφρν ηεο εκπνξηθήο αγνξάο 

ηειεπηθνηλσληψλ ππφ ην πξίζκα ηεο παξνρήο λέσλ ππεξεζηψλ, θπξίσο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ρέηνην πεξηερφκελν ππάξρεη πιένλ άθζνλν, θπξίσο ιφγσ ηεο εθξεθηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Internet, 

θαη νη εκπνξηθνί παίθηεο έςαρλαλ απφ θαηξφ έλα ηξφπν λα ην δξνκνινγήζνπλ κέζσ ησλ δηθηχσλ 

θηλεηήο ηειεθσλίαο, θαηαιήγνληαο ζηηο ηεξκαηηθή θηλεηή ζπζθεπή θάζε ρξήζηε. Ζ αλάγθε απηή 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο νδήγεζε ζηα ζεκεξηλά 

ζπζηήκαηα 3 θαη 3.5G, ηα νπνία πιεξνχλ ζε έλα κεγάιν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο. 

Πην 2ν Θεθάιαην ινηπφλ, πξαγκαηνπνηνχκε κηα ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ησλ Γηθηύσλ Θηλεηήο 

Σειεθσλίαο απφ ηηο πξψηεο ηνπο εθδνρέο (1G) έσο ηηο πιένλ ζχγρξνλεο (3.5G) πνπ έρνπλ 

εκθαληζηεί κέρξη ζήκεξα. Αλαιχζνπκε ηφζν ηηο γεληέο ησλ δηθηχσλ φζν θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

πξφηππα, ζε επίπεδν αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη ζε επίπεδν πξσηνθφιισλ. Πηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ ππάξρεη ε ηερληθή πεξηγξαθή ησλ επηθξαηέζηεξσλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

ζήκεξα, δειαδή ησλ GSM, GPRS θαη UMTS, ελψ ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ππάξρεη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο intersystem handover κεηαμχ ησλ GSM θαη UMTS. Ν ζηφρνο είλαη λα 

κπνξέζεη ν αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ηα πξσηφθνιια θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθή, θπξίσο ηνπ ζεκεξηλνχ UMTS πνπ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ GPRS, ηνπ παξέρεη πέξα 

απφ ηηο θσλεηηθέο θαη πνιπκεζηθέο ππεξεζίεο. Πε κεηαγελέζηεξν ηκήκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

θαη αθνχ παξνπζηαζηνχλ θαη ηα θπξηφηεξα αζχξκαηα δίθηπα δεδνκέλσλ, ζα επεμεγεζνχλ νη ηξφπνη 

θαη νη αξρηηεθηνληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαζπλδεζνχλ νη δχν ηχπνη δηθηχσλ κεηαμχ 

ηνπο. 

 

2.2. Γεληέο Γηθηύωλ 

2.2.1. Θηλεηά δίθηπα 1εο γεληάο 

Ρα πξψηα δίθηπα θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ ζρεδηάζηεθαλ θαη μεθίλεζε ε εθαξκνγή ηνπο ζηα ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ζηηο Ζ.Ξ.Α θαη Ηαπσλία, θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 ζηελ Δπξψπε. 

Ρα απνθάιεζαλ αζχξκαηα δίθηπα 1εο γεληάο ή αιιηψο αλαινγηθά. Ξαξφιν πνπ νη δπλαηφηεηεο ηνπο 

ήηαλ ιίγεο, ε εκθάληζε ηνπο ηελ επνρή εθείλε ζεσξήζεθε σο έλα ηεξάζηην ηερλνινγηθφ επίηεπγκα. 

Ρν Advanced Mobile Phone Service (AMPS), ήηαλ ην πξψην ζχζηεκα ζηηο θηλεηέο 

ηειεπηθνηλσλίεο πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ, ην 1978 ζε κεξηθέο πνιηηείεο ησλ Ζ.Ξ.Α, θαη 

εθαξκφζηεθε ζπλνιηθά ην 1983 [1]. Πηε ζπλέρεηα, ε ηδέα (ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο), δηαδφζεθε 

ζηηο ππφινηπεο επείξνπο. Ππλνιηθά, ηα ζπζηήκαηα πνπ εκθαλίζηεθαλ ζηηο εθηόο Δπξώπεο 

πεξηνρέο, ήηαλ ηα εμήο: 

 ην Advanced Mobile Phone Service (AMPS), ην 1983 ζηηο Ζ.Ξ.Α, 

 ην US Digital Cellular (USDC) Standard IS- 54, ην 1991 ζηηο Ζ.Ξ.Α, 

 ην 1979, ην πξψην ζχζηεκα ηεο Nippon Telephone and Telegraph (NTT) Company, 

ζηελ Ηαπσλία 

Πηελ Δπξψπε έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο δχν ζπζηήκαηα θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ ηα νπνία ήηαλ: 

 ην Nordic Mobile Telephony (NMT) θαη 

 ην European Total Access Communication System (ETACS). 
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Ν Ξίλαθαο 1, ζπλνςίδεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ 1εο Γεληάο. 

 

Πίλαθαο 1 Πεξίιεςε ζπζηεκάησλ 1εο γεληάο [2.1] 

 

Κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο εμειίμεηο ζην ηνκέα ησλ θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ ήηαλ ε έλλνηα ηνπ 

θπηηάξνπ ή αιιηψο θπςέιεο. Ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα ζπζηήκαηα απηά νλνκάδνληαη θπηηαξηθά, 

είλαη γηαηί αθφκα θαη ζήκεξα ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηα θχηηαξα, ησλ νπνίσλ ην ζρήκα, 

αληηπξνζσπεχεη θαηά κηα έλλνηα ηα γεσγξαθηθά φξηα κέζα ζηα νπνία κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη 

νη θηλεηνί ρξήζηεο. Πε θάζε θχηηαξν ππάξρεη έλαο ζηαζκφο βάζεο ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε θαη ηε δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 2. 

Ζ αθηίλα ηνπ θπηηάξνπ εμαξηάηαη απφ ηελ γεσγξαθηθή ηνπνινγία ηεο πεξηνρήο πνπ εμππεξεηείηαη 

απφ ην ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη απφ ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ρξεζηψλ. Κπνξεί λα 

είλαη απφ ιηγφηεξν απφ έλα ρηιηφκεηξν (km), ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, έσο θαη 30 

ρηιηφκεηξα ζε επαξρηαθέο αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

 

Δηθόλα 2 Έλα θύηηαξν κε ηνλ αληίζηνηρν ηαζκό Βάζεο πνπ εμππεξεηεί πνιινύο 

θηλεηνύο ζηαζκνύο 

 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ 1εο γεληάο, ήηαλ φηη ηφζν ν πνκπφο φζν θαη ν δέθηεο 

εμέπεκπαλ θαη ιάκβαλα αληίζηνηρα, κε ρξήζε ηεο ίδηαο ζπρλφηεηαο. Δπίζεο, φηαλ ν ρξήζηεο 

επηθνηλσλνχζε ελ θηλήζεη θαη πεξλνχζε ηα φξηα ηνπ θπηηάξνπ, ηφηε ε θιήζε ηεξκαηηδφηαλ, αθνχ 

δελ ππήξρε δπλαηφηεηα λα δηαηεξεζεί ε θιήζε θαηά ηε δηάξθεηα κεηάβαζεο ζε κηα άιιε θπςέιε 

(handover). Ρν γεγνλφο απηφ, πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο 

θαζψο εκπφδηδε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε. Έλα άιιν πξφβιεκα ήηαλ ε ρακειή απφδνζε ησλ 
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ζπζηεκάησλ απηψλ απφ άπνςε ρσξεηηθφηεηαο, θαζψο ήηαλ πνιχ κηθξφο ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ 

πνπ κπνξνχζαλ λα κηιήζνπλ ηαπηφρξνλα. Γεληθά, ηα πξψηα ζπζηήκαηα, δελ άθελαλ πεξηζψξηα γηα 

βειηηψζεηο θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ φπσο ζπκπίεζε θαη θσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο, 

θαζψο απηφ ζα είρε ζαλ πξνυπφζεζε ηελ ρξήζε ςεθηαθνχ ζήκαηνο. Ρέινο, ηα ηεξκαηηθά, δειαδή 

νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ρξήζηεο, ήηαλ νγθψδεηο κε κεγάιεο θεξαίεο θαη πςεινχ γηα 

ηελ επνρή εθείλε θφζηνπο. [2.2], [2.3] 

 

2.2.2. Θηλεηά δίθηπα 2εο γεληάο 

Ξιένλ ηα δίθηπα 1εο γεληάο αλήθνπλ ζην παξειζφλ, θάηη φκσο πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηα δίθηπα 2εο 

γεληάο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ αθφκα, γηα ηνλ ιφγν φηη απνηέιεζαλ ηελ βάζε γηα ηελ εμέιημε ζηα 

ζεκεξηλά δίθηπα 3εο γεληάο. Πε αληίζεζε κε ηα πξψηα δίθηπα πνπ κεηέδηδαλ αλαινγηθφ ζήκα θαη ν 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ γηα ηαπηφρξνλε πξφζβαζε ζην αζχξκαην κέζν γηλφηαλ κε ηελ 

Frequency Division Multiple Access (FDMA) ηερληθή, ηα δίθηπα 2εο γεληάο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ηερληθέο ςεθηαθήο δηακφξθσζεο ηνπ ζήκαηνο, ελψ νη ρξήζηεο δηαρσξίδνληαλ κε Time Division 

Multiple Access (TDMA) ή Code Division Multiple Access (CDMA). Νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

3 ηερληθψλ πξφζβαζεο θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 3. 

 

Δηθόλα 3 Σερληθέο πνιιαπιήο πξόζβαζεο 

 

Ρα πην γλσζηά ζπζηήκαηα 2εο γεληάο ήηαλ: 

 ην Global System for Mobile communication (GSM) ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ TDMA 

ηερληθή θαη ππνζηεξίδεη 8 ρξνλν-ζρηζκέο (time-slots) κε εχξνο δψλεο 200 ΘHz ε θάζε κηα, 

 ην Interim Standard 54 (IS-54) θαη ην Interim Standard 136 (IS-136) γλσζηφ θαη ζαλ 

North American Digital Cellular (NADC) ή US Digital Cellular (USDC), πνπ ρξεζηκνπνηεί to 

TDMA σο ηερληθή πξφζβαζεο, 

 ην Pacific Digital Cellular (PDC) έλα Ηαπσληθφ ζχζηεκα πνπ είρε αξθεηέο νκνηφηεηεο κε 

ην IS-136 θαη 

 ην Interim Standard 95 Code Division Multiple Access (IS-95) επίζεο γλσζηφ ζαλ 

cdmaOne ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ CDMA ηερληθή πξφζβαζεο. 

 

Ξαξαθάησ ζηνλ Ξίλαθα 2, παξνπζηάδνληαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ 2εο γεληάο. 



 25 

 

Πίλαθαο 2 Πεξίιεςε ζπζηεκάησλ 2εο γεληάο [2.4] 

 

Πηελ Δπξψπε, ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα εμππεξεηνχζε φινπο 

ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο αλεμαξηήησο ρψξαο, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ GSM ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ European Technical Standards Institute (ETSI) [2.5]. Tν ζχζηεκα απηφ ήηαλ 

ην πην επξέσο δηαδεδνκέλν, κεηξψληαο 350 εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ζε 140 ρψξεο θαη 400 δίθηπα 

θηλεηψλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ρν GSM μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ζηελ δψλε ησλ 800-900 MHz ελψ ζε 

θάπνηεο άιιεο ρψξεο πνπ ην πηνζέηεζαλ, ιεηηνπξγεί ζηα 1.8 (DCS 1800) θαη 2 GHz. Πηελ Δηθφλα 

4 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ GSM δηθηχνπ. 

 

Δηθόλα 4 Ζ δνκή ηνπ GSM δηθηύνπ [2.34] 

Ρέινο, κεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο καδί κε ηα δίθηπα 2εο γεληάο 

ήηαλ ε δπλαηφηεηα γηα πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζην Internet θαη ε απνζηνιή ζχληνκσλ γξαπηψλ 

κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ γλσζηά θαη ζαλ Short Messaging Service (SMS). [2.6], [2.7] 
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Ξεξηζζφηεξεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην GSΚ, δίλνληαη ζε επφκελε παξάγξαθν ηνπ 

Θεθαιαίνπ 2. 

 

2.2.3. Θηλεηά δίθηπα 2.5 γεληάο 

Κε ζηφρν ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξσλ ξπζκψλ κεηάδνζεο, ε δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, 

νδεγήζεθε ζηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ πξνηχπσλ 2εο γεληάο, έηζη ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ δηάθνξεο εθαξκνγέο ζην ρψξν ηνπ Internet. Έηζη ινηπφλ πξνέθπςε έλα λέν ζχλνιν 

πξνηχπσλ πνπ νλνκάζηεθε γεληά 2.5. Ρα πξφηππα απηά επέηξεπαλ ζηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκφ 2εο 

γεληάο, λα ηξνπνπνηεζεί έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο φπσο πινήγεζε ζην 

Internet, ε απνζηνιή / ιήςε email θ.α. 

Πηα πιαίζηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πξνέθπςαλ έλα λέν πξσηφθνιιν θαη ηέζζεξα λέα 

ζπζηήκαηα πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηελ γεληά 2.5. Απηά είλαη ηα εμήο: 

 Wireless Applications Protocol (WAP), 

 High Speed Circuit Switched Data (HSCSD), 

 General Packet Radio Service (GPRS) θαη 

 Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE), 

 Interim Standard 95B (IS-95B) 

 

Ρν πξσηφθνιιν Wireless Applications Protocol (WAP) πξνδηαγξάθεη ην πεξηβάιινλ 

εθαξκνγήο θαη ηα δηθηπαθά πξσηφθνιια πνπ απαηηνχληαη γηα αζχξκαηεο ζπζθεπέο φπσο ηα θηλεηά 

ηειέθσλα θαη ηα PDAs (Personal Digital Assistants). Νπζηαζηηθά, είλαη ην πξσηφθνιιν πνπ 

επηηξέπεη ζηηο θηλεηέο ζπζθεπέο λα κπνξνχλ λα απεηθνλίδνπλ ηζηνζειίδεο θαη λα ρεηξίδνληαη xml 

δεδνκέλα, urls θ.α. Ρν γεγνλφο απηφ, εκκέζσο νδήγεζε θαη ζηελ ηάζε εκπνξίνπ, ην mobile 

commerce (m-commerce). Γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξσηνθφιινπ έρεη δεκηνπξγεζεί ην WAP Forum 

[2.8] πνπ έρεη σο λα επηηξαπεί ζηνπο δηθηπαθνχο ιεηηνπξγνχο, θαηαζθεπαζηέο θαη παξφρνπο 

ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο ηερλνινγηθήο επνρήο 

θαζηζηψληαο ηνπο ηθαλνχο λα πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο θαη πινπνηήζεηο γξήγνξα, 

επέιηθηα θη απνηειεζκαηηθά. 

Ρν WAP Forum πξνρψξεζε ζηνλ νξηζκφ ελφο ζπλφινπ πξσηνθφιισλ ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα 

Transport Layer, Security Layer, Transaction Layer, Session Layer θαη Application Layer, ηνπ 

γλσζηνχ κνληέινπ OSI. Ρα πξσηφθνιια απηά, αληίζηνηρα, είλαη: ην Wireless Datagram Protocol 

(WDP), ην Wireless Transport Layer Security (WTLS), ην Wireless Transaction Protocol (WTP), ην 

Wireless Session Protocol (WSP) θαη ην Wireless Application Environment (WAE). Ζ δνκή ηνπ 

protocol stack πνπ απαξηίδεη ην WAP, θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5. 
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Figure 1.  The WAP architecture

 

Δηθόλα 5 Σα πξσηόθνιια ηεο αξρηηεθηνληθήο WAP 

 

Ρν WAE κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα γεληθνχ ζθνπνχ πεξηβάιινλ εθαξκνγήο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε 

έλα ζπλδπαζκφ ηνπ World Wide Web (WWW) κε δηάθνξεο ηερλνινγίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ρν 

WSP απνηειεί κηα νηθνγέλεηα πξσηνθφιισλ ηνπ επηπέδνπ Ππλφδνπ πνπ εμππεξεηεί 

απνκαθξπζκέλεο ιεηηνπξγίεο κεηαμχ πειαηψλ (clients) θη εμππεξεηεηψλ (servers). Ρν WSP παξέρεη 

ζην ππεξθείκελν ζηξψκα Δθαξκνγήο κηα αμηφπηζηε δηεπαθή κε δχν ππεξεζίεο ζπλφδνπ: Ζ πξψηε 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ απνθαηάζηαζε ζπλδέζεσλ (connection oriented) θαη ιεηηνπξγεί 

πάλσ απφ WTP, ελψ ε δεχηεξε είλαη κηα αζχλδεηε (connectionless) ππεξεζία πνπ ιεηηνπξγεί πάλσ 

απφ αζθαιείο θαη κε ππεξεζίεο κεηαθνξάο παθέησλ. 

Ρν ζχζηεκα HSCSD είλαη ην κφλν πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ηερληθή ηεο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο 

(circuit switched), θαη νπζηαζηηθά επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηεί δηαδνρηθέο ρξνλν-ζπξίδεο 

(timeslots) ηνπ GSM πξνηχπνπ. Πε ζπλδπαζκφ κε θάπνηεο άιιεο ηξνπνπνηήζεηο φπσο ε πην ραιαξή 

πνιηηηθή ειέγρνπ ζθαικάησλ ζε θάζε timeslot, ην HSCSD θαηαθέξλεη λα πεηχρεη ξπζκνχο 

κεηάδνζεο ζηα 14,4 Kbps απφ ηα 9,6 Kbps πνπ πξνζέθεξε ην GSM. Δπίζεο, θάλνληαο ρξήζε 

ηεζζάξσλ ζπλερφκελσλ ρξνλν-ζπξίδσλ ην πξφηππν απηφ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ξπζκνχο σο 

57,6 Kbps αλνίγνληαο έηζη ηνλ δξφκν γηα εθαξκνγέο φπσο streaming. Απηνί νη ξπζκνί κπνξνχζαλ 

λα ζπγθξηζνχλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο κηαο γξακκήο ηχπνπ ISDN B-channel. Έηζη ζηελ νπζία 

εμηζψζεθαλ νη ηαρχηεηεο κεηάδνζεο ησλ γλσζηψλ ελζχξκαησλ modems, πνπ ρξεζηκνπνηνχζακε 

γηα πξφζβαζή ζην Internet, κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, κε απηέο πνπ είραλ ηα θηλεηά καο 

ηειέθσλα. 

Ρν πιενλέθηεκα κε ηελ ηερλνινγία HSCSD ήηαλ φηη κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά data κε 9,6 kbit/sec κε ην ππάξρνλ GSM δίθηπν. Απηφ 

ην πεηχραηλε κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο απφ πιεπξάο έμηξα εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, φζνλ αθνξά 

ηηο εηαηξείεο παξνρήο, ηνπο δφζεθε θαη ε δπλαηφηεηα θιηκαθσηήο ρξέσζεο, αλαιφγσο ηνπ ξπζκνχ 

κεηάδνζεο πνπ επηζπκνχζε ν ρξήζηεο. Ρν βαζηθφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ HSCSD ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη ε ρξήζε ηεο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο ζπαηαινχζε ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ αθνχ νη ρξνλν-

ζπξίδεο δεζκεχνληαλ αθφκα θαη φηαλ ε ρσξεηηθφηεηα ηνπο δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ. 

Ρν GPRS πξφηππν, βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαγσγήο παθέηνπ (packet switched), γεγνλφο 

πνπ ην θαζηζηά θαηάιιειν γηα ππεξεζίεο φπσο email, fax θαη asymmetric web browsing φπνπ ν 

ρξήζηεο θαηεβάδεη απφ ην Internet πνιχ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απφ φηη αλεβάδεη. 

Νη εθαξκνγέο ηνπ GPRS πεξηιακβάλνπλ απφ απιφ «ζεξθάξηζκα» ζην Internet, κέρξη κεηάδνζε 

θσλήο θαη video. Ν Ξίλαθαο 3 παξνπζηάδεη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ GPRS. 
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Πίλαθαο 3 Πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπ GPRS 

 

Ρα θχξηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη φηη δεζκεχεη ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ κφλν φηαλ ππάξρνπλ 

δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα κεηαδνζνχλ θαη φηη δελ εμαξηάηαη ηφζν πνιχ απφ ηα κέξε εθείλα ησλ 

δηθηχσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε κεηαγσγή θπθιψκαηνο. Έηζη, ελψ ν ρξήζηεο λνκίδεη φηη είλαη 

ζπλερψο ζπλδεδεκέλνο ζην Internet, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κφλν φηαλ απαηηνχληαη λέα δεδνκέλα, 

ε θηλεηή κνλάδα ζα δεηήζεη επηπιένλ πφξνπο απφ ην δίθηπν. 

Δπίζεο, επεηδή ζην GPRS ην θαλάιη, δε δεζκεχεηαη απφ ηνλ θηλεηφ ρξήζηε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

γίλεηαη ζην HSCSD, ην GPRS έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίδεη πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο. Δλψ ζην 

GSM ν ρξήζηεο θαηαιακβάλεη κηα κφλν ρξνλνζπξίδα, ζην GPRS κπνξεί λα θαηαιάβεη θαη ηηο νθηψ 

θαη ζπλεπψο λα πεηχρεη ξπζκφ κεηάδνζεο κέρξη θαη 8x21,4=171,2 Kbps. Αλ θαη αξρηθά ην GPRS 

ζρεδηάζηεθε σο κηα βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο GSM, επεθηάζεθε ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη καδί θαη ε 

ην IS-136 πξφηππν. Πηελ Δηθφλα 6 θαίλεηαη ε δνκή ηνπ GPRS δηθηχνπ. Ξεξηζζφηεξεο ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην GPRS, δίλνληαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ Θεθαιαίνπ 2. 

 

Δηθόλα 6 Ζ δνκή ηνπ GPRS δηθηύνπ) [2.34] 
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Ρν πξφηππν EDGE, ζεσξείηαη σο κηα αξθεηά πξνεγκέλε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ GSM θαη 

απηφ γηαηί απαηηεί ηελ αλαβάζκηζε ηφζν ζην ινγηζκηθφ αιιά θαη ζην hardware. Ρν EDGE ζεσξείηαη 

σο έλα πξφηππν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ θνηλή επηζπκία, ησλ ππεχζπλσλ γηα ηα δίθηπα GSM θαη IS-

136, γηα κηα απφ θνηλνχ ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ ζα ηνπο νδεγνχζε ζε δίθηπα πςειψλ ηαρπηήησλ 

3εο γεληάο. Ρν EDGE εηζάγεη κηα θαηλνχξγηα ςεθηαθή δηακφξθσζε κε ην φλνκα 8-PSK ε νπνία 

πξνζθέξεη ξπζκφ κεηάδνζεο κέρξη θαη 547,2 Kbps φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο δηφξζσζε ιαζψλ 

θαη φηαλ θαη νη νθηψ ρξνλνζπξίδεο είλαη δεζκεπκέλεο απφ έλα κφλν ρξήζηε. [2.7] 

Ρέινο, ην πξφηππν IS-95B, απνηειεί ηελ κεηεμέιημε ηνπ IS-95A πνπ πξνηάζεθε αξρηθά ην 1995 

θαη παξέρεη κεηαγσγή παθέηνπ αιιά θαη θπθιψκαηνο, κέζσ CDMA θαλαιηψλ. Ν φξνο cdmaOne 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξαθζνχλ ηα θπηηαξηθά δίθηπα πνπ βαζίδνληαη ζηα πξφηππα IS-95A θαη 

IS-95Β. Ρν πξψην IS-95Β δίθηπν, ιεηηνχξγεζε ην 1999 ζηελ Θνξέα. Κε ηελ ηαπηφρξνλε θαηάιεςε 

θαη ησλ 8 δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ξπζκνί κεηάδνζεο 

8x14,4=115,2kbps.  

Ρέινο, ν Ξίλαθαο 4 παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ γεληάο 2.5. 

 

Πίλαθαο 4 Υαξαθηεξηζηηθά δηθηύσλ 2.5 γεληάο [2.9] 

 

2.2.4. Θηλεηά δίθηπα 3εο γεληάο 

Ν εξρνκφο ησλ δηθηχσλ 3εο γεληάο, άλνημε ην δξφκν γηα ηελ εκθάληζε αθφκα πεξηζζφηεξσλ 

ππεξεζηψλ, πνπ κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε, θαλέλα απφ ηα πξνεγνχκελα πξφηππα δε κπνξνχζε λα 

ηνπο πξνζθέξεη. Κε ηαρχηεηεο επηπέδνπ Megabit θάπνηνο πνπ έρεη πξφζβαζε ζε έλα ηέηνην δίθηπν 

κπνξεί λα πινεγεζεί ζην Internet, λα επηθνηλσλήζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ππεξεζία Voice over 

Internet Protocol (VoIP), λα θαηεβάζεη κνπζηθά θνκκάηηα θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξεο 

άιιεο ππεξεζίεο κε ηε βνήζεηα ην θηλεηνχ ηνπ ηειεθψλνπ. 

Πηα πιαίζηα ηεο εμέιημεο ησλ ήδε ππαξρφλησλ δηθηχσλ 2εο γεληάο, πξνέθπςαλ: 

 ην πξφηππν cdma2000 ζαλ ζπλέρεηα ηνπ CDMA, θαη 

 ην Wideband-CDMA (W-CDMA) ή αιιηψο Universal Mobile Telecommunications 

System (UMTS) ζαλ ζπλέρεηα ησλ GSM, IS-136 θαη PDC. 

 

πσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 7: Ζ εμέιημε ησλ θηλεηψλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Ρν W-

CDMA είλαη έλα πξφηππν ην νπνίν έρεη επεξεαζηεί απφ ηε θηινζνθία θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ GSM. 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο ησλ θηλεηψλ δηθηχσλ 3εο γεληάο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Ρν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη έλαο ρξήζηεο ησλ 
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δηθηχσλ απηψλ, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλείηαη νπνπδήπνηε θαη λα εμππεξεηείηαη, αθφκα 

θαη ζε γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ ε θάιπςε πνπ παξέρεηαη, δελ είλαη απφ δίθηπν ηεο 3εο γεληάο. 

 

Δηθόλα 7 Ζ εμέιημε ησλ θηλεηώλ ζπζηεκάησλ ηειεπηθνηλσληώλ 

 

Νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη επεθηείλνληαη ζε ππεξεζίεο Internet θαη ζε ππεξεζίεο πνπ 

ζπλδπάδνπλ εηθφλα θαη ήρν (multimedia) κε πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο. Θα πξέπεη ηέινο λα 

αλαθεξζεί φηη ηα ζπζηήκαηα 3εο γεληάο πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη κέρξη ηψξα είλαη ηα: 

 UMTS ζηελ Δπξψπε, 

 CDMA2000 ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή, θαη 

 ην TD-SCDMA ζηελ Θίλα. [2.3], [2.10], [2.11] 

 

Ρν 1996 ν ETSI, δεκνζίεπζε ηελ ηδέα ηνπ Universal Mobile Telecommunications Service 

(UMTS) ζαλ κηα αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο GSM. Βαζηδφηαλ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε κνξθή ηνπ 

CDMA θαη θαηαηέζεθε ζην IMT 2000 ην 1998 σο έλα πξφηππν κε φλνκα UMTS Terrestrial Radio 

Access (UTRA). Κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα, ζπλελψζεθε κε παξφκνηεο πξνηάζεηο γηα ην CDMA, ππφ 

ην φλνκα WCDMA. Δίλαη πξνο ηα πίζσ ζπκβαηφ κε ηα 2G ζπζηήκαηα GSM, IS-136 θαη PDC θαζψο 

θαη κε ηα 2.5G ζπζηήκαηα GPRS θαη EDGE. Σξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή spread spectrum θαη απαηηεί 

έλα ειάρηζην εχξνο δψλεο ησλ 5 MHz. Νη ξπζκνί κεηάδνζεο κπνξεί λα θζάζνπλ θαη λα 

μεπεξάζνπλ ηα 16Mchip/sec/user. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ βέβαηα απαηηνχληαη αιιαγέο ηφζν ζην 

πιηθφ φζν θαη ζην ινγηζκηθφ ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ UMTS, ε νπνία είλαη ε επέθηαζε ηνπ General Packet Radio Service (GPRS), 

πξνζθέξεη θαιχηεξν έιεγρν ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ηφζν απφ ηε κεξηά ηνπ 

UMTS Terrestrial Radio Access Netwrok (UTRAN), φζν θαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ. Ζ 

εγγξαθή θαη πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε γίλεηαη κέζσ ηνπ SGSN, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα 

ζρήκαηα ηνπ GSM, ψζηε λα επαιεζεχζεη ηελ ηαπηφηεηα ελφο ρξήζηε ελψ θαη ε HLR είλαη 

αλαβαζκηζκέλε γηα λα ππνζηεξίμεη IP ππεξεζίεο. Δλ γέλεη, ε ιχζε ηεο 3GPP κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί πεξηζζφηεξν ζαλ IP-over-GPRS, κε ηελ πξνζζήθε αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ξαδηνεπαθήο (ηνπ UTRAN) ψζηε λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο. Πηελ Δηθφλα 8 θαίλεηαη ε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ UMTS 
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Δηθόλα 8 Ζ θαηά 3GPP αξρηηεθηνληθή ηνπ UMTS 

Ξεξηζζφηεξεο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ην UMTS, δίλνληαη ζε επφκελε παξάγξαθν ηνπ 

Θεθαιαίνπ 2. 

Ρν cdma2000 είλαη πξνο ηα πίζσ ζπκβαηφ κε ηα ζπζηήκαηα IS-95 / IS-95A / IS-95B. Έρεη 

ζεσξεζεί σο κηα πηζαλή ιχζε ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ 3G θαη βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε εχξνπο 1.25Mhz 

θαλαιηνχ αλά ρξήζηε. 

Ζ China Academy of Communications Technology (CATT), καδί κε ην Siemens Information and 

Communication Mobile Group (IC Mobile), πινπνηήζαλε ην Time Division Synchronous Code 

Division Multiple Access (TD-SCDMA) πξσηφθνιιν σο κηα ελαιιαθηηθή 3G ηερλνινγία. 

Σξεζηκνπνηεί ηηο TDMA/TDD θαη CDMA ηερληθέο γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ πςεινχ ξπζκνχ  πάλσ 

απφ GSM δίθηπα έσο 384Kbps.Γηαζέηεη ξαδηνθαλάιη ησλ 1.6MHz θαη 5msec frame πνπ δηαηξείηαη 

ζε 7 ρξνλνζπξίδεο. Ρν 2003, παξνπζηάζηεθε ε πξψηε ζπζθεπή πνπ ην ρξεζηκνπνηεί, ελψ ην 

ζχζηεκα ζα είλαη έηνηκν γηα εκπνξηθή ιεηηνπξγία ην 2005. 

Γχν βαζηθνί νξγαληζκνί πνπ πιένλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμέιημε ησλ πξνηχπσλ 3G: 

 To 3G Project Partnership (3GPP) πνπ επεμεξγάδεηαη ην WCDMA πξφηππν 

 Ρν 3G Project Partnership 2 (3GPP2) πνπ επεμεξγάδεηαη ην cdma2000 πξφηππν. 

 

2.2.5. Θηλεηά δίθηπα 3.5 γεληάο 

Ζ γεληά 3.5, πεξηιακβάλεη ηα δίθηπα εθείλα φπνπ, εθηφο απφ ηελ ηερλνινγία WCDMA, έρνπλ 

ελζσκαηψζεη θαη ηελ ηερλνινγία High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). Ρν πξφηππν 

απηφ, αθνξά ηελ κεηάδνζε παθέησλ απφ ην ζηαζκφ βάζεο πξνο ην ρξήζηε (downlink) κε ξπζκφ 5 

θνξέο κεγαιχηεξν ηνπ UMTS θαη 15 θνξέο κεγαιχηεξν ηνπ GPRS. Ρν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη 
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απφ ηα 2 Mbps πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην UMTS ν ξπζκφο κπνξεί λα θηάζεη ζεσξεηηθά κέρξη θαη 

ηα 14.4 Mbps. Ρν HSDPA ζεσξείηαη σο κηα εμέιημε ηνπ UMTS πξνηχπνπ, παξέρνληαο ζηνπο 

ρξήζηεο πςειφηεξνπο ξπζκνχο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα, κε έλα 

ηξφπν αλάινγν κε απηφ πνπ πξνζθέξεη ην EDGE πξφηππν ζπγθξηλφκελν κε ην GSM. Ξαξφιν πνπ 

θάπνηα κέξε ηνπ πξνηχπνπ απηνχ ζεσξνχληαη απιά ζην λα πινπνηεζνχλ κε ην ππάξρνλ πιηθφ 

(hardware, ην HSDPA ζαλ γεληθφηεξε έλλνηα απαηηεί επαλαζρεδηαζκφ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

δηθηχνπ θαη αλαβάζκηζε ζην πιηθφ, φπσο απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηνπο ζηαζκνχο 

βάζεο. Νη ηειεπηαίνη, ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί φρη κφλν λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά κε ηέηνηνπο 

πςεινχο ξπζκνχο δεδνκέλσλ, αιιά θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ 

πξσηνθφιισλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ HSDPA ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη αληί λα ρξεζηκνπνηνχληαη μερσξηζηά 

Dedicated Channel (DCH) θαλάιηα γηα ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ, ζα ρξεζηκνπνηείηαη έλα Downlink 

Shared Channel (DSCH) θαλάιη ην νπνίν ζα κνηξάδνληαη κεηαμχ ηνπο νη ρξήζηεο γηα ηελ κεηαθνξά 

ησλ παθέησλ. Ρν θαλάιη απηφ έρεη πνιχ κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο (bandwidth) θαη γηα ην ιφγν 

απηφ θαιείηαη high-speed DSCH (HS-DSCH). 

 

2.3. Υξεζηκνπνηνύκελα Πξόηππα 

Ξαξά ην γεγνλφο φηη νη πάξνρνη θηλεηήο ηειεθσλία ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο 

πινπνίεζεο ησλ δηθηχσλ ηνπο, νη βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη θνηλέο. Απηέο νη 

ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ κεζφδνπο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο πξφζβαζεο (duplex), πνιππιεμίαο 

(multiplexing) θαη δηακφξθσζεο (modulation). Πηε ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ζα εμεηάζνπκε 

ζπλνπηηθά ηηο θπξίαξρεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ αγνξά θηλεηψλ επηθνηλσληψλ.  

 

2.3.1. Σερληθέο Duplex 

Ζ επηθνηλσλία ζε θπηηαξηθά ζπζηήκαηα ζηεξίδεηαη ζε duplex επηθνηλσλία (δει. Γχν 

θαηεπζχλζεσλ) θαη νη δχν θπξίαξρεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη παξαθάησ: 

 Ρερληθή Frequency Division Duplex 

 Ρερληθή Time Division Duplex 

 

Πηε ηερληθή Frequency Division Duplex (FDD), ρξεζηκνπνηνχληαη δχν δηαθξηηέο κπάληεο 

ζπρλνηήησλ γηα θάζε ρξήζηε. Ζ πξψηε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηθνηλσλία ηνπ δηθηχνπ κε ηελ θηλεηή 

κνλάδα, θαη νλνκάδεηαη Forward Channel, ελψ ε δεχηεξε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο 

θηλεηήο κνλάδαο κε ην δίθηπν θαη νλνκάδεηαη Reverse Channel. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

παξεκβνιέο, αλάκεζα ζηηο δχν κπάληεο, κεζνιαβεί έλα αρξεζηκνπνίεην εχξνο δψλεο πνπ 

νλνκάδεηαη Θαλάιη Γηαρσξηζκνχ (Channel Separation). Πηελ Δηθφλα 9 θαίλεηαη πψο ην Reverse 

Channel ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπρλφηεηα x, ελψ ην Forward Channel ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπρλφηεηα x + 

Θαλάιη Γηαρσξηζκνχ. 
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Δηθόλα 9 Forward θαη Reverse Channels ζην FDD) [2.36] 

 

Πηελ ηερληθή Time Division Duplex (TDD) ν θάζε ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί κηα θαη κνλαδηθή 

ζπρλφηεηα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνλ Πηαζκφ Βάζεο. Ζ Θηλεηή Κνλάδα ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο 

ρξνλνζπξίδεο γηα ηελ ιήςε (downlink) θαη ηελ  απνζηνιή (uplink) δεδνκέλσλ. Πηελ Δηθφλα 9 

δείρλεη πψο ν ρξήζηεο θαη ην δίθηπν ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ζπρλφηεηα x γηα επηθνηλσλία αιιά κε 

δηαθνξεηηθέο ρξνλνζπξίδεο. 

 

Δηθόλα 10 Downlink θαη Uplink ζην TDD) [2.36] 

 

Θάζε κηα απφ ηηο ηερληθέο duplex έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ. 

 

 Ππκκεηξία δεδνκέλσλ 

Ρα ζπζηήκαηα FDD ρξεζηκνπνηνχλε πιάλα ζπρλνηήησλ ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 

ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλεο ζπρλφηεηεο (εχξνο δψλεο), γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε θαλάιη 

δηαζέηεη ην ίδην, θαζνξηζκέλν εχξνο δψλεο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ θάλεη ην FDD ηδαληθφ 

γηα ζπκκεηξηθέο επηθνηλσλίεο φπνπ παξφκνηα πιεξνθνξία κεηαδίδεηαη θαη πξνο ηηο δχν 

θαηεπζχλζεηο, π.ρ. κεηάδνζε θσλήο. 

Αληηζέησο ηα ζπζηήκαηα TDD ιεηηνπξγνχλ κε ελαιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο κεηάδνζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηή ε ελαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη εμαηξεηηθά γξήγνξα 

θαη δελ γίλεηαη αληηιεπηή απφ ην ρξήζηε. Ππλεπψο, ην TDD κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηφζν 

ζπκκεηξηθέο, φζν θαη αζχκκεηξεο επηθνηλσλίεο, θαζψο επίζεο θαη ζπλδπαζκφ απηψλ. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ θαλαιηψλ uplink θαη 

downlink, κεηαβάιινληαο ηνλ αξηζκφ ησλ timeslots πνπ είλαη αθηεξσκέλα ζην έλα ή ζην 

άιιν θαλάιη. Απηή ε αζπκκεηξία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα παξάδεηγκα θαηά ηελ 

πξφζβαζε ζην Internet, φπνπ ν ρξήζηεο έρεη κηθξέο απαηηήζεηο θαηά ην uplink, αιιά πνιχ 

κεγαιχηεξεο θαηά ην downlink. 
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Ρα FDD ζπζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα ξπζκηζηνχλ γηα αζχκκεηξε κεηάδνζε, ζεσξεηηθά, 

αιιά απηή είλαη κηα δηαδηθαζία εμαηξεηηθά πνιχπινθε. 

 

 Απνδνηηθφηαηα ζηε ρξήζε θάζκαηνο 

Υο γλσζηφλ ην θάζκα απνηειεί έλα θνηλφ αγαζφ ην νπνίν είλαη πεξηνξηζκέλν θαη ζπλεπψο 

νη ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ ςάρλνπλ ζπλερψο ηξφπνπο λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ ρξήζε ηνπ. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηα ζπζηήκαηα FDD ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ζπρλφηεηεο πνπ 

δηαρσξίδνληαη απφ ην Θαλάιη Γηαρσξηζκνχ. Απηφ ην θαλάιη, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

απνηξαπνχλ νη παξεκβνιέο, νπζηαζηηθά κέλεη αλαμηνπνίεην θαη απνηειεί ρακέλνπο πφξνπο 

θάζκαηνο. 

Αληηζέησο, ηα ζπζηήκαηα TDD, αληί γηα Θαλάιη Γηαρσξηζκνχ, απαηηνχλ έλα Σξφλν 

Γηαρσξηζκνχ (guard time), κεηαμχ ηεο απνζηνιήο θαη ηεο ιήςεο δεδνκέλσλ. Απηφ 

νλνκάδεηαη TX/RX Transition Gap (TTG). Απηφ ην θελφ ρξνληθφ δηάζηεκα επηηξέπεη ζηνλ 

Πηαζκφ Βάζεο λα αιιάμεη ηελ ιεηηνπξγά απφ transmit mode ζε receive mode θαη 

αληηζηξφθσο νη Θηλεηέο Κνλάδεο aλα θάλνπλ ηελ ελαιιαγή απφ receive mode ζε transmit 

mode. Θαηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ θελνχ, ηφζν ν Πηαζκφο Βάζεο φζν θαη ε Θηλεηή 

Κνλάδα δελ κεηαδίδνπλ δηακνξθσκέλα δεδνκέλα. 

 

Παλ ζπκπέξαζκα κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα θαηαιήμνπκε ζηελ δηαπίζησζε φηη γηα ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ ρξήζηε, ε ηερληθή TDD ππεξηεξεί ηεο FDD θαηά πνιχ. 

Ππλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή FDD κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε πεξηπηψζεηο ζπκκεηξηθήο επηθνηλσλίαο, π.ρ. γηα 

κεηάδνζε θσλήο, ελψ ε ηερληθή TDD εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο αζχκκεηξσλ 

επηθνηλσληψλ, κεηαδφζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αηρκέο ηειεπηθνηλσληαθνχ θνξηίνπ, 

φπσο είλαη ε κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζην Internet. 

 Πηελ ηερληθή TDD, ηφζν ν πνκπφο φζν θαη ν δέθηεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ ίδηα ζπρλφηεηα αιιά 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ππλεπψο, ζε απηά ηα ζπζηήκαηα γίλεηαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ filters, mixers θαη synthesizers, αθνχ δελ απαηηείηαη ν 

δηαρσξηζκφο ηεο θεξαίαο εθπνκπήο απφ ηελ θεξαία ιήςεο. Ππλεπψο, είλαη πην νηθνλνκηθά 

ζπζηήκαηα. 

 Ζ ηερληθή TDD ρξεζηκνπνηεί ην θάζκα απνδνηηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ FDD ηερληθή. Έηζη ε 

ηερληθή FDD δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί φηαλ δελ ππάξρεη ην απαηηνχκελν θάζκα γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ Θαλαιηψλ Γηαρσξηζκνχ κεηαμχ ησλ θαλαιηψλ εθπνκπήο θαη ιήςεο. 

 Ρα ζπζηήκαηα TDD είλαη πην επέιηθηα ζε ζρέζε κε ηα FDD αθνχ κπνξνχλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, αιιάδνληαο δπλακηθά ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ην upload ή ην download. 

 Γεληθά, ε ηερληθή TDD είλαη γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε επηζπκεηή ηερλνινγία duplexing, 

αθνχ επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο λα θάλνπλ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ θάζκαηνο, θξαηψληαο 

παξάιιεια ηα θφζηε εμνπιηζκνχ ζε ρακειά επίπεδα, θαη ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε. 

 

2.3.2. Σερληθέο Πνιιαπιήο Πξόζβαζεο 
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Ν ζηφρνο ηεο πνιππιεμίαο είλαη ην δίθηπν λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο ρξήζηεο κε ρξήζε ηνπ ίδηνπ bandwidth. Νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο 

multiplexing είλαη νη παξαθάησ: 

 Ρερληθή Frequency Division Multiple Access (FDMA) 

 Ρερληθή Time Division Multiple Access (TDMA) 

 Ρερληθή Advanced TDMA 

 Ρερληθή Code Division Multiple Access (CDMA) 

 Ρερληθή Wideband CDMA (WCDMA) 

 Ρερληθή Hybrid CDMA/TDMA 

 Ρερληθή Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

 

Κε ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο Frequency Division Multiplexing (FDM), θάζε ρξήζηεο 

ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα. Ν κέγηζηνο αξηζκφο ρξεζηψλ είλαη αλάινγνο κε ην 

bandwidth ηνπ θαλαιηνχ. Ζ Δηθφλα 11 παξνπζηάδεη N δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, ν θαζέλαο εθ ησλ 

νπνίσλ θαηαιακβάλεη έλα θαλάιη. Ρν FDMA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν κε ην FDD φζν θαη κε 

ην TDD. 

 

Δηθόλα 11 Γνκή FDMA ζρεδηαζκνύ [2.12] 

 

Ζ Δηθφλα 12, δείρλεη ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο FDMA κε δχν Θηλεηέο Κνλάδεο A θαη B πνπ 

επηθνηλσλνχλ κε ην Πηαζκφ Βάζε, ζηηο ζπρλφηεηεο x θαη y, αληηζηνίρσο. 
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Δηθόλα 12 FDMA κε ρξήζε FDD γηα δύν ρξήζηεο (A θαη B) [2.36] 

 

Κε ηελ ρξήζε ηεο ηερληθήο Time Division Multiplexing (TDM), επηπξνζζέησο κε ην FDMA, 

πνιιαπινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηελ ίδηα ζπρλφηεηα θαηαιακβάλνληαο 

δηαθνξεηηθά time slots (φζν κηθξφηεξε ε δηάξθεηα ηνπ timeslot, ηφζν πεξηζζφηεξνη νη ρξήζηεο). Ζ 

Δηθφλα 13 παξνπζηάδεη N δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο, πνπ θαηαιακβάλνπλ κηα δεδνκέλε ζπρλφηεηα , ν 

θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθφ timeslot. Ρν TDMA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ηφζν κε ην FDD φζν θαη κε ην TDD. 

 

Δηθόλα 13 Γνκή TDMA ζρεδηαζκνύ [2.13] 

 

Αλ θαη ηειηθά επηθξάηεζε ε CDMA ηερληθή πνπ ζα εμεηάζνπκε παξαθάησ, αξρηθά ππήξμε κηα 

πξνζπάζεηα επέθηαζεο ηνπ TDMA πνπ νλνκάζηεθε Advanced TDMA. Κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 90, κφλν έλα πξφηππν θαηάθεξε λα πηνζεηεζεί. Απηφ ήηαλ ην UWC-136, ην νπνίν απνηειεί 

εμέιημε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπζηεκάησλ δεχηεξεο γεληάο. Ρν πξφηππν απηφ, πξνβιέπεη ηε ρξήζε 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ εχξνπο δψλεο. Απηέο είλαη ησλ 3 KHz, ησλ 200 KHz, θαη ηέινο ησλ 1,6 MHz. 

Ζ κέζνδνο πξφζβαζεο Code Division Multiple Access (CDMA) βαζίδεηαη ζηελ ηερληθή 

δηακφξθσζεο Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα πνπ κεηαδίδεη / 

ιακβάλεη ν ρξήζηεο, «κνηξάδνληαη» ζε έλα κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ 

Δηθφλα 14, ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε (π.ρ. θσλή) κνηξάδνληαη ζε έλα κεγαιχηεξν θάζκα, θαζψο 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε έλα πςειφηεξνπ ξπζκνχ θψδηθα «κνηξάζκαηνο» (spreading code). Απηφο ν 

θψδηθαο είλαη κηα ςεπδφ-ηπραία αθνινπζία απφ bits, πνπ νλνκάδνληαη “chips”. To ηειηθφ ζήκα πνπ 

ιέγεηαη θαη “spread signal”, δηακνξθψλεηαη θαη κεηαδίδεηαη. Πηελ άιιε άθξε ηεο 

ηειεπηθνηλσληαθήο γξακκήο, ην spread signal, πνιιαπιαζηάδεηαη μαλά κε ηνλ ίδην θψδηθα, νπφηε 
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θαη πξνθχπηνπλ ηα αξρηθά δεδνκέλα. Ρν DSSS παξέρεη πξνεγκέλε αζθάιεηα θαζψο θαη θαιή 

αλνρή ζην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο πνιχ-νδηθήο εμαζζέλεζεο (multipath fading). Κε ηελ CDMA 

ηερληθή, πνιιαπινί ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην δίθηπν ηαπηφρξνλα, κε ρξήζε DSSS 

ζε έλα κνλαδηθφ θαλάιη (Δηθφλα 15).Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θάζε ρξήζεο δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηνπο ππφινηπνπο, κε ρξήζε κνλαδηθνχ spreading code. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δελ 

βαζίδεηαη ζην εχξνο ζπρλνηήησλ. Ππλεπψο, ζεσξεηηθά δελ ππάξρεη άλσ θαηψθιη σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ πηζαλψλ ρξεζηψλ. Πηελ πξάμε φκσο, φζν πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο εηζάγνληαη ζην 

ζχζηεκα ηφζν απμάλεη ν ζφξπβνο, απμάλνληαο ηνλ ξπζκφ ζθαικάησλ. Ππλήζσο, ζε θάζε θαλάιη 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ έσο θαη 64 ρξήζηεο. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ CDMA ζε 

ζρέζε κε ην TDMA, είλαη φηη εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία πιάλνπ ζπρλνηήησλ, θαζψο 

πιένλ ν ζπληειεζηήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπρλνηήησλ, δειαδή αλά πφζα θειηά 

επαλαιακβάλεηαη έλα set ζπρλνηήησλ, ηζνδπλακεί κε 1. Ν αξηζκφο time slots πνπ αθηεξψλνληαη ζε 

θάζε ρξήζηε, είλαη πεξηνξηζκέλνο, φηαλ ηα επίπεδα ζνξχβνπ μεπεξάζνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν 

θαηψθιη. Ρέινο ην CDMA κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν κε ην FDD φζν θαη κε ην TDD. 

 

Δηθόλα 14 Παξάδεηγκα DSSS δηακνηξαζκνύ ζήκαηνο γηα έλα ρξήζηε [2.14] 

 

Δηθόλα 15 Γνκή CDMA ζρεδηαζκνύ [2.15] 

 

Ρν W-CDMA νλνκάζηεθε Wideband, εμαηηίαο ηνπ πνιχ κεγαιχηεξνπ θάζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί, 

ζε ζρέζε κε ην CDMA. Ππγθεθξηκέλα, ελψ ην cdma 2000 ρξεζηκνπνηεί εχξνο δψλεο 1,25 MHz, ην 
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W-CDMA ρξεζηκνπνηεί κεγαιχηεξν εχξνο δψλεο ησλ 5 MHz. Ρν κεγαιχηεξν θάζκα ήηαλ απφξξνηα 

ηεο αλάγθεο γηα επίηεπμε πςειφηεξσλ ξπζκψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 144 

θαη 384 Kbps.  

πσο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ, ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο CDMA πξνηχπσλ. Απηέο νη θαηεγνξίεο 

ζρεηίδνληαη κε ην πψο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο νη Πηαζκνί Βάζεο. Πηα ζπγρξνληζκέλα δίθηπα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξψηε θαηεγνξία, νη ζηαζκνί βάζεο είλαη ζπγρξνληζκέλνη θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή κεηαμχ ηνπο. Ν ηχπνο απηφο ησλ δηθηχσλ, έρεη πηνζεηεζεί ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ην 

πξφηππν cdma2000 απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν αληηπξφζσπν απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ζηελ Δπξψπε επηθξαηνχλ ηα αζχγρξνλα δίθηπα, πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ην πξφηππν 

WCDMA. Δπεηδή ε πξφηαζε απηή είλαη ζηεξηγκέλε ζην δίθηπν GSM, θαληάδεη σο ε θζελφηεξε 

επηινγή. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, εμαζθαιίδεηαη ε ππνζηήξημε φισλ ησλ ππεξεζηψλ ελφο GSM δηθηχνπ 

απφ έλα WCDMA δίθηπν. 

Ρν πβξηδηθό CDMA/TDMA ήηαλ κηα ιχζε πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ ETSI γηα ην UMTS. Πχκθσλα 

κε ην πξφηππν απηφ, θάζε πιαίζην ηνπ TDMA, δηαηξείηαη ζε νθηψ ρξνλνζπξίδεο. Πε θάζε 

ρξνλνζπξίδα γίλεηαη πνιππιεμία ησλ δηαθνξεηηθψλ θαλαιηψλ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ CDMA. Ρν πην 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Hybrid CDMA/TDMA, είλαη φηη ε δνκή ησλ πιαηζίσλ είλαη φκνηα κε 

απηή ηνπ GSM πξνηχπνπ θαη έηζη ππάξρεη ζπκβαηφηεηα. Δληνχηνηο, ε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ηνπ 

ETSI, δελ ππνζηεξίδεηαη πηα θαη ην πξφηππν έρεη εγθαηαιεηθζεί. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πβξηδηθή 

ινγηθή ηνπ CDMA/TDMA δελ εγθαηαιείθζεθε εληειψο απφ ηα δίθηπα 3εο γεληάο, αθνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε αξθεηά απφ ηα ηκήκαηα ηνπ UMTS ζπζηήκαηνο, έρνληαο φκσο δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ηερληθή, είλαη κηα ζχλζεηε ηερληθή 

δηακφξθσζεο γηα κεηάδνζε, βαζηζκέλε ζηελ ηδέα ηνπ FDM φπνπ ζην θάζε θαλάιη εθηειείηαη κηα 

εηδηθή δηακφξθσζε. Κε ηελ OFDM δηακφξθσζε, νη ζπρλφηεηεο θαη ε δηακφξθσζε απηψλ, γίλεηαη 

κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα θαλάιηα λα είλαη νξζνγψληα κεηαμχ ηνπο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ 

αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο ζπγθαλαιηθήο παξεκβνιήο (co-channel interference). H OFDM 

ηερληθή, δηαηξεί ην θάζκα ζπρλνηήησλ ζε ππνκπάληεο αξθεηά κηθξέο ψζηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αζχξκαηνπ θαλαιηνχ πξνο απηέο λα είλαη ζηαζεξή. Πηελ ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη κηα δηακφξθσζε 

ηνπ ηχπνπ BPSK, QPSK, M-QAM ζε θάζε ππνκπάληα. Έηζη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο 

αληηκεησπίδεη ην multipath θαη ηελ δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή. Ρν πξφηππν OFDM, απνηειεί ηελ 

βάζε γηα πνιιά πξφηππα ηειεπηθνηλσληψλ φπσο ην 802.11a, 802.11g, ην WLAN, αιιά θαη ηελ 

ηερλνινγία Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ ην θαηέζηεζαλ 

ηφζν δεκνθηιέο είλαη: 

 ε απνδνηηθή ρξήζε ηνπ παξερφκελνπ εχξνπο δψλεο θαη 

 ε αλνρή ζηηο παξεκβνιέο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ OFDM είλαη ην γεγνλφο φηη απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξν ελεξγνβφξν ζχζηεκα. Απηφο κπνξεί λα είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θακία απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο ηερλνινγίεο γηα ηα θηλεηά 3εο γεληάο δελ έρνπλ εθαξκφζεη ην OFDM. Ξαξφια απηά ε 

ελζσκάησζε ηνπ πξνηχπνπ ζηα θηλεηά ζπζηήκαηα ηεο επφκελεο γεληάο ζεσξείηαη ζρεδφλ βέβαηε. 

 

2.3.3. Σερληθέο Γηακόξθωζεο 

Πηα θπηηαξηθά ζπζηήκαηα 1G είρε ρξεζηκνπνηεζεί αλαινγηθή δηακφξθσζε, ελψ ζηηο επφκελεο 

γεληέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ςεθηαθέο δηακνξθψζεηο. Γεληθά, νη ςεθηαθέο δηακνξθψζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη σο γξακκηθέο φηαλ ην πιάηνο ηνπ κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο είλαη γξακκηθψο 

αλάινγν ηνπ δηακνξθσκέλνπ ζήκαηνο, θαη σο κε-γξακκηθέο, φηαλ ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξφ. 

Πηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηα δχν είδε. Νη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο γξακκηθήο δηακφξθσζεο είλαη νη εμήο: 
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 Binary Phase Shift Keying (BPSK), 

 Differential Phase shift Keying (DPSK), 

 Quadrature Phase shift Keying (QPSK), 

 π /4 QPSK. 

 

Νη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο κε-γξακκηθήο δηακφξθσζεο είλαη νη εμήο: 

 Binary Frequency Shift Keying (BFSK), 

 Minimum Shift Keying (MSK), 

 Gaussian Minimum Shift Keying (GMSK). 

 

2.4. Σερληθή Πεξηγξαθή Θπξηόηεξωλ Θπηηαξηθώλ πζηεκάηωλ 

Πε απηή ηε παξάγξαθν ηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθνληαη νη αξρηηεθηνληθέο ησλ πην γλσζηψλ 

θπηηαξηθψλ δηθηχσλ. Πην πξψην κέξνο πεξηγξάθεηαη ην Global System for Mobile πην γλσζηφ σο 

GSM, ζην δεχηεξν κέξνο, ην 2.5G General Packet Radio Service ή αιιηψο GPRS, θαη ζην ηξίην 

κέξνο, ην ζχζηεκα 3εο γεληάο Universal Mobile Telecommunication Service πην γλσζηφ σο UMTS 

δίθηπν. 

 

2.4.1. Δπηζθόπεζε Γηθηύνπ GSM 

2.4.1.1. Αξρηηεθηνληθή Γηθηύνπ GSM 

Ζ παξαθάησ Δηθφλα 16 παξνπζηάδεη ηελ γεληθή ηνπνινγία ελφο GSM δηθηχνπ. 
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Δηθόλα 16 Σνπνινγία δηθηύνπ GSM 

 

Ρα θπξηφηεξα ζεκεία ελφο δηθηχνπ GSM είλαη: 

 Ζ θηλεηή κνλάδα Mobile Equipment (ME), πνπ είλαη νπζηαζηηθά ην θηλεηφ ηειέθσλν 

 Ζ Subscriber Identity Module (SIM), πνπ είλαη κηα θάξηα πνπ πεξηέρεη ην chip κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπλδξνκεηή. Ρνπνζεηείηαη εληφο ηεο ΚΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο. Ζ Δηθφλα 17, δείρλεη δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε 

SIM. Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε θάξηα SIM, είλαη φηη ν 

ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα αιιάμεη ηελ θηλεηή ηνπ κνλάδα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αιιάμεη ην 

λνχκεξν ηνπ ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

 

Δηθόλα 17 Ζ θάξηα SIM θαη ππνζηεξηδόκελεο ππεξεζίεο 
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 Ρν θηλεηφ ζηαζκφ Mobile Station (MS), πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ME θαη ηελ SIM. 

 Ρελ βάζε δεδνκέλσλ Home Location Register (HLR), πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ζπλδξνκεηή θαη ηηο ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο έρεη εγγξαθεί. 

 Ρελ βάζε δεδνκέλσλ Visitor Location Register (VLR), πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα 

ηνπο ζπλδξνκεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ Mobile Switching Center 

(MSC). Ζ βάζε VLR, ζπλήζσο εκπεξηέρεηαη ζην MSC, αιιά ελδερνκέλσο λα απνηειεί θαη 

μερσξηζηή κνλάδα. 

 Ρν Authentication Center (AuC), πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

ζπλδξνκεηή. Αιιειεπηδξά κε ηελ θάξηα SIM, ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη ν ζπλδξνκεηήο απφ 

ην δίθηπν θαη λα ππάξρεη γεληθφηεξα αζθάιεηα. 

 Ρν αξηζκφ International Mobile Equipment Identity (IMEI), πνχ είλαη έλαο 15ςήθηνο 

αξηζκφο πνπ επηηξέπεη ζην δίθηπν λα αλαγλσξίζεη ηελ θηλεηή κνλάδα ME. Απνηειείηαη απφ 

ηα: Type Approval Code (TAC), ην Serial Number (SNR) θαη ην Check Digit (CD). Ν 

αξηζκφο IMEI βξίζθεηαη ηππσκέλνο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή πάλσ ζε νπνηαδήπνηε ΚΔ. 

 Ρνλ αξηζκφ International Mobile Subscriber identity (IMSI), πνπ είλαη 15ςήθηνο θαη 

θαζνξίδεη ην πιάλν αξηζκνδφηεζεο γηα ην θηλεηφ ζηαζκφ MS [2.16] θαη απνηειείηαη απφ ην 

Mobile Country Code (MCC), ην Mobile Network Code (MNC), θαη ην Mobile Station 

identification Number (MSIN). 

 

Δπηπιένλ, ηκήκαηα ηνπ GSM δηθηχνπ, φπσο θαίλνληαη θαη ζηελ Δηθφλα 16, είλαη: 

 Ρν Gateway MSC (GMSC), πνπ ιακβάλεη ηηο θιήζεηο απφ ην δίθηπν ηειεθσλίαο PSTN, 

πξνζπειαχλεη ηελ βάζε HLR, ψζηε λα εληνπίζεη ηελ ζέζε ηνπ MS, θαη απνζηέιιεη ηελ 

θιήζε ζην αληίζηνηρν MSC. 

 Ζ βάζε δεδνκέλσλ Equipment Identity Register (EIR), πνπ πεξηέρεη δεδνκέλα γηα λα 

αλαγλσξίδεη ηηο θάξηεο SIM θαη ηνπνζεηεί ηνλ αληίζηνηρν ρξήζηε ζε κηα απφ ηηο 3 

θαηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο, δειαδή, θιήζεηο ειεχζεξεο, θιήζεηο θξαγκέλεο, πξαγκαηνπνίεζε 

θιήζεσλ αλαιφγσο ηεο απφθαζεο ηνπ δηαρεηξηζηή δηθηχνπ. 

 Ζ κνλάδα Transcoding and Rate Adaption Unit (TRAU), πνπ κεηαηξέπεη  ηελ 

θσδηθνπνηεκέλε θσλή απφ ηα βαζηζκέλα ζε PCM θσδηθνπνίεζε δίθηπα, ζε θηλεηέο κνλάδεο 

MS, ή θαη ην αληίζηξνθν κε ρξήζε 64 Kbps. 

 Ζ κνλάδα Inter-Networking Function (IWF), πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ κεηαηξνπή 

ησλ ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην MS, ζε αλαινγηθά γηα λα 

δξνκνινγεζνχλ κέζσ ηειεθσληθνχ δηθηχνπ PSTN. 

 Ρν θέληξν Short Message Service Center (SMSC), πνπ απνζεθεχεη θα πξνσζεί SMS 

κελχκαηα απφ θαη πξνο ηνλ MS. 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ελφο δηθηχνπ GSM πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ππνζπζηήκαηα: 

 Ρν ππνζχζηεκα Base Station Subsystem (BSS), πνπ απνηειείηαη απφ έλα πεπεξαζκέλν 

αξηζκφ απφ Base Station Controllers (BSC) θαη Base Transceiver Stations (BTS) (φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ηηο Δηθφλεο 18 θαη 19). 

 Ρν ππνζχζηεκα Network Switching Sub-System (NSS), πνπ πεξηιακβάλεη ηα Mobile 

Switching Center (MSC), VLR, HLR, θαη AuC (Δηθφλα 17). 
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 Ρν ππνζχζηεκα Operation Support Subsystem (OSS), πνπ ππνζηεξίδεη έλα ζεη απφ 

Operation Maintenance Centers (OMC) ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη ηε ζπλνιηθή απφδνζε 

ηνπ δηθηχνπ. (Δηθφλεο 18 θαη 19). 

 

Δηθόλα 18 Τπνζπζηήκαηα δηθηύνπ GSM [2.17] 

 

Δηθόλα 19 πλνπηηθή πεξηγξαθή επίγεηνπ δηθηύνπ GSM Public Land Mobile Network 

(PLMN) [2.18] 

 

 

Ζ επηθνηλσλία ησλ ηκεκάησλ ηνπ GSM δηθηχνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο παξαθάησ δηεπαθέο: 

 Γηεπαθή Abis Interface (Abis) κεηαμχ ηνπ BTS θαη BSC 

 Γηεπαθή B Interface (B) κεηαμχ MSC θαη VLR 

 Γηεπαθή A Interface (A) κεηαμχ MSC θαη ελφο BSC 

 Γηεπαθή Ater Interface (Ater) κεηαμχ ηνπ BSC θαη κηαο TRAU. 
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Ζ θηλεηή κνλάδα (MS), επηθνηλσλεί κε ηνλ πνκπνδέθηε Base Transceiver Station (BTS) κε δχν 

δηαθνξεηηθά ζεη ζπρλνηήησλ. Ρν έλα θαλάιη ζπρλνηήησλ είλαη ζηα 935-960MHz, θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηνλ BTS πξνο ην θηλεηφ ηειέθσλν (downlink), 

ελψ ην δεχηεξν θαλάιη είλαη ζηα 890-915MHz (uplink), θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηθνηλσλία 

ηνπ ηειεθψλνπ κε ην BTS. Θάζε Base Station Controller (BSC), ειέγρεη πεξηζζφηεξν απφ έλαλ 

BTS επηθνηλσλψληαο κέζσ κηαο δηεπαθήο Abis. Δπίζεο, ην Mobile Switching Center (MSC) είλαη 

εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα παξαθάησ: 

 Κε έλα αξηζκφ BSCs κέζσ δηεπαθψλ Α 

 Κε ηελ βάζε VLR, κέζσ δηεπαθήο Β 

 Κε ηελ κνλάδα IWF 

 Κε ην θέληξν SMSC 

 Κε ηελ βάζε HLR 

 Κε ηελ κνλάδα TRAU 

 Κε ηελ κνλάδα GMSC 

 

2.4.1.2. Οάδην - πόξνη ηνπ δηθηύνπ GSM 

Θάζε θαλάιη ζπρλνηήησλ ζην δίθηπν GSM, απνηειείηαη απφ θνξείο ησλ 200 KHz πνπ απέρνπλ 

κεηαμχ ηνπο 200 KHz. Θάζε ρξήζηεο θαηαιακβάλεη έλαλ θνξέα ζην uplink θαη ηνλ ζπκκεηξηθφ ηνπ 

ζην downlink., νη νπνίνη απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 45 MHz θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θιήζεο. Θάζε 

θνξέαο, απνηειείηαη απφ 8 ρξνλνζπξίδεο πνπ ζρεκαηίδνπλ έλα TDMA frame (Δηθφλα 20) κε 

ρξνληθή δηάξθεηα 4.62 ms θαη απνηειεί ηελ βάζε γηα κεγαιχηεξεο δνκέο frames φπσο: 

 Speech multiframes: απνηειείηαη απφ 26 δηαδνρηθά TDMA frames, 

 Control channel multiframes: 51 δηαδνρηθά TDMA frames, 

 Superframes: 51 δηαδνρηθά speech multiframes ή 26 δηαδνρηθά control channel 

multiframes, 

 Hyperframes: 2048 δηαδνρηθά superframes. 

 

Θάζε ρξνλνζπξίδα έρεη δηάξθεηα 576.9 µsec θαη κπνξεί λ εθρσξεζεί είηε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

Traffic Channel (γηα θσλή ή δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε) πνπ νλνκάδεηαη TCH ή ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

Control Channel (γηα δηθηπαθή ρξήζε) πνπ νλνκάδεηαη CCH. Ρα TCH κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είηε ζε full mode είηε ζε half-rate mode. Ρα CCHs παξέρνπλ απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο φπσο ηζρχο 

ηνπ ζήκαηνο. Νη Δηθφλεο 21 θαη 22 παξνπζηάδνπλ ηα ινγηθά θαλάιηα ηνπ GSM θαηά ην downlink θαη 

ην uplink, αληηζηνίρσο. 
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Δηθόλα 20 Γνκή GSM Frame [2.17] 

 

Δηθόλα 21 Downlink GSM θαλάιηα [2.18] 

 

Δηθόλα 22 Uplink GSM θαλάιηα. [2.18] 

 

Ζ Δηθφλα 23 (a) δείρλεη ηελ νξγάλσζε ηνπ traffic channel γηα ην full rate TCH, ελψ ε εηθφλα 23 (b) 

γηα ην two half rate TCH. 
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Δηθόλα 23 Οξγάλσζε GSM Traffic Channel ζε TDMA Frames [2.18] 

 

2.4.2. Γίθηπν GPRS θαη ζύλδεζε κε Γηαδίθηπν 

Ζ ππεξεζία GPRS αλαπηχρζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα σο κηα πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM, ψζηε ην ηειεπηαίν λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί απνδνηηθά θίλεζε 

δεδνκέλσλ (data traffic) αλάκεζα ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Υο εθ ηνχηνπ ε ηερλνινγία GPRS 

δελ είλαη απηφλνκε αιιά επηθνπξηθή ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ GSM. Ρν GPRS ή General 

Packet Radio Service, είλαη ε «κε θσλεηηθή» ππεξεζία «πξνζηηζέκελεο αμίαο», πνπ επηηξέπεη 

ηελ απνζηνιή θαη ιήςε δεδνκέλσλ κέζσ ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο GSM. Ρν GPRS 

επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ, ζπλήζσο απφ ην Γηαδίθηπν, γξήγνξα 

θαη εχθνια, ελψ παξάιιεια παξέρεη ην πιενλέθηεκα ηεο αδηάθνπεο ζχλδεζεο κε απηφ. Νπζηαζηηθά 

απνηειεί ηελ πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα δηαζχλδεζε ησλ δηθηχσλ θηλεηήο ηειεθσλίαο κε άιια 

δίθηπα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε δίθηπα δεδνκέλσλ! 

Ξξηλ απφ ηελ έληαμε ηνπ GPRS ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ GSM (1997) ε κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κε ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε θπθισκάησλ CSD (Circuit Switched Data), 

σζηφζν ε ηαρχηεηα πεξηνξίδνληαλ ζηα 9,6kbits/s. Δπηπξφζζεηα, ην θχθισκα δεζκεχνληαλ θαζ' 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξαγκαηνπνηνχληαλ κεηαθνξά δεδνκέλσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ άζθνπε ζπαηάιε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. 

Αληίζεηα, ζην GPRS επηηξέπεηαη ε ηαπηφρξνλε ρξήζε ησλ ίδησλ θπθισκάησλ απφ πνιινχο 

ρξήζηεο αθνχ απηά αμηνπνηνχληαη κφλν φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Θεσξεηηθά, 

ην GPRS θαζηζηά εθηθηή ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζηελ ηαρχηεηα ησλ 171,2 kbits αλά 

δεπηεξφιεπην. 

2.4.2.1. Αξρηηεθηνληθή δηθηύνπ GPRS 

Ρν δίθηπν GPRS νπζηαζηηθά εηζήγαγε ζην δίθηπν GSM επηπιένλ ζηνηρεία ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία κεηάδνζεο παθέησλ. Ρν GSM δίθηπν απνηειεί έλα circuit switched δίθηπν, ελψ ην GPRS 

είλαη έλα packet switched δίθηπν. Ρα λέα απηά ζηνηρεία είλαη ηα εμήο: 

 Ζ κνλάδα Packet Control Unit (PCU), πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

παθέησλ θαη ηελ κεηάδνζε ηνπο κέζσ ηεο δηεπαθήο αέξνο. Ππλήζσο, βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

BSC. 

 Ν θφκβνο Serving GPRS Support Node (SSGN) πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην mobility 

management ζην GPRS δίθηπν, θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ην αληίζηνηρν ηνπ MSC ζην GSM 

δίθηπν. 

 Ν θφκβνο Gateway GPRS Support Node (GGSN) πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαζχλδεζε ηνπ GPRS δηθηχνπ κε εμσηεξηθά δίθηπα φπσο TCP/IP ή X.25. 
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Νη δηεπαθέο πνπ ζπλαληψληαη ζε έλα GPRS δίθηπν είλαη νη εμήο: 

 Ζ δηεπαθή Gb Interface, κεηαμχ SSGN θαη BSC 

 Ζ δηεπαθή Gn Interface, κεηαμχ SSGN θαη GGSN 

 Ζ δηεπαθή Gs Interface, κεηαμχ MSC θαη SSGN 

 Ζ δηεπαθή Gr Interface, κεηαμχ HLR θαη SSGN 

 Ζ δηεπαθή Gc Interface, κεηαμχ HLR θαη GGSN 

 Ζ δηεπαθή Gi Interface, κεηαμχ GGSN θαη δηθηχσλ βαζηδφκελα ζε δηακεηαγσγή παθέησλ. 

 

Ζ Δηθφλα 24 παξνπζηάδεη ηελ ηνπνινγία ελφο GPRS δηθηχνπ. 

 

Δηθόλα 24 Γηάγξακκα δηθηύνπ GPRS [2.19] 

 

Ζ Δηθφλα 25 δείρλεη ην stack πξσηνθφιισλ ηνπ GPRS ζηηο κνλάδεο MS, BSS, SSGN, θαη GGSN .Ρα 

λέα sub-layers πάλσ απφ ην θπζηθφ επίπεδν RF, ζην MS είλαη: 

 Medium Access Control (MAC) 

 Radio Link Control (RLC) 

 Logical Link Control (LLC) 

 Sub-Network Dependent Convergence Protocol (SNDCP) 

 

Πηνλ BSS (BTS θαη BSC), ε πξνζζήθε πνπ γίλεηαη είλαη ην BSS GPRS Protocol (BSSGP), ελψ 

ζην SGSN, ην GPRS Tunneling Protocol (GTP). 
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Δηθόλα 25 Πιάλν πξσηνθόιισλ GPRS [2.20] 

 

Ρν επαλαζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ GPRS είλαη ην γεγνλφο φηη πιένλ ν ζπλδξνκεηήο πξνζπειαχλεη 

δίθηπα δεδνκέλσλ κέζσ δηακεηαγσγήο παθέησλ ζε αληίζεζε κε ηελ δηακεηαγσγή θπθιψκαηνο πνπ 

ππήξρε ζην GSM. Δπίζεο, φηαλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα GPRS, ε δξνκνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ 

κπνξεί λα νινθιεξσζεί κέζσ ηνπ ππάξρνληνο GSM δηθηχνπ, ελψ φηαλ ε θίλεζε είλαη εηζεξρφκελε 

πξνο ηε θηλεηή κνλάδα, ηα δεδνκέλα απφ ηα εμσηεξηθά δίθηπα δηέξρνληαη κέζσ ηνπ GGSN, φπνπ 

θαη ελζπιαθψλνληαη εληφο ελφο GTP παθέηνπ. Έπεηηα, ηα GTP παθέηα πξνσζνχληαη ζην SSGN πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ην SNDCP γηα λα ηα κεηαθέξεη ζηελ θηλεηή ζπζθεπή. Θαηά ηελ εμεξρφκελε θίλεζε 

αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Ν GGSN εμάγεη ηα δεδνκέλα απφ ην GTP παθέην θαη ηα 

πξνσζεί ζην εμσηεξηθφ δίθηπν. Ππλεπψο, ν πφινο ηνπ GGSN είλαη θαζνξηζηηθφο ζηελ κεηάδνζε 

ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ. Δλψ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ππάξρνπλ πνιινί θφκβνη SSGN ζηε 

ηνπνινγία ελφο θπηηαξηθνχ δηθηχνπ, εληνχηνηο κφλν κεξηθνί ππάξρνπλ ζηελ πξάμε, αλαιφγσο ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ θφξηνπ. Ν θφκβνο GGSN, ιεηηνπξγεί σο proxy server γηα φιεο ηηο ζπλδέζεηο. Ζ 

IP δηεχζπλζε ηεο δηεπαθήο ελφο GGSN θφκβνπ, πξνο εμσηεξηθά δίθηπα δεδνκέλσλ, νλνκάδεηαη 

Access Point Name (APN) θαη παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε απφ ηνλ πάξνρν. 

Έλα GPRS θηλεηφ ηειέθσλν, κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο εμήο δχν ελέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

επίγεην θηλεηφ δίθηπν Public Land Mobile Network (PLMN) [2.21]: 

 GPRS Attach: φηαλ ην θηλεηφ ηειέθσλν ελεξγνπνηείηαη θαη επηδεηθλχεη ηελ ζέζε ηνπ 

δεηψληαο ππεξεζία απφ ην δίθηπν 

 GPRS Detach: φηαλ ην θηλεηφ ηειέθσλν ελεκεξψλεη ην PLMN φηη δελ ρξεηάδεηαη πιένλ 

ππεξεζίεο ηνπ δηθηχνπ. Απηή ε δηαδηθαζία εθθηλεί απφ ην MS, ην θφκβν SSGN ή ηε βάζε 

HLR. 

 

Ζ Δηθφλα 26 παξνπζηάδεη ηελ ζεκαηνδνζία πνπ εθηειεί ε θηλεηή ζπζθεπή φηαλ απαηηεί ππεξεζία 

απφ ηνλ θφκβν SSGN θαηά ηελ δηαδηθαζία hand off πνπ ειέγρεηαη απφ έλα λέν MSC. 
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Δηθόλα 26 Γηαδηθαζία Attach GPRS/IMSI [2.22] 

 

Νη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα βξεζεί έλα MS εληφο δηθηχνπ GPRS, είλαη νη εμήο: 

 Θαηάζηαζε IDLE, φηαλ ε ζπζθεπή δελ είλαη attached ζην δίθηπν θαη ζπλεπψο δελ 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

 Θαηάζηαζε READY, φηαλ ε ζπζθεπή είλαη attached ζην δίθηπν θαη έρεη πιήξε 

ιεηηνπξγηθφηεηα 

 Θαηάζηαζε STANDBY, φηαλ ιήγεη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θαηάζηαζε READY. 

 

Ζ Δηθφλα 27 δείρλεη ηελ κεηάβαζε κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ MS θαη SSGN αληίζηνηρα. 

Ρν ζχζηεκα απφ IDLE, κεηαβαίλεη ζηελ θαηάζηαζε READY κε ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο Attach, θαη 

φηαλ ν ρξνληζηήο ιήγεη, κεηαβαίλεη ζηελ θαηάζηαζε STANDBY. Κεηά απφ ηελ κεηάδνζε ελφο 

παθέηνπ δεδνκέλσλ, κεηαβαίλεη μαλά ζηελ θαηάζηαζε READY, θαη αλ δελ γίλεη detached, κπνξεί 

λα μαλά κεηαβεί ζηε θαηάζηαζε STANDBY. 
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Δηθόλα 27 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ γηα ην GPRS 

 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ην GPRS θαη ην UMTS 

ζχζηεκα, είλαη ε δπλαηφηεηα γηα Multislot θιάζεηο. Θάζε θιάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ ρξνλνζπξίδσλ (φρη απαξαίηεηα γεηηνληθέο) πνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη ε ζπζθεπή ζε έλα TDMA 

frame κε 8 ρξνλνζπξίδεο, θαηά ηελ ιήςε (Rx), ηελ απνζηνιή (Tx) θαη ζπλνιηθά (Sum). Ν Ξίλαθαο 

5 δείρλεη ηηο πξψηεο 12 απφ ηηο 29 GPRS θιάζεηο. Απηέο νη θιάζεηο εθαξκφδνληαη ζηηο ζπζθεπέο 

πνπ δελ απαηηείηαη λα απνζηέιινπλ θαη λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα ηαπηφρξνλα. 

 

Πίλαθαο 5 Οη πξώηεο 12 GPRS Multislot Θιάζεηο [2.23] 

 

2.4.2.2. Οάδην-πόξνη δηθηύνπ GPRS 

Ρν δίθηπν GPRS ρξεζηκνπνηεί 4 δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θσδηθνπνίεζεο, πνπ νλνκάδνληαη CS-1 έσο 

CS-4, κε ζεσξεηηθφ ξπζκφ κεηάδνζεο απφ 9.05 έσο 21.4 Kbps, αληηζηνίρσο. Ξαξφιν φηη ην CS-4 

έρεη ην κεγαιχηεξν throughput, εληνχηνηο δελ παξέρεη δπλαηφηεηεο error correction, θαη γηα απηφ 

ην ιφγν δελ είλαη πξαθηηθά απνδνηηθφ. Δπίζεο, ην CS-3 δελ ρξεζηκνπνηείηαη ιφγσ ζθαικάησλ ζηελ 

δηεπαθή αέξα, ελψ ην CS-1 ιφγσ ηνπ ρακεινχ ξπζκνχ κεηάδνζεο. Ππλεπψο, ην CS-2 κε 

δπλαηφηεηα 13.4 Kbps ξπζκφ κεηάδνζεο, είλαη ην πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν ζρήκα 

θσδηθνπνίεζεο. Ρν GPRS ρξεζηκνπνηεί δνκή 52 multiframe. Ρα θαλάιηα ηνπ GPRS είλαη: 
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 Ρν Packet Data Channel (PDCH) πνπ ε ρξνλνζπξίδα ζην GPRS θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη 

δεδνκέλα 

 Ρν Packet Data Traffic Channels (PDTCH), πνπ είλαη ηα θαλάιηα traffic ηνπ GPRS, θαη 

θαηαιακβάλνπλ κηα ρξνλνζπξίδα. Κηα ζπζθεπή κπνξεί λα δηαζέηεη πνιιαπιά PDTCH 

ηαπηφρξνλα (είηε uplink είηε downlink) θαη πξέπεη λα «αθνχεη» ζην αληίζηνηρν PDTCH 

(timeslot) γηα ην downlink ή ην uplink, αληηζηνίρσο. 

 

Νη Δηθφλεο 28 θαη 29 δείρλνπλ ηα ινγηθά θαλάιηα ηνπ GPRS γηα ην downlink θαη ην uplink, 

αληίζηνηρα. 

 

Δηθόλα 28 Θαλάιηα GPRS γηα Downlink 

 

Δηθόλα 29 Θαλάιηα GPRS γηα Uplink 

 

2.4.3. Δπηζθόπεζε Γηθηύνπ UMTS 

2.4.3.1. Αξρηηεθηνληθή δηθηύνπ UMTS 

Νη πξψηεο πξνδηαγξαθέο γηα ην Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS) 

δίθηπν, παξνπζηαζηήθαλε επίζεκα ζην 3GPP Release 9 ην 1999. Πηα κεηέπεηηα ρξφληα, 

θπθινθνξήζαλ αλαλεσκέλεο εθδφζεηο ζηα 3GPP Releases 4 θαη 5. Πήκεξα ε θπξίαξρε 

πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή γηα ην UMTS  είλαη απηή πνπ πξνηείλεηαη απφ ηε 3GPP 

(http://www.3gpp.org) γηα IP-based δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Νη βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο 
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νληφηεηεο είλαη δαλεηζκέλεο απφ ην GPRS, ελψ ππάξρνπλ θαη νη απαξαίηεηεο πχιεο (gateways) 

πξνο άιια δίθηπα, φπσο ην θιαζζηθφ δίθηπν Internet, ην ηειεθσληθφ δίθηπν (PSTN) θαη ηα δίθηπα 

2εο γεληάο. Κεξηθά απφ ηα λέα ζηνηρεία πνπ εηζήρζεζαλ κε ην UMTS δίθηπν είλαη: 

 Ρν UMTS Subscriber Identity Module (USIM), πνπ είλαη ην αλάινγν ηεο θάξηαο SIM 

ζην GSM αιιά κε ρσξεηηθφηεηα ηεο ηάμεο ησλ MBytes 

 Ν θφκβνο Node B, πνχ είλαη ην αλάινγν ηνπ BTS ζην GSM 

 Ν ειεγθηήο Radio Network Controller (RNC), πνπ είλαη ην αλάινγν ηνπ BSC ζην GSM 

 Ζ ιεηηνπξγία Call State Control Function (CSCF) 

 Ζ ιεηηνπξγία Multimedia Resource Function (MRF) 

 Ρν Media Gateway (MGW) 

 Ρν Transport Media Gateway (T-SGW) 

 Ρν Roaming Signalling Gateway (R-SGW) 

 Ρν Media Gateway Control Function (MGCF) 

 

Νη δηεπαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλία, είλαη ηα εμήο: 

 Ζ δηεπαθή Iub Interface, κεηαμχ RNC θαη Node B. 

 Ζ δηεπαθή Iur Interface, κεηαμχ ησλ RNCs. 

 Ζ δηεπαθή Gr Interface, κεηαμχ HLR θαη GGSN. 

 Ζ δηεπαθή Gi Interface, κεηαμχ GGSN θαη MGW ή άιισλ δηθηχσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ βάζεη 

ηεο δηεκεηαγσγήο παθέησλ. 

 

Ζ Δηθφλα 30 δείρλεη ηελ ηνπνινγία ηνπ UMTS έθδνζε 5. 
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Δηθόλα 30 Αξρηηεθηνληθή δηθηύνπ UMTS Έθδνζε 5 [2.24] 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή απηή, ε νπνία είλαη ε επέθηαζε ηεο πξνζέγγηζεο GPRS, πξνζθέξεη θαιχηεξν 

έιεγρν ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, ηφζν απφ ηε κεξηά ηνπ UMTS Terrestrial 

Radio Access Network (UTRAN), φζν θαη απφ ηε κεξηά ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ. Ζ εγγξαθή θαη 

πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε γίλεηαη κέζσ ηνπ SGSN, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα ζρήκαηα ηνπ 

GSM, ψζηε λα επαιεζεχζεη ηελ ηαπηφηεηα ελφο ρξήζηε ελψ θαη ε HLR είλαη αλαβαζκηζκέλε γηα λα 

ππνζηεξίμεη IP ππεξεζίεο. Δλ γέλεη, ε ιχζε ηεο 3GPP κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί πεξηζζφηεξν ζαλ 

IP-over-GPRS, κε ηελ πξνζζήθε αλαβαζκηζκέλνπ ζπζηήκαηνο ξαδηνεπαθήο (ηνπ UTRAN) ψζηε 

λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο. 

Γηα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ, ζηελ Δηθφλα 31 παξνπζηάδεηαη ε high level 

αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ UMTS, φπνπ θαίλνληαη ηα θπξηφηεξα ηκήκαηα ηνπ θαη νη αληίζηνηρεο 

δηεπαθέο πνπ ηα ζπλδένπλ. 

 

Δηθόλα 31 Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ UMTS ζε πςειό επίπεδν 

 

Κε ηελ έλλνηα User Equipment (UE) ελλννχκε νπνηαδήπνηε θνξεηή ζπζθεπή είηε θηλεηφ 

ηειέθσλν, είηε PDA, είηε laptop. Ρν UE είλαη ζπλδεδεκέλν κέζσ ηεο δηεπαθήο Uu, πνπ είλαη 

βαζηζκέλε ζηελ ηερλνινγία WCDMA, κε ην UMTS Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) 

θαη απηφ κεο ηελ ζεηξά ηνπ κε ην Core Network (CN). Ρν UMTS Terrestrial Radio Access Network 
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(UTRAN) είλαη έλα λέν δίθηπν αζχξκαηεο πξφζβαζεο ην νπνίν είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ην 

ζχζηεκα UMTS. Γηαρσξίδεηαη απφ ην User Equipment (UE) κέζσ ηεο δηεπαθήο Uu θαη απφ ην Core 

Network (CN) κέζσ ηεο δηεπαθήο Iu. Αο δνχκε φκσο αθξηβψο απφ ηη απνηειείηαη ην θαζέλα απφ 

απηά. 

 

UTRAN 

Ζ βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ UTRAN είλαη ε επνπηεία θαη ε δηαρείξηζε ησλ αζχξκαησλ πφξσλ ηνπ 

δηθηχνπ. Ζ ιεηηνπξγία απηή ζπκπεξηιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηζρχνο θαζψο θαη ηελ 

ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ησλ handovers. Ζ Δηθφλα 32 απεηθνλίδεη ηε δνκή ηνπ UTRAN. 
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Δηθόλα 32 Ζ δνκή ηνπ UTRAN 

 

πσο θαίλεηαη, ην δίθηπν UTRAN απνηειείηαη απφ ηνπο Radio Network Controllers (RNCs) θαη 

ηνπο Node Bs. Νη Node Bs είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θειηψλ. Κία 

νκάδα απφ Node Bs ζπλδέεηαη, κέζσ ηεο δηεπαθήο Iub, κε έλαλ θφκβν RNC. Ν Node B ιεηηνπξγεί 

ζην επίπεδν θπζηθνχ κέζνπ θαη δηθηχνπ (κνληέιν OSI) θαη κεηαθέξεη δεδνκέλα πξνο ηνλ RNC 

ζηνλ νπνίν είλαη ζπλδεδεκέλνο. Δπηπιένλ, θάλεη κεηξήζεηο πάλσ ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ ηζρχ ησλ 

αζχξκαησλ ζπλδέζκσλ πξνο ηα UEs θαη δίλεη αλαθνξέο ζηνλ RNC. 
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Θάζε θφκβνο RNC ειέγρεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Node Bs. Έλαο θφκβνο RNC καδί κε ηνπο 

ζπλδεδεκέλνπο ζε απηφλ Node Bs απνηεινχλ έλα Radio Network Subsystem (RNS). Ν RNC 

ιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ νη Node Bs ηνπ δηθνχ ηνπ RNS θαη πξνζαξκφδεη ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ αζχξκαηνπ ππνζπζηήκαηνο. Κία ηέηνηα παξάκεηξνο κπνξεί λα είλαη ε ηζρχο ηνπ 

αζχξκαηνπ ζήκαηνο ζην UE ή ζηνλ Node B. Δπίζεο, ν RNC είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάζεζε ηνπ 

θψδηθα WCDMA πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ν Node B θαη ην UE ζηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία, έηζη 

ψζηε λα κελ ππάξμνπλ παξεκβνιέο απφ άιινπο αζχξκαηνπο ζπλδέζκνπο. Ρέινο, κία άιιε 

ιεηηνπξγία ησλ θφκβσλ RNC είλαη ν έιεγρνο ησλ handovers πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ RNSs. Ξξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία νη RNCs είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο δηεπαθήο Iur. Ξξφθεηηαη γηα κία δηεπαθή ε νπνία είλαη 

πινπνηεκέλε κε δίθηπν Asynchronous Transfer Mode (ATM). 

Θάζε θφκβνο RNC ζπλδέεηαη κε ην CN κέζσ ηεο δηεπαθήο Iu. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηεπαθή έρεη δχν 

ζπληζηψζεο: ηε ζπληζηψζα Iu-Circuit Switched (Iu-PS) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππεξεζίεο 

κεηαγσγήο θπθιψκαηνο (θσλή) θαη ηε ζπληζηψζα Iu- Packet Switched (Iu-PS) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ππεξεζίεο κεηαγσγήο παθέησλ (ππεξεζίεο δεδνκέλσλ) [2.25]. 

 

CN 

Ρν Core Network είλαη ην δίθηπν θνξκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο UMTS. Δίλαη ζπλδεδεκέλν κε άιια 

δίθηπα φπσο ηειεθσληθά δίθηπα Public Telephone Switched Network (PSTN), δίθηπα δεδνκέλσλ 

Public Data Networks (PDNs) φπσο ην Internet θαζψο θαη κε άιια θηλεηά δίθηπα. Ρν CN είλαη 

ππεχζπλν γηα ηε δξνκνιφγεζε, ηελ ηαπηνπνίεζε, ηνλ εληνπηζκφ ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη γηα άιιεο 

πνιιέο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Θάζε CN δηαηξείηαη ζε δχν πεδία: ην πεδίν κεηαγσγήο θπθιψκαηνο 

(CS) θαη ην πεδίν κεηαγσγήο παθέησλ (PS). Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ζα 

εζηηάζνπκε ζην πεδίν PS. 

ζνλ αθνξά ην πεδίν CS, απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο θφκβνπο: 

 Mobile Services Switching Center (MSC): ν θφκβνο MSC απνηειεί έλαλ θφκβν κεηαγσγήο ν 

νπνίνο δξνκνινγεί ηα δεδνκέλα ησλ ππεξεζηψλ κεηαγσγήο θπθιψκαηνο εληφο ηνπ δηθηχνπ 

UMTS. Θάζε θφκβνο MSC δηαρεηξίδεηαη πνιιά RNCs ηα νπνία ζπλδένληαη ζε απηφλ κέζσ ηεο 

δηεπαθήο Iu-CS. Δπίζεο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ δηθηχνπ φπσο ηε 

βάζε δεδνκέλσλ Home Location Register (HLR) θαη ηε Visitor Location Register (VLR). 

Ρέινο, κία άιιε πνιχ ρξήζηκε ιεηηνπξγία ηνπ θφκβνπ MSC είλαη ε δηαρείξηζε ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. 

 Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC): Ν θφκβνο GMSC είλαη ζπλδεδεκέλνο 

κε ηνπο θφκβνπο MSC. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη λα δηαζπλδέεη ην δίθηπν UMTS κε άιια 

δίθηπα κεηαγσγήο θπθιψκαηνο φπσο PSTN θαη ISDN. 

 Visitor Location Register (VLR): Ν θφκβνο VLR είλαη κία βάζε δεδνκέλσλ. Ππλήζσο θάζε 

VLR αληηζηνηρεί ζε έλαλ MSC. Ζ βάζε VLR απνζεθεχεη πξνζσξηλή πιεξνθνξία ζρεηηθά κε 

ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ αζθάιεηα θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε φινπο ηνπο ρξήζηεο πνπ δηαρεηξίδεηαη θάζε δεδνκέλε ζηηγκή ν αληίζηνηρνο MSC. Ζ βάζε 

VLR ιακβάλεη ηελ αξρηθή πιεξνθνξία απφ ηε βάζε HLR θαη αλαιακβάλεη λα ηελ 

ελεκεξψζεη γηα ηπρφλ κεηαβνιέο ζηα δεδνκέλα ηεο. ιεο νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ VLR θαη 

HLR γίλνληαη κέζσ ελφο MSC. 

 

ζνλ αθνξά ην πεδίν PS, απηφ απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ θφκβνπο. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε 

αληηζηνηρία πνπ ππάξρεη κε ηνπο θφκβνπο ηνπ πεδίνπ CS. 

 Serving GPRS Support Node (SGSN): Ν SGSN απνηειεί ηνλ αληίζηνηρν θφκβν ηνπ MSC ζην 

πεδίν CS. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαιακβάλεη ηε δξνκνιφγεζε δεδνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ 

κεηαγσγήο παθέησλ εληφο ηνπ δηθηχνπ UMTS. Δπηπιένλ, δηαρεηξίδεηαη ηνπο θφκβνπο RNCs 
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νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε απηφλ κέζσ ηεο δηεπαθήο Iu-PS. Δπίζεο αιιειεπηδξά κε 

βάζεηο δεδνκέλσλ, φπσο ηε βάζε HLR. Ρέινο, ν θφκβνο SGSN είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ γηα ηηο ππεξεζίεο κεηαγσγήο παθέησλ. 

 Gateway GPRS Support Node (GGSN): Ξξφθεηηαη γηα έλαλ θφκβν αληίζηνηρν ηνπ GMSC ηνπ 

πεδίνπ CS. Γηαζπλδέεη ηνπο θφκβνπο SGSNs κε εμσηεξηθά δίθηπα κεηαγσγήο παθέησλ φπσο 

ην X.25 θαη ην Internet. 

 

Ρέινο, ππάξρνπλ νξηζκέλνη θφκβνη ηνπ CN νη νπνίνη είλαη θνηλνί, δειαδή ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαη 

ηα δχν πεδία. Ξαξαθάησ, αλαθέξνληαη νη δχν ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο: 

 Home Location Register (HLR): Ξξφθεηηαη γηα κία βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία απνζεθεχεη 

δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηα νπνία κέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξά ζην ρξφλν. Απηά ηα δεδνκέλα 

είλαη αλαγλσξηζηηθά, πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηθηχνπ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν 

ζπλδξνκεηήο θ.α. 

 Authentication Center (AuC): Απνηειεί έλαλ θφκβν πνπ είλαη ζπζρεηηζκέλνο κε έλαλ HLR. 

Ν θφκβνο απηφο απνζεθεχεη πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο θαη θξππηνγξάθεζεο γηα ηνπο 

ζπλδξνκεηέο. Νη πιεξνθνξίεο απηέο θνξηψλνληαη ζηνλ θφκβν θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλδξνκήο απφ ηνλ ρξήζηε. 

 

Ζ Δηθφλα 33 δείρλεη ηε δνκή ηνπ CN. Δθηφο απφ ηνπο θφκβνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ζηελ εηθφλα 

απηή ζεκεηψλνληαη νη δηεπαθέο κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ CN: 

UTRAN
Core 

Network 

(CN)

Iu-PS

PSTN/ISDN

Internet

RNC

RNC

SGSN

VLR

HLR

GGSN

MSC GMSC

Iu-PS

Iu-CS

Iu-CS

Gs

B

AuC

D D

H

Gc

Gn

Gn

 

Δηθόλα 33 Ζ δνκή ηνπ CN 
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2.4.3.2. Γηεπαθέο ηνπ UMTS 

Πηελ παξάγξαθν απηή ζα παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθφηεξεο δηεπαθέο ηνπ δηθηχνπ UMTS. Δπίζεο, γηα 

θάζε δηεπαθή ζα παξνπζηαζηνχλ ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη ζεκαηνδνζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θφκβσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ. Ζ αλάιπζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ζα εζηηαζηεί ζην πεδίν PS ην νπνίν είλαη θαη ην πεδίν πνπ ζα καο απαζρνιήζεη απφ ην 

ζεκείν απηφ θαη έπεηηα. 

Νη δηεπαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ κεηαμχ ηνπο 

επηθνηλσλία, είλαη ηα εμήο: 

 Γηεπαθή Uu 

 Γηεπαθή Iub 

 Γηεπαθή Iur 

 Γηεπαθή Iu-PS 

 

Ζ Γηεπαθή Uu 

Ζ αζχξκαηε δηεπαθή είλαη πάληνηε ε πην θξίζηκε δηεπαθή θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πξσηνθφιισλ 

ελφο θηλεηνχ δηθηχνπ. Γηα ην UMTS, ε δηεπαθή Uu κεηαμχ ηνπ Node B θαη ηνπ UE, έρεη πινπνηεζεί 

κε ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ απεηθνλίδεη ε Δηθφλα 34. πσο θαίλεηαη, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηα επίπεδα 

πξσηνθφιισλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην επίπεδν θπζηθνχ κέζνπ, ην επίπεδν δεχμεο δεδνκέλσλ θαζψο 

θαη ην επίπεδν δηθηχνπ. 

Ρν επίπεδν θπζηθνχ κέζνπ (1ν επίπεδν ζην κνληέιν δηαζπλδέζεσλ OSI) είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηεο αζχξκαηεο δηεπαθήο. πσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ Δηθφλα 34, 

γηα ην επίπεδν απηφ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ UMTS θαζνξίδνπλ ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ FDD θαη 

TDD ηνπ WCDMA. 

ζνλ αθνξά ην επίπεδν δεχμεο δεδνκέλσλ (2ν επίπεδν), απηφ πεξηέρεη ηέζζεξα ππν-επίπεδα. Ρα 

δχν πξψηα ππν-επίπεδα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ειέγρνπ αιιά θαη 

πιεξνθνξίαο. Ρν πξψην ππν-επίπεδν ρξεζηκνπνηεί ην πξσηφθνιιν Medium Access Control (MAC). 

Ρν πξσηφθνιιν MAC βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ην θπζηθφ επίπεδν. Σξεζηκνπνηεί ινγηθά θαλάιηα θαη 

ηα αληηζηνηρίδεη ζε θαλάιηα κεηαθνξάο γηα ηελ επηθνηλσλία ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ κε ηα πςειφηεξα 

επίπεδα. Δπίζεο, ην πξσηφθνιιν απηφ δηαρεηξίδεηαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο κεηαμχ ησλ UEs, φπσο 

επίζεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο κεηαμχ ησλ ξνψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν UE. 

Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ην πξσηφθνιιν MAC είλαη ν έιεγρνο ησλ θηλήζεσλ, ε 

θξππηνγξάθεζε, ε πνιππιεμία θ.α. Ρν δεχηεξν πξσηφθνιιν πνπ ζπλαληάκε ζην επίπεδν δεχμεο 

δεδνκέλσλ ηεο δηεπαθήο Uu είλαη ην Radio Link Control (RLC). Ρν πξσηφθνιιν απηφ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαζψο θαη γηα ηηο 

ξπζκίζεηο QoS. 
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Δηθόλα 34 Σα πξσηόθνιια ηεο δηεπαθήο Uu 

 

Ρα επφκελα δχν πξσηφθνιια ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο θαη φρη γηα ηε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ ειέγρνπ. Ρα πξσηφθνιια απηά είλαη ην Packet Data Convergence Protocol 

(PDPC) θαη ην Broadcast/Multicast Control (BMC) [2.26]. Ρν πξψην είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνπλ ηα πξαγκαηηθά πξσηφθνιια δεδνκέλσλ ησλ πην πάλσ 

επηπέδσλ, ζε αζχξκαηα πξσηφθνιια. Ρν PDCP πξνο ην παξφλ ππνζηεξίδεη ηα πξσηφθνιια IPv4 θαη 

IPv6 θαη κπνξεί εχθνια λα επεθηαζεί πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη πεξηζζφηεξα. Ρν πξσηφθνιιν 

BMC είλαη ππεχζπλν γηα ηηο ππεξεζίεο broadcast θαη multicast κεηάδνζεο. 

 

Ζ Γηεπαθή Iub 

Ζ δηεπαθή Iub είλαη απηή πνπ δηαζπλδέεη ηνπο θφκβνπο RNC κε ηνπο Node Bs. Ζ Δηθφλα 35 δείρλεη 

ηελ ηεξαξρία ησλ πξσηνθφιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηεπαθήο [2.27]. Ξξφθεηηαη γηα κία δηεπαθή ε νπνία είλαη ελζχξκαηε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην 

επίπεδν θπζηθνχ κέζνπ κπνξεί λα πινπνηεζεί απφ πξσηφθνιια φπσο ην ETSI STM-1, STM-4, 

SONET STS-3c, ITU STS-1 θ.α. Ξάλσ απφ ην επίπεδν απηφ, ζην επίπεδν δεχμεο δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν ATM. 

Ξξφθεηηαη γηα έλα πξσηφθνιιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο ελζχξκαηεο δηεπαθέο ηνπ 

δηθηχνπ UMTS. Απηφ γηαηί απνηειεί έλα παλίζρπξν πξσηφθνιιν πνπ κπνξεί λα ρεηξίδεηαη φινπο 

ηνπο ηχπνπο θηλήζεσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην ATM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζχγρξνλεο αιιά θαη 

γηα αζχγρξνλεο θηλήζεηο φπσο επίζεο θαη γηα θηλήζεηο κεηαγσγήο παθέησλ αιιά θαη θπθιψκαηνο. 

πσο δείρλεη ε Δηθφλα 35, πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ ATM ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξσηφθνιια ATM 

Adaptation Layer (AAL) 2 θαη 5. Ρν AAL2 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ειέγρνπ 

φπσο επίζεο θαη γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο. Ρν AAL5 ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηε κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ ειέγρνπ. Ρα πξσηφθνιια απηά αλαιακβάλνπλ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα 

πςειφηεξα επίπεδα πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ απφ ην επίπεδν ATM. 
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Δηθόλα 35 Σα πξσηόθνιια ηεο δηεπαθήο Iub 

 

Πην ακέζσο πςειφηεξν ππφ-επίπεδν ζπλαληνχκε δχν άιια πξσηφθνιια. Ξξφθεηηαη γηα ην User 

Plane Framing Protocol (UP FP) θαη Service Specific Connection- Oriented Protocol (SSCOP). Ρν 

πξψην πξσηφθνιιν βξίζθεηαη πάλσ απφ ην AAL2 θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ 

ειέγρνπ αιιά θαη πιεξνθνξίαο. Αληίζεηα, ην πξσηφθνιιν SSCOP ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ην AAL5. 

Ξξφθεηηαη γηα έλα πξσηφθνιιν πνπ παξέρεη αμηφπηζηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ παξάιιεια κε 

ζπληήξεζε ηεο ζχλδεζεο θαη έιεγρν ξνήο. Ζ ρξήζε ηνπ ζηε δηεπαθή Iub ζρεηίδεηαη κε ηε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ ειέγρνπ. πσο θαίλεηαη απφ ηελ Δηθφλα 35, ζηα αλψηεξα ππφ- επίπεδα ηνπ 

επηπέδνπ δεχμεο δεδνκέλσλ ζπλαληνχκε ην πξσηφθνιιν Service Specific Coordination Function for 

Support of Signalling at the User-Network Interface (SSCF/UNI) θαζψο θαη ηα ήδε γλσζηά 

πξσηφθνιια MAC, RLC, RRC, PDCP θαη PDCP. Ρέινο, ην πξσηφθνιιν Node B Application Part 

(NBAP) ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ RNC λα δηαρεηξίδεηαη θάζε 

Node B πνπ έρεη ζπλδεζεί ζε απηφλ. 

 

Ζ Γηεπαθή Iur 

Ζ δηεπαθή Iur δηαζπλδέεη δχν RNCs. Ξξφθεηηαη γηα κία δηεπαθή ε νπνία εηζήρζε ζηα ζπζηήκαηα 

UMTS, ελψ ζηα ζπζηήκαηα GSM δελ ππήξρε άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ αληίζηνηρσλ θφκβσλ. 

Σξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ειέγρνπ αιιά θαη πιεξνθνξίαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ 

αθνξά ηα δεδνκέλα ειέγρνπ, απηά ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ αζχξκαησλ πφξσλ θαζψο θαη 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ handover θαη ηνπ SRNS relocation. Ζ ηεξαξρία ησλ πξσηνθφιισλ θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 36. 
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Δηθόλα 36 Πξσηόθνιια ηεο δηεπαθήο Iur 

 

πσο θαίλεηαη, ε ηεξαξρία ησλ πξσηνθφιισλ γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο δε δηαθέξεη απφ ηε 

δηεπαθή Iub. ζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ειέγρνπ έρνπκε ηε ρξήζε αξθεηψλ λέσλ πξσηνθφιισλ ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δηεπαθέο. Θαηαξράο, ε Δηθφλα 8 δείρλεη φηη ρξεζηκνπνηείηαη ν 

ζπλδπαζκφο Internet Protocol (IP) / User Datagram Protocol (UDP) αθξηβψο πάλσ απφ ην επίπεδν 

ηνπ AAL5. Ξξφθεηηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ «IP over ATM» θαηά ηελ νπνία ε πιεξνθνξία ηνπ IP 

θαηακεξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα κεηαδνζεί πάλσ απφ ην ATM. 

Δπηπιένλ, ηα ππφινηπα ηέζζεξα λέα πξσηφθνιια ειέγρνπ θαη ζεκαηνδνζίαο είλαη: ην Message 

Transfer Part Level 3 (MTP3-b) γηα ηνλ έιεγρν ηεο δξνκνιφγεζεο ησλ κελπκάησλ, ην MTP3 User 

Adaptation Layer (M3UA), ην Signaling Connection Control Part (SCCP) θαη ην Radio Network 

Sublayer Application Part (RNSAP). Δηδηθφηεξα γηα ην RNSAP, πξφθεηηαη γηα έλα πξσηφθνιιν ην 

νπνίν παξέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αζχξκαησλ πφξσλ, γηα ηηο κεηξήζεηο 

πάλσ ζε απηνχο θαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ handover θαη SRNS relocation. 

 

Ζ Γηεπαθή Iu-PS 

Ζ παξνχζα παξάγξαθνο παξνπζηάδεη ηελ ηεξαξρία ησλ πξσηνθφιισλ φζνλ αθνξά ηε δηεπαθή Iu-

PS. Ζ δηεπαθή Iu-PS είλαη, γηα ην πεδίν PS, ν ζχλδεζκνο φρη κφλν ησλ RNCs κε ηνπο θφκβνπο 

SGSN αιιά θαη κεηαμχ ησλ δχν δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ UMTS, ηνπ UTRAN θαη ηνπ CN. Ρν 

βαζηθφηεξν πξσηφθνιιν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πάλσ απφ απηή ηε 

δηεπαθή είλαη ην Radio Access Network Application Part (RANAP) ην νπνίν απεηθνλίδεηαη κεηαμχ 

ησλ άιισλ ζηελ Δηθφλα 37. 
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Δηθόλα 37 Πξσηόθνιια ηεο δηεπαθήο Iu-PS 

 

Ρν RANAP είλαη ην πξσηφθνιιν πνπ εμαζθαιίδεη ηε ζεκαηνδνζία κεηαμχ ηνπ UTRAN θαη ηνπ CN. Ρν 

πξσηφθνιιν απηφ παξέρεη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία SRNS relocation, ηε 

δηαρείξηζε ξνήο θαη ζπκθφξεζεο ηεο δηεπαθήο Iu-PS, ηoλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο θάζε UE θαζψο θαη 

ηε δηαρείξηζε ζθαικάησλ γεληθφηεξα. Ξξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εθηειεί ηηο πην πάλσ ιεηηνπξγίεο 

δηαρείξηζεο, ην πξσηφθνιιν RANAP δηαζέηεη θαη ηηο αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο γηα επνπηεία θαη 

αλαθνξά ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ρέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη ιεηηνπξγίεο 

θξππηνγξάθεζεο πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν. Κέζσ ηεο δηεπαθήο Iu-PS 

αληαιιάζζνληαη νη πιεξνθνξίεο θξππηνγξάθεζεο κεηαμχ UTRAN θαη CN πξνθεηκέλνπ ηα δεδνκέλα 

πνπ αληαιιάζζνληαη λα είλαη πξνζηαηεπκέλα απφ ηπρφλ απφπεηξα ππνθινπήο. 

 

Οη Τπόινηπεο Γηεπαθέο 

Νη ππφινηπεο δηεπαθέο ηνπ δηθηχνπ UMTS πεξηιακβάλνπλ ηηο επηκέξνπο δηεπαθέο ηνπ CN. Κεηαμχ 

απηψλ, νη πην ζεκαληηθέο είλαη: ε δηεπαθή Gn ε νπνία δηαζπλδέεη ηνπο θφκβνπο SGSN θαη GGSN 

θαζψο θαη ε Gi ε νπνία ζπλδέεη ηνπο θφκβνπο GGSN κε ηνπο εμσηεξηθνχο θφκβνπο κεηαγσγήο 

παθέησλ. ζνλ αθνξά ηε δηεπαθή Gi, απηή απνηειεί ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ δηθηχσλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Νη δηεπαθέο απηέο δελ έρνπλ θάηη 

ηδηαίηεξν ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ πξσηνθφιισλ ηνπο ζπγθξηηηθά κε νπνηνδήπνηε ελζχξκαην δίθηπν 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ρξεζηκνπνηνχλ πξσηφθνιιν IP πάλσ απφ ATM, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηνχλ αλψηεξα πξσηφθνιια κεηαθνξάο δεδνκέλσλ φπσο ην Transport Control Protocol 

(TCP) θαη ην UDP. Πην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηαρσξίζνπκε ηα δχν επίπεδα IP πνπ εκθαλίδνληαη. 

Ρν ρακειφηεξν επίπεδν IP αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά ζεκαηνδνζίαο κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο UMTS. Αληίζεηα, ην πςειφηεξν αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο 
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εθαξκνγέο ηνπ ρξήζηε. Γηα ην ιφγν απηφ κφλν ην πςειφηεξν επίπεδν IP είλαη νξαηφ ζηα 

εμσηεξηθά IP δίθηπα. 
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Δηθόλα 38 Δπηθνηλσλία πξσηνθόιισλ θαηά ηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο 

 

Ζ Δηθφλα 38 απεηθνλίδεη ηε ζπλνιηθή αξρηηεθηνληθή πξσηνθφιισλ γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξίαο 

ζην UMTS δίθηπν. Νη ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ε ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή αθνξνχλ ζηε 

κεηαγσγή παθέησλ, δειαδή ζην πεδίν PS ηνπ δηθηχνπ. Νη ζπλδέζεηο ζην ζρήκα απεηθνλίδνληαη κε 

βέιε. Απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ ζπλδέζεσλ απφ άθξν ζε άθξν, φπσο 

θαίλνληαη ζηελ θνξπθή ηεο εηθφλαο. Νη ζπλδέζεηο απηέο πξαθηηθά απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο 

ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θφκβσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο ζεκεηψλνληαη κε κηθξφηεξα βέιε. 

 

2.4.3.3. Οάδην-πόξνη δηθηύνπ UMTS 

 

Θαλάιηα ηνπ UTRAN 

Πην UTRAN ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη θαλαιηψλ: ηα ινγηθά θαλάιηα, ηα θαλάιηα 

κεηαθνξάο θαη ηα θπζηθά θαλάιηα. Ρα θαλάιηα κεηαθνξάο είλαη ην interface κεηαμχ ηνπ MAC 

θαη WCDMA, ελψ ηα Ινγηθά Θαλάιηα είλαη ην interface κεηαμχ MAC θαη RLC. Ρα Ινγηθά θαλάιηα θαη 

ηα Κεηαθνξάο θαζνξίδνπλ ΡΗ δεδνκέλα κεηαθέξνληαη, ελψ ηα θπζηθά θαλάιηα θαζνξίδνπλ ην ΞΥΠ 

θαη κε ηη θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κεηαθέξνληαη ηα δεδνκέλα. Πηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 

πεξηγξάθεηαη θάζε ηχπνο θαλαιηνχ θαη δίλνληαη νξηζκέλα παξαδείγκαηα θαηά πεξίπησζε. 
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Ινγηθά Θαλάιηα 

Νη ππεξεζίεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ηνπ πξσηνθφιινπ MAC παξέρνληαη κέζσ ησλ ινγηθψλ 

θαλαιηψλ. Ρα ινγηθά θαλάιηα είλαη απηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηχπν ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

κεηαδίδεηαη. Σξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηεπαθή κεηαμχ ησλ επηπέδσλ RLC θαη MAC. Ρα θαλάιηα απηά 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα θαλάιηα ειέγρνπ θαη ηα θαλάιηα κεηαθνξάο. 

Πηε ζπλέρεηα, έλα θαλάιη ειέγρνπ κπνξεί λα είλαη είηε θνηλό είηε αθηεξσκέλν. Θνηλά ιέγνληαη ηα 

θαλάιηα point-to-multipoint, ελψ αθηεξσκέλα ιέγνληαη ηα θαλάιηα point-to-point, δειαδή απηά 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ έλα ρξήζηε. Ν Ξίλαθαο 6 παξνπζηάδεη ηα ινγηθά θαλάιηα θαζψο 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Ινγηθά Θαλάιηα Διέγρνπ Πεξηγξαθή 

Broadcast Control Channel (BCCH) 

Downlink θαλάιη ζην νπνίν γίλνληαη 

broadcasting παξάκέηξνη φπσο 

(Location Area Code, Routing Area 

Code, Mobile Network Code θαη BCCH 

Allocation), ψζηε ε θηλεηή κνλάδα λα 

αλαγλσξίζεη θαη λα ζπλδεζεί ζην 

δίθηπν. 

Paging Control Channel (PCCH) 

Downlink θαλάιη πνπ κεηαθέξεη paging 

πιεξνθνξίεο. Ρν θαλάιη απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην δίθηπν δελ 

γλσξίδεη ην θειί ηεο θηλεηήο κνλάδαο. 

Dedicated Control Channel (DCCH) 

Αθηεξσκέλν θαλάιη δηπιήο θαηεχζπλζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην signalling 

κεηαμχ ηνπ δηθηχνπ θαη ηεο θηλεηήο 

κνλάδαο. Απνηεινχληαη απφ ην SDCCH 

(Standalone Dedicated Control 

Channel), ην SACCH (Slow Associated 

Control Channel) θαη ην FACCH (Fast 

Associated Control Channel). 

Common Control Channel (CCCH) 

Θαλάιη δηπιήο θαηεχζπλζεο γηα 

ππνζηήξημε θνηλψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο 

link κε ην δίθηπν. 

Ινγηθά Θαλάιηα Κεηαθνξάο Πεξηγξαθή 

Dedicated Traffic Channel (DTCH) 

Αθηεξσκέλν point to point θαλάιη, 

αθηεξσκέλν ζε κηα θηλεηή κνλάδα γηα 

ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξίαο. Ρν DTCH 

είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο θαλάιη. 

Common Traffic Channel (CTCH) 

Δίλαη θαλάιη point to multipoint κνλήο 

θαηεχζπλζεο γηα ηελ κεηαθνξά 

πιεξνθνξίαο ρξήζηε γηα φινπο ή κηα 

νκάδα θαζνξηζκέλσλ θηλεηψλ κνλάδσλ. 

Πίλαθαο 6 Σα ινγηθά θαλάιηα ηνπ UTRAN 

 

Θαλάιηα Κεηαθνξάο 
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Ρα θαλάιηα κεηαθνξάο είλαη ην interface κεηαμχ ηνπ MAC θαη ηνπ Layer 1. ¨φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο, ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο θαλαιηψλ κεηαθνξάο: ηα θνηλά θαλάιηα θαη ηα 

αθηεξσκέλα. Ρα θνηλά θαλάιηα είλαη θαλάιηα κνλήο θαηεχζπλζεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

φινπο ηνπο ρξήζηεο ζε έλα θειί, αλ θαη είλαη πάληα ζπζρεηηζκέλα κε έλα αθηεξσκέλν θαλάιη. Ν 

Ξίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηα θαλάιηα κεηαθνξάο θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Θαλάιηα Θνηλά Πεξηγξαθή 

Broadcast Channel (BCH) 

Downlink θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα broadcast πιεξνθνξηψλ θειηνχ θαη 

ζπζηήκαηνο.  

Paging Control Channel (PCCH) 

Downlink θαλάιη πνπ κεηαθέξεη paging 

πιεξνθνξίεο. Ρν θαλάιη απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην δίθηπν δελ 

γλσξίδεη ην θειί ηεο θηλεηήο κνλάδαο. 

Random Access Channel (RACH) 
Uplink θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αξρηθή πξφζβαζε ζην ζχζηεκα. 

Common Packet Channel (CPCH) 

Uplink θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

κεηάδνζε bursty δεδνκέλσλ. πάξρεη 

κφλν ζην FDD (Frequency Division 

Duplex) mode. Απνηειεί έλα θνηλφ 

θαλάιη δειαδή είλαη κνηξαδφκελνο 

πφξνο ζηα πιαίζηα ηνπ θειηνχ. Ρν CPCH 

ελζσκαηψλεη fast power control. 

Forward Access Channel (FACH) 

Downlink θαλάιη ην κηζφ ελφο θαλαιηνχ 

κεηαθνξάο. Σξεζηκνπνηείηαη γηα 

downlink signalling θαη κεηαθνξά 

κηθξψλ πνζνηήησλ πιεξνθνξίαο. 

Downlink Shared Channel (DSCH) 

Downlink θνηλφ θαλάιη πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά 

αθηεξσκέλσλ πιεξνθνξηψλ ειέγρνπ 

αιιά θαη δεδνκέλσλ, απφ ην SRNC 

(Serving Radio Network Controller). 

πάξρεη θαη εθδνρή ηνπ θαλαιηνχ 

βειηηζηνπνηεκέλε γηα ηαρχηαηεο 

κεηαθνξέο αιιά θαη κεηαβιεηφ ξπζκφ 

κεηάδνζεο (HS-DSCH) 

Θαλάιηα Αθηεξσκέλα Πεξηγξαθή 

Dedicated Transport Channel (DTCH) 

Αθηεξσκέλν θαλάιη δηπιήο θαηεχζπλζεο 

ην νπνίν θάζε θνξά δεζκεχεηαη γηα έλα 

κφλν ρξήζηε [2.28], [2.29]. 

Πίλαθαο 7 Σα θαλάιηα κεηαθνξάο ηνπ UTRAN 

 

Φπζηθά Θαλάιηα 

Ρα θπζηθά θαλάιηα είλαη απηά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα αθξηβή ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ κέζνπ. 

Ρν bandwidth πνπ δηαηίζεηαη ζε απηά ηα θαλάιηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε δχν ηξφπνπο. Πηε 
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ιεηηνπξγία FDD, νη αλεξρφκελνη θαη νη θαηεξρφκελνη ζχλδεζκνη έρνπλ ην δηθφ ηνπο θαλάιη 

ζπρλνηήησλ. Αληίζεηα, ζηε ιεηηνπξγία TDD ππάξρεη κφλν έλα θαλάιη ζπρλνηήησλ ην νπνίν 

ρσξίδεηαη ζε timeslots. Πηε ζπλέρεηα ηα timeslots κνηξάδνληαη ζηνλ αλεξρφκελν θαη ηνλ 

θαηεξρφκελν ζχλδεζκν. Κε βάζε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ θάζκαηνο ζπρλνηήησλ ηα θπζηθά 

θαλάιηα δηαρσξίδνληαη ζε FDD θαη TDD θπζηθά θαλάιηα. Θάζε θαηεγνξία δηαηξείηαη πεξαηηέξσ ζε 

άιιεο δχν θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ ην ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ θαλάιη ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

αλεξρφκελν ή ζηνλ θαηεξρφκελν ζχλδεζκν. Πηνλ Ξίλαθα 8 παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα θπζηθά 

θαλάιηα θαζψο θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπο. 

 

Θαλάιηα Θνηλά Πεξηγξαθή 

Primary Common Control Physical 

Channel (PCCPCH) 

Θπξίσο θνηλφ downlink θαλάιη πνπ 

κεηαθέξεη paging πιεξνθνξίεο. Ρν 

θαλάιη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην 

δίθηπν δελ γλσξίδεη ην θειί ηεο θηλεηήο 

κνλάδαο. 

Secondary Common Control Physical 

Channel (SCCPCH) 

Γεπηεξεχνλ θνηλφ downlink θαλάιη πνπ 

κεηαθέξεη paging πιεξνθνξίεο. Ρν 

θαλάιη απηφ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην 

δίθηπν δελ γλσξίδεη ην θειί ηεο θηλεηήο 

κνλάδαο. 

Physical Random Access Channel 

(PRACH) 

Uplink θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηελ θηλεηή κνλάδα γηα έλαξμε ηεο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ή signalling 

πιεξνθνξηψλ. 

Physical Downlink Shared Channel 

(PDSCH) 

Downlink θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

απιά γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ DSCH 

(Downlink Shared Channel). 

Physical Common Packet Channel 

(PCPCH) 

Uplink θαλάιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απιά 

γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ CPCH (Common 

Packet Channel). 

Synchronisation Channel (SCH) 

To Synchronization Channel είλαη έλα 

downlink θαλάιη ζεκάησλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλαδήηεζε θειηψλ 

θαη επίηεπμε ζπγρξνληζκνχ 

πιεξνθνξίαο. 

Common Pilot Channel (CPICH) 

Σξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηξέπεη ηελ 

εθηίκεζε θαλαιηψλ. Σξεζηκνπνηεί 

πξνθαζνξηζκέλν bit sequence. Έρεη 

ζηαζεξφ rate 30Kbps κε SF (Spreading 

Factor) 256. Απηφ επηηξέπεη ζηελ θηλεηή 

κνλάδα λα εμηζψζεη ην θαλάιη επηηχρεη 

ζπγρξνληζκφ θάζεο κε ην  SCH 

(Synchronisation Channel), θαη επίζεο 

επηηξέπεη εθηηκήζεηο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηζρχ. 

Acquisition Indicator Channel (AICH) 

Δίλαη έλα θαλάιη κε ζηαζεξφ rate 

32Kbps θαη SF 256. Σξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ κεηαθνξά δεηθηψλ ιήςεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε ππνγξαθέο ζην PRACH 



 65 

(Physical Random Access Channel). 

Paging Indication Channel (PICH) 

Δίλαη έλα θαλάιη κε ζηαζεξφ rate πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά 

δεηθηψλ. 

CPCH Status Indication Channel 

(CSICH) 

Δίλαη έλα θαλάιη κε ζηαζεξφ rate θαη SF 

256 πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά 

πιεξνθνξηψλ θαηάζηαζεο ηνπ CPCH 

(Common Packet Channel). 

Collision Detection/Channel Assignment 

Indication Channel (CD/CA-ICH) 

Δίλαη έλα θαλάιη κε ζηαζεξφ rate πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά ηνπ CDI 

(CD Indicator) ή ηνπ CDI/CAI (CD 

Indicator/CA Indicator) ηαπηφρξνλα. 

Θαλάιηα Αθηεξσκέλα Πεξηγξαθή 

Dedicated Physical Data Channel 

(DPDCH) 

Ρχπνο uplink αθηεξσκέλνο γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ DTCH (Dedicated 

Transport Channel). Κπνξεί λα 

ππάξρνπλ, έλα, πνιιά ή θαλέλα uplink 

DPDCH ζε θάζε δεχμε. 

Dedicated Physical Control Channel 

(DPCCH) 

ηη θαη ην πξνεγνχκελν, κφλν πνπ 

κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ. 

Πίλαθαο 8 Σα θπζηθά θαλάιηα ηνπ UTRAN 

 

Πηελ παξαθάησ Δηθφλα 39, θαίλνληαη νη αληηζηνηρίζεηο ησλ πξσηνθφιισλ κεηαμχ ηνπ Δπηπέδνπ 

Γεδνκέλσλ (RLC, ηνπ MAC) θαη ηνπ Φπζηθνχ επηπέδνπ. 
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Δηθόλα 39 Αληηζηνηρία Ινγηθώλ, Κεηαθνξάο θαη Φπζηθώλ θαλαιηώλ ζην UTRAN 

 

2.4.3.4. Κεηάδνζε Γεδνκέλωλ 

 

Πξσηόθνιια PDP θαη GTP 

Γηα λα κπνξέζεη κηα θηλεηή κνλάδα λα αληαιιάμεη δεδνκέλα κε έλα Γίθηπν Γεδνκέλσλ, απαηηείηαη 

πξνεγνπκέλσο λα απνθαηαζηαζεί κία εηθνληθή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο θηλεηήο κνλάδαο θαη ηνπ 

δηθηχνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε θηλεηή κνλάδα πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηεο επηηξαπεί ε 

ζχλδεζε κε ην δίθηπν, ηα παθέηα δεδνκέλσλ ζα κεηαθέξνληαη κε ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ Packet 

Data Protocol (PDP) πνπ απνηειεί ην πξσηφθνιιν Network Layer (OSI Layer 3) γηα ην UMTS. 

Γηα θάζε session ηεο θηλεηήο κνλάδαο κε ην δίθηπν δεδνκέλσλ, δεκηνπξγείηαη κία δνκή ηνπ PDP, 

πνπ νπνία πεξηέρεη ηηο παξακέηξνπο ηεο ζπλφδνπ (δηεπζχλζεηο εκπιεθφκελσλ θφκβσλ, επίπεδν 

QoS θ.α.). Ρν ππεχζπλν πξσηφθνιιν γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο δνκήο ηνπ PDP αιιά θαη γηα ηε 

κεηαθνξά ηεο πιεξνθνξίαο, είλαη ην GPRS Tunneling Protocol (GTP). 

Ρν GTP είλαη έλα πξσηφθνιιν βαζηζκέλν ζην IP ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δίθηπα UMTS. Αξρηθά 

ην πξσηφθνιιν GTP δεκηνπξγήζεθε γηα ην GSM, αιιά ζηε ζπλέρεηα, ην 3GPP ην ελζσκάησζε ην 

GTP ζην πξφηππν ηνπ UMTS. Ρν επίπεδν ηνπ GTP αληηζηνηρεί ζην επίπεδν πάλσ απφ ην UDP. 

Νπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα ην πξσηφθνιιν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δνκψλ ηνπ 

PDP, θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε ζχλνδν. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ, ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ πξσηνθφιινπ: ε κνξθή GTP-C, ε GTP-U θαη ε 

GTP‟. 
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Ρν πξσηφθνιιν GTP-C ρξεζηκνπνηείηαη ζην CN γηα ηε ζεκαηνδνζία κεηαμχ ησλ SGSNs θαη ησλ 

GGSNs. Ν ξφινο ηνπ GTP-C είλαη λα δεκηνπξγεί, λα αλαβαζκίδεη θαη λα δηαγξάθεη GTP tunnels, 

θαζψο θαη λα θαζνξίδεη ηελ ξνή πιεξνθνξίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη κία 

ζχλνδν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε, λα απελεξγνπνηήζεη ηελ ίδηα ζχλνδν, λα ξπζκίζεη ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ QoS ή ,ηέινο, λα αλαλεψζεη κία ζχλνδν γηα έλα ζπλδξνκεηή πνπ πξνέξρεηαη απφ 

έλαλ άιιν SGSN. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πξσηφθνιιν GTP-U ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ παθέησλ πιεξνθνξίαο κέζα ζην CN ή κεηαμχ ηνπ UTRAN θαη ηνπ CN. Ρα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε κνξθή IPv4, IPv6 ή PPP. Νπζηαζηηθά, ε επηηπρεκέλε δεκηνπξγία ηεο 

δνκήο PDP ζεκαίλεη ηε δεκηνπξγία δχν ζπλφδσλ GTP. Ζ πξψηε βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ GGSN θαη 

ηνπ SGSN (δηεπαθή Gn), ελψ ε δεχηεξε κεηαμχ ηνπ SGSN θαη ηνπ RNC (Iu-PS). Ρέινο, ε κνξθή 

GTP‟ ηνπ πξσηνθφιινπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ ρξέσζεο ηνπ ζπλδξνκεηή απφ 

ηνπο θφκβνπο SGSNs θαη GGSNs πξνο ην κεραληζκφ ρξέσζεο ηνπ δηθηχνπ [2.30], [2.31], [2.32]. 

Ζ κνξθή ηεο ζπλφδνπ GTP ζηε δηεπαθή Gn, απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 40. 

 

 

Δηθόλα 40 ύλνδνο GTP ζηε δηεπαθή Gn [2.35] 

 

Κεηάδνζε Παθέησλ ζην UTRAN 

Ζ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ζην UTRAN ζρεηηθά κε ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ κνληέινπ OSI (επίπεδν 

δεχμεο δεδνκέλσλ), εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο γηα ην πξσηφθνιιν RLC, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην θαλάιη κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξσηφθνιιν MAC. Νη δπλαηέο επηινγέο γηα ην 

πξσηφθνιιν RLC είλαη κε ή ρσξίο ρξήζε παθέησλ επηβεβαίσζεο, ή κε δηάθαλν ηξφπν γηα ηα 

παξαπάλσ επίπεδα. Απφ ην πξσηφθνιιν MAC, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θνηλά ή αθηεξσκέλα 

θαλάιηα κεηαθνξάο [2.33]. 

Ζ Δηθφλα 41 απεηθνλίδεη έλα παξάδεηγκα κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη παθέηα 

επηβεβαίσζεο (Acknowledged Mode – AM), θαζψο θαη έλα αθηεξσκέλν θαλάιη κεηαθνξάο DCH. Ρν 

παξάδεηγκα δελ επηιέρζεθε ηπραία αθνχ απηή ε δηακφξθσζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην 

κεραληζκφ πνπ ζα πξνηαζεί ζηε ζπλέρεηα. πσο θαίλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο, ην αξρηθφ 

παθέην πνπ ιακβάλεηαη απφ ην επίπεδν IP, κεηαηξέπεηαη ζε Service Data Unit (SDU). Νπζηαζηηθά, 
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ηα SDUs απνηεινχλ ηα παθέηα γηα ην πξσηφθνιιν PDPC. Ξξνθχπηνπλ απφ ηα παθέηα ηνπ IP κε ηελ 

εθαξκνγή θάπνηαο ηερληθήο ζπκπίεζεο πάλσ ζην IP/TCP header ηνπ παθέηνπ. 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ PDPC, βξίζθεηαη ην πξσηφθνιιν RLC. Ρν 

πξσηφθνιιν RLC έρεη ηελ επζχλε γηα ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ κεγαιχηεξσλ PDPC SDUs ζε κηθξφηεξα 

Protocol Data Units (PDUs). Κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα RLC PDUs έρνπλ ην θαηάιιειν κέγεζνο γηα 

κεηαθνξά. πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 41, ην κέγεζνο παθέηνπ πνπ νξίδεηαη απφ ην πξσηφθνιιν 

RLC δε κεηαβάιιεηαη ζηα θαηψηεξα επίπεδα. Απηφ γηαηί ηα θαηψηεξα πξσηφθνιια, φπσο ην MAC, 

δε δηαζέηνπλ αληίζηνηρν κεραληζκφ ηεκαρηζκνχ. Ρν κέγεζνο παθέηνπ γηα ην RLC θαζνξίδεηαη θαηά 

ηε δεκηνπξγία ηνπ αζχξκαηνπ θνξέα θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη εκηζηαηηθφ. Ξάλησο, ην ηππηθφ 

κέγεζνο ησλ RLC PDUs είλαη απηφ ησλ 40 bytes. 

Ρν πξσηφθνιιν MAC βξίζθεηαη θάησ απφ ην επίπεδν RLC θαη ε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία είλαη λα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο κεηαθνξάο ζηα ινγηθά θαλάιηα ηνπ RLC. Δπεηδή, ζην MAC δε ρξεζηκνπνηείηαη 

κεραληζκφο επηβεβαίσζεο, ην RLC είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξάδνζε ησλ παθέησλ ηνπ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ κε αμηνπηζηία. Ρν πξσηφθνιιν MAC ιακβάλεη ην κέγεζνο ησλ παθέησλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη απφ ην θπζηθφ επίπεδν (WCDMA) θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο κνξθήο κε ηελ νπνία ζα 

κεηαθεξζνχλ ηα δεδνκέλα. Δπίζεο, ην πξσηφθνιιν απηφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πνιππιέθεη ηα 

παθέηα πνπ ιακβάλεη απφ ην πςειφηεξν επίπεδν θαη λα ηα κεηαθέξεη πάλσ απφ θνηλά ή 

αθηεξσκέλα θαλάιηα κεηαθνξάο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ UEs ζηα θνηλά θαλάιηα κεηαθνξάο γίλεηαη κε 

ηε ρξήζε ελφο πξνζσξηλνχ αλαγλσξηζηηθνχ. Ζ κεηάβαζε κεηαμχ θνηλψλ θαη αθηεξσκέλσλ 

θαλαιηψλ γίλεηαη ζην επίπεδν ηνπ πξσηνθφιινπ MAC, παξφιν πνπ κία εληνιή γηα κεηάβαζε δίλεηαη 

απφ ην επίπεδν RRC. Ρέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξσηφθνιιν RLC, ν εληνπηζκφο ιαζψλ γίλεηαη ζην επίπεδν θπζηθνχ κέζνπ 

κέζσ ηεο κεζφδνπ Cyclic Redundancy Check (CRC). Πηε ζπλέρεηα, ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ 

CRC καδί κε ηα δεδνκέλα, παξαδίδνληαη ζην επίπεδν RLC. 
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Δηθόλα 41 Κεηάδνζε παθέησλ πιεξνθνξίαο ζηα δηάθνξα επίπεδα 

 

2.4.4. Intersystem Handovers 

Κε ηελ είζνδν ησλ ςεθηαθψλ θπηηαξηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ην GSM, νη ρξήζηεο ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο βίσζαλ ηελ εκπεηξία ηεο ειεχζεξεο κεηαθίλεζεο, ελψ παξάιιεια παξέκελαλ 

ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν. Αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θιήζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

κεηαθηλείηαη απφ ην έλα θχηηαξν ζην άιιν ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε θιήζε πνπ πξαγκαηνπνηεί. Ζ 

δηαδηθαζία ηνπ λα κεηαγάγεηαη κηα θιήζε απφ ην έλα ξάδην – θαλάιη ζην άιιν, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αδηάθνπε επηθνηλσλία, νλνκάδεηαη handover. Απηφο ήηαλ θαη ν αξρηθφο ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ θσλήο θαη δεδνκέλσλ κεηαγσγήο θπθιψκαηνο. Θαζψο ην GPRS είλαη 

βαζηζκέλν ζην 2G GSM δίθηπν, ην handover πξέπεη θαη φλησο ρξεζηκνπνηείηαη θαη κε ηα δίθηπα 

κεηαγσγήο παθέησλ. Πηα δίθηπα κεηαγσγήο παθέησλ, ην handover είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφ σο 

Routing Area Update (RAU). 

Κε ηελ εηζαγσγή ηνπ πξνηχπνπ UMTS, νη ρξήζηεο πεξηκέλνπλ ηελ ίδηα ειεπζεξία θίλεζεο αιιά θαη 

πνηφηεηα φζνλ αθνξά ην handover, φπσο θαη ζην GSM πξφηππν. Νη παξνρείο δηθηχσλ ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ηα δίθηπα ηνπο είλαη ηθαλά λα πξαγκαηνπνηνχλ handovers φηαλ απηά απαηηνχληαη 

απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ. 

Ρν handover πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ κηα Θηλεηή Κνλάδα θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θιήζεο, 

δειαδή κηαο ελεξγήο ζπλφδνπ (είηε κεηαγσγήο θπθιψκαηνο είηε κεηαγσγήο παθέηνπ), κεηαθηλείηαη 
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απφ ηελ κηα πεξηνρή θάιπςεο απφ έλα Πηαζκφ Βάζεο ζε κηα άιιε. Ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο handover είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ψζηε λα δηαηεξεζεί έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν αληηιεπηήο επηθνηλσλίαο, εηδηθά φηαλ ε ζχλνδνο είλαη δηαδξαζηηθή φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηηο θιήζεηο νκηιίαο. 

Δλψ φκσο ην handover είλαη κηα standard δηαδηθαζία εληφο ηνπ θάζε ηχπνπ δηθηχνπ μερσξηζηά, ε 

νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, εληνχηνηο ην intersystem (δηα – 

ζπζηεκηθφ) handover κεηαμχ δηθηχσλ κεηαγσγήο παθέησλ θαη θπθιψκαηνο δελ ππνζηεξίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηάιιειεο ππνζηήξημεο ζην GSM/GPRS. Ξαξφια απηά ε 

ζχλδεζε PDP context, δηαηεξείηαη θαη ηα παθέηα πξνσζνχληαη ζηελ λέα ζέζε ηεο Θηλεηήο 

Κνλάδαο. 

Intersystem handovers νλνκάδνληαη εθείλα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαμχ δχν δηαθνξεηηθψλ 

ηερλνινγηψλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο. Ξξνο ην παξφλ, ην 3GPP έρεη ζέζεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 

intersystem handovers κεηαμχ ζπζηεκάησλ GSM θαη UMTS. Θαηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ δχν ηχπνη 

intersystem handover: ην handover απφ UMTS ζε GSM θαη ην handover απφ GSM ζε UMTS 
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Δηθόλα 42 Intersystem Handover κεηαμύ GSM/GPRS (2G) θαη UMTS (3G) δηθηύσλ 

 

Ζ πινπνίεζε ησλ δηθηχσλ UMTS έρεη ήδε πξνρσξήζεη αξθεηά ζε αζηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο 

κε κεγάιν φγθν θίλεζεο δηθηχνπ, ελψ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ζα θαζπζηεξήζεη αξθεηά ε επέθηαζε 

ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη εληφο ηνπ δηθηχνπ ελφο παξνρέα ππάξρεη ηφζν UMTS φζν θαη GSM 

ππνδνκή. Θάηη ηέηνην κεηαθξάδεηαη ζε κεγάιν αξηζκφ πεξηπηψζεσλ intersystem handovers θαζψο 

νη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ ζα κεηαθηλνχληαη απφ ηελ κηα πεξηνρή ζηελ άιιε. Ππλεπψο ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη handovers κεηαμχ δηαθφξσλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ είηε GPRS είηε UMTS 

θάιπςε. Δμάιινπ νη λέεο Θηλεηέο Κνλάδεο γηα δίθηπα UMTS ιεηηνπξγνχλ κε dual mode ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ είηε ζε UMTS mode είηε ζε GSM mode φηαλ κεηαθηλνχληαη απφ UMTS 

θάιπςε ζε GSM θάιπςε. 
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Ρν ππάξρνλ GSM network ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα αδηάθνπν δίθηπν θάιπςεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί 

επηθνπξηθά ζην WCDMA δίθηπν ην νπνίν βξίζθεηαη ππφ πινπνίεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα 

WCDMA θχηηαξα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα επέθηαζε ζε ρσξεηηθφηεηα ζην GSM δίθηπν, κε 

δηακνηξαζκφ ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο κεηαμχ WCDMA θαη GSM. 

Ρν handover είλαη κηα πεξίπινθε ηερληθή δηαδηθαζία, εηδηθά φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ δηθηχσλ 

2εο θαη 3εο γεληάο. Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 

ζεκαηνδνζίαο θαη αλαδξνκνιφγεζε ηνπ θαλαιηνχ κέζα ζε θιάζκαηα δεπηεξνιέπησλ. Γεληθά, 

παξνπζηάδνληαη πνιιά πξνβιήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Ρν πξψην πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ην πψο ε θηλεηή κνλάδα ζα γλσξίδεη ηε ζπρλφηεηα 

εθπνκπήο ηνπ λένπ θειηνχ (γηα έλα handover πξνο ην GSM) ή ηνλ θψδηθα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θειί 

ηνπ UTRAN. Ζ ιχζε πνπ πξνηάζεθε απφ ην 3GPP θαη πηνζεηήζεθε απφ ηε βηνκεραλία ήηαλ ε 

απνζηνιή απηήο ηεο πιεξνθνξίαο u945 απφ ην αξρηθφ θειί. Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο έληαζεο ηνπ ζήκαηνο ζηα ππνςήθηα θειηά πξνθεηκέλνπ λα επηιερζεί ην 

θαηάιιειν γηα ην intersystem handover. Γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν 

δέθηεο ζηελ Θηλεηή Κνλάδα ή λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηα timeslots, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο κεηξήζεηο. Ρέινο, έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε ξαγδαία κείσζε ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ handover απφ UMTS πξνο GSM. Δίλαη δπλαηφ λα ζπκβεί ην ελδερφκελν έλαο 

ρξήζηεο ελψ ιακβάλεη δεδνκέλα απφ ην UTRAN κε ξπζκφ πνπ πξνζεγγίδεη ηα 2 Mbps, κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ handover λα ιακβάλεη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ ηνλ αξρηθφ ξπζκφ. 

 

2.5. πκπεξάζκαηα 

Δίλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ φηη ε εκθάληζε ησλ θπηηαξηθψλ ζπζηεκάησλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, 

έθεξαλ ηελ επαλάζηαζε ζην ρψξν ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ. Ζ απνδνηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ 

ξαδηνθάζκαηνο πνπ επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ ηερληθή επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπρλνηήησλ, 

ε κεγάιε ρσξεηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζεί κε κεζφδνπο θπηηαξηθήο δηάζπαζεο, ε θαιή 

ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ήρνπ ζηηο ππεξεζίεο θσλήο, ε δπλαηφηεηα παξνρήο θάπνησλ έζησ θαη 

πξσηνγελψλ ππεξεζηψλ δεδνκέλσλ, ε δηεζλήο πεξηαγσγή θαη ην ρακειφ θφζηνο ησλ ηεξκαηηθψλ 

κνλάδσλ, απνηέιεζαλ θξηηήξηα ηα νπνία πέηπραλ ηα Θπηηαξηθά Ππζηήκαηα Θηλεηήο Ρειεθσλίαο 

2εο Γεληάο, κε απνηέιεζκα ηελ ηεξάζηηα απήρεζε ηνπο αλά ηνλ θφζκν. 

Νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξία ησλ δηαρεηξηζηψλ πάλσ ζε απηά ηα ζέκαηα θαη ε ελζσκάησζε λέσλ 

ζεσξηψλ θαη ηερλνινγηψλ, γξήγνξα νδήγεζαλ ζηελ δξνκνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ Ρξίηεο Γεληάο 

ηα νπνία παξέρνπλ λέεο ππεξεζίεο θαη πνπ ελζσκαηψλνπλ ηελ κεηαθνξά θσλήο αιιά θαη 

δεδνκέλσλ κε αξθεηά κεγάιεο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο. Δπίζεο, είλαη εθηθηή ε εμππεξέηεζε θιήζεσλ 

ηαρέσο θηλνπκέλσλ ρξεζηψλ, ελψ ε παξερφκελε πνηφηεηα ππεξεζηψλ απμάλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. Ρα λέα ζπζηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ήδε, ζα θαιχςνπλ θάζε πηζαλή αλνκνηνγέλεηα 

ζηελ δήηεζε ππεξεζηψλ θαη ζα παξέρνπλ νπζηαζηηθά ην λέν, θηλεηφ απηή ηε θνξά, internet. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο φκσο, απνηειεί αθφκα ζέκα πξνο δηεξεχλεζε ε ππνζηήξημε 

real time multimedia ππεξεζηψλ ππφ ην πξίζκα ηεο πνηφηεηαο φκσο, δειαδή ε επίηεπμε πςειψλ 

ηαρπηήησλ κεηάδνζεο. Απηφ απνηειεί πεδίν δηεξεχλεζεο γηα ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε νπνία 

θαίλεηαη λα ζπγθιίλεη ζηελ άπνςε φηη ε ιχζε είλαη ε ελνπνίεζε ησλ 3G θπηηαξηθψλ ζπζηεκάησλ 

κε αζχξκαηα δίθηπα δεδνκέλσλ φπσο ην WLAN, WiMAX θ.α. Κε απηφ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ θπξηφηεξσλ πιενλεθηεκάησλ ησλ δχν ηχπσλ δηθηχσλ, δειαδή ε επξεία θάιπςε 

ησλ θπηηαξηθψλ δηθηχσλ κε ηνπο πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο ησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ, 

νδεγψληαο έηζη ζε έλα λέν, πην πιήξεο κέζσ γηα παξνρή θσλεηηθψλ θαη πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ 3 - ΑΤΡΚΑΣΑ ΓΗΘΣΤΑ ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ 

3.1. Δηζαγωγή 

Πην 3ν Θεθάιαην, πεξλάκε πιένλ ζηα Αζύξκαηα Γίθηπα Γεδνκέλσλ. Γίλεηαη κηα εθηελήο 

πεξηγξαθή ησλ πξνηχπσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πξφηππα IEEE 802.15 

Wireless Personal Area Networks (WPANs) κε θπξηφηεξνπο εθθξαζηέο ηα δίθηπα βαζηδφκελα 

ζε Bluetooth θαη IrDA, ην πξφηππν IEEE 802.11 Wireless Local Area Networks (WLANs) κε 

ζεκαληηθφηεξνο εθπξνζψπνπο ηα WiFi θαη HyperLan/2, ην πξφηππν IEEE 802.16 Wireless 

Metropolitan Area Networks (WMANs) ή αιιηψο γλσζηφηεξν σο WiMAX θαη ηέινο ην πξφηππν 

IEEE 802.20 Wireless Wide Area Networks (WWANs) ή δηαθνξεηηθά Mobile Broadband 

Wireless Access (MWBA) ην νπνίν είλαη ππφ δηεξεχλεζε αθφκα θαη θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην 

αζχξκαην αλάινγν ηεο ηερλνινγίαο xDSL, θαζψο ζα πξνζθέξεη αζχξκαηεο επξπδσληθέο 

ππεξεζίεο. 

 

3.2. Αζύξκαηα Γίθηπα Wireless Personal Area Networks 

(WPANs) 

Κε ηνλ φξν WPANs (Wireless Personal Area Networks) νλνκάδνπκε ηα δίθηπα κηθξήο έσο πνιχ 

κηθξήο αθηίλαο, απφ κεξηθά εθαηνζηά έσο θαη κεξηθά κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Ρα WPANs έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ 

θαισδίσλ κεηαμχ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ηνπο, βνεζψληαο ηνπο ρξήζηεο ηνπο λα 

θάλνπλ ηηο θαζεκεξηλέο δνπιεηέο ηνπο πην απνδνηηθά θαη κε πνιχ ιηγφηεξν θφπν.  

Νη δπν βαζηθφηεξνη εθπξφζσπνη απηήο ηεο θαηεγνξίαο αζχξκαησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ είλαη ην 

γλσζηφ Bluetooth θαη ε ηερλνινγία ππεξχζξσλ, IrDA. Πηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα 

εμεηδηθεχζνπκε πάλσ ζε απηέο ηηο ηερλνινγίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο θαη 

ζηα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

 

3.2.1. Bluetooth 

Ζ committee IEEE 802 ζχληνκα αληειήθζε ηελ ζεκαζία θαη ηελ πξννπηηθή ηεο short-range 

επηθνηλσλίαο θαη ίδξπζε ην IEEE 802.15 Working Group γηα ηα WPANs [3.1]. Νξίζηεθαλ 4 Task 

Groups πνπ απνηεινχλ ην 802.15 WG: 

 

 IEEE 802.15 WPAN/Bluetooth TG 1- Ρν TG1 ηδξχζεθε γηα λα ππνζηεξίμεη εθαξκνγέο πνπ 

απαηηνχλ κεζαίνπ κεγέζνπο bandwidth. Πθνπφο απηψλ ησλ WPANs είλαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κηα ζεηξά απφ εθαξκνγέο απφ θηλεηά ηειέθσλα (Bluetooth hands-

frees) έσο PDA επηθνηλσλία θαη έρεη QoS ηθαλφ γηα εθαξκνγέο θσλήο.  

 IEEE 802.15 TG 2- Ξνιιά αζχξκαηα πξσηφθνιια φπσο ην Bluetooth θαη ην 802.11b αιιά 

θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο φπσο νη θνχξλνη κηθξνθπκάησλ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 2.4 GHz 

Industrial Scientific Medical κπάληα ζπρλνηήησλ φπνπ θαη δελ ρξεηάδεηαη άδεηα 

(unlicensed). H 802.15 TG2 αλαπηχζζεη ηερληθέο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ ζπλχπαξμε φισλ 

ησλ παξαπάλσ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο παξεκβνιήο. 

 IEEE 802.15 TG 3- Ρν TG3 έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ standard γηα high-

rate (πεξηζζφηεξν απφ 20 Mbit/s) WPANs. 
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 IEEE 802.15 TG 4 - Ρν TG4 έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ standard κε ηδηαίηεξα 

κηθξή πνιππινθφηεηα, θφζηνο θαη ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε ηζρχνο γηα ρακειήο 

ηαρχηεηαο δηαζχλδεζε (200 Kbits/s ή θαη ιηγφηεξν) κεηαμχ νηθνλνκηθά θζελψλ ζηαζεξψλ, 

θνξεηψλ ή κεηαθηλνχκελσλ ζπζθεπψλ. Ρέηνηεο εθαξκνγέο βξίζθνπκε ζε αηζζεηήξεο 

(sensors), παηρλίδηα αιιειεπίδξαζεο, αζχξκαηα ηειερεηξηζηήξηα θαη απηνκαηηζκνχο 

ζπηηηνχ. 

 

Αθνινπζεί ε Δηθφλα 43, πνπ δείρλεη ζπλνπηηθά ηα θπξίαξρα 802.15 flavors. 

 

Δηθόλα 43 Σα ζεκαληηθόηεξα Bluetooth flavors 

 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ρξήζε ησλ WPANs είλαη ε δηαζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ αζχξκαησλ 

ηερληθψλ γηα ηελ δεκηνπξγία εηεξνγελψλ αζχξκαησλ δηθηχσλ. Γηα παξάδεηγκα ηα WPANs φζν θαη 

ηα WLANs ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ κηα πξνέθηαζε ησλ 3G cellular networks (UMTS 

CDMA2000) ζε ζπζθεπέο ρσξίο cellular πξφζβαζε. Δπηπιένλ ζπζθεπέο ζπλδεδεκέλεο ζε έλα WPAN 

κπνξνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζπλδπαζκφ 3G θαη WLAN πξφζβαζεο 

επηιέγνληαο απηήλ πνπ είλαη πιενλεθηηθφηεξε ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. 

H Bluetooth ηερλνινγία πξσηνεκθαλίζηεθε εκπνξηθά ην 1998 θαη απφ ηφηε ην Bluetooth Special 

Interest Group (SIG) θαηεπζχλεη ηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ην Bluetooth πξσηνθφιισλ θαη ησλ εθαξκνγψλ. Ζ ηερλνινγία 

Bluetooth γξήγνξα έγηλε έλα πξφηππν πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιιέο εηαηξίεο φπσο Microsoft, 

Intel, IBM, Ericsson, Motorola, Nokia, Toshiba θαη άιιεο. Νη πξνδηαγξαθέο ηνπ Bluetooth 

ρσξίδνληαη ζε δχν κέξε: 

 

 The Core-Απηφ ην ηκήκα θαζνξίδεη ηα ζηνηρεία φπσο ηελ ζπρλφηεηα, ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο 

ζην κέζν, ηελ ζπληήξεζε ηεο ζχλδεζεο, ην επίπεδν κεηαθνξάο θαη ηελ ιεηηνπξγία κε 

δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο. 

 The Profile-Ρν ηκήκα απηφ θαζνξίδεη ηα πξσηφθνιια θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο Bluetooth εθαξκνγψλ. 

 

3.2.1.1. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ 802.15.1 

Ρν Bluetooth ιεηηνπξγεί ζε κηα κπάληα ζπρλνηήησλ πνπ μεθηλάεη ζηα 2.402GHz θαη ηειεηψλεη ζηα 

2.483GHz ζηελ Ακεξηθή θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ππλνιηθά θαζνξίδνληαη 79 RF 

θαλάιηα πιάηνπο 1MHz. Ν ξπζκφο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη 1Mbit/s. Κε ηελ βνήζεηα κηαο 

Time Division Duplex ηερληθήο ρσξίδεηαη ην θάζε θαλάιη ζε slots δηάξθεηαο 625κs θαη δεδνκέλνπ 

ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο θάζε slot πεξηέρεη 625 bits. Ζ κεηάδνζε ζην Bluetooth γίλεηαη ζε παθέηα 

ησλ 1, 3 ή 5 slots. Θάζε παθέην κεηαδίδεηαη ζε κηα δηαθνξεηηθή hop frequency κε ηελ ρξήζε ηεο 

frequency-hopping, spread spectrum (FHSS) ηερληθήο. Ζ κέγηζηε ηαρχηεηα αιιαγήο ζπρλνηήησλ 



 76 

(frequency hopping rate) είλαη 1600hops/s θαη είλαη ηδηαίηεξα πςειή γηα ηελ απνθπγή παξεκβνιήο 

απφ άιιεο ζπζθεπέο [3.1], [3.2]. 

Πθνπφο ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Bluetooth, είλαη λα εμαιεηθζεί ε αλάγθε γηα θαιψδηα 

θαη λα απινπνηεζεί ε δεκηνπξγία ad-hoc δηθηχσλ κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ. Σξεζηκνπνηεί θζελφ 

εμνπιηζκφ γηα ηελ κεηάδνζε θαη ηελ ιήςε ησλ ζεκάησλ ζην θπζηθφ επίπεδν θαη γηα ηελ Master-

Slave ζρέζε ησλ ζπζθεπψλ ζην MAC επίπεδν. Ν Master πεξηνδηθά ζηέιλεη έλα poll ζηνπο Slaves 

ξσηψληαο ηνπο εάλ έρνπλ πιεξνθνξίεο. Ν Slave κφλν φηαλ ιάβεη έλα poll είλαη ζε ζέζε λα 

κεηαδψζεη. Ππλεπψο ν Master είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν, 

παξέρνληαο ππεξεζίεο ζηνπο Slaves θαη επηηξέπνληάο ηνπο λα εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα. 

Ν Master κπνξεί λα ειέγμεη άκεζα κέρξη επηά Slave ζπζθεπέο. Ρν δίθηπν πνπ ζρεκαηίδεηαη 

νλνκάδεηαη piconet. Ρα piconets είλαη κηθξά WPANs πνπ ζρεκαηίδνληαη φηαλ ζπζθεπέο Bluetooth 

βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε θαη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα hopping ζπρλφηεηα. Κε έλα ζχλνιν απφ 

79 RF θαλάιηα θαη δηάξθεηα slot 626κs επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία piconets ηνπ 1Mbit/s data rate. 

Δάλ ε ηζρχο κεηάδνζεο είλαη θνληά ζηα 100mW ηφηε νη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε 

απφζηαζε έσο 10 κέηξα. Δάλ αληίζεηα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθνί transceivers κπνξνχκε λα 

επηηχρνπκε απνζηάζεηο έσο θαη 100 κέηξα. Ζ ηερλνινγία Bluetooth κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ 

κεηάδνζε ηφζν δεδνκέλσλ φζν θαη θσλήο. Ξην ζπγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη κία point-to-multipoint 

asynchronous-connectionless link (ACL) γηα δεδνκέλα κε data rate 723.3 Kbps θαη κηα ζχλδεζε 

επηζηξνθήο 57.6 Kbps ή έσο ηξεηο point-to-point synchronous connection-oriented links θπξίσο 

γηα κεηάδνζε θσλήο κε 64Kbps ε θάζε κία ζε θάζε θαηεχζπλζε. 

Νη slave ζπζθεπέο εθηφο απφ active κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε άιιεο ηξεηο θαηαζηάζεηο ψζηε λα 

θαηαλαιψλνπλ ρακειφηεξε ελέξγεηα. Απηέο είλαη νη sniff, hold θαη park θαηαζηάζεηο. Πηελ sniff 

θαηάζηαζε ε ζπζθεπή απνδέρεηαη δεδνκέλα απφ ηνλ master κφλν ζε ζπγθεθξηκέλα time slots θαη 

ηνλ ππφινηπν ρξφλν «θνηκάηαη». Πηελ hold θαηάζηαζε νη ζπζθεπέο «αθνχλ» ηνλ master θαη 

γίλνληαη ελεξγέο κφλν εάλ ηνπο δεηεζεί. Ρέινο ζηελ park θαηάζηαζε νη ζπζθεπέο παξακέλνπλ 

ζπγρξνληζκέλεο ζην piconet αιιά δελ απαληνχλ ζηα κελχκαηα ηνπ master κε απνηέιεζκα λα κελ 

αλαγλσξίδνληαη πιένλ απφ απηφλ. 

Κηα ζπζθεπή κπνξεί λα κπαίλεη θαη λα θεχγεη απφ έλα piconet ρσξίο λα δεκηνπξγεί θαλέλα 

πξφβιεκα ζε απηφ. Πε πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξεο απφ 8 ζπζθεπέο ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα δίθηπν κπνξνχλ λα ην επηηχρνπλ. Γηα λα ζπκβεί απηφ αξθεί κηα ζπζθεπή λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ 

κηα γέθπξα κεηαμχ δχν piconets θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα scatternet. Δηθφλα 44. 
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Δηθόλα 44 Έλα Bluetooth scatternet 

 

3.2.1.2. Αξρηηεθηνληθή θαη Ξξωηόθνιια ηνπ 802.15.1 

Ξαξαθάησ, ζηελ Δηθφλα 45, δίλεηαη ε ηεξαξρία πξσηνθφιισλ γηα ην Bluetooth θαη αθνινπζεί ε 

επεμήγεζε ησλ βαζηθφηεξσλ απφ απηά [3.1], [3.3]. 
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Δηθόλα 45 Ηεξαξρία πξσηνθόιισλ ζην Bluetooth 

 

Bluetooth Radio. Πρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αζχξκαηεο θπζηθήο ζχλδεζεο θαη ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηεο, φπσο ε ηερληθή δηακφξθσζεο, ν ξπζκφο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη ε ηζρχο 

κεηάδνζεο. 

Baseband. Ρν επίπεδν baseband είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ απνζηνιή ησλ παθέησλ 

δεδνκέλσλ πάλσ απφ ην radio link. Ξαξέρεη θαλάιηα κεηάδνζεο ηφζν γηα θσλή φζν θαη γηα 

δεδνκέλα. Ξξαγκαηνπνηεί δεχμεηο ηχπνπ Synchronous Connection-Oriented (SCO) γηα κεηάδνζε 

θσλήο θαη ηηο Asynchronous Connectionless (ACL) γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ. Ρα παθέηα SCO δελ 

αλακεηαδίδνληαη πνηέ, ελψ ηα ACL κπνξνχλ λα αλακεηαδνζνχλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

αθεξαηφηεηα δεδνκέλσλ. Νη δεχμεηο SCO είλαη point-to-point symmetric ζπλδέζεηο, φπνπ θάπνηα 

time slots ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε κεηάδνζε θαηά ηελ ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή. 

Κηα ζπζθεπή slave, κπνξεί λα απαληήζεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ time slot πνπ αθνινπζεί κηα SCO 

εθπνκπή απφ ηελ ζπζθεπή master. Ν master κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κέρξη ηξεηο SCO δεχμεηο ζε 

θάζε slave ζπζθεπή ή ζε πνιιέο slave ζπζθεπέο, ελψ κηα slave κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κέρξη δχν 

SCO δεχμεηο ζε δηαθνξεηηθέο slave ζπζθεπέο. Απφ ηελ άιιε, νη κεηαδφζεηο δεδνκέλσλ θαηά ηηο ACL 

ζπλδέζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηα slots (ρξεζηκνπνηψληαο slots πνπ δελ έρνπλ εμαηξεζεί 

γηα SCO δεχμεηο). Νη ACL δεχμεηο ππνζηεξίδνπλ point-to-multipoint κεηαδφζεηο. Κεηά απφ κηα ACL 

κεηάδνζε απφ ηνλ master, κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε, πξνθαζνξηζκέλε slave ζπζθεπή κπνξεί λα 

απαληήζεη θαηά ην ακέζσο επφκελν time slot; ελψ αλ δελ έρεη πξνθαζνξηζηεί θάπνηα ζπζθεπή ηφηε 

ην κήλπκα απνηειεί broadcast. 

Link Management Protocol (LMP).Ρν LMP ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δεχμεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ ην baseband, δεκηνπξγεί ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ δχν ζπζθεπψλ θαη δηαρεηξίδεηαη ηα piconets. 

Responsibilities of the LMP also include authentication and security services, and monitoring of 

service quality. Δπηπξφζζεηα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

κεηάδνζεο, γηα ην security, θαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηνπ authentication, κε ηελ αληαιιαγή ελφο 

θιεηδηνχ 128 bits (MAC address θαη PIN), θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία θξππηνγξάθεζεο κε κήθνο 

θιεηδηνχ απφ 8-128 bits. πνζηεξίδεη ηξία επίπεδα αζθάιεηαο (non-secure, service-level, link-

level) θαη δχν θαηεγνξίεο ζπζθεπψλ (trusted, distrusted). Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηεί δχν κπζηηθά 

θιεηδηά πξάγκα πνπ ην θαζηζηά ζρεηηθά αζθαιέο. Ρν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη ην PIN θαη ηα 

θιεηδηά κπνξνχλ λα δηαβαζζνχλ απφ έλαλ εηζβνιέα. 
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Host Controller Interface (HCI). Ρν HCI είλαη ε δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ hardware θαη 

software. To L2CAP θαη ηα layers πνπ βξίζθνληαη πάλσ απφ απηφ, έρνπλ πξνο ην παξφλ πινπνηεζεί 

ζε software, ελψ ην LMP θαη ηα θαηψηεξα layers έρνπλ πινπνηεζεί ζε hardware. Νπζηαζηηθά ην 

HCI είλαη ε δηεπαθή γηα ην physical bus πνπ δηαζπλδέεη απηά ηα δχν ηκήκαηα. Δπίζεο ην HCI δελ 

είλαη πάληα απαξαίηεην. Ζ πξφζβαζε ζην L2CAP, κπνξεί λα γίλεη άκεζα απφ κηα εθαξκνγή ή απφ 

ηα ζπγθεθξηκέλα βνεζεηηθά πξσηφθνιια πνπ ππάξρνπλ γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο. 

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP). Ν ξφινο ηνπ L2CAP είλαη λα 

παξαιακβάλεη δεδνκέλα εθαξκνγψλ θαη λα κεηαηξέπεη ζε format θαηάιιειν γηα Bluetooth. 

Ξαξέρεη connection-oriented θαη connectionless ππεξεζίεο δεδνκέλσλ ζηα αλψηεξα επίπεδα 

επηηειψληαο ιεηηνπξγίεο φπσο πνιππιεμία (multiplexing), ηκεκαηνπνίεζε (segmentation) θαη 

αλαδφκεζε (reassembly) ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ QoS κεηαμχ δχν ζπζθεπψλ πνπ επηθνηλσλνχλ. 

Middleware Πξσηόθνιια. Ζ θαηεγνξία απηψλ ησλ πξσηνθφιισλ απνηειείηαη απφ ηα RFCOMM, 

TCS θαη SDP. Ρν RFCOMM πξσηφθνιιν ην νπνίν εμνκνηψλεη κηα ζεηξηαθή ζχξα παξέρεη 

δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο ζηα παξαπάλσ επίπεδα. Ρν TCS παξέρεη ηα απαξαίηεηα ζήκαηα γηα ηελ 

ίδξπζε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ θιήζεσλ. Ρέινο ην SDP θαζνξίδεη πσο ζα ιεηηνπξγήζεη κε ζθνπφ 

ηελ αλαθάιπςε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πηζαλά παξέρεη κηα άιιε ζπζθεπή Bluetooth κε ηελ νπνία 

εηνηκάδεηαη λα επηθνηλσλήζεη.    

 

3.2.2.1. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ 802.15.3 

Ζ 802.15.3 TG αλέιαβε ηελ αλάπηπμε ελφο adhoc MAC επηπέδνπ ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη multimedia 

PAN εθαξκνγέο θαη έλα θπζηθφ επίπεδν κε δπλαηφηεηα λα επηηχρεη ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

κεγαιχηεξν ησλ 20 Mbps. Πχκθσλα κε ην ππάξρνλ draft θαζνξίδνληαη ξπζκνί κεηάδνζεο 

δεδνκέλσλ έσο θαη 55 Mbps ζηελ 2.4 GHz unlicensed band. Ν βαζηθφο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

λένπ πξσηνθφιινπ δηαηεξεί νκνηφηεηεο κε απηφ ηνπ 802.15.1 θαζψο δηαηεξνχληαη νη ξφινη ησλ 

master θαη slaves. Ξαξφια απηά ην λέν πξσηφθνιιν δελ είλαη ζπκβαηφ νχηε κε ην 802.15.1 άιια 

νχηε θαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 802.11 [3.1], [3.2]. 

 

3.2.2.2. Αξρηηεθηνληθή θαη Ξξωηόθνιια ηνπ 802.15.3 

Ρν MAC πξσηφθνιιν ηνπ 802.15.3 είλαη ζρεδηαζκέλν εμαξρήο θαη ππνζηεξίδεη ad-hoc δίθηπα, 

multimedia QoS θαη power managment. Πην ad-hoc δίθηπν πνπ ζρεκαηίδεηαη νη ζπζθεπέο 

δηαθξίλνληαη θαη πάιη ζε master θαη slave. Νη ζπζθεπέο κπνξνχλ λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη 

ηνπ δηθηχνπ superframe πνπ απνηειείηαη απφ έλα beacon πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηνπ 

superframe, ηελ Contention Access Period θαη ηέινο ηα Guaranteed Time Slots. Ζ δηάξθεηα ηεο 

CAP θαη ησλ GTS είλαη δπλακηθά κεηαβαιιφκελε αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εμππεξεηνχκελεο 

θίλεζεο [3.4]. 

 

Δηθόλα 46 Σν Superframe ηνπ 802.15.3 
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Ρν Superframe απαξηίδεηαη απφ ηα εμήο: Έλα network beacon πνπ κεηαδίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

superframe θαη κεηαθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην WPAN φπσο power management θαη 

πιεξνθνξίεο γηα λέεο ζπζθεπέο πνπ εηζέξρνληαη ζην δίθηπν. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Contention 

Access Period (CAP), κεηαδίδνληαη data frames πνπ δελ απαηηνχλ QoS εγγπήζεηο φπσο short 

bursty data. Ν κεραληζκφο πξφζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην CSMA/CA. Ρν ππφινηπν έσο ην 

ηέινο ηνπ superframe, πνπ νλνκάδεηαη Contention Free Period (CFP) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχλ QoS. Ρέηνηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα είλαη: εηθφλεο, MP3 audio, 

standard ή high definition video, AC3 Dolby digital. Έλαο ηνκέαο πνπ έρεη δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή 

είλαη ζην power management θαζψο νη ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην 802.15.3 είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο θνξεηέο θαη ζπλεπψο νη πφξνη απφ ηελ κπαηαξία πεξηνξηζκέλνη. 

Ρν physical layer ηνπ 802.15.3 ιεηηνπξγεί ζηελ κπάληα ζπρλνηήησλ κεηαμχ 2.4 θαη 2.4835GHz. 

θαη είλαη ζρεδηαζκέλν λα επηηπγράλεη ξπζκνχο δεδνκέλσλ απφ 11-55Mbps πνπ είλαη επαξθείο γηα 

ηελ κεηάδνζε πςειήο πνηφηεηαο video θαη ήρν. Ζ βαζηθή κέζνδνο θσδηθνπνίεζεο είλαη ε trellis 

coded QPSK κε ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 11Mbps. Άιιεο θσδηθνπνηήζεηο είλαη ε uncoded 

QPSK θαη νη 16/32/64-QAM κε ξπζκνχο κεηάδνζεο 22, 33, 44, 55Mbits/s. Ρα ζήκαηα ηνπ 

802.15.3 ρξεζηκνπνηνχλ έλα εχξνο δψλεο ηεο ηάμεο ησλ 15 MHz πξάγκα πνπ επηηξέπεη έσο θαη 

ηέζζεξα θαλάιηα κε επηθαιππηφκελα ζηελ ISM 2.4 GHz band. Ζ ηζρχο κεηάδνζεο είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ FCC θαη είλαη 0 dBm. 

 

3.2.3.1. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ 802.15.4 

πσο έρνπκε αλαθέξεη θαη λσξίηεξα ε IEEE κε ην 802.15.4 θαζνξίδεη έλα πξσηφθνιιν κε ρακειφ 

ξπζκφ κεηάδνζεο θαη ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνρεχνληαο ζηελ θαηεγνξία ησλ WPANs κε 

κηθξέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ην θφζηνο. Ζ θαηεγνξία ηνπ home networking έρεη κεγάιεο 

απνθιίζεηο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο απφ ηα WPANs. πάξρνπλ θάπνηεο εθαξκνγέο πνπ 

πξαγκαηηθά απαηηνχλ πνιχ πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο. Ξαξφια απηά ππάξρνπλ, ζχκθσλα κε 

έξεπλεο, αθφκα πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, φπσο απηνκαηηζκνί ζπηηηνχ, εθαξκνγέο αζθάιεηαο, πνπ 

απαηηνχλ πνιχ κηθξφηεξν bandwidth. Πθνπφο απηνχ ηνπ standard είλαη λα παξέρεη κηα απιή 

αζχξκαηε δηαζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ, κε ρακειφ data rate, ρακειφ θφζηνο εμνπιηζκνχ θαη θπζηθά 

ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Ρέηνηεο εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ βηνκεραληθφ έιεγρν, 

εθαξκνγέο ζρεηηθέο κε ην απηνθίλεην, αηζζεηήξεο θαη ελεξγνπνηεηέο [3.4]. 

Κέζα ζην ζπίηη ππάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο απηή ε ηερλνινγία κπνξεί λα βξεη 

εθαξκνγή: Ξεξηθεξεηαθά PC φπσο αζχξκαηα πιεθηξνιφγηα θαη πνληίθηα, PDAs, joystics, 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο φπσο videos, ηειενξάζεηο, DVD players, αζχξκαηα ηειερεηξηζηήξηα, 

ζπζθεπέο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα, αζθάιεηα, θσηηζκφο, άλνηγκα παξαζχξσλ, 

θνπξηηλψλ θηι. Νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ εθαξκνγέο ρξεηάδνληαη ιηγφηεξν απφ 10 Kbps 

ελψ ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ ππνινγηζηή απαηηνχλ ην κέγηζην 115.2 Kbps. ζνλ αθνξά ηηο κέγηζηεο 

επηηξεπηέο θαζπζηεξήζεηο είλαη 10 ms γηα ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ ππνινγηζηή θαη 100 ms γηα ηνλ 

απηνκαηηζκφ ζπηηηνχ. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ MAC θαη ηνπ PHY πξσηνθφιινπ είλαη ππεχζπλε ε IEEE ελψ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ ππεχζπλε είλαη ε Zigbee Alliance πνπ απνηειείηαη απφ 

εηαηξίεο φπσο ε Philips, ε Honeywell θαη άιιεο. 

 

3.2.3.2. Αξρηηεθηνληθή θαη Ξξωηόθνιια ηνπ 802.15.4 

Ρν Data Link Layer (DLL) ρσξίδεηαη ζε δχν ππφ-επίπεδα: ην MAC θαη ην Logical Link Control (LLC), 

Ρν LLC είλαη φκνην κε απηφ ηεο νηθνγέλεηαο 802. Πηελ Δηθφλα 47 παξνπζηάδεηαη ε ζηνίβα 

πξσηνθφιισλ ηνπ 802.15.4. 
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Δηθόλα 47 ηνίβα πξσηνθόιισλ ηνπ 802.15.4 

 

Ρν 802.15.4 MAC παξέρεη ππεξεζίεο ζην 802.2 type I LLC κέζσ ηνπ Service Specific Convergence 

Sub layer (SSCS). Κηα απνθιεηζηηθή LLC κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην MAC ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα 

πεξάζεη απφ ην SSCS. Ρν SSCS εγγπάηαη ηελ ζπκβαηφηεηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ LLC επηπέδσλ. Ρν 

MAC πξσηφθνιιν επηηξέπεη ηα εμήο: associations, disassociations, acknowledged frame delivery, 

channel access mechanism, frame validation, guaranteed time slot management θαη beacon 

management. Ρν MAC ππφ-επίπεδν παξέρεη ηηο MAC ππεξεζίεο δεδνκέλσλ κέζν ηνπ MAC common 

part sub layer (MCPS-SAP) θαη ηηο MAC ππεξεζίεο δηαρείξηζεο πφξσλ κέζν ηνπ MAC layer 

management entity (MLME-SAP). Ρα παξαπάλσ παξέρνπλ ηελ δηεπαθέο κεηαμχ ηνπ SSCS (ή 

άιινπ LLC) θαη ηνπ PHY layer. Ζ δνκή ηνπ MAC frame έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα είλαη επέιηθηε 

θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο εθαξκνγέο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα δηαηεξείηαη θαη ε 

απιφηεηα ηνπ πξσηνθφιινπ. πάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη frames: beacon, data, acknowledged θαη 

command frames. Ζ δνκή ησλ frames δίδεηαη ζηελ επφκελε Δηθφλα 48. 
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Δηθόλα 48 Γνκή ησλ frames 

 

Ζ MAC protocol data unit (MPDU) απνηειείηαη απφ ηνλ MAC header (MHR), ηελ MAC service data 

unit (MSDU) θαη ηνλ MAC footer (MFR). Ν MHR απνηειείηαη απφ: 

 Ρν frame control πεδίν (2 bytes) πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ frame, ην format ησλ 

δηεπζχλζεσλ θαη ειέγρεη ην acknowledgement 

 Ρνλ Sequence Number πνπ ηαηξηάδεη ην acknowledgement frame κε ηελ πξνεγνχκελε 

κεηάδνζε 

 Κεηαβιεηνχ κεγέζνπο πεδίν δηεπζχλζεσλ πνπ πεξηέρεη κφλν ηελ δηεχζπλζε ηεο πεγήο ζε 

έλα beacon frame, ηελ δηεχζπλζε πεγήο θαη πξννξηζκνχ ζε έλα frame δεδνκέλσλ θαη 

θακία δηεχζπλζε ζε πεξίπησζε acknowledgement frame. 

 

Ρν payload πεδίν είλαη κεηαβιεηνχ κήθνπο αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην κέγηζην κήθνο ηεο 

MPDU λα είλαη 127 bytes. Ρέινο ην MFR νινθιεξψλεη ηελ MPDU θαη πεξηέρεη ην πεδίν frame check 

sequence πνπ ζπλήζσο είλαη έλαο 16-bit CRC code. 

Ρν 802.15.4 ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο κπνξεί λα παξάζρεη απνθιεηζηηθφ bandwidth θαη ρακειέο 

θαζπζηεξήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν εθαξκνγψλ, ιεηηνπξγψληαο ζην superframe mode. Κηα απφ 

ηηο ζπζθεπέο θαη ζπλήζσο απηή ζηελ νπνία ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο δελ παίδεη ηδηαίηεξν ξφιν, 

ιεηηνπξγεί ζαλ επηβιέπσλ ηνπ δηθηχνπ (PAN coordinator), κεηαδίδνληαο superframe beacons ζε 

πξνθαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο απφ 15-245 ms. Ν ρξφλνο κεηαμχ ησλ beacons ρσξίδεηαη ζε 16 time 

slots αλεμάξηεηα ηεο δηάξθεηαο ηνπ superframe. Ζ ζπζθεπή κπνξεί λα κεηαδψζεη ζε νπνηνδήπνηε 

time slot αιιά ππάξρεη ν πεξηνξηζκφο φηη ε κεηάδνζε ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί πξηλ ην ηέινο 

ηνπ superframe. Ζ πξφζβαζε ζηα θαλάιηα είλαη ζπλήζσο contention-based αλ θαη ν PAN έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξαρσξήζεη απνθιεηζηηθά time slots ζε ζπζθεπέο πνπ απαηηνχλ QoS. Ζ κέζνδνο 

απηή είλαη γλσζηή ζαλ guaranteed time slot (GTS) θαη πεξηιακβάλεη κηα contention-free πεξίνδν 

πνπ ηνπνζεηείηαη πξηλ ην επφκελν beacon. 

Κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηνπ MAC είλαη λα επηβεβαηψλεη ηελ ζσζηή ιήςε ησλ frames. Ρφζν ηα 

ρξήζηκα δεδνκέλα φζν θαη ηα frames πνπ αθνξνχλ εληνιέο (commands) πξέπεη λα γίλνληαη 

acknowledged. Πε αληίζεηε πεξίπησζε απιά αγλννχληαη. Ρν εάλ έλα frame ζα πξέπεη λα γίλεη 

acknowledged δείρλεηαη ζην frame control πεδίν. ζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ ην 802.15.4 παξέρεη 3 επίπεδα αζθάιεηαο: θακία αζθάιεηα, ιίζηα γηα έιεγρν ηεο 

πξφζβαζεο θαη key security κε ηελ ρξήζε ηνπ AES-128. Γηα λα δηαηεξεζεί ε πνιππινθφηεηα ηνπ 
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πξσηνθφιινπ ρακειά θαη λα κεησζεί ην θφζηνο ε δηαλνκή  ηνπ θιεηδηνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην 

standard. Ππλεπψο θάηη ηέηνην αθήλεηαη ζε παξαπάλσ επίπεδα ηνπ ISO-OSI κνληέινπ αλαθνξάο. 

Ρν IEEE 802.15.4 πξνζθέξεη δχν επηινγέο φζνλ αθνξά ην θπζηθφ επίπεδν βαζηδφκελεο θαη νη δχν 

ζηελ DSSS ηερληθή θσδηθνπνίεζεο ελψ θαη νη δχν κνηξάδνληαη ηελ ίδηα δνκή παθέηνπ. Ζ δηαθνξά 

βξίζθεηαη ζηελ ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο. Ζ κία δπλαηή επηινγή είλαη γηα ιεηηνπξγία ζηελ γλσζηή 

ISM 2.4 GHz band θαη ε δεχηεξε είλαη ζηα 868/915 MHz αλάινγνο εάλ βξηζθφκαζηε ζηελ Δπξψπε 

ή ηελ Ακεξηθή. Ν ιφγνο πνπ ελζσκαηψζεθε θαη ε δεχηεξε επηινγή είλαη εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ 

αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη ζηελ κπάληα ησλ 2.4 GHz. Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη δηαθνξέο φζνλ 

αθνξά ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ISM είλαη 250 Kbps ελψ ζηα 

868/915 MHz πξνζθέξνληαη 20 θαη 40 Kbps. Ν ρακειφηεξνο ξπζκφο κεηάδνζεο κεηαθξάδεηαη ζε 

θαιχηεξε επαηζζεζία ηνπ δέθηε θαη κεγαιχηεξε θάιπςε ελψ αληίζεηα ε κεηάδνζε ζηα 2.4 GHz 

πξνζθέξεη lower duty cycle, higher throughput θαη lower latencies. 

Ζ αθηίλα ελφο δηθηχνπ βαζηζκέλνπ ζην 802.15.4 είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ηελ επαηζζεζία ηνπ 

δέθηε πνπ γηα ηελ κπάληα ησλ 2.4 GHz είλαη -85dB θαη γηα ηα 868/915 MHz -92dB. Θάζε ζπζθεπή 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαδψζεη ηνπιάρηζηνλ 1mW αιιά ε πξαγκαηηθή ηζρχο κεηάδνζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή. Ππλήζσο νη ζπζθεπέο κε ηζρχ εθπνκπήο 1mW θαιχπηνπλ 

κηα πεξηνρή απφ 10-20 κέηξα. Κε έλαλ δέθηε κε θαιή επαηζζεζία θαη κε ειαθξά αχμεζε ζηελ ηζρχ 

κεηάδνζεο, είλαη εθηθηφ λα θαιπθζεί νιφθιεξν ην ζπίηη κε ρξήζε ηνπνινγίαο αζηέξα. 

Ρα δχν θπζηθά επίπεδα αλ θαη δηαθέξνπλ αηζζεηά δηαηεξνχλ έλα θνηλφ interface πξνο ην MAC 

επίπεδν κε ηελ κνξθή ηνπ παθέηνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ λα δίλεηαη ζηελ Δηθφλα 49. 

 

Δηθόλα 49 Format παθέηνπ Φπζηθνύ επηπέδνπ 

 

Ρν παθέην ή αιιηψο ε PHY protocol data unit (PPDU) απνηειείηαη απφ ηνλ header ζπγρξνληζκνχ, 

ηνλ PHY header γηα ην κήθνο ηνπ παθέηνπ, θαη ηα δεδνκέλα (payload) πνπ ζπλήζσο αλαθέξνληαη 

ζαλ PHY service data unit (PSDU). Ρππηθέο ηηκέο γηα ην payload γηα εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο 

θαη ειέγρνπ είλαη απφ 30 έσο 60 bytes. 

 

3.2.2. Infrared Data Association’s (IrDA) Serial Infrared (SIR) 
Data and Advanced Infrared (AIr) 

Ζ Infrared Data Association‟s (IrDA) ηδξχζεθε ην 1993 ζαλ έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θαη 

απνηειείηαη απφ θαηαζθεπαζηέο ζπζθεπψλ πνπ αλέπηπμαλ έλα standard γηα ηελ κεηάδνζε 

δεδνκέλσλ κέζσ ππέξπζξσλ αθηηλψλ [3.5]. Πθνπφο ηνπο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο ρακεινχ 

θφζηνπο, ρακειήο θαηαλάισζεο, half duplex, serial data δηαζχλδεζεο πξσηνθφιινπ. To IrDA SIR 

Specification ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: IrDA Data, IrDA Control θαη IrDA PC99. Ρν θάζε έλα 

απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ είδνο εθαξκνγψλ αλάινγα κε ηηο ζπζθεπέο πνπ πξφθεηηαη λα 

δηαζπλδέζεη. Ρν IrDA PC99 ζθνπεχεη ζε ρακειήο ηαρχηεηαο ζπζθεπέο, φπσο πιεθηξνιφγηα, 

joysticks θαη πνληίθηα. Ρν IrDA Control απεπζχλεηαη ζε πεξηθεξεηαθά ππνινγηζηψλ πνπ απαηηνχλ 

κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο φπσο εθηππσηέο θαη ζαξσηέο. Ρέινο ην IrDA Data ζπζηήλεηαη γηα πςειήο 

ηαρχηεηαο, κηθξήο εκβέιεηαο, point-to-point δηαζχλδεζε ζπζθεπψλ πνπ έρνπλ νπηηθή επαθή. 

Ρν IrDA Data πξσηφθνιιν είλαη ην πην δηαδεδνκέλν απφ ηα ηξία, αιιά παξφια απηά έρεη θάπνηνπο 

ζνβαξνχο πεξηνξηζκνχο. Ξξψηνλ αλ θαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ππνζηεξίδεη point-to-multipoint 

ζπλδέζεηο ην IrDA Data standard δελ έρεη αζρνιεζεί κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξσηνθφιισλ κε ηα 
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νπνία ζα επηηπγράλεηαη απηή ε ιεηηνπξγία. Γεχηεξνλ ζε έλα δεδνκέλν ρψξν ε εγθαζίδξπζε κηαο 

ζχλδεζεο κεηαμχ δχν ζπζθεπψλ εκπνδίδεη ηελ εγθαζίδξπζε ζπλδέζεσλ κεηαμχ άιισλ ζπζθεπψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα αθηίλα δξάζεο. Ππλεπψο ην κέζν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ έλα 

δεχγνο ζπζθεπψλ. Ρα παξαπάλσ ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα νδήγεζαλ ηελ IrDA community ζηελ 

επέθηαζε ηνπ πξσηνθφιινπ ψζηε λα επηηξέπεη ηελ πνιιαπιή δηαζχλδεζε ζπζθεπψλ. Απνηέιεζκα 

ηεο κειέηεο ήηαλ ην IrDA AIR specification ην νπνίν επηπξφζζεηα πξνζζέηεη θάπνηεο βειηηψζεηο 

ζηελ ειεπζεξία θίλεζεο ησλ ζπζθεπψλ θαη ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα. 

 

3.2.2.1. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ IrDA Data 

Ρν IrDA Data απνηειείηαη απφ θάπνηα απαηηνχκελα πξσηφθνιια (mandatory) θαη απφ κεξηθά ηα 

νπνία είλαη πξναηξεηηθά (optional). Ρα ηξία ππνρξεσηηθά πξσηφθνιια είλαη ην IrPHY (Physical 

Signalling Layer), to IrLAP (Link Access Protocol) θαη ην IrLMP (Link Management Protocol) 

[3.6]. 

Ρν IrPHY είλαη νπζηαζηηθά ην πξσηφθνιιν πνπ πινπνηεί ην θπζηθφ κέζν θαη βξίζθεηαη ρακειφηεξα 

ζηελ ζηνίβα πξσηνθφιισλ. 

Ρν IrLAP είλαη ην δεχηεξν επίπεδν ηνπ IrDA. Βξίζθεηαη πάλσ απφ ην IrPHY layer θαη θάησ απφ ην 

IrLMP layer. Νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεχεη ην Data Link Layer ηνπ κνληέινπ OSI. Νη πην ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη ν έιεγρνο πξφζβαζεο, νη αλαθάιπςε ζπζθεπψλ γηα πηζαλή επηθνηλσλία, ε 

πινπνίεζε κηαο αμηφπηζηεο ακθίπιεπξεο ζχλδεζεο θαη ε «δηαβνχιεπζε» γηα απνλνκή ησλ ξφισλ 

Primary/Secondary ζπζθεπήο. Πην IrLAP layer, νη ζπζθεπέο ρσξίδνληαη ζε κηα Ξξσηεχνπζα 

(Primary) θαη κηα ή πεξηζζφηεξεο Γεπηεξεχνπζεο (Secondary) ζπζθεπέο. Ζ Primary ζπζθεπή 

ειέγρεη ηηο Secondary. Κφλν αλ ε Primary ζπζθεπή δεηήζεη ηελ απνζηνιή δεδνκέλσλ απφ κηα 

Secondary ζα επηηξαπεί ζε απηή λα ην θάλεη. 

Ρέινο, ην IRLMP είλαη ην ηξίην layer ηνπ IrDA. Κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα. Ξξψην είλαη ην 

LM-MUX (Link Management Multiplexer) πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην IrLAP layer. Νη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ είλαη λα παξέρεη πνιιαπιά ινγηθά θαλάιηα θαη λα επηηξέπεη ηελ αιιαγή Primary/Secondary 

ζπζθεπψλ. Ρν δεχηεξν είλαη ην LM-IAS (Link Management Information Access Service), πνπ 

παξέρεη κηα ιίζηα ζηελ νπνία νη παξνρείο ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα εγγξάθνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ψζηε άιιεο ζπζθεπέο λα κπνξνχλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. 

Πηνλ επφκελν Ξίλαθα 9 παξνπζηάδεηαη ην protocol stack ηνπ IrDA Data. 
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Πίλαθαο 9 ηνίβα πξσηνθόιισλ ηνπ IrDA Data 

 

Ρν IrDA Data ζην θπζηθφ επίπεδν ρξεζηκνπνηεί ππέξπζξεο ζηα 850nm θαη γηα ηελ πξφζβαζε ζην 

κέζν κεηάδνζεο κηα polling ηερληθή. Νη ξπζκνί κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ θπκαίλνληαη απφ 2.4 

έσο 4 Mbps. Ζ ηππηθή απφζηαζε γηα δχν ζπζθεπέο πνπ επηθνηλσλνχλ είλαη ην έλα κέηξν. Έλαο 

πεξηνξηζκφο πνπ επηβάιιεηαη απφ ην πξσηφθνιιν είλαη φηη νη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη ηέιεηα 

ηνπνζεηεκέλεο γηα λα επηηεπρζεί ε επηθνηλσλία. Γηα λα ππνζηεξίμεη κεηάδνζε δεδνκέλσλ ην IrDA 

Data ρξεζηκνπνηεί ην Point-to-Point πξσηφθνιιν θαη γηα κεηάδνζε θσλήο ελζσκαηψλεη ηελ θσλή 

ζε IP παθέηα. Ρν IrDA IrLAP βαζίδεηαη ζην High level Data Link Control (HDLC) πνπ παξέρεη ηελ 

ζχλδεζε. Δπηπξφζζεηα εκπεξηέρεη δηεξγαζίεο πνπ επηηξέπεη ζηηο ζπζθεπέο λα αλαθαιχπηνπλ ε κία 

ηελ άιιε φηαλ πξψην-κπαίλνπλ ζην δίθηπν. 

Ρν IrLMP ππνζηεξίδεη κηα ιεηηνπξγία γηα ηελ πνιππιεμία πνιιαπιψλ ζπλδέζεσλ ζε έλα IrLMP 

επίπεδν. Απηή ε ιεηηνπξγία επηηξέπεη πνιιαπιέο ηαπηφρξνλεο κεηαθνξέο αξρείσλ κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ ζπζθεπψλ. Ρέινο ην IrLMP έρεη έλα πξσηφθνιιν ην Information Access Service πνπ 

επηηξέπεη ζε ζπζθεπέο λα αληηιακβάλνληαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ γεηηνληθψλ ζπζθεπψλ ηνπο κε ηηο 

νπνίεο πξφθεηηαη λα επηθνηλσλήζνπλ. πσο θαηαιαβαίλνπκε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκν ζε ad-hoc δίθηπα. Ρα πξναηξεηηθά πξσηφθνιια δίλνληαη ζηνλ επφκελν Ξίλαθα 10. 

 

Πξναηξεηηθά Πξσηόθνιια IrDA Ιεηηνπξγία 

Tiny Transport Protocol 

(TinyTP) 

Ξξνζθέξεη κεηαθνξά κεγάισλ κελπκάησλ κέζσ SAR 

(Segmentation and Reassembly), θαη έιεγρν ξνήο (Flow 

control) ηχπνπ TCP/IP. 

Infrared Object Exchange 

(IrOBEX) 

Ξαξέρεη data objects (π.ρ. vCard, vCalendar ή αθφκα θαη 

εθαξκνγέο) κεηαμχ ζπζθεπψλ. Βξίζθεηαη πάλσ απφ ην Tiny 

TP πξσηφθνιιν, νπφηε ην Tiny TP είλαη πξναπαηηνχκελν ψζηε 

λα δνπιέςεη ην IrOBEX. 

Infrared Communications Protocol Δπηηξέπεη ζηελ ζπζθεπή λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα έρεη κηα 
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IrCOMM 
ζεηξηαθή ή παξάιιειε είζνδν. Βξίζθεηαη πάλσ απφ IrLMP 

layer. 

Infrared Transfer Picture 

(IrTran-P) 

Δπηηξέπεη ηελ κεηάδνζε εηθφλσλ κέζσ ππεξχζξσλ απφ 

ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο ζπζθεπέο. 

Infrared Local Area Network 

(IrLAN) 

Ξαξέρεη αζχξκαηε πξφζβαζε κέζσ ππέξπζξσλ αθηηλψλ ζε 

LANs. πάξρνπλ 3 βαζηθέο κέζνδνη: κέζσ Access Point, κέζσ 

Peer to Peer ζχλδεζεο ή κέζσ Hosted ζχλδεζεο. Θαζψο ην 

IrLAN βξίζθεηαη πάλσ απφ ην Tiny TP πξσηφθνιιν, ην 

ηειεπηαίν είλαη πξναπαηηνχκελν ψζηε λα δνπιέςεη ην IrLAN. 

Infrared Mobile Communications 

(IrMC) 

Ξξσηφθνιιν πνπ επηηξέπεη κεηάδνζε θσλήο αιιά θαη 

ππεξεζίεο κελπκάησλ ζε θηλεηέο ζπζθεπέο. 

Πίλαθαο 10 Θαηάινγνο πξναηξεηηθώλ πξσηνθόιισλ IrDA 

 

Ρν IrDA SIR standard είλαη ηδηαίηεξα ψξηκν θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 

εθαηνκκχξηα ζπζθεπέο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην πξσηφθνιιν ππνζηεξίδεη φιεο ηηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ελφο WPAN θαη ζπλάκα έρεη πνιχ ρακειφ θφζηνο. Νη κφλνη πεξηνξηζκνί ηνπ είλαη ε 

πνιχ κηθξή αθηίλα δξάζεο θαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη νπηηθή επαθή κεηαμχ ησλ ζπζθεπψλ. Γηα λα 

μεπεξάζεη απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο ην IrDA Group πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ 

standard ηνπ IrDA AIr.  

 

3.2.2.2. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ IrDA AIr 

Πην θπζηθφ επίπεδν ην IrDA AIr ρξεζηκνπνηεί ηελ 4PPM ηερληθή δηακφξθσζεο κε ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαβιεηήο επαλάιεςεο ησλ ραξαθηήξσλ (4PPM/VR) θαη κε ξπζκφ κεηάδνζεο 

4Mbps. Κε ηνλ φξν κεηαβιεηή επαλάιεςε ραξαθηήξσλ ελλννχκε ηελ επαλάιεςε θάζε 4PPM 

ζπκβφινπ γηα θάπνην αξηζκφ θνξψλ (1, 2, 4, 8, 16) θαη ηελ ρξήζε ηεο επηινγή ηνπ ζπκβφινπ κε 

βάζε ηελ πιεηνςεθία. πσο ζε θάζε αζχξκαηε κεηάδνζε ππάξρεη έλα φξην κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ 

κεηάδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ζχλδεζεο. Γηπιαζηάδνληαο ηελ επαλάιεςε ησλ ζπκβφισλ, ν 

ξπζκφο κεηάδνζεο κεηψλεηαη ζην κηζφ αιιά ν ιφγνο signal-to-noise βειηηψλεηαη θαηά έλα 

ζπληειεζηή 3dB. Δπίζεο ε κέζνδνο απηή επηηξέπεη κεηαβιεηφ ξπζκφ κεηάδνζεο ρσξίο αιιαγέο ζην 

θχθισκα ηνπ πνκπνχ/ δέθηε [3.6]. 

Ζ δνκή ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Air δίλεηαη ζηελ επφκελε Δηθφλα 50. Απνηειείηαη απφ έλα preamble θαη 

έλα πεδίν ζπγρξνληζκνχ πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ αξρή ηνπ πιαηζίνπ, έλαλ robust header θαη έλα 

κεηαβιεηνχ κήθνπο πεδίν γηα ηα δεδνκέλα πνπ θπκαίλεηε απφ 0 έσο 2Kb πνπ εθφζνλ ππάξρεη 

ζπλνδεχεηαη απφ έλα CRC 32bit. O robust header πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ηνπ MAC επηπέδνπ θαη 

πάληα κεηαδίδεηαη κε ηνλ κέγηζην αξηζκφ επαλαιήςεσλ (δειαδή 16 θνξέο). Ρν θχξην ζψκα έρεη 

κεηαβιεηφ αξηζκφ επαλάιεςεο. 

 

Δηθόλα 50 IrDA AIr frame 
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Ζ απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην AIr MAC πξσηφθνιιν πξνζεγγίδεηαη κε ην λα πεξηκέλεη ν 

θφκβνο πνπ επηζπκεί λα κεηαδψζεη έλα ηπραίν αξηζκφ απφ Collision Avoidance Slots (CAS) πνπ ην 

θαζέλα έρεη δηάξθεηα 800κsecs πξηλ κεηαδψζεη έλα RTS πιαίζην. Δάλ έλαο άιινο ζηαζκφο πνπ 

επηζπκεί επίζεο λα κεηαδψζεη (δειαδή κε έλαλ κεηξεηή απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ λα ηξέρεη) ιάβεη 

ην RTS πιαίζην, ν κεηξεηήο παγψλεη θαη ζπλερίδεη απφ ην ζεκείν πνπ ζηακάηεζε φηαλ ην κέζν γίλεη 

μαλά idle. Ν ζηαζκφο πνπ ιακβάλεη ην RTS απνθξίλεηαη κε έλα CTS πιαίζην γηα λα δείμεη φηη 

απνδέρεηαη ηελ επηθνηλσλία θαη ελ ζπλερεία ππάξρεη ε θάζε ηεο κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ν 

αξηζκφο ησλ κεηαδηδφκελσλ παθέησλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ packet-per-burst (ppb) παξάκεηξν πνπ 

έρεη επηιερζεί έηζη ψζηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ρξήζεο ηνπ θαλαιηνχ λα κελ ππεξβαίλεη ηα 500ms 

ψζηε λα δηαηεξείηαη ε δηθαηνζχλε. 

Κεηά θαη ηελ κεηάδνζε ηνπ ηειεπηαίνπ παθέηνπ, ν πνκπφο ζηέιλεη έλα End of Burst (ΔΝΒ) πιαίζην. 

Ν δέθηεο απνθξίλεηαη κε έλα πιαίζην End of Burst Complete (EOBC) θαη νινθιεξψλεηαη ε 

κεηάδνζε. Νη ζηαζκνί ζηελ ζπλέρεη ζπγρξνλίδνληαη πξηλ ε δηαδηθαζία μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή. 

Δπηπξφζζεηα θάζε θνξά πνπ έλαο ζηαζκφο επηζπκεί λα κεηαδψζεη έλα πιαίζην πνπ αθνινπζεί ηελ 

ιήςε ελφο πιαηζίνπ ν ζηαζκφο ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη έλαλ turn-around ρξφλν. Ν ρξφλνο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα λα θαιχςεη ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ δέθηε κέρξη λα γίλεη πνκπφο θαη γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν έρεη ηηκή 200κsec. Ρα παξαπάλσ δίλνληαη ζηελ επφκελε Δηθφλα 51. 

 

Δηθόλα 51 IrDA AIr Αληαιιαγή Γεδνκέλσλ 

 

Ν αξηζκφο ησλ CAS slots πνπ πεξηκέλεη θάζε ζηαζκφο πξηλ μεθηλήζεη κηα κεηάδνζε επηιέγεηαη 

ηπραία απφ έλα CAS παξάζπξν. Ρν παξάζπξν απηφ έρεη ζπλήζσο κηα ηηκή 8 θαη ζπλεπψο νη ηηκέο 

επηιέγνληαη κεηαμχ 0 θαη 7. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δχν ζηαζκνί επηιέμνπλ ηελ ίδηα ηηκή 

ηφηε αλαπφθεπθηα ζα ζπκβεί ζχγθξνπζε ησλ RTS πιαηζίσλ. Ζ ζχγθξνπζε γίλεηαη αληηιεπηή απφ 

ηελ ιήμε ελφο Wait-for-CTS κεηξεηή, πνπ ζεκαίλεη ηελ αλάγθε επηινγήο κηαο λέαο ηηκήο CAS θαη 

ηελ επαλεθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο. πσο είλαη εχθνιν λα αληηιεθζνχκε εάλ ν αξηζκφο ησλ 

ζηαζκψλ είλαη κεγάινο ηφηε ν αξηζκφο ησλ RTS ζπγθξνχζεσλ απμάλεηαη. 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ειέγμνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ ην AIr MAC ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

κεραληζκφ πξνζαξκνγήο ηνπ κεγέζνπο ηνπ παξαζχξνπ. Πηελ πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ην CAS 

παξάζπξν απμάλεηαη θαηά έλαλ ζπληειεζηή. Δθφζνλ πιένλ ν ζηαζκφο κπνξεί λα κεηαδψζεη ην 

παξάζπξν κεηψλεηαη θαηά ηνλ ίδην ζπληειεζηή. Ν ζπληειεζηήο απηφο ζχκθσλα κε εμνκνηψζεηο πνπ 

έρνπλ δηελεξγεζεί πξνηείλεηε λα έρεη ηηκή 4. Δπηπξφζζεηα ππάξρεη κηα κέγηζηε θαη κηα ειάρηζηε 

ηηκή ζην CAS παξάζπξν.  

Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ IrDA AIR είλαη φηη θαηαγξάθεη ζπλερψο ην symbol error rate 

ζηνλ AIr απνθσδηθνπνηεηή κέζν ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηφ λα εθηηκεζεί ην SNR (Signal-to-Noise 



 88 

Ratio) ηνπ θαλαιηνχ κεηαμχ ησλ δχν επηθνηλσλνχλησλ ζπζθεπψλ. Απηή ε πιεξνθνξία κπνξεί λα 

ζηαιεί ζην ζηαζκφ πνπ ζηέιλεη ηα δεδνκέλα ψζηε λα αιιάμεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηάδνζεο γηα 

λα ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζην ππάξρνλ θαλάιη. Ζ εκβέιεηα ηνπ πξσηνθφιινπ είλαη 5 κέηξα γηα 

ξπζκφ κεηάδνζεο 4 Mbps θαη πέθηεη ζηα 256 Kbps γηα αχμεζε ηεο εκβέιεηαο ζηα 10 κέηξα. 

Ππλεπψο ην IrDA AIR πξνζθέξεη βειηησκέλε ειεπζεξία θηλήζεσλ ζηηο IrDA ζπζθεπέο πνπ πιένλ 

δελ έρνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ελφο κέηξνπ. Δπηπξφζζεηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε απφιπηε 

επζπγξάκκηζε ησλ δχν επηθνηλσλνχλησλ ζπζθεπψλ πεξηνξηζκνί ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί. 

 

3.2.3. πγθξηηηθόο πίλαθαο ηωλ Πξωηνθόιιωλ γηα WPANs 

Πηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζε έλα πίλαθα ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πξσηνθφιισλ WPANs πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

 

ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗΘΟ 802.15.1 802.15.3 802.15.4 IrDA 

Φάζκα 

Ιεηηνπξγίαο 

2.4 GHz ζηελ 

ISM Band 

2.402-2.480 GHz 

ζηελ ISM Band 

2.4 GHz & 

868/915 MHz 

πέξπζξεο 

850nm 

Ιεπηνκέξεηεο 

Φπζηθνύ 

Δπηπέδνπ 

FHSS 1600 

hops/s 

Uncoded QPSK, 

Trellis Coded 

QPSK,16/32/64 

QAM 

DSSS κε BPSK ή 

MSK (O-QPSK) 

Νπηηθέο 

Αθηίλεο 

Σξόπνο 

πξόζβαζεο ζην 

θαλάιη 

Master-Slave 

Polling, Time 

Division Duplex 

CSMA/CA θαη GTS 
CSMA/CA θαη 

GTS 

Polling/CSMA/

CA(AIr) 

Κέγηζην Data rate Έσο 1 Mbps 11-55 Mbps 

868Mhz-20Kbps 

915Mhz -40Kbps 

2.4Ghz-256 Kbps 

4 Mbps 

Θάιπςε <10m <10m <20m <10m 

Αζθάιεηα Λαη 128 bit Λαη 128 bit Λαη 128 bit Θακία 

Authentication Λαη Λαη Λαη ρη 

Δπίπεδν Ηζρύνο 

Δθπνκπήο 
1-60 mA <80mA 20-50κA 

Αλάινγα ηελ 

απφζηαζε 

Interference Ξαξνχζα Ξαξνχζα Ξαξνχζα Ξαξνχζα 

Line-Of-Site ρη ρη ρη Λαη / ρη(AIr) 

Αξηζκόο 

ζπζθεπώλ κε 

ηαπηόρξνλε 

πξόζβαζε 

Κέρξη 8 shared Κέρξη 8 shared Κέρξη 8 shared 
Κηα Dedicated 

/ Multiple (AIr) 

Σηκή Σακειή (<10$) Κεζαία Ξνιχ Σακειή 
Σακειή 

(<10$) 

Πίλαθαο 11 πγθξηηηθόο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ IrDA θαη Bluetooth flavors [3.29] 
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3.3. Αζύξκαηα Γίθηπα Wireless Local Area Networks (WLANs) 

Ρα Wireless Local Area Networks (WLANs) είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζηα ζπλεζηζκέλα LANs 

φπνπ ηα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη κέζσ θαισδίσλ. πσο θαη ζηα WPANs έηζη θαη ζηα WLANs ν 

αέξαο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θπζηθφ κέζν κεηάδνζεο. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία παξακέλεη ίδηα κε απηήλ 

ελφο ελζχξκαηνπ LAN αιιά ν ξπζκφο κεηάδνζεο είλαη αλακελφκελα ρακειφηεξνο. 

Ρα πιενλεθηήκαηα ησλ WLANs είλαη ιίγν πνιχ γλσζηά. Αξρηθά, ην Mobility πνπ πξνζθέξεη. Κε έλα 

WLAN είκαζηε ζε ζέζε λα θηλνχκαζηε ελψ ηαπηφρξνλα ζα βξηζθφκαζηε ζπλδεδεκέλνη ζην δίθηπν, 

πξνθέξνληαο κεγαιχηεξε επειημία. Γεχηεξνλ, ε θζελή θαη εχθνιε εγθαηάζηαζε, αθνχ δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαιψδηα κπνξνχκε λα ην εγθαηαζηήζνπκε ζε πεξηβάιινληα φπνπ έλα ζχλεζεο 

LAN δελ ζα κπνξνχζε. Κηα αζχξκαηε δεχμε κπνξεί λα ελψζεη δχν θηήξηα αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ρσξίδνληαη απφ έλα δξφκν.  

ζνλ αθνξά ηα κεηνλεθηήκαηα ην ζεκαληηθφηεξν είλαη νη παξεκβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη. Δθφζνλ 

ε κεηάδνζε γίλεηαη κέζσ αέξνο ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο παξεκβνιήο απφ άιιεο ζπζθεπέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε παξφκνηεο ζπρλφηεηεο. πάξρνπλ δχν είδε παξεκβνιή, νη Inward Interference, 

φηαλ ην WLAN παξελνριείηαη απφ άιια πξντφληα ή ζπζηήκαηα κεηάδνζεο θαη ην Outward 

Interference, φηαλ ην WLAN παξελνριεί άιια πξντφληα ε ζπζηήκαηα κεηάδνζεο. Έλα άιιν 

κεηνλέθηεκα είλαη ε έιιεηςε αζθάιεηαο. Ρν βαζηθφ πξφβιεκα αζθάιεηαο ησλ WLANs είλαη φηη 

κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο κέζσ ηνπ αέξα πνπ είλαη πξνζβάζηκνο απφ ηνλ νπνηνδήπνηε. Ρα 

ξαδηνθχκαηα κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ θηήξηα θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ηξίηνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο network access code γηα πξνζηαζία απφ πηζαλνχο εηζβνιείο. Ρέινο, έλα 

αθφκα πξφβιεκα είλαη ην ειεθηξνληθφ ζακπνηάδ φηαλ θάπνηνο κπεη ζην δίθηπν θαη αξρίζεη λα 

ζηέιλεη ζπλερψο ιαλζαζκέλα δεδνκέλα κε απνηέιεζκα λα παξεκπνδίδεη ηνπο λφκηκνπο ρξήζηεο 

ηνπ δηθηχνπ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα δηεηζδχζεη ζην αζχξκαην 

δίθηπν αξθεί λα έρεηο ηελ θαηάιιειε αζχξκαηε ζπζθεπή. Παλ ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα είλαη 

ε ρξήζε θξππηνγξάθεζεο γηα ηα δεδνκέλα. 

Νη δχν νξγαλψζεηο πνπ δνχιεςαλ πάλσ ζηελ δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ γηα λα WLANs ήηαλε ε 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ε ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute) ζηελ Δπξψπε. Νη ζεκαληηθφηεξνη εθπξφζσπνη 

πξνηχπσλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Wireless LANs είλαη ην IEEE 802.11 πην γλσζηφ σο WiFi, θαη ην 

ETSI High Performance LAN Type 2, πην γλσζηφ σο HIPERLAN/2. Δλψ ην πξφηππν ηεο IEEE έρεη 

κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία, ηα πξντφληα πνπ είλαη βαζηζκέλα ζην Hiperlan/2 ηεο ETSI έρνπλ κείλεη 

πίζσ παξφια ηα απμεκέλα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Ξαξαθάησ εμεηάδνπκε ζπλνπηηθά ηηο 

αξρηηεθηνληθέο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δχν απηψλ πξνηχπσλ γηα WLAN [3.14], [3.15]. 

 

3.3.1. IEEE 802.11 ή WiFi 

Ρνλ Ηνχλην ηνπ 1997 ε IEEE νινθιήξσζε ην 802.11 standard γηα ηα WLANs, γλσζηφηεξν σο WiFi 

θαη ηνλ Ηνχιην ηνπ ίδηνπ έηνπο πηνζεηήζεθε απφ ηνλ International Standards Organization (ISO). 

Ρν 802.11 standard δηαδφζεθε επξέσο θαζψο είλαη ηδαληθφ γηα ρξήζε ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, 

ζην ζπίηη θαη γηα πεξηβάιινληα φπσο αεξνδξφκηα, εκπνξηθά θέληξα, μελνδνρεία θαη νπνπδήπνηε 

ππάξρεη ε αλάγθε γηα αζχξκαηε δηθηχσζε. Πηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην standard θαη 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

 

3.3.1.1. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ WiFi 

Απνηειείηαη απφ ηξία πηζαλά θπζηθά επίπεδα θαη έλα θνηλφ MAC πνπ ππνζηεξίδεη ξπζκνχο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 1Mbps θαη 2Mbps. Νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ην θπζηθφ επίπεδν 

πεξηιακβάλνπλ έλα FHSS ζχζηεκα (Frequency-hopping spread spectrum πνπ είλαη κηα κέζνδνο 

κεηάδνζεο ξάδην-ζεκάησλ κε ηαρχηαηε ελαιιαγή θνξέα κεηαμχ πνιιψλ θαλαιηψλ ζπρλνηήησλ, 
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ρξεζηκνπνηψληαο ςεπδφ-ηπραία αθνινπζία πνπ είλαη γλσζηή ηφζν ζηνλ πνκπφ φζν θαη ζηνλ δέθηε) 

πνπ ρξεζηκνπνηεί 2 ή 4 Gaussian frequency-shift keying (GFSK) δηακφξθσζε θαη έλα DSSS (Direct 

sequence spread spectrum) ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί είηε differential binary phase-shift keying 

(DBPSK) είηε differential quadrature phase-shift keying (DQPSK) δηακφξθσζε. 

Ρα WLANs κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ελζχξκαηα δίθηπα είηε 

ζαλ κηα επέθηαζή ηνπο. Έλα Basic Service Set (BSS) απνηειείηαη απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο 

αζχξκαηνπο θφκβνπο ή ζηαζκνχο (stations) πνπ έρνπλ εγθαζηδξχζεη επηθνηλσλία εθφζνλ έρνπλ 

αλαγλσξίζεη ν έλαο ηνλ άιιν. Πηελ βαζηθή κνξθή νη ζηαζκνί επηθνηλσλνχλ απεπζείαο ν έλαο κε 

ηνλ άιιν ζε κηα peer-to-peer ιεηηνπξγία. Απηφ ην είδνο ηνπ δηθηχνπ φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη 

πξνεγνχκελα ιέγεηαη ad-hoc network ή Independent Basic Service Set (IBSS). 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ Access Point (AP) είλαη λα ζπλελψζεη ην αζχξκαην δίθηπν κε ην 

ελζχξκαην. Πηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έλα BSS πεξηέρεη έλα AP. Πηελ πεξίπησζε χπαξμεο 

ελφο AP νη ζηαζκνί δελ επηθνηλσλνχλ άκεζα κεηαμχ ηνπο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ ή 

κεηαμχ ελφο αζχξκαηνπ ζηαζκνχ θαη ελφο ελζχξκαηνπ γίλεηαη κέζν ηνπ AP. Ρα APs δελ είλαη 

κεηαθηλνχκελα θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ ελζχξκαηνπ δηθηχνπ. Ρν BSS ζηελ πεξίπησζε απηή 

ιέγεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζε infrastructure mode. Ρν Extended Service Set πνπ δίδεηαη ζηελ επφκελε 

Δηθφλα 52 απνηειείηαη απφ έλαλ αξηζκφ επηθαιππηφκελσλ BSSs (πνπ ην θαζέλα πεξηέρεη έλα AP) 

ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο κέζν ελφο Distributed ζπζηήκαηνο (DS) πνπ κπνξεί λα είλαη 

νπνηνδήπνηε δίθηπν αιιά ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα έλα Ethernet LAN [3.7]. 

 

Δηθόλα 52 Extended Service Set ζε WLAN 

 

3.3.1.2. Αξρηηεθηνληθή θαη Ξξωηόθνιια ηνπ WiFi 

Πην ηκήκα απηφ ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηνχλ ηα δηάθνξα επίπεδα ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζα εμεγεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ 802.11 δίδεηαη ζηελ 

επφκελε Δηθφλα 53. 
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Δηθόλα 53 Δπίπεδα ζην 802.11 

 

Θάζε επίπεδν ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα απφ ηα ππφινηπα θαη ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν απφ εληνιέο 

γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηα επίπεδα πάλσ θαη θάησ απφ απηφ. Νη εληνιέο πεξηγξάθνληαη ζην 

πξφηππν θαη είλαη πέξα απφ ηνλ ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Ζ IEEE έρεη πηνζεηήζεη ην ίδην MAC επίπεδν γηα ηα 802.11a θαη 802.11b. ια ηα εηζεξρφκελα 

παθέηα απφ ην backbone δίθηπν δίδνληαη ζην MAC πξνο επεμεξγαζία. Ρν MAC κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί παθέηα κήθνπο έσο 4095 bytes. To MAC ζην 802.11 αλαιακβάλεη ηνλ Έιεγρν Ιαζψλ 

(Error Control-EC), ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ δηαρείξηζε ησλ θιεηδηψλ, ην association θαη ην 

disassociation θαη ηελ δηαλνκή ηνπ θφθθνπ θξππηνγξάθεζεο. Ν EC ππνζηεξίδεη δχν ηξφπνπο 

ιεηηνπξγίαο acknowledged θαη unacknowledged. Ν acknowledged ηξφπνο βαζίδεηαη ζην Stop-and-

Wait Automatic Repeat request (SW-ARQ) πνπ εμαζθαιίδεη φηη θάζε παθέην ιακβάλεηαη ζσζηά 

πξηλ απνζηαιεί ην επφκελν. Δπηπξφζζεηα έλαο Cyclic Redundancy Code ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

δηφξζσζε ιαζψλ [3.8]. 

Medium Access Control (MAC) ζην 802.11 

Ζ IEEE έρεη πηνζεηήζεη ην ίδην MAC επίπεδν γηα ηα 802.11a θαη 802.11b. ια ηα εηζεξρφκελα 

παθέηα απφ ην backbone δίθηπν δίδνληαη ζην MAC πξνο επεμεξγαζία. Ρν MAC κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί παθέηα κήθνπο έσο 4095 bytes. To MAC ζην 802.11 αλαιακβάλεη ηνλ Έιεγρν Ιαζψλ 

(Error Control-EC), ηελ πηζηνπνίεζε, ηελ δηαρείξηζε ησλ θιεηδηψλ, ην association θαη ην 

disassociation θαη ηελ δηαλνκή ηνπ θφθθνπ θξππηνγξάθεζεο. Ν EC ππνζηεξίδεη δχν ηξφπνπο 

ιεηηνπξγίαο acknowledged θαη unacknowledged. Ν acknowledged ηξφπνο βαζίδεηαη ζην Stop-and-

Wait Automatic Repeat request (SW-ARQ) πνπ εμαζθαιίδεη φηη θάζε παθέην ιακβάλεηαη ζσζηά 

πξηλ απνζηαιεί ην επφκελν. Δπηπξφζζεηα έλαο Cyclic Redundancy Code ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

δηφξζσζε ιαζψλ. 

Σύπνη frames θαη ην format ηνπο 

Πην 802.11 ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη frames πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: ην managment, ην 

control θαη ην data frame. Ρν management frame αλαιακβάλεη ην association θαη ην 

authentication ελφο station ζε έλα AP. Ρν control frame ρξεζηκνπνηείηαη γηα handshaking θαη  

acknowledgment θαη θπζηθά ην data frame γηα ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ. Πηελ εξγαζία απηή 

ζα αζρνιεζνχκε κε ηα control θαη data frames θαζψο απηά είλαη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηα 

δηάθνξα simulations. Δηδηθφηεξα ηα control frames πνπ καο ελδηαθέξνπλ είλαη ηα Request To Send 

(RTS), Clear To Send (CTS) θαη ην Acknowledged (ACK) [3.8]. 

 

Θάζε frame απνηειείηαη απφ ηα επφκελα βαζηθά ζηνηρεία (Δηθφλα 54): 
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 Έλα MAC header πνπ πεξηέρεη ηα πεδία ειέγρνπ, δηάξθεηαο, δηεχζπλζε απνζηνιέα, 

δηεχζπλζε παξαιήπηε. Ρν κήθνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ frame  

 Έλα πεδίν δεδνκέλσλ κε κεηαβιεηφ κήθνο 

 Έλα πεδίν CRC κήθνπο 32 bits 

 

 

Δηθόλα 54 Σύπνη frames 

 

MAC function Distributed Coordination Function (DCF) 

Ζ βαζηθή κέζνδνο πξφζβαζεο είλαη ε Distributed Coordination Function (DCF) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

CSMA/CA. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ζηαζκφο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ην κέζν θαη εθφζνλ ην βξεη 

idle (αλελεξγφ) γηα έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα DIFS (Distributed coordination function 

Inter Frame Space) ζα κεηαδψζεη έλα παθέην. Πηελ πεξίπησζε πνπ πεξηζζφηεξνη απφ έλαο 

ζηαζκνί πεξηκέλνπλ ην θαλάιη λα γίλεη idle πξηλ μεθηλήζνπλ ηελ κεηάδνζή ηνπο ζα ζπκβεί 

ζχγθξνπζε (collision). Γηα ηνλ ιφγν απηφ θάζε ζηαζκφο πεξηκέλεη έλα ηπραίν ρξφλν (random 

backoff time) πξηλ πξνζπαζήζεη λα κεηαδψζεη. Δάλ ην κέζν γίλεη busy θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

backoff δηαδηθαζίαο ν backoff timer ζηακαηά θαη αξρίδεη μαλά φηαλ αληρλεχζεη ην κέζν idle γηα 

ρξφλν DIFS. Απηφ είλαη ην Collision Avoidance (CA). 

Πηνλ MAC header ελφο frame ππάξρεη έλα duration field πνπ δείρλεη ηνλ ρξφλν πνπ ην θαλάιη ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νινθιεξψζεη ηελ κεηάδνζε. Νη ππφινηπνη ζηαζκνί ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. Ν ζηαζκφο πνπ ιακβάλεη 

έλα frame ρξεζηκνπνηεί ην CRC γηα λα δηαγλψζεη έλα ιάζνο πνπ ζπλέβε θαηά ηελ κεηάδνζε. Δάλ ν 

ζηαζκφο πνπ ιακβάλεη ην παθέην ην βξεη ρσξίο ιάζε ηφηε πεξηκέλεη έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα SIFS (Short Inter Frame Space) θαη ζηέιλεη έλα acknowledged (ACK). Ν ρξφλνο SIFS 

είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ DIFS θαη έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα απνθηά πξνηεξαηφηεηα γηα πξφζβαζε ζην 

κέζν ν ζηαζκφο πνπ ζέιεη λα ζηείιεη ην ACK. 

MAC function Point Coordination Function (PCF) 

Δθηφο απφ ηνλ DCF πνπ είλαη ππνρξεσηηθφο γηα φιεο ηηο ζπζθεπέο πνπ πινπνηνχλ ην 802.11 

ππάξρεη θαη έλαο δεχηεξνο ηξφπνο πξφζβαζεο ζην κέζν κεηάδνζεο πνπ είλαη πξναηξεηηθφο. 

Νλνκάδεηαη Point Coordination Function (PCF) θαη είλαη κία θεληξηθνπνηεκέλε, βαζηδφκελε ζην 

polling κέζνδνο πξφζβαζεο ζην κέζν πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο ζηαζκνχ βάζεο, πνπ λα δξα 

ζαλ Point Coordinator (PC). Πηελ πεξίπησζε πνπ ε PCF ππνζηεξίδεηαη ηφηε νη PCF θαη DCF 

ζπλππάξρνπλ. Ν ρξφλνο ρσξίδεηαη ζε superframes φπσο δίδεηαη ζηελ Δηθφλα 55. 
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Δηθόλα 55 Γνκή ελόο Superframe 

 

Θάζε superframe απνηειείηαη απφ κηα contention πεξίνδν (CP) φπνπ ν DCF ρξεζηκνπνηείηαη θαη απφ 

κηα contention free πεξίνδν (CPF) φπνπ ν PCF ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ CPF αξρίδεη κε έλα εηδηθφ frame 

(beacon) πνπ ζηέιλεηαη απφ ηνλ ζηαζκφ βάζεο. Δθφζνλ ην beacon ζηέιλεηαη κε ρξήζε ηνπ DCF o 

ζηαζκφο βάζεο ζα πξέπεη λα ζπλαγσληζηεί γηα λα απνθηήζεη ηελ πξφζβαζε ζην κέζν θαη ζπλεπψο 

ν ρξφλνο ηεο CFP κπνξεί λα κεησζεί. Ν PC θξαηάεη κηα ιίζηα κε φινπο ηνπο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ 

εθδειψζεη ελδηαθέξνλ λα γίλνληαη poll γηα λα αληαιιάζζνπλ δεδνκέλα. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο CFP 

ζηέιλεηαη ην poll ζηνπο ζηαζκνχο φηαλ είλαη ειεχζεξνη λα ζηείινπλ ηα δεδνκέλα. Κε ηελ ιήςε ηνπ 

poll ν ζηαζκφο ζηέιλεη δεδνκέλα εάλ θπζηθά έρεη. Γηα λα βεβαησζνχκε φηη θαλέλαο DCF ζηαζκφο 

δελ ζα δηαθφςεη ηελ CFP ν IFS ρξφλνο κεηαμχ ησλ PCF data frames έρεη κεησζεί ζε ζρέζε κε ηνλ 

DIFS θαη ιέγεηαη PCF interframe space (PIFS). Γηα λα απνθεπρζεί ην starvation ησλ ζηαζκψλ πνπ 

δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ CFP ζα πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα frame κέγηζηνπ 

κήθνπο πνπ λα κπνξεί λα ζηαιεί θαηά ηελ CP. 

 

3.3.1.3. 802.11a/b/g 

Ζ IEEE πξνρψξεζε ζηελ δεκηνπξγία ηξηψλ λέσλ standards πνπ πξνζθέξνπλ πνιχ πςειφηεξνπο 

ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ: ηα 802.11b, 802.11a, 802.11g. Δπίζεο έλα αληαγσληζηηθφ 

πξσηφθνιιν ηνπ 802.11a είλαη ην Hiperlan/2 απφ ηελ European Telecommunications Standards 

Institute πνπ έρεη παξφκνηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ην 802.11a θαζψο απηά ηα δχν 

ιεηηνπξγνχλ ζηα 5GHz θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα ηερληθή δηακφξθσζεο πνπ ζα αλαιπζεί θαηά 

ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Hiperlan/2. Ρφζν ην 802.11b φζν θαη ην 802.11g ιεηηνπξγνχλ ζηα 

2.4 GHz. Ρν 802.11g αλ θαη ιεηηνπξγεί ζηα 2.4 GHz ρξεζηκνπνηεί θαη απηφ ηελ ίδηα ηερληθή 

δηακφξθσζεο κε ηα Hiperlan/2 θαη 802.11a άιια δηαηεξεί ηελ ζπκβαηφηεηα κε ην 802.11b πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα ζπλππάξρνπλ (αλ θαη θάηη ηέηνην δελ είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθφ φπσο 

ζα δείμνπκε απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ζηελ ζπλέρεηα) [3.9]. 

Δλψ ην 802.11a έγηλε απνδεθηφ ην Πεπηέκβξην ηνπ 1999 ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ πξνρψξεζε 

κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ην 802.11b. Απηφ ζπλέβε εμαηηίαο ηνπ θφζηνπο θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Ρν standard ρξεζηκνπνηεί 300MHz bandwidth ζηελ 5GHz 

unlicensed national information infrastructure band. Ρν θάζκα ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ηνκείο έρνληαο ν 

θαζέλαο πεξηνξηζκνχο ζηελ κέγηζηε επηηξεπηή ηζρχ εθπνκπήο. Ρα ρακειφηεξα 100MHz έρνπλ 

κέγηζηε ηζρχ 50mW, ηα δεχηεξα 100MHz 250mW θαη ηέινο ηα ηειεπηαία 100MHz πνπ ζθνπεχνπλ 

ζε εμσηεξηθέο κεηαδφζεηο 1W. 

Ρν 802.11a πεξηιακβάλεη forward error correction (FEC) ζαλ ηκήκα ηνπ specification αλ θαη θάηη 

ηέηνην πξνζζέηεη πνιππινθφηεηα. Απηή ε δπλαηφηεηα δελ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 802.11b θαη 

επηηξέπεη ζηνλ δέθηε λα αλαγλσξίζεη θαη λα δηνξζψλεη ιάζε θαηά ηελ κεηάδνζε. Απηφ πξνυπνζέηεη 

ηελ απνζηνιή επηπιένλ bits. Απηφ βνεζάεη ζηελ εμάιεηςε ησλ επαλακεηαδφζεσλ εθφζνλ ηα ιάζε 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ. Πηνλ επφκελν πίλαθα δίλνληαη νη ξπζκνί κεηάδνζεο καδί 

κε ηελ απαξαίηεηε ηερληθή δηακφξθσζεο. 
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Ρν 802.11b έγηλε απνδεθηφ ην 1999 ζαλ κηα πξνέθηαζε ηνπ 802.11 DSSS ζπζηήκαηνο θαη 

ππνζηεξίδεη ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 5,5 θαη 11Mbps. Ξνιιά εκπνξηθά πξντφληα είλαη ήδε 

δηαζέζηκα θαη ν αξηζκφο ησλ 802.11b ζπζθεπψλ ζπλερψο απμάλεη. Ρν 802.11b ιεηηνπξγεί ζηελ 

ISM 2.4GHz band (2,40-2,4835 GHz) ε νπνία παξέρεη κφιηο 83 MHz θάζκαηνο γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ κηα πνηθηιία απφ πξντφληα, απφ αζχξκαηα ηειέθσλα, θνχξλνη κηθξνθπκάησλ άιια 

WLANs θαη WPANs. Ρν bandwidth ηνπ θάζε θαλαιηνχ είλαη 22MHz θαη ζπλεπψο ην 802.11.b έρεη 

κφλν ηξία κε-επηθαιππηφκελα θαλάιηα. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα ιεηηνπξγία κε έμη θαλάιηα 

ησλ 10MHz ην θαζέλα αιιά επηθαιππηφκελα. 

Ρν 802.11b ρξεζηκνπνηεί eight-chip complementary code keying (CCK) ζαλ ηερληθή δηακφξθσζεο 

γηα λα επηηχρεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο δεδνκέλσλ. Αληί ησλ Baker Codes πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ρακειφηεξνπο ξπζκνχο ε CCK ρξεζηκνπνηεί έλα ζρεδφλ νξζνγψλην ζχλζεην ζχλνιν πνπ ιέγεηαη 

complementary sequence. Ν chip rate παξακέλεη ζχκθσλνο κε ηνπ DSSS ζπζηήκαηνο ζηα 

11Mchip/s ελψ ν ξπζκφο ησλ δεδνκέλσλ κεηαβάιιεηαη γηα λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ θαλαιηνχ. Ρέινο λα επηζεκάλνπκε πσο γηα φινπο ηνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο ησλ 

δεδνκέλσλ ην preamble θαη ν header ζηέιλνληαη πάληα ζηελ ρακειφηεξε ηαρχηεηα δειαδή κε 

1Mb/s. 

πσο είλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε ην 802.11g είλαη έλα ηξίην standard πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

802.11a θαη 802.11b. Πηελ νπζία πξφθεηηαη γηα κηα κίμε ησλ δχν παξαπάλσ. Σξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα 

κπάληα εθπνκπήο κε ην 802.11b αιιά κε ηνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, δνκή παθέηνπ θαη 

ηερλνινγία δηακφξθσζεο ηνπ 802.11a. Ππκπεξαζκαηηθά ην 802.11g είλαη έλα ελαιιαθηηθφ 

πξσηφθνιιν ηνπ 802.11b. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ηα 802.11b θαη 802.11g ζα επηθνηλσλνχλ ζην ίδην 

δίθηπν. Ππλεπψο λέεο ζπζθεπέο 802.11g κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζε έλα δίθηπν 802.11b 

νπνηαλδήπνηε ζηηγκή. Πηελ πεξίπησζε απηή νη λέεο ζπζθεπέο 802.11g ζα κεηψζνπλ ηελ ηαρχηεηά 

ηνπο ζε απηή ηνπ 802.11b. 

 

3.3.1.4. 802.11e 

πσο έρεη επηζεκαλζεί θαη λσξίηεξα ε δηάδνζε ησλ 802.11x πξσηνθφιισλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε. 

Ξαξφια απηά ηα παξαπάλσ πξσηφθνιια έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη ελψ έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ίδησλ εθαξκνγψλ φπσο θαη ζηα ελζχξκαηα δίθηπα π.ρ. ην Ethernet. Ζ παληειήο 

φκσο έιιεηςε ππνζηήξημεο QoS έγηλε γξήγνξα αληηιεπηή απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο IEEE πνπ 

δεκηνχξγεζε ην IEEE 802.11e Group γηα λα αλαπηχμεη MAC βειηηψζεηο ψζηε λα παξάζρεη 

βειηησκέλν QoS ζε επαίζζεηεο εθαξκνγέο θαη λα θάλεη πην βειηησκέλε ηελ ρξήζε ηνπ αζχξκαηνπ 

κέζνπ. Έηζη έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ηερληθέο. Ξαξαθάησ αλαθέξνπκε ηηο πην ζεκαληηθέο απφ 

απηέο [3.9]. 

Enhanced DCF 

Απνηειεί κηα πξνέθηαζε ηνπ βαζηθνχ DCF κεραληζκνχ πξφζβαζεο πνπ ππάξρεη ζην αξρηθφ 

standard. Ν EDCF επηηξέπεη ζηελ θίλεζε λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε νθηψ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

θίλεζεο δηαθνξνπνηψληαο ην ειάρηζην contention window (CWmin) θαζψο θαη ην interframe space 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο κεηαδφζεηο δεδνκέλσλ. Δπηιέγνληαο έλα κηθξφηεξν contention window 

γηα έλα ζηαζκφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ν ζηαζκφο λα δεκηνπξγεί κηθξφηεξα backoff δηαζηήκαηα θαη λα 

θεξδίδεη πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε έλαλ ζηαζκφ κε κεγαιχηεξν CWmin. 

Γηα λα είλαη ζε ζέζε ν αιγφξηζκνο λα δηαθνξνπνηεί πεξαηηέξσ ηνπο ζηαζκνχο κε ίδην contention 

window, δηαθνξεηηθά inter frame spaces ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθά είδε θίλεζεο. Έηζη αληί 

λα πεξηκέλεη ρξφλν DIFS πξηλ επηρεηξήζεη λα πξνζπειάζεη ην θαλάιη ή λα αξρίδεη λα κεηψλεη ηνλ 

backoff κεηξεηή φπσο ζπκβαίλεη ζην ζχλεζεο DCF, εηζάγεηαη έλα λέν inter frame space πνπ 

ιέγεηαη Arbitration Interframe Space (AIFS). Θάζε θαηεγνξία θίλεζεο ρξεζηκνπνηεί ην δηθφ ηεο 

AIFS πνπ ηζνχηαη κε έλα DIFS ζπλ έλαλ αξηζκφ time slots. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θίλεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηεί πνιιά έμηξα time slots ζα έρεη ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα. 
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Κεραληζκνί αλάινγνη ηνπ EDCF αιιά πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζηνλ backoff αιγφξηζκν θαη ζην inter 

frame space έρνπλ πξνηαζεί ζε δηάθνξεο εξγαζίεο. Πην 802.11e είλαη επίζεο εθηθηφ λα έρνπκε ην 

ιεγφκελν packet bursting ψζηε λα απμεζεί ε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα επηηεπρζεί 

θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ κέζνπ. Κε ηνλ παξαπάλσ φξν ελλννχκε φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο ζηαζκφο έρεη θεξδίζεη ηελ πξφζβαζε ζην κέζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο contention πεξηφδνπ 

λα ηνπ επηηξέπεηαη ε απνζηνιή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο frame ρσξίο λα πξέπεη λα ζπλαγσληζηεί 

ηνπο ππνινίπνπο γηα ην κέζν. Δθφζνλ απνθηήζεη ηελ πξφζβαζε ηνπ επηηξέπεηαη λα ζηείιεη ηφζα 

frames φζν ν ζπλνιηθφο ρξφλνο πξφζβαζεο ζην θαλάιη λα κελ ππεξβαίλεη έλα φξην (TxOpLimit). 

Γηα λα ζηγνπξεπηνχκε φηη θαλέλαο άιινο ζηαζκφο δελ δηαθφπηεη ηελ δηαδηθαζία, ν inter space 

ρξφλνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ιήςε ηνπ acknowledgement θαη ηελ κεηάδνζε ηνπ επφκελνπ 

παθέηνπ δεδνκέλσλ, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ packet burst, είλαη έλα SIFS. Δάλ παξά ηαχηα, 

δεκηνπξγεζεί ζχγθξνπζε, ε φιε δηαδηθαζία ηεξκαηίδεηαη. Βέβαηα ην κεηνλέθηεκα απηήο ηεο 

ηερληθήο είλαη φηη απμάλεη ην jitter (ζπκβαίλεη φηαλ ε κεηάδνζε video ε voice δελ θζάλεη ζηνλ 

δέθηε κε ηελ ζσζηή ζεηξά ή φηαλ ε θαζπζηέξεζε πνηθίιεη πνιχ). Γηα λα απνθεπρζεί θάηη ηέηνην ν 

ρξφλνο TxOpLimit λα επηιέγεηαη έηζη ψζηε λα κελ είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ κεηάδνζε ελφο παθέηνπ κεγίζηνπ κήθνπο. 

Distributed Fair Scheduling 

Γελ είλαη πάληνηε επηζπκεηφ λα παξακεινχκε εληειψο ηελ ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο θίλεζε ψζηε 

λα δίλνπκε πξνηεξαηφηεηα ζε απηή κε πςειή. Ππλήζσο είλαη πην ρξήζηκν λα παξέρνπκε θάπνηνπ 

είδνπο δηαθνξνπνίεζε γηα παξάδεηγκα φηη ε θίλεζε Α λα ιακβάλεη ην δηπιάζην bandwidth ζε ζρέζε 

κε ηελ Β. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηάζεθε ν Distributed Fair Scheduling. 

πάξρνπλ αξθεηέο ηερληθέο νπξψλ πνπ παξέρνπλ δίθαην δηακνηξαζκφ ηνπ bandwidth. Πε απηφ ην 

θείκελν κε ηελ έλλνηα δίθαην ελλννχκε αλάινγν θάπνηνπ βάξνπο πνπ ζα έρνπκε επηζπλάςεη ζε 

θάζε νπξά. Ν DFS βαζίδεηαη ζε έλα κεραληζκφ γλσζηφ ζαλ Self-Clocked Fair Queuing θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ backoff αιγφξηζκν ηνπ 802.11 γηα λα επηιέμεη πνηνο ζηαζκφο ζα κεηαδψζεη 

πξψηνο. Ξξηλ ηελ κεηάδνζε ελφο frame ε backoff δηαδηθαζία αξρηθνπνηείηαη αθφκα θαη αλ δελ έρεη 

ππάξμεη κεηάδνζε frame. 

Πε πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί ζχγθξνπζε έλαο λένο backoff ρξφλνο ππνινγίδεηαη κε ρξήζε ηεο 

backoff δηαδηθαζίαο ηνπ 802.11. Ν ιφγνο πνπ επηιέγνπκε έλα ηφζν κηθξφ contention window 

αθφκα θαη εάλ έρεη ζπκβεί ζχγθξνπζε είλαη φηη ν DFS πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηελ δηθαηνζχλε 

κεηαμχ θφκβσλ  θαη ζπλεπψο έλαο θφκβνο πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί λα ζηείιεη έλα παθέην ζα 

πξέπεη λα ην ζηείιεη ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. Αιιηψο ε δηθαηνζχλε ππνθέξεη. 

Blackburst 

Γηα λα βειηησζεί ε απφδνζε ησλ real time streams ζηα αζχξκαηα δίθηπα πξνηάζεθε ν αιγφξηζκνο 

Blackburst. Ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ θαζπζηέξεζε γηα ηελ 

θίλεζε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη δηαθέξεη απφ ηηο άιιεο κεζφδνπο θαζψο επηβάιεη θάπνηεο 

απαηηήζεηο. Ξξψηε απαίηεζε είλαη φηη φινη νη πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηαζκνί πξνζπαζνχλ λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζην κέζν ζε ρξφλνπο tsch (πνπ είλαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο ζηαζκνχο 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο). Γεχηεξνλ απαηηεί ηελ ηθαλφηεηα έλαο ζηαζκφο λα θαηαιακβάλεη (jam) ην 

αζχξκαην κέζν γηα θάπνηα πεξίνδν ρξφλνπ. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ έλαο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηαζκφο ζέιεη λα ζηείιεη έλα frame ειέγρεη ην 

κέζν γηα λα δεη εάλ ππάξρεη θάπνηα κεηάδνζε ζε εμέιημε. Πε πεξίπησζε πνπ ην βξεη idle γηα ρξφλν 

PIFS ηφηε απιά ζηέιλεη ην παθέην. Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θάπνηα κεηάδνζε ζε 

εμέιημε, ηφηε πεξηκέλεη πάιη κέρξη λα γίλεη ην θαλάιη idle γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο PIFS θαη κεηά 

κπαίλεη ζηελ ιεγφκελε black burst contention πεξίνδν. Ν ζηαζκφο ζηέιλεη ην ιεγφκελν black burst 

θάλνληαο jam ην θαλάιη γηα κηα πεξίνδν ρξφλνπ αλάινγε κε απηή πνπ πεξίκελε λα απνθηήζεη 

πξφζβαζε ζην θαλάιη. Ν ρξφλνο απηφο ππνινγίδεηαη ζε έλα αξηζκφ απφ black slots. Αθνχ 

κεηαδψζεη ην black burst ν ζηαζκφο παξαηεξεί ην κέζν κεηάδνζεο γηα κηα κηθξή πεξίνδν 

(κηθξφηεξε απφ ηνλ ρξφλν ελφο black slot) γηα λα δεη εάλ θάπνηνο άιινο ζηαζκφο ζηέιλεη έλα 

κεγαιχηεξν black burst. Δάλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην ν άιινο ζηαζκφο ζα πεξίκελε πεξηζζφηεξε ψξα 

θαη ζα πξέπεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην θαλάιη πξψηνο. Δάλ ην κέζν είλαη idle ν ζηαζκφο 
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ζηέιλεη ην frame αιιηψο ζα πεξηκέλεη κέρξη ην κέζν λα γίλεη idle μαλά θαη ηφηε επαλαιακβάλεη ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία. Σξεζηκνπνηψληαο ρξφλν ρσξηζκέλν ζε slots θαη πηνζεηψληαο έλα ειάρηζην κήθνο 

frame γηα ηα παθέηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ν αιγφξηζκνο εγγπάηαη φηη θάζε black burst πεξίνδνο ζα 

έρεη έλα ληθεηή. 

Κεηά ηελ επηηπρεκέλε κεηάδνζε ελφο παθέηνπ, ν ζηαζκφο πξνγξακκαηίδεη ηελ επφκελε 

πξνζπάζεηά ηνπ γηα κεηάδνζε έπεηηα απφ tsch δεπηεξφιεπηα. Απηφ έρεη ηελ ζπλέπεηα φηη νη νπξέο 

πνπ πεξηέρνπλ ηα παθέηα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ λα ζπγρξνλίδνληαη θαη λα κνηξάδνληαη ην κέζν κε 

έλα ηξφπν πνπ κνηάδεη κε ην TDM. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ δελ ππάξρεη κεηάδνζε απφ έλαλ ζηαζκφ 

κε ρακειή πξνηεξαηφηεηα θαη ζπκβεί λα είλαη ε ζεηξά ελφο ζηαζκνχ κε πςειή πξνηεξαηφηεηα λα 

κεηαδψζεη, πνιχ ιίγν black bursting ζα πξέπεη λα ζπκβεί αθνχ νη ζηαζκνί έρνπλ ζπγρξνληζηεί. Νη 

ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηαζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ζπλεζηζκέλν DCF κεραληζκφ ηνπ 802.11. 

 

3.3.2. ETSI HIPERLAN/2 

Ρν Hiperlan/2 Global Forum (H2GF) είλαη κία ζπλέλσζε απφ εκπνξηθέο βηνκεραλίεο φπσο ε 

Bosch, Dell, Ericsson, Nokia, Telia θαη Texas Instruments πνπ ηδξχζεθε ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 1999. 

Πθνπφο ηνπ είλαη λα πξνσζήζεη ην Hiperlan/2 (High Performance Radio LAN type 2) ζαλ έλα 

standard θαη λα επηηαρχλεη ηελ δηείζδπζε ηνπ ζηελ αγνξά. Ρν H2GF αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

ζαλ ην WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) πνπ ειέγρεη ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ 

802.11b πξντφλησλ. Ζ WECA ηξέρεη πάλσ ζηα 802.11b πξντφληα κηα ζεηξά απφ ειέγρνπο θαη 

εθφζνλ ην πξντφλ ηνπο πεξάζεη επηηπρψο ηφηε ηνπο δίλεηαη ην ζήκα Wi-Fi. 

 

3.3.2.1. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ HiperLan/2 

Ρα Hiperlan/2 ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ ζηελ πεξηνρή ησλ 5GHz. Νη θαλνληζκνί φζνλ αθνξά ην 

δηαζέζηκν θάζκα ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή είλαη θάπσο δηαθνξεηηθνί φπσο έρνπκε επηζεκάλεη 

μαλά. Πηελ Δπξψπε ν CEPT (European Conference of Postal Telecommunications Administrations) 

έρεη δηαζέζεη 455 MHz ζηηο φπσο ιέγνληαη Hiperlan bands. Πηελ Ακεξηθή ε FCC (Federal 

Communications Commission) έρεη δηαζέζεη 300 MHz ζηελ U-NII band θαη ζηελ Ηαπσλία 

δηαηίζεληαη κφλν 100MHz. Πηελ αθφινπζε Δηθφλα 56 δίλνληαη νη δηαζέζηκεο ζπρλφηεηεο θαη νη 

ηζρχο εθπνκπήο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε πεξηνρή [3.10]. 
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Δηθόλα 56 Θαηαλνκή θάζκαηνο γηα ην Hiperlan/2 αλά πεξηνρή 

 

Πε αληίζεζε κε ην 802.11 ην Hiperlan/2 είλαη connection-oriented. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξηλ 

κεηαδνζεί νπνηαλδήπνηε πιεξνθνξία εγθαζηδξχνληαη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ stations θαη ηνπ AP 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. πάξρνπλ δχν 

είδε ζπλδέζεσλ bi-directional point-to-point θαη  unidirectional point-to-multipoint ζπλδέζεηο (απφ 

ην AP πξνο πνιιά stations). 

Ρν Hiperlan/2 δίθηπν ππνζηεξίδεη mobility. Κε απηφ ηνλ φξν ελλννχκε φηη ην station κπνξεί λα 

θηλείηαη ειεχζεξα κέζα ζην cell αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ cells ρσξίο λα ράλεηαη ε ζχλδεζε. 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ηα stations κεηξνχλ ηνλ ιφγν signal/noise απφ δηαθνξεηηθά APs θαη 

επηιέγνπλ ην AP κε ηνλ κεγαιχηεξν ιφγν. Ρν Hiperlan/2 ππνζηεξίδεη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία 

αξθεί ηα APs λα αλήθνπλ ζην ίδην δίθηπν. Γηα ππάξμεη mobility κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην πξσηφθνιιν πςειφηεξνπ επηπέδνπ (πρ ην Mobile IP). 

Ζ connection oriented θχζε ηνπ Hiperlan/2 είλαη κηα πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνζηήξημε QoS. Πε 

θάζε ζχλδεζε κπνξεί λα επηζπλάπηεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν απφ QoS παξακέηξνπο αλάινγα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε station. Έλαο scheduler ζην AP αλαιακβάλεη λα νξγαλψζεη ηελ ζσζηή 

θαη δίθαηε αλάζεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

Νη κεραληζκνί security ηνπ Hiperlan/2 ππνζηεξίδνπλ ηφζν ην authentication φζν θαη ηελ 

θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ βαζηθή κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο βαζίδεηαη ζηνλ DES κε 

κήθνο θιεηδηνχ 56 bits. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν triple DES ή θακία 

θξππηνγξάθεζε. Ρν θιεηδί δεκηνπξγείηαη κε ηελ Diffie-Hellmann key exchange δηαδηθαζία θαη 

κπνξεί λα κεηαδνζεί θαηά ηελ δηαδηθαζία αίηεζεο ζην AP. Πηελ ζπλέρεηα ην AP θαη ην station 

δηελεξγνχλ ακνηβαίν authentication βάζε πξν-κνηξαζκέλσλ ή δεκνζίσλ θιεηδηψλ. 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ ην Hiperlan/2 λα πιενλεθηεί είλαη ε Dynamic Frequency 

Selection (DFS). Ζ DFS ζπκπεξηιήθζεθε ζην standard κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο παξεκβνιήο 

απφ δνξπθφξνπο θαη ζπζηήκαηα radar θαη είλαη ππνρξεσηηθή γηα θάζε WLAN ζηελ Δπξψπε πνπ 

ιεηηνπξγεί ζηα 5GHz. Κε ην DFS είλαη δπλαηφλ λα αλαπηχμνπκε έλα αζχξκαην δίθηπν ζαλ κηα 

plug-n-play δηαδηθαζία ρσξίο ηελ αλάγθε γηα ρεηξνθίλεηε επηινγή θαλαιηψλ. Νη ζπρλφηεηεο 

επηιέγνληαη θαη δίδνληαη απηφκαηα ζε θάζε AP βάζε κεηξήζεσλ πνπ γίλνληαη. Ππλεπψο ε DFS 
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ιεηηνπξγία είλαη βνιηθή φηαλ νξγαλψλνπκε έλα δεκφζην hotspot WLAN επηηξέπνληαο ζε δηάθνξνπο 

operators ηνλ εχθνιν δηακνηξαζκφ ηνπ θάζκαηνο. 

Ρν Transmit Power Control (TPC) είλαη κηα αθφκα ελδηαθέξνπζα ιεηηνπξγία πνπ ελζσκαηψζεθε 

ζην standard γηα λα κεηψλεη ηελ παξεκβνιή πνπ πξνθαιεί ην Hiperlan/2 ζε άιια ζπζηήκαηα. 

Δπηπξφζζεηα παξέρεη θαη άιια νθέιε φπσο ηελ αχμεζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ κπαηαξηψλ ησλ 

stations θαη ηελ απινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ AP. Ρν TPC ππνζηεξίδεηαη ηφζν ζηα stations 

(uplink) φζν θαη ζηα APs (downlink). 

 

3.3.2.2. Αξρηηεθηνληθή θαη Ξξωηόθνιια ηνπ HiperLan/2 

Πχκθσλα κε ην project ηεο ETSI BRAN πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Hiperlan/2 κφλν 

ην θπζηθφ επίπεδν, ν ηξφπνο πξφζβαζεο ζην κέζν θαη κεξηθά convergence επίπεδα πεξηγξάθνληαη 

ζην standard. Νη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά δίθηπα θνξκνχ (ATM, TCP/IP, 

UMTS) αθήλνληαη ζηηο αληίζηνηρεο νξγαλψζεηο (ATM forum IETF, 3GPP). 

Κηα εηθφλα ησλ επηπέδσλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ παξνπζηάδνληαη ζηελ αθφινπζε Δηθφλα 57 [3.11]. 

 

Δηθόλα 57 Δπίπεδα θαη πξσηόθνιια ηνπ Hiperlan/2 [3.29] 

 

Φπζηθό Δπίπεδν 

Ρν θπζηθφ επίπεδν ηνπ Hiperlan/2 φπσο θαη λσξίηεξα έρνπκε αλαθέξεη βαζίδεηαη ζε κηα ηερληθή 

δηακφξθσζεο πνπ ιέγεηαη ODFM. Δπεηδή ε παξεκβνιή θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ station θαη ηνπ 

AP κπνξεί λα πνηθίιεη, ρξεζηκνπνηείηαη έλα θπζηθφ επίπεδν κε πνιινχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο. 

Ππλεπψο είλαη δπλαηφ λα αιιάδνπκε δπλακηθά ην data rate αλάινγα κε ηνλ ιφγν ζήκαηνο πξνο 

ζφξπβν (Signal-to-noise ratio). Νη δηάθνξνη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο νκαδνπνηνχληαη ζηνλ επφκελν 

Ξίλαθα 12. 
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Πίλαθαο 12 Σξόπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ Hiperlan/2 

 

Ρν θπζηθφ επίπεδν πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην data link control (DLC) επίπεδν. Ππλεπψο 

δηαθνξεηηθά DLC PDU δεδνκέλα γίλνληαη map ζε physical bursts θαη κεηαδίδνληαη κεηαμχ ελφο AP 

θαη ελφο station ή κεηαμχ δχν stations. Ζ αθνινπζνχκελε δηαδηθαζία παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε 

Δηθφλα 58. 

 

Δηθόλα 58 Γηαδηθαζία εθπνκπήο 

 

Νη δηαδηθαζίεο θαηά ηελ εθπνκπή πεξηγξάθνληαη πην αλαιπηηθά παξαθάησ [3.12]: 

 

 PHY mode selection. Ρν θαηάιιειν data rate νξίδεηαη αλάινγα ζηνλ κεραληζκφ πνπ 

θάλεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θαλαιηνχ. 

 Scrambling. Ρν πεξηερφκελν θάζε PDU απφ ην DLC επίπεδν αλαθαηεχεηαη κε ηελ βνήζεηα 

ελφο scrambler κήθνπο 127 bits. Πθνπφο ηνπ είλαη λα πξνζηαηεπζνχκε απφ δεδνκέλα πνπ 

είλαη φια „1‟ ή „0‟ πξάγκα πνπ θάλεη πην πνιχπινθε ηελ δηαδηθαζία ζπγρξνληζκνχ. Ν ίδηνο 

scrambler ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην scrambling θαη ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ην 

descrambling θαη ηελ ιήςε ηνπο. 

 FEC encoding. Γεδνκέλα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηνλ scrambler θσδηθνπνηνχληαη. 

Ππλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη έλαο convolutional encoder πνπ πξνζζέηεη bits ψζηε λα κπνξνχκε 

ζηνλ δέθηε λα θάλνπκε αλίρλεπζε ιαζψλ θαη ηελ απαξαίηεηε δηφξζσζή ηνπο. Έλαο 

convolutional code κε rate ½ ζεκαίλεη έλα bit εηζφδνπ ζηνλ encoder παξάγεη 2 bit εμφδνπ. 

 Interleaving. ια ηα θσδηθνπνηεκέλα δεδνκέλα γίλνληαη interleave απφ έλα block 

interleaver κε ζθνπφ λα πξνζηαηεπζνχκε απφ error bursts. 
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 Signal constellations θαη mapping. Ρα δεδνκέλα δηακνξθψλνληαη κε ρξήζε ησλ BPSK, 

QPSK, 16-QAM θαη 64-QAM. Ξνηα απφ ηηο παξαπάλσ ζα επηιεγεί είλαη ζπλέπεηα ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ. 

 Modulation Technique (ODFM). Αθνινπζεί ε γλσζηή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαηά 

ODFM πνπ έρεη εμεγεζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 

 PHY bursts. Γηαθνξεηηθά θπζηθά bursts θαζνξίδνληαη γηα δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

δεδνκέλσλ. 

 Radio Transmission. Ρα δεδνκέλα πιένλ είλαη έηνηκα γηα ηελ κεηάδνζε ζην θαλάιη. Ρα 

θαλάιηα ηνπνζεηνχληαη ζε απφζηαζε 20MHz πνπ νδεγεί ζηελ χπαξμε ζπλνιηθά 19 

θαλαιηψλ. πσο έρεη εηπσζεί θαη λσξίηεξα ην θπζηθφ επίπεδν ηνπ Hiperlan/2 είλαη 

παξφκνην κε απηφ ηνπ 802.11a εμαηηίαο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν standards. 

 

Data Link Control Layer (DLC) 

To Data Link Control επίπεδν απνηειεί ηελ ινγηθή έλσζε κεηαμχ ηνπ AP θαη ηνπ station. Σεηξίδεηαη 

ηελ πξφζβαζε ζην κέζν θαη ηελ κεηάδνζε (user plane) θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ζχλδεζεο 

(control plane). Απνηειείηαη απφ ηξία δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια: 

 

 Medium Access Control (MAC) protocol. Σξεζηκνπνηείηαη γηα πξφζβαζε ζην κέζν κεηάδνζεο 

θαη ηελ κεηάδνζε ησλ δεδνκέλσλ ζε απηφ. Βαζίδεηαη ζηελ time-division duplex (TDD) θαη 

time division multiple access (TDMA) ηερληθή. Δίλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ην CSMA/CA 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ην 802.11. 

 Error Control (EC) protocol. Ρελ αμηνπηζηία ηεο κεηάδνζεο αλαιακβάλεη ν κεραληζκφο 

ειέγρνπλ ιαζψλ selective repeat ARQ. Ξξννξηζκφο ηνπ κεραληζκνχ απηνχ είλαη λα 

αληρλεχεη ηα ιάζε πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηελ κεηάδνζε θαη λα κεηαδψζεη μαλά ηηο U-PDUs 

πνπ εκθάληζαλ ηα ιάζε. Δπηπξφζζεηα αλαιακβάλεη φηη νη U-PDUs κεηαδίδνληαη ζην 

convergence επίπεδν κε ηελ ζσζηή ζεηξά δίλνληαο ζε θάζε κία έλα αξηζκφ. Ξαξφια απηά 

γηα κεξηθνχ είδνπο εθαξκνγέο φπσο video θαη voice είλαη πξνηηκφηεξν θάπνηα παθέηα ηα 

νπνία έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα ηα αγλννχκε παξά λα ηα επαλακεηαδίδνπκε. Ππλεπψο ν 

κεραληζκφο αλαιακβάλεη λα επηηειέζεη ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγία θαη αθήλεη ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο ζε παξαπάλσ επίπεδα. 

 Radio Link Control (RLC) protocol. Απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ηξεηο ιεηηνπξγίεο. Radio 

Resource Control (RRC), ππεχζπλε γηα ηελ επηηήξεζε θαη ηελ ζσζηή ρξήζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ζπρλνηήησλ. Association Control (AC), ππεχζπλε γηα ηελ αλάζεζε ελφο station 

ζε έλα AP πξηλ αξρίζεη ε επηθνηλσλία. DLC Connection Control (DCC), ππεχζπλε γηα ην set 

up θαη ηελ απειεπζέξσζε κηαο ζχλδεζεο. 

 

Convergence Layer 

Ρν Convergence Layer ηνπνζεηείηαη πάλσ απφ ην DLC θαη ζθνπφο ηνπ είλαη λα θάλεη ην DLC 

αλεμάξηεην απφ ην δίθηπν θνξκνχ. Ππλεπψο επηηξέπεη ζην Hiperlan/2 λα ππνζηεξίδεη κηα πνηθηιία 

απφ ελζχξκαηα δίθηπα φπσο ην Ethernet, ATM, θαη UMTS. Γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ έλα 

εηδηθφ CL ζρεδηάδεηαη. 

Νη δχν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο CL είλαη: 
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 Nα πξνζαξκφδεη ηηο ιεηηνπξγίεο απφ ηα παξαπάλσ επίπεδα ζε απηέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ 

ην DLC ηνπ Hiperlan/2. 

 Λα κεηαηξέπεη ηα παθέηα απφ ηα παξαπάλσ επίπεδα ζε ζηαζεξνχ κήθνπο παθέηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην DLC. 

 

Γχν ηχπνη απφ CLs θαζνξίδνληαη ζην standard: Packet based θαη Cell based [3.12]. 

Ρν Packet based Convergence Layer πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε πςειφηεξα επίπεδα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ παθέηα ή πιαίζηα κεηαβιεηνχ κήθνπο ή ζηαζεξνχ κήθνπο αιιά πνπ μεπεξλνχλ ην 

κέγεζνο ηνπ ATM cell. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη γηα λα ελζσκαηψλεη ην Hiperlan/2 ζε packet switched 

δίθηπα. Κε ζθνπφ ηελ χπαξμε επειημίαο θαη ηελ ππνζηήξημε κειινληηθψλ ηερλνινγηψλ ην CL 

ρσξίδεηαη ζε έλα common part θαη ζε έλα αξηζκφ απφ service specific convergence sub-layers 

(SSCS). 

Ρν common part επηπιένλ ρσξίδεηαη ζην Common Part Convergence Sublayer (CPCS) θαη ην 

Segmentation And Re-assembly (SAR) sublayer. Πηνλ πνκπφ ην CPCS ιακβάλεη ηα παθέηα απφ ην 

SSCS πξνζζέηεη ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ bits (padding) θαη φπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο είλαη 

απαξαίηεηεο θαη ηα πεξλάεη ζην SAR. Ρν SAR κε ηελ ζεηξά ηνπ ρσξίδεη ηα ιακβαλφκελα παθέηα απφ 

ην CPCS ζε ζηαζεξνχ κήθνπο δεδνκέλα θαη ηα πεξλά ζην DLC επίπεδν. Φπζηθά ζηνλ δέθηε 

αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. 

Ρα SSCSs θαζνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ. Πθνπφο ηνπο είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

convergence επηπέδνπ, κεηαθνξά θαη δηαπξαγκάηεπζε παξακέηξσλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ θαη 

πξνζαξκνγή δηεξγαζηψλ ειέγρνπλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ ζε απηέο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην DLC. 

Κέρξη ηψξα ππάξρνπλ SSCSs γηα ην Ethernet θαη ην IEEE 1394 θαη αλακέλνληαη απηά γηα ην PPP 

θαη ην UMTS πνπ είλαη αθφκα ππφ αλάπηπμε. 

Ρν Cell based Convergence Layer πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζε πςειφηεξα επίπεδα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ην ζηαζεξνχ κήθνπο ATM cell ζαλ κνλάδα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Κε ηελ ζεηξά ηνπ θαη απηφ 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε ην Common Part Convergence Sublayer (CPCS) θαη ην Service Specific 

Convergence Sublayer (SSCS). 

Ρν CPCS πεξηγξάθεη πσο ε πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα ATM cell πξνζαξκφδνληαη ζηελ 

Hiperlan/2 DLC κνλάδα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ην αληίζηξνθν. Δίλαη δπλαηφ λα 

δεκηνπξγήζνπκε πνιιέο DLC ζπλδέζεηο ή λα πνιππιέμνπκε SDUs πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ATM ζπλδέζεηο ζε κία DLC ζχλδεζε 

Ρν SSCS θαζνξίδεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηεξγαζηψλ ειέγρνπ θαη ηνλ ειέγρνπ ηεο δπλαηφηεηαο 

θίλεζεο ηνπ station κεηαμχ ηνπ Hiperlan/2 θαη ηνπ ATM control plane. Κέρξη ηψξα έλα SSCS γηα ην 

ΑΡΚ UNI (User Network Interface) έρεη θαζνξηζηεί. 

 

3.3.3. πγθξηηηθόο Πίλαθαο ηωλ Πξωηνθόιιωλ γηα ηα WLANs 

Πηελ ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ζε έλα Ξίλαθα 13 ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ππαξρφλησλ πξσηνθφιισλ γηα WLANs [3.13]. 
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ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΗ

ΘΟ 
802.11 802.11a 802.11b 802.11g 

H
I
P

E
R

L
A

N
/

2
 

Φάζκα 

Ιεηηνπξγίαο 

2.4-2.4835GHz 

(100 mW max) 

U-NNI (USA) 

bands 

5.15-5.25, 

5.25-5.35 

5.725-5.825GHz 

2.4-2.4835GHz 

(ISM band in 

N. America, 

Europe Asia ) 

2.4-2.4835GHz 5 GHz 

Ιεπηνκέξεηεο 

Φπζηθνχ 

Δπηπέδνπ 

FHSS DSSS 

Infrared 

ODFM 52 carrier 

300 Khz BPSK/ 

QPSK/ 

16QAM/ 

64QAM 

combined 

with FEC coding 

Barker 

(mandatory) 

CCK 

(mandatory) 

PBCC 

(optional) 

DSSS 

Barker, 

CCK, 

PBCC-22 

(optional) 

CCK-ODFM 

(optional) 

ODFM, 

BPSK 

QPSK, 

16QAM, 

64QAM 

Ξιάηνο Θαλαιηνχ 
1Mhz 3 without 

overlap 

8 channels each 

22 Mhz 

22Mhz 3 

without overlap 

22Mhz 3 

without overlap 
22 Mhz 

Κέγηζην Data 

rate (Mbps) 
1,2 

6/12/24 

(mandatory) 

9/18/36/48/54 

(optional) (speed 

varies as distance 

from AP) 

1, 2, 5.5, 11 

using 

DynamicRate 

Shifting 

1/2/5.5/11/6/1

2/24/36/48/54 

6/9/12/18, 

27/36/54 

Medium Access 

Control 

Same as 

802.11b 
Same as 802.11b 

CSMA/CA with 

Distributed 

Coordination 

Function 

(mandatory) 

Point CF 

(optional) 

Same as 

802.11b 

Reservation 

TDMA/TDD 

2ms frame 

Connectivity Connectionless Connectionless Connectionless Connectionless 
Connection-

oriented 

Multicast 
Broadcast, 

multicast 

Broadcast, 

multicast 

Broadcast, 

multicast 

Broadcast, 

multicast 

Broadcast, 

multicast 

Channel 

selection 

Single carrier 

with fixed 

frequency 

selection 

Single carrier with 

fixed frequency 

selection 

Single carrier 

with fixed 

frequency 

selection 

Single carrier 

with fixed 

frequency 

selection 

Single 

carrier with 

fixed 

frequency 

selection 

Authentication YES YES YES YES YES 

Encryption 
40 bit RC4 40 bit RC4 40 bit RC4 40 bit RC4 

DES, 3 DES 

Fixed network 802.1, IP 802.1, IP 802.1, IP 802.1, IP 802.1, IP, 
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support ATM, UMTS, 

IEEE 1394 

Power 

management 

YES YES YES YES YES 

Radio link quality 

control 
Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring 

Monitoring 

and 

dynamic 

link 

adaptation 

QoS support 
NO NO NO NO 

ATM (RSVP) 

Ad hoc network 

support 
YES YES YES YES NO 

Isochronous 

service support 
NO NO NO NO 

YES 

Θάιπςε <200m <150m <200m <200m <150m 

Interference 
YES YES YES YES YES 

Line-of-sight 
NO NO NO NO NO 

Πίλαθαο 13 πγθξηηηθόο πίλαθαο ραξαθηεξηζηηθώλ HIPERLAN/2 θαη 802.11 flavors 

[3.29] 

 

3.4. Αζύξκαηα Γίθηπα Wireless Metropolitan Area Networks 

(WMANs) 

Ζ θαηεγνξία ησλ Wireless Metropolitan Area Networks (WMANs), νπζηαζηηθά απνηειεί ην 

απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο γηα επίηεπμε επξπδσληθψλ ζπλδέζεσλ κε θπζηθφ κέζν ηνλ αέξα. 

Γεληθά ππάξρνπλ δχν ηχπνη αζχξκαηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο. Ν πξψηνο ηχπνο αζχξκαηεο 

πξφζβαζεο πνπ νλνκάδεηαη θαη fixed-line broadband (ζηαζεξή αζχξκαηε επξπδσληθή 

πξφζβαζε) ζηνρεχεη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ παξφκνηεο κε απηέο ησλ ελζχξκαησλ δηθηχσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο DSL ηερλνινγίαο. Ν δεχηεξνο ηχπνο αζχξκαηεο πξφζβαζεο θαιείηαη mobile 

broadband (θηλεηή επξπδσληθή πξφζβαζε) θαη παξέρεη επηπιένλ ηελ δπλαηφηεηα γηα θίλεζε ησλ 

ρξεζηψλ. 

Ν νξγαληζκφο IEEE δεκηνχξγεζε ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο ηερλνινγίαο 802.16 ην 1999 γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα παγθφζκην αλνηρηφ πξφηππν γηα κεηξνπνιηηηθά επξπδσληθά αζχξκαηα δίθηπα. 

Ρν 2001, ε νκάδα εξγαζίαο παξέδσζε ην πξφηππν "Air Interface for Fixed Broadband 

Wireless Access Systems", γλσζηφ σο IEEE Wireless MAN Air Interface. Κεηά απφ 

αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο, εθδφζεθε ην 2004 θαηλνχξγην πξφηππν ηερλνινγίαο 802.16-

2004. Ν νξγαληζκφο IEEE ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνλ νξγαληζκφ ETSI γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ 

δεκηνπξγία ελφο πξαγκαηηθά παγθφζκηνπ πξνηχπνπ γηα αζχξκαηε επξπδσληθή επηθνηλσλία.  

Δλψ ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ πξνηχπνπ 802.16 ζπλερίδεη λα αζρνιείηαη κε κειινληηθά πξφηππα, θαη 

θπξίσο ην πξφηππν 802.16e γηα θηλεηή επηθνηλσλία, ε εξγαζία πνπ έρεη ήδε πξαγκαηνπνηεζεί 

ζεσξείηαη ηεξάζηηα επηηπρία. Ρν πξσηφθνιιν 802.16 ηεο IEEE θαη ε ηερλνινγία WiMAX 
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(Worldwide Interoperability for Microwave Access) είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα εμππεξεηνχλ θαη 

ηνπο δπν ηχπνπο αζχξκαηεο πξφζβαζεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

3.4.1. IEEE 802.16 ή WiMAX 

3.4.1.1. Ρερληθά Σαξαθηεξηζηηθά ηνπ WiMAX 

Ρν πξφηππν 802.16 είλαη γλσζηφ θαη σο WiMAX πνπ ζεκαίλεη Worldwide Interoperability for 

Microwave Access. Ρν WiMAX δελ είλαη έλα πξφηππν αιιά έλα εκπνξηθφ φλνκα πνπ αλαθέξεηαη ζε 

θάζε ζχζηεκα θαη εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πξφηππν 802.16. 

Ρν πξφηππν απηφ ζρεδηάζηεθε ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζε κηα επξεία κπάληα ζπρλνηήησλ ε νπνία 

εθηείλεηαη απφ 2 σο 66 GHz. πνζηεξίδεη ηαρχηεηεο κεηάδνζεο σο θαη 72 Mbps ζηνλ αέξα ελψ ε 

πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ζην Ethernet ππνινγίδεηαη ζηα 50Mbps. Νη απνζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

θαιπθζνχλ μεπεξλνχλ ηα 50 ρικ. Πε ζπλζήθεο νπηηθήο επαθήο. Κηα ζεκαληηθή δηαθνξά ηνπ 

πξνηχπνπ ΗΔΔΔ 802.16 ζε ζρέζε κε ην ΗΔΔΔ 802.11 είλαη φηη ην πξψην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη ζε ζπλζήθεο κε νπηηθήο επαθήο θπζηθά κε ξπζκνχο κεηάδνζεο πνιχ ρακειφηεξνπο ησλ 

50Mbps. 

Ρν WiMΑΣ ζρεδηάζηεθε θαηά βάζε ψζηε λα θαιχπηεη θπξίσο Point-to- Multipoint (PTM) ζπλδέζεηο 

ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεηαη θαη ε ρξήζε ηνπ γηα Point-to-Point (PTP) ζπλδέζεηο. Ζ δηακφξθσζε ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM). Ξξφθεηηαη γηα 

κηα πνιχ αλζεθηηθή δηακφξθσζε ζε φηη αθνξά ην θαηλφκελν ηεο πνιπδηφδεπζεο εηδηθφηεξα ζηηο 

ζπρλφηεηεο πάλσ ησλ 2 GHz φπνπ ην πξφηππν ρξεζηκνπνηεί. Ρππηθά, έλα ζχζηεκα WiMAX 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε Δηθφλα 59. 

 

Δηθόλα 59 Αλαπαξάζηαζε δηθηύνπ WiMAX [3.30] 

 

 Έλαο Πηαζκφο Βάζεο WiMAX (Base Station - BS): Ν ζηαζκφο βάζεο απνηειείηαη απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη έλαλ πχξγν WiMAX. Σαξαθηεξηζηηθά, έλαο ζηαζκφο βάζεο 

κπνξεί λα θαιχςεη αθηίλα κέρξη 10 ρικ (ζεσξεηηθά, θαιχπηεη αθηίλα κέρξη 50 ρικ.) 

Νπνηνζδήπνηε αζχξκαηνο θφκβνο κέζα ζηελ πεξηνρή θάιπςεο ζα είλαη ζε ζέζε λα έρεη 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν. 
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 Έλαο δέθηεο WiMAX (Subscriber Station - SS): Ν δέθηεο θαη ε θεξαία ζα κπνξνχζαλ λα 

είλαη έλα απηφλνκν θηβψηην ή κηα θάξηα PCMCIA πνπ βξίζθεηαη ζε έλα laptop ή ππνινγηζηή. 

Ζ πξφζβαζε ζην ζηαζκφ βάζεο WiMAX είλαη παξφκνηα κε ζηελ πξφζβαζε ελφο αζχξκαηνπ 

ζεκείνπ πξφζβαζεο ζε έλα δίθηπν Wi-Fi, αιιά ε θάιπςε είλαη κεγαιχηεξε. 

 

Γηάθνξνη ζηαζκνί βάζεσλ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ backhaul ζπλδέζεσλ 

κηθξνθπκάησλ κεγάιεο ηαρχηεηαο. Απηφ επηηξέπεη ηελ θηλεηηθφηεηα ελφο ζπλδξνκεηή WiMAX απφ 

έλαλ ζηαζκφ βάζεο ζε κηα άιιε πεξηνρή ζηαζκνχ βάζεο, παξφκνηα κε ηελ θηλεηηθφηεηα πνπ 

επηηξέπεηαη ζηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Ξξηλ γίλεη αλάιπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ πξνηχπνπ ΗΔΔΔ 802.16 πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηνπο 

βαζηθνχο ζηφρνπο θαη άμνλεο πνπ έζεζε ε εξγαζηαθή νκάδα ηνπ ΗΔΔΔ 802.16 γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζηηβαξνχ θαη επέιηθηνπ πξνηχπνπ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε 

δηεθπαηξεσηηθή ηθαλφηεηα (throughput). Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε δηάδνζε ηνπ είλαη ε 

επεθηαζηκφηεηα (scalability), ε εκβέιεηα (coverage) θαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

(QoS). Ρέινο κεγάιν βάξνο έδσζαλ ζην ζέκα ηεο αζθάιεηαο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαιχνληαη 

παξαθάησ [3.16], [3.17]. 

Γηεθπεξαίσζε Θίλεζεο (Throughput) 

Ρν πξφηππν ΗΔΔΔ 802.16 επηηπγράλεη πνιχ κεγάιε δηεθπαηξεσηηθή ηθαλφηεηα αθφκα θαη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο αθνχ έρεη έλα πνιχ κεγάιν θάζκα εθπνκπήο πνπ είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθφ ζε 

αληαλαθιάζεηο ηνπ ζήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ. Νη ξπζκνί κεηάδνζεο ηνπ 

πξνηχπνπ εμαξηψληαη απφ ηελ εθάζηνηε ςεθηαθή δηακφξθσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Πην πξφηππν 

802.16 νη ζηαζκνί βάζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δπλακηθά λα ξπζκίδνπλ ηελ απφζηαζε εθπνκπήο ή 

θαιχηεξα ην βειελεθέο εθπνκπήο κε ηελ δηεθπαηξεσηηθή ηθαλφηεηα. 

Δπεθηαζηκόηεηα (Scalability) 

Ρν πξφηππν ΗΔΔΔ 802.16 ππνζηεξίδεη επέιηθηα απφ ηελ άπνςε εχξνπο δψλεο θαλάιηα επηθνηλσλίαο 

ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη εχθνινο θαη επεθηάζηκνο ν ζρεδηαζκφο θπςειψλ επηθνηλσλίαο ζε 

επηηξεπφκελεο θαη κε ζπρλνηηθέο κπάληεο . Γηα παξάδεηγκα αλ ζε θάπνην ρεηξηζηή αλαηεζεί 

ζπρλνηηθφ θάζκα ησλ 20 MHz, ηφηε απηφο κπνξεί λα ρσξίζεη ην θάζκα ζε δχν θνκκάηηα ησλ 10 

MHz ή αθφκα ζε ηέζζεξα θνκκάηηα ησλ 5 MHz. Ππγθεληξψλνληαο έηζη φιε ηελ ελέξγεηα ζε έλα 

πνιχ κηθξφ θάζκα ζπρλνηήησλ ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ 

επηηπγράλνληαο παξάιιεια κεγάιν βειελεθέο θαη δηεθπαηξεσηηθή ηθαλφηεηα. Γηα λα επεθηείλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εκβέιεηα ηνπ ζήκαηνο ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα ρσξίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην 

θάζκα ζπρλνηήησλ δεκηνπξγψληαο απνκφλσζε κεηαμχ ησλ θεξαηψλ ησλ ζηαζκψλ βάζεο. 

Θάιπςε (Coverage) 

Ρν πξφηππν ΗΔΔΔ 802.16 θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηερλνινγίεο πνπ απμάλνπλ ηελ 

εκβέιεηα ηνπ ζήκαηνο φπσο ηνπνινγίεο πιέγκαηνο θαη έμππλεο θεξαίεο. Νη ηνπνινγίεο πιέγκαηνο 

είλαη απηέο φπνπ θάζε θφκβνο ζπλδέεηαη άκεζα κε θάζε άιιν θφκβν ηνπ δηθηχνπ. ζν ινηπφλ νη 

ξάδην-ηερλνινγίεο βειηηψλνληαη θαη ην θφζηνο κεηψλεηαη, κεγαιψλεη θαη ε δπλαηφηεηα αχμεζεο ηεο 

εκβέιεηαο θαη ηεο δηεθπαηξεσηηθήο ηθαλφηεηαο κε ηε ρξήζε πνιιαπιψλ θεξαηψλ θαζψο 

ελζαξξχλεηαη θαη ε εμάπισζε ηεο εκβέιεηαο ζε πεξηνρέο πνπ παιηφηεξα ήηαλ αδχλαην λα 

εμαπισζεί 

Πνηόηεηα Παξερόκελεο Τπεξεζίαο (QoS) 

Ζ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ φπσο κεηαθνξά θσλήο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα 

πηνζέηεζε θαη εμάπισζε ηνπ πξνηχπνπ. Γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν ην ππνπξφηππν 802.16a 

ζπκπεξηιακβάλεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θάλνπλ δπλαηή ηε κεηαθνξά θσλήο θαη 

βίληεν αθνχ γηα λα είλαη εθηθηή απηή ε κεηαθνξά ρξεηάδεηαη έλα ρακεινχ θφξηνπ δίθηπν. Λα 

ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Medium Access Control (MAC) ηνπ 802.16a δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζε έλα ρεηξηζηή λα παξέρεη ηαπηφρξνλα ππεξεζίεο ζε επηρεηξήζεηο (ππεξεζίεο ηχπνπ 
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ηερλνινγίαο Ρ1) θαη ζε ζπίηηα (ππεξεζίεο ηχπνπ θαισδηαθήο επηθνηλσλίαο) ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ 

ίδην ζηαζκφ βάζεο. 

Αζθάιεηα (Security) 

Ζ αζθάιεηα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ αλάπηπμε ελφο πξφηππνπ. Ζ κπζηηθφηεηα θαη ε 

θξππηνγξάθεζε είλαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ ΗΔΔΔ 802.16 γηα αζθαιή κεηαθνξά 

πιεξνθνξίαο. Ζ αζθάιεηα ηνπ 802.16 βαζίδεηαη ζηελ θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ αιιά θαη ζηελ 

απζεληηθνπνίεζε. Ρν ζέκα ηεο αζθάιεηαο δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ αιιά κεηαβάιιεηαη ζπλερψο κε 

βάζε θάζε θνξά ηα λέα δεδνκέλα θαη πξνβιήκαηα. 

Τπνζηήξημε ηνπ IP πξσηνθόιινπ (IP support) 

Ρν IP πξσηφθνιιν έρεη γίλεη αλακθηζβήηεηα ην πξσηφθνιιν δηθηχσζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ απαίηεζε γηα ζχγθιηζε ησλ επηθνηλσληψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ήδε θπξίαξρε ζέζε ηνπ IP ζηελ δηθηχσζε, έρεη νδεγήζεη ζηελ ρξήζε απηνχ θαη γηα κεηαθνξά 

θσλήο, video, πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ. Ρν γεγνλφο απηφ ππαγνξεχεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαη 

ζηηο αζχξκαηεο επξπδσληθέο επηθνηλσλίεο. Ρν πξσηφθνιιν IP επίζεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα 

πνιπεθπνκπή ή επξεία εθπνκπή, ζηνηρείν ρξήζηκν ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά βέβαηα ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα. Ρν IP πξσηφθνιιν κπνξεί λα είλαη απιφ θαη επέιηθην, 

αιιά δελ είλαη απνδνηηθφ θαη ζηηβαξφ. Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ κπνξεί λα κελ καο απαζρφιεζε 

ηδηαίηεξα ζε θαισδηαθά δίθηπα πνπ ην εχξνο δψλεο ήηαλ αξθεηφ, εηδηθά ζε δίθηπα νπηηθψλ ηλψλ, 

αιιά ζίγνπξα απνηειεί κηα πξφθιεζε γηα ηα αζχξκαηα δίθηπα. Δπίζεο ζέκαηα εμαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ππεξεζίαο ζε επίπεδν δηθηχνπ είλαη έλα άιιν αδχλακν ζεκείν ηνπ IP πξσηνθφιινπ, 

αθνχ δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηα ιχζεη επαξθψο απφ ηελ ζρεδίαζε ηνπ. 

Ρν WiMAX κπνξεί λα παξέρεη δχν είδε αζχξκαησλ ππεξεζηψλ: 

 πάξρεη ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο ηεο πεξίπησζεο Line-Of-Sight (LOS), φπνπ κία 

ζηαζεξνπνηεκέλε θεξαία δείρλεη απεπζείαο ζηνλ πχξγν WiMAX απφ θάπνηα ζηέγε ή άιιν 

ππεξπςσκέλν ζεκείν. Ζ LOS ζχλδεζε είλαη πην δπλαηή θαη ζηαζεξή θαη γηα απηφ κπνξεί λα 

κεηαδίδεη ζεκαληηθφ κέγεζνο δεδνκέλσλ ρσξίο πνιιά ιάζε. 

 πάξρεη ε πεξίπησζε Non-Line-Of-Sight (NLOS), έλα είδνο ππεξεζίαο ζαλ ην Wi-Fi, φπνπ 

κία κηθξή θεξαία ζηνλ πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ζπλδέεηαη ζε έλαλ πχξγν. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην WiMAX ρξεζηκνπνηεί έλα θάζκα ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο ηεο ηάμεο ησλ 2 

GHz κε 11 GHz (παξφκνην κε ην Wi-Fi). Κεηαδφζεηο ρακειφηεξεο θπκαηνκνξθήο δελ είλαη 

ηφζν εχθνιν λα δηαθνπνχλ απφ θπζηθά εκπφδηα – κπνξνχλ πνιχ πην εχθνια λα 

δηαζιαζηνχλ ή λα παξαθάκςνπλ εκπφδηα. 

 

ηαλ δεηείηαη ε αζχξκαηε δεχμε κεηαμχ δχν ζεκείσλ είλαη βαζηθφ λα γλσξίδνπκε αλ ηα ζεκεία 

απηά βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο LOS ή NLOS. Πε κηα LOS δεχμε ζεκείσλ, ην ειεθηξνκαγλεηηθφ θχκα 

θαηεπζχλεηαη απεπζείαο απφ ηελ θεξαία ηνπ πνκπνχ ζηελ θεξαία ηνπ δέθηε ρσξίο λα ππνζηεί 

θάπνηα αλάθιαζε απφ γεηηνληθά εκπφδηα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα ζπκβαίλεη ην παξαπάλσ 

είλαη λα είλαη ειεχζεξε απφ εκπφδηα κηα πεξηνρή ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ κεηαμχ ησλ δχν 

ζεκείσλ πξνο επηθνηλσλία πνπ νλνκάδεηαη δψλε ηνπ Fresnel. Πε πεξίπησζε NLOS δεχμεο, ππάξρεη 

αλάγθε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα φπσο πνιπνδηθέο δηαιείςεηο (multi-path fading) θαη 

παξεκβνιέο (interference). Ιχζεηο παξέρνληαη κε ρξήζε ηνπ Γηαθνξηζκνχ (diversity) θαη θσδηθψλ 

θαλαιηνχ (channel coding). 

Σνπνινγία 

Ρν WiMAX ζρεδηάζηεθε ηφζν γηα ιεηηνπξγίεο δεχμεο Point–to-Point (PTP) φζν θαη γηα ιεηηνπξγίεο 

Point-to-Multipoint (PTM). H PTM αλάπηπμε δηθηχνπ πξνυπνζέηεη κηα θπςεινεηδνχο κνξθήο 

αξρηηεθηνληθή, κε θάζε πεξηνρή θπηηάξσλ λα θαιχπηεη κηα αθηίλα κέρξη 5 ή 6 κηιίσλ θαη λα 

ρεηξίδεηαη κέρξη αξθεηέο εθαηνληάδεο ζπλδξνκεηέο. Δλψ ε κέγηζηε απφζηαζε πνπ θαιχπηεη ε 

ηερλνινγία επεθηείλεηαη ιίγν πάλσ απφ 30 κίιηα, είλαη απίζαλν λα ρξεζηκνπνηεζεί, κε εμαίξεζε 
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κεξηθέο backhaul PTP εθαξκνγέο. Ν Ξίλαθαο 14 απεηθνλίδεη ηηο απνζηάζεηο θαη ηνλ ξπζκφ 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ζε PTP αλάπηπμε δηθηχνπ θαη ζε PMP αλάπηπμε δηθηχνπ [3.18]. 

 

ΡΤΘΚΟ 

ΚΔΣΑΓΟΖ (Mbps) 

ΑΘΣΗΛΑ ΚΔ PTP (Km) 

ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΑΘΣΗΛΑ Δ PTM 

(Km) ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

8 50 28 

17 45 24 

33 33 15 

48 13 4 

Πίλαθαο 14 Αθηίλα επηθνηλσλίαο PTP θαη PMP 

 

Κηα ζπρλή επηινγή γηα ηελ ηνπνινγία επηθνηλσλίαο ζπλδξνκεηή κε ζπλδξνκεηή ζην WiMAX θαη 

ζηελ πεξίπησζε NLOS είλαη ε ηνπνινγία πιέγκαηνο (Δηθφλα 60). Ππκπεξηιακβάλεηαη ζην πξφηππν 

γηα λα επηηξέςεη ππέξζεηα δίθηπα ζην θάζκα ζπρλνηήησλ ρσξίο άδεηα θαη λα επεθηείλεη ηα άθξα 

ηνπ βειελεθνχο ηνπ WMAN κε ρακειφ θφζηνο. Ζ ππνζηήξημε ηεο ηνπνινγίαο πιέγκαηνο έρεη 

επεθηαζεί πξφζθαηα θαη ζηηο εμνπζηνδνηεκέλεο δψλεο. 

 

Δηθόλα 60 Σνπνινγία πιέγκαηνο 

 

Πιενλεθηήκαηα WiMax 

Ρα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζην WiMAX είλαη ηα εμήο: 
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 Ζ ηθαλφηεηα γξήγνξεο παξνρήο ππεξεζηψλ αθφκα θαη ζε πεξηνρέο πνιχ απνκαθξπζκέλεο 

φπνπ ε εγθαηάζηαζε ελζχξκαησλ δηθηχσλ ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιε. 

 Απνθπγή κεγάινπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο. 

 Ζ ηθαλφηεηα ππέξβαζεο ησλ θπζηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ελζχξκαηε 

δηθηχσζε. 

 

Ππλνςίδνληαο ινηπφλ ηα παξαπάλσ είλαη θαλεξφ φηη ην WiMAX ζπληζηά έλα πνιχ επέιηθην θαη 

νηθνλνκηθφ πξφηππν ην νπνίν κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αδπλακίεο ηεο ελζχξκαηεο δηθηχσζεο θαη 

επηπιένλ λα παξέρεη λέεο ππεξεζίεο θαη πξντφληα [3.19]. 

 

3.4.1.2. Αξρηηεθηνληθή θαη Ξξωηόθνιια ηνπ WiMAX 

πσο φια ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο 802 ηεο IEEE, έηζη θαη ην 802.16 επηθεληξψλεηαη ζηα δχν 

ρακειφηεξα ζηξψκαηα ηνπ κνληέινπ δηαζηξσκάησζεο OSI, δειαδή ζην θπζηθφ επίπεδν (Physical 

Layer – PHY) θαη ζην επίπεδν MAC. Νη αιιαγέο πνπ επηηειέζηεθαλ ζηα δχν παξαπάλσ ζηξψκαηα 

ζε ζρέζε κε ην πξφηππν Wi-Fi είλαη ζεκαληηθέο. Νη αιιαγέο απηέο έρνπλ ζαλ θχξην ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ηα θελά πνπ αθήλεη ν πξνθάηνρνο 

ηνπ (Wi-Fi) θαη ηαπηφρξνλα λα θάλεη γεγνλφο ηελ Αζχξκαηε Δπξπδσληθή Ξξφζβαζε. 

Ζ πην βαζηθή, θνηλή ηερληθή πνπ έρεη πηνζεηήζεη ην WiMAX θαη ην Wi-Fi αθνξά ηελ δηακφξθσζε θαη 

δελ είλαη άιιε απφ ηελ OFDM. H OFDM ζεσξείηαη θαηάιιειε ηερληθή δηακφξθσζεο γηα NLOS 

πεξηβάιινληα θαη πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο. Υζηφζν νη δηάθνξεο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην θπζηθφ επίπεδν φπσο νη ππνθέξνπζεο, νη πηιφηνη, νη δψλεο θχιαμεο θαη άιια, είλαη 

δηαθνξεηηθέο ζην WiMAX, ιφγσ δηαθνξεηηθνχ πεξηβάιινληνο ρξήζεσο ησλ δπν απηψλ ζπζηεκάησλ 

[3.20]. 

Ζ ζηνίβα πξσηνθφιισλ ηνπ WiMAX παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 61. Ρν Service Access Point (SAP) 

απνηειεί ην ζεκείν επηθνηλσλίαο ελφο ππνεπηπέδνπ κε ην άιιν. 
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Δηθόλα 61 ηνίβα πξσηνθόιισλ ηνπ WiMAX [3.30] 

 

Μεθηλψληαο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ παξαηεξνχκε φηη ην ρακειφηεξν επίπεδν είλαη ην θπζηθφ 

επίπεδν ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηε κεηάδνζε. Δθεί ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαδνζηαθή κεηάδνζε 

ξαδηνθπκάησλ ζηελήο δψλεο κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο δηακφξθσζεο. Ξην πάλσ παξαηεξνχκε φηη ην 

MAC επίπεδν απνηειείηαη απφ ηξία ππφ-επίπεδα. Ρν πξψην απφ απηά είλαη ην ππφ-επίπεδν 

ζχγθιηζεο εμαξηψκελν απφ ηελ ππεξεζία (Convergence Sublayer - CS). Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ε δνπιεηά απηνχ ηνπ ππν-επηπέδνπ είλαη ε δηαζχλδεζε κε ην επίπεδν δηθηχνπ. Ρν 

επίπεδν πνπ αθνινπζεί είλαη ην MAC ππφ-επίπεδν θνηλνχ ηκήκαηνο (Common Part Sublayer - 

CPS). Δδψ βξίζθνληαη ηα βαζηθά πξσηφθνιια φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ θαλαιηνχ. Ρν κνληέιν είλαη 

φηη ν BS ειέγρεη ην ζχζηεκα. Κπνξεί δειαδή λα ρξνλνπξνγξακκαηίζεη ηα θαηεξρφκελα θαλάιηα 

(ηα θαλάιηα δειαδή απφ ηνλ BS πξνο ηνλ SS), ελψ παίδεη ξφιν θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

αλεξρφκελσλ θαλαιηψλ (δειαδή ησλ θαλαιηψλ απφ ηνλ SS πξνο ηνλ BS). Ρν ηειεπηαίν ππφ-

επίπεδν είλαη ην ππφ-επίπεδν ηδσηηθφηεηαο (Privacy Sublayer - PS). Απηφ ην επίπεδν πξνζθέξεη 

απζεληηθνπνίεζε, αληαιιαγή θιεηδηνχ αζθαιείαο θαη θξππηνγξάθεζε. 

Ππλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο ησλ επηπέδσλ θαη MAC ππφ-επηπέδσλ θαίλνληαη ζηελ παξαθάησ Δηθφλα 

62. 

 

Δηθόλα 62 πλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο θάζε επηπέδνπ 
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Φπζηθό Δπίπεδν 

Ρν θπζηθφ επίπεδν αλαθέξεηαη ζην θνκκάηη ηεο κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαδνζηαθή κεηάδνζε ξαδηνθπκάησλ ζηελήο δψλεο. πσο θαίλεηαη απφ ην 

ζρήκα ηεο ζηνίβαο ηνπ πξσηνθφιινπ, νη ππεξεζίεο ηνπ θπζηθνχ επηπέδνπ παξέρνληαη ζην MAC 

ππφ-επίπεδν κέζσ ηνπ PHY SAP [3.20]. 

OFDM 

Πην θπζηθφ επίπεδν ε δηακφξθσζε ε νπνία έρεη πηνζεηεζεί απφ ην WiMAX είλαη ην OFDM. Έλαο 

απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πηνζέηεζεο ηνπ OFDM σο ηνπ κνληέινπ δηακφξθσζεο γηα έλα 

αζχξκαην ηειεπηθνηλσληαθφ ζχζηεκα είλαη ε κεγάιε αληνρή πνπ επηδεηθλχεη ζε πεξηβάιινληα 

εμαζζέλεζεο ζήκαηνο θαη παξεκβνιψλ. Πε ζπζηήκαηα κνλήο θέξνπζαο έλαο επίδνμνο 

παξεκβνιέαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αθφκα θαη ηελ θαηάξξεπζε κηαο ζχλδεζεο, ζε αληίζεζε κε ηα 

ζπζηήκαηα πνιιψλ θεξνπζψλ, φπνπ έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ ησλ θεξνπζψλ ζα επεξεαζηεί. Κία 

απφ ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα βέιηηζηε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε ρξήζε ηεο 

Θσδηθνπνίεζεο Γηφξζσζεο Πθάικαηνο (Error Correction Coding - ECC). 

H OFDM αλήθεη ζε κηα νκάδα ηερληθψλ κεηάδνζεο, πνπ νλνκάδεηαη δηακφξθσζε πνιιαπιψλ 

θεξνπζψλ ( multicarrier modulation ), θαη είλαη βαζηζκέλε ζηελ ηδέα ηεο δηαίξεζεο ελφο πςεινχ 

ξπζκνχ ξνήο ξεχκαηνο bits ζε πνιιαπιά ξεχκαηα bits ρακειφηεξνπ ξπζκνχ ξνήο. Θάζε ηέηνην 

ξεχκα bits δηακνξθψλεηαη ζε μερσξηζηφ θνξέα, πνπ ζπλεζίδεηαη λα νλνκάδεηαη ππνθνξέαο ( 

subcarrier ) ή ηφλνο (tone). Ζ δηακφξθσζε πνιιαπιψλ θεξνπζψλ εμαιείθεη ή πεξηνξίδεη ηελ 

δηαζπκβνιηθή παξεκβνιή (intersymbol interference-ISI) θάλνληαο ην ρξφλν ηνπ εθάζηνηε 

ζπκβφινπ αξθεηά κεγάιν ψζηε νη θαζπζηεξήζεηο πνπ πξνμελνχληαη απφ ην θαλάιη δηάδνζεο λα 

είλαη έλα αζήκαλην θιάζκα ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζπκβφινπ. Γηα απηφ ην ιφγν ζε πςεινχ ξπζκνχ 

ζπζηήκαηα ε δηαίξεζε ηεο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ ζε πνιιέο παξάιιειεο ξνέο απμάλεη ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ζπκβφινπ ηεο θάζε ξνήο έηζη ψζηε ε εμάπισζε θαζπζηέξεζεο λα είλαη έλα κηθξφ κφλν 

θιάζκα ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζπκβφινπ. 

Πε έλα θιαζηθφ ζχζηεκα παξάιιειεο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ε ζπλνιηθά δηαζέζηκε κπάληα 

ζπρλνηήησλ δηαηξείηαη ζε N κε επηθαιππηφκελα ππφ-θαλάιηα ζπρλνηήησλ. Θάζε ππφ-θαλάιη 

δηακνξθψλεηαη θαη απφ δηαθνξεηηθφ ζχκβνιν θαη αθνινχζσο ηα Λ ππνθαλάιηα πνιππιέθνληαη ζην 

πεδίν ησλ ζπρλνηήησλ. Ζ ηδέα πνπ εηζήγαγε ην OFDM ήηαλ πξσηνπνξηαθή κηαο θαη νδεγνχζε ζηελ 

εμνηθνλφκεζε θάζκαηνο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, έθαλε ιφγν γηα ρξήζε επηθαιππηφκελσλ ππφ-

θαλαιηψλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θνηλή ηδηφηεηα ηεο κεηαμχ ηνπο νξζνγσληφηεηαο γεγνλφο 

πνπ νδεγεί ζηελ απνθπγή ηζνζηάζκηζεο, ηελ αληηκεηψπηζε ζνξχβνπ θαη εμαζζέλεζεο ζήκαηνο 

ιφγσ πνιπφδεπζεο θαζψο θαη ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο. 

H OFDM παξνπζηάδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζπγθξηηηθά κε άιιεο δηακνξθψζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηεζνχλ γηα πςειήο ηαρχηεηαο κεηαδφζεηο. Ξαξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά κεξηθά απφ 

απηά: 

 Κεησκέλε πνιππινθφηεηα ππνινγηζκψλ: Κπνξεί εχθνια λα πινπνηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο 

FFT/IFFT θαη κάιηζηα νη επεμεξγαζηηθέο απαηηήζεηο κεγαιψλνπλ ζρεδφλ γξακκηθά κε ην 

ξπζκφ δεδνκέλσλ ή ην εχξνο δψλεο. 

 Κηθξή ππνβάζκηζε ηεο επίδνζεο ππφ ζπλζήθεο έληνλεο θαζπζηέξεζεο: Ζ επίδνζε ελφο 

OFDM ζπζηήκαηνο ππνβαζκίδεηαη αλψδπλα θαζψο ε εμάπισζε θαζπζηέξεζεο μεπεξλά ηελ 

ηηκή-φξην γηα ηελ νπνία ην ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζζεί. Θαιχηεξνη θψδηθεο θαη κηθξφηεξνη ζε 

κέγεζνο αζηεξηζκνί ζπκβφισλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα παξέρνπλ κηθξφηεξνπο 

ξπζκνχο κεηάδνζεο πνπ είλαη φκσο πην αλζεθηηθνί ζηελ εμάπισζε θαζπζηέξεζεο. Ζ OFDM 

δειαδή είλαη θαηάιιειε γηα πξνζαξκνζηηθέο-δπλακηθέο δηακνξθψζεηο θαη θσδηθνπνηήζεηο, 

κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαλαιηνχ, αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Πηα ζπζηήκαηα απιήο θέξνπζαο, αληηζέησο, εάλ ε εμάπισζε 

θαζπζηέξεζεο μεπεξάζεη ηελ ηηκή-φξην γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζζεί ν ηζνζηαζκηζηήο 

αληηκεησπίδνπλ ξαγδαία ππνβάζκηζε ηνπ ζήκαηνο. 
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 Αμηνπνίεζε ηνπ δηαθνξηζκνχ ζπρλφηεηαο: Ζ OFDM δηεπθνιχλεη ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηελ 

δηεκπινθή επί ησλ ππνθνξέσλ ζην πεδίν ηεο ζπρλφηεηαο, γεγνλφο πνπ παξέρεη 

αλζεθηηθφηεηα ζηα ζθάικαηα θαηά ξηπέο πνπ νθείινληαη ζε ηζρπξέο δηαιείςεηο ζε θνκκάηηα 

ηνπ κεηαδηδφκελνπ θάζκαηνο. 

 Σξήζε ηεο OFDM γηα πνιιαπιή πξφζβαζε: Νη δηάθνξνη ππνθνξείο κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο. Απηή ε ηερληθή νλνκάδεηαη ΝOFDM πνιιαπιήο 

πξφζβαζεο ( Orthogonal Frequency Division Multiple Access-OFDMA ) . Ζ ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή έρεη πηνζεηεζεί απφ ην WiMAX forum. 

 Αλζεθηηθφηεηα έλαληη narrow band παξεκβνιψλ: Ζ OFDM είλαη ζρεηηθά αλζεθηηθή ζε 

narrow band παξεκβνιέο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ απηέο νη παξεκβνιέο επεξεάδνπλ κφλν έλα 

θιάζκα ησλ ππνθνξέσλ. 

 Θαηάιιειε γηα ζχκθσλε απνδηακφξθσζε: Δίλαη ζρεηηθά εχθνιν λα γίλεη εθηίκεζε ηνπ 

θαλαιηνχ απφ πηιφηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζε OFDM ζπζηήκαηα , γεγνλφο πνπ βνεζά ζηελ 

ζχκθσλε απνδηακφξθσζε. Ζ ζχκθσλε απνδηακφξθσζε είλαη ελεξγεηαθά απνδνηηθή. 

 

Αλ θαη ε OFDM παξνπζηάδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ππάξρνπλ θαη θάπνηα ηξσηά ζεκεία ζε απηή 

ηελ ηερληθή δηακφξθσζεο. Ρα OFDM ζήκαηα έρνπλ πςειφ ιφγν θνξπθήο πξνο κέζε ηηκή ( peak-to 

average ratio ), ζηνηρείν πνπ δεκηνπξγεί κε γξακκηθφηεηεο θαη παξακνξθψζεηο (nonlinearities and 

clipping distortions). Απηφ πξνμελεί πξνβιήκαηα ζηνπο εληζρπηέο εθπνκπήο. Ρα OFDM ζήκαηα είλαη 

εππαζή ζε ζφξπβν θάζεο θαη ζηελ δηαζπνξά ζπρλφηεηαο, Υο εθ ηνχηνπ ε ζρεδίαζε ζα πξέπεη λα 

γίλεη πξνζεθηηθά ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα απηά. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη 

αθξηβήο ζπγρξνληζκφο ζπρλφηεηαο. 

Bandwidth Allocation ζην uplink θαη ζην downlink 

Γηαλνκή ρσξεηηθφηεηαο Αλεξρφκελε-Θαηεξρφκελε κεηάδνζε Ρν θπζηθφ επίπεδν ηνπ WiMAX 

ππνζηεξίδεη δηαθνξεηηθή δνκή γηα ηα Point-to- Multipoint θαλάιηα θαηεξρφκελεο θίλεζεο θαη ηα 

Multipoint-to-Point θαλάιηα αλεξρφκελεο θίλεζεο. Απηέο νη δνκέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο. Γεληθά, ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα απαηηνχλ 

κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα ζε αηνκηθνχο ζπλδξνκεηέο γηα λα ππνζηεξίμνπλ αζχκκεηξεο ζπλδέζεηο 

δεδνκέλσλ, φπσο νη εθαξκνγέο Ηζηνχ ζην δηαδίθηπν. Γηα ηελ αλεξρφκελε θαηεχζπλζε, θαζψο 

ππάξρνπλ πνιινί ζπλδξνκεηέο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ηελ δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα, πξέπεη λα 

δηεπζεηεζεί ην δήηεκα ηεο πξφζβαζεο [3.21], [3.22]. 

 Αλεξρφκελε κεηάδνζε (uplink). Ζ αλεξρφκελε κεηάδνζε ρξεζηκνπνηεί κηα ηερληθή DAMA-

TDMA (Demand Assignment Multiple Access – Time Division Multiple Access). Ζ ηερληθή 

DAMA είλαη κία ηερληθή αλάζεζεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ πξνζαξκφδεηαη φζν ρξεηάδεηαη γηα λα 

αληαπνθξηζεί βέιηηζηα ζε αιιαγέο απαηηήζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνχο. Ζ ηερληθή TDMA 

είλαη απιά κία ηερληθή πνπ δηαηξεί ηνλ ρξφλν ζε έλα θαλάιη ζε κία αθνινπζία πιαηζίσλ, 

θάζε έλα απφ ηα νπνία απνηειείηαη απφ slots θαη πνπ δηαλέκεη ηα slots ζε θάζε πιαίζην γηα 

λα ζρεκαηίζεη έλα ινγηθφ θαλάιη. Ζ αλεξρφκελε κεηάδνζε ρξεζηκνπνηεί ηνλ Reed-Solomon 

θψδηθα γηα δηφξζσζε ζθαικάησλ θαη έλα ζρήκα δηακφξθσζεο βαζηζκέλν ζην QPSK. 

 Θαηεξρφκελε κεηάδνζε (downlink). Πηελ θαηεξρφκελε κεηάδνζε, ην πξφηππν θαζνξίδεη δχν 

ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, πνπ ν έλαο ππνζηεξίδεη ζπλερφκελε κεηάδνζε, φπσο audio θαη video, 

θαη ν άιινο κεηάδνζε ζε νκάδεο, φπσο ε IP-based θίλεζε. Γηα ηελ ζπλερή θαηεξρφκελε 

κεηάδνζε, ρξεζηκνπνηνχκε έλα απιφ TDM (Time Division Multiplexing) ζρήκα γηα 

πξφζβαζε ζην θαλάιη. Ζ ακθίδξνκε ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηαλνκή 

ρσξεηηθφηεηαο αλάκεζα ζηελ αλεξρφκελε θαη ζηελ θαηεξρφκελε θίλεζε είλαη γλσζηή ζαλ 

Ακθίδξνκε Δπηθνηλσλία κε Γηαίξεζε Ππρλφηεηαο ή FDD (Frequency Division Duplexing). 

Πχκθσλα κε απηήλ, ρξεζηκνπνηείηαη δηαθνξεηηθή κπάληα ζπρλνηήησλ γηα κεηάδνζε ζε 

θάζε θαηεχζπλζε. Απηφ είλαη ηζνδχλακν κε ην FAMA-FDMA (Fixed Assignment Multiple 

Access – Frequency Division Multiple Access) ζρήκα. Ρν FDD ζπλεπάγεηαη φηη θάζε 

ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα κεηαδίδεη θαη λα ιακβάλεη ζηνλ ίδην ρξφλν, ρξεζηκνπνηψληαο 
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δηαθνξεηηθέο, πξνδηαγεγξακκέλεο ζπρλφηεηεο. Γηα ηελ θαηεξρφκελε κεηάδνζε ζε νκάδεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην DAMA-TDMA ζρήκα γηα πξφζβαζε ζην θαλάιη. 

MAC Δπίπεδν 

Ρν MAC επίπεδν ηνπ WiMAX εθηειεί ηελ ηππνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ειέγρνπ παξνρήο κηαο δηεπαθήο 

αλεμάξηεηεο ηνπ κέζνπ ζην θπζηθφ επίπεδν ηνπ WiMAX. Δπεηδή ην θπζηθφ επίπεδν είλαη έλα 

αζχξκαην επίπεδν, ε θχξηα εζηίαζε ηνπ MAC επηπέδνπ είλαη λα ξπζκηζηνχλ νη πφξνη ηεο ζχλδεζεο 

θαηά ηξφπν απνδνηηθφ. Ρν MAC επίπεδν ζρεδηάδεηαη γηα λα ππνζηεξίμεη PTM. Ρν MAC επίπεδν είλαη 

connection-oriented. Πηελ είζνδν ηνπ δηθηχνπ, θάζε ζηαζκφο ζπλδξνκεηψλ δεκηνπξγεί κηα ή 

πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο πέξα απφ ζηηο νπνίεο ηα δεδνκέλα δηαβηβάδνληαη πξνο θαη απφ ην ζηαζκφ 

βάζεο. Ρν επίπεδν MAC ζρεδηάδεη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ζχλδεζεο θαη παξέρεη δηάθξηζε ζηελ 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Δθηειεί ιεηηνπξγίεο πξνζαξκνγήο ζπλδέζεσλ θαη απηφκαηνπ αηηήκαηνο 

επαλάιεςεο (Automatic Repeat Request - ARQ) γηα λα δηαηεξήζεη ηα Bit Error Rates (BER) 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ έμνδν δεδνκέλσλ. Ρν MAC επίπεδν ρεηξίδεηαη επίζεο ηελ είζνδν δηθηχσλ 

ζηνπο ζηαζκνχο ζπλδξνκεηψλ πνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ απφ ην δίθηπν, θαη απηφ εθηειεί έξγα 

δεκηνπξγίαο PDU. 

ηαλ εγθαζηδξχεηαη κία ζχλδεζε, ν ρξήζηεο θαη ην ππνδίθηπν, δειαδή ν πειάηεο θαη ν θνξέαο, 

ζπκθσλνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν κνηίβν θίλεζεο γηα ην θχθισκα απηφ. Κεξηθέο θνξέο απηφ 

νλνκάδεηαη Ππκθσλία Δπηπέδνπ πεξεζηψλ. ζν ν πειάηεο ππαθνχεη ζηελ ζπκθσλία, ζηέιλνληαο 

παθέηα κφλν κε βάζε ην ζπκθσλεκέλν ζπκβφιαην, ν θνξέαο ππφζρεηαη λα ηα παξαδίδεη φια 

εγθαίξσο. Ζ κνξθνπνίεζε θίλεζεο κεηψλεη ηελ ζπκθφξεζε θαη βνεζά έηζη ηνλ θνξέα λα 

πινπνηήζεη ηελ ππφζρεζή ηνπ. Νη ζπκθσλίεο απηέο δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο γηα ηηο κεηαθνξέο 

αξρείσλ, έρνπλ φκσο κεγάιε ζεκαζία γηα ηα δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο ηηο ζπλδέζεηο 

ήρνπ θαη βίληεν, φπνπ ππάξρνπλ απζηεξέο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

Πην ππνεπίπεδν ηεο αζθάιεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη θξππηνγξαθία γηα λα δηαηεξεζνχλ κπζηηθά φια ηα 

δεδνκέλα πνπ κεηαδίδνληαη. Θξππηνγξαθνχληαη κφλν ηα σθέιηκα θνξηία ησλ πιαηζίσλ θαη φρη νη 

θεθαιίδεο. Ξαξαθάησ αλαιχνληαη ηα ηξία ππνζηξψκαηα ηνπ MAC επηπέδνπ [3.20], [3.23] . 

Yπνεπίπεδν ζύγθιηζεο εμαξηώκελν από ηελ ππεξεζία 

Ρν ππνεπίπεδν ζχγθιηζεο ή γηα ιφγνπο ζπληνκίαο CS ππνεπίπεδν, αξρηθά αληηζηνηρίδεη ή θαιχηεξα 

κεηαζρεκαηίδεη δεδνκέλα πνπ ιακβάλεη απφ ην ζεκείν πξφζβαζεο ππεξεζίαο SAP (θαη πνπ έρνπλ 

ζηαιζεί απφ ην επίπεδν δηθηχνπ) ζε MAC SDU (ζε ηχπνπ MAC παθέηα δεδνκέλσλ ππεξεζίαο). Πηε 

ζπλέρεηα απηά ηα «ηξνπνπνηεκέλα» δεδνκέλα ιακβάλνληαη κε ηε ζεηξά ηνπο απφ ηo θνηλφ ηκήκα 

ππνεπηπέδνπ MAC (MAC CPS) κέζσ ηνπ MAC SAP.Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο αληηζηνίρεζεο δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλεη θαη‟ αξρήλ ηαμηλφκεζε ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη απφ ην 

επίπεδν δηθηχνπ κε βάζε θάπνηεο παξακέηξνπο θαη αληηζηνίρεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ζσζηή ππεξεζία ηνπ MAC CPS θαζψο θαη κε κία ηαπηφηεηα ζχλδεζεο (CID) ψζηε λα νξηζηεί 

κνλνζήκαληα ε ζχλδεζε. Κεξηθέο θνξέο είλαη πηζαλφλ λα εθαξκνζηνχλ αθφκα PHS ζπλαξηήζεηο 

ζηα δεδνκέλα, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν λα απνκαθξχλνπλ θάπνηα δεδνκέλα πνπ εκθαλίδνληαη δχν 

θφξεο θαη έηζη ε κεηαθνξά απφ έλα επίπεδν ζην άιιν λα γίλεη κε κεγαιχηεξε επθνιία. 

Απφ ηα παξαπάλσ πνπ αλαθέξακε θαίλεηαη φηη ην CS ππνεπίπεδν απνηειεί έλαο είδνο δηεπαθήο κε 

πνιιά δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια. Αλαιπηηθφηεξα νη ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί θαίλνληαη παξαθάησ: 

 Γέρεηαη απφ ην ακέζσο πςειφηεξν επίπεδν παθέηα δεδνκέλσλ πξσηνθφιινπ (PDU). 

 Ραμηλνκεί απηά ηα PDU. 

 Δπεμεξγάδεηαη ηα PDU αλ απηφ είλαη απαξαίηεην αλάινγα κε ην ηξφπν πνπ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί. 

 Κνηξάδεη ηα CS PDU‟s ζηα θαηάιιεια ζεκεία πξφζβαζεο ππεξεζίαο (SAP). 

Ζ κνλάδα πιεξνθνξίαο SDU καδί κε ηελ επηθεθαιίδα (πνπ ηνπνζεηείηαη θάζε θνξά απφ ην 

αληίζηνηρν επίπεδν) ζπληζηνχλ ηε κνλάδα πιεξνθνξίαο PDU. 
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Τπνεπίπεδν Θνηλό ηκήκα 

Έλα δίθηπν ηνπ νπνίνπ ε ιεηηνπξγία βαζίδεηαη ζε έλα κέζν επηθνηλσλίαο, πξέπεη λα δηαζέηεη 

κεραληζκνχο λα δηαρεηξίδεηαη απηφ ην κέζν θαη λα ην κνηξάδεη ζηνπο θφκβνπο ηνπ. Πηε πεξίπησζε 

ηνπ πξσηνθφιινπ WiMAX ην ππνεπίπεδν MAC CPS αλαιακβάλεη ην έξγν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

θαλαιηνχ. Ρν θαηέβαζκα δεδνκέλσλ απφ ην BS ζην ρξήζηε γίλεηαη κε κία PTM ινγηθή. Έηζη ην 

WiMAX ιεηηνπξγεί κε έλα θεληξηθφ BS θαη κία θεξαία πνιιαπιψλ ηνκέσλ, ε νπνία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο πνιιαπινχο ηνκείο παξάιιεια. Γηα κία ζπγθεθξηκέλε 

ζπρλφηεηα θαλαιηνχ θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, φινη νη ρξήζηεο ιακβάλνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα. 

Γηα απηφ αθξηβψο ην ιφγν έλαο BS εθπέκπεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (κε ζπγθεθξηκέλε 

ζπρλφηεηα θαλαιηνχ) θαη ζηα κελχκαηα απάληεζεο ζπγθξαηεί ηηο δηεπζχλζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

ηνκέα γηα κειινληηθή επηθνηλσλία. 

Πηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε νη SS, κνηξάδνληαη ην θαλάιη επηθνηλσλίαο κε ην BS, κε βάζε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. Βαζηθφο παξάγνληαο βέβαηα είλαη θαη νη ππεξεζίεο πνπ δεηνχλ. Πε θάζε 

ηνκέα νη ρξήζηεο «ππαθνχλ» έλα πξσηφθνιιν κεηάβαζεο, έηζη ψζηε αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαλαιηνχ λα κπνξεί λα επηηεπρζεί νη εμππεξέηεζε φισλ ησλ ρξεζηψλ. 

πάξρνπλ πέληε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ κεραληζκνί ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ αλεβάζκαηνο δεδνκέλσλ 

ζηνλ BS. Νη κεραληζκνί είλαη ζαθψο νξηζκέλνη απφ ην πξσηφθνιιν έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη 

θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο πξντφλησλ WiMAX λα βειηηψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα πξντφληα ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηερληθψλ πνπ νξίδνπλ νη παξαπάλσ κεραληζκνί. Ρν MAC CPS 

δεκηνπξγεί ζπλδέζεηο γηα λα δηαρεηξηζηεί ην θαλάιη. Απηφ εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία θαη εμαζθαιίδεη 

πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Ζ ζχλδεζε γίλεηαη σο εμήο. Θάζε θνξά πνπ έλα SS εγθαζίζηαηαη ζην 

δίθηπν, ηφηε ακέζσο δεκηνπξγείηαη κηα ζχλδεζε κε απηφλ γηα λα είλαη δπλαηή ε ξνή ππεξεζηψλ. Νη 

ζπλδέζεηο απαηηνχλ ελεξγή ζπληήξεζε. Απηή ε ζπληήξεζε βέβαηα εμαξηάηαη θαη απφ ην ηχπν ηεο 

ππεξεζίαο πνπ ζπλδέεηαη. Γηα παξάδεηγκα θάπνην ηχπνη ππεξεζηψλ δελ απαηηνχλ ελεξγή 

ζπληήξεζε ηεο ζχλδεζεο αθνχ έρνπλ ζηαζεξφ εχξνο δψλεο γηα θάζε παθέην δεδνκέλσλ, ζε 

αληίζεζε κε άιιεο ππεξεζίεο πνπ απηφ κεηαβάιιεηαη δπλακηθά. Ρέινο λα πνχκε φηη ε ζχλδεζε 

ηεξκαηίδεηαη είηε απφ ην BS είηε απφ ην SS . 

Δπίηεπμε ζχλδεζεο 

Γηα λα επηηεπρζεί ε ζχλδεζε θάζε SS έρεη κηα 48-bit θαζνιηθή δηεχζπλζε φπσο νξίδεηαη απφ ηελ 

ΗΔΔΔ γηα ην πξφηππν 802.16. Απηή ε δηεχζπλζε νξίδεη κνλνζήκαληα ην SS απφ έλα ζχλνιν 

πξντφλησλ δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ. Δπίζεο ε εγγξαθή απηήο ηεο δηεχζπλζεο γίλεηαη θαηά ηε 

εγθαηάζηαζε κηαο ζχλδεζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία επηθχξσζεο κεηαμχ BS θαη SS. Ζ 

ζχλδεζε κεηαμχ ελφο BS θαη ελφο SS ηαπηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ελφο CID 16 bit, ν νπνίνο είλαη ν 

θσδηθφο θάζε ζχλδεζεο. Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ SS ηξεηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ SS θαη ηνπ BS 
αξρηθνπνηνχληαη γηα θάζε θαηεχζπλζε ( SS → BS, BS→ SS). H βαζηθή ζχλδεζε ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ην BS MAC θαη ην SS MAC γηα αληαιιαγή κηθξψλ ζε κέγεζνο, επεηγφλησλ, MAC κελπκάησλ 

δηαρείξηζεο. Απφ ηηο δχν άιιεο ζπλδέζεηο ε κία ραξαθηεξίδεηαη σο πξσηεχνλ θαη ε άιιε σο 

δεπηεξεχνλ. Ζ πξσηεχνλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην BS MAC θαη ην SS MAC γηα αληαιιαγή κεγάισλ, 

φρη ηφζν επεηγφλησλ απφ άπνςε ρξφλνπ κελπκάησλ. Ρέινο ε δεπηεξεχνλ ζχλδεζε αλαθέξεηαη ζε 

κελχκαηα αθφκα πην αλζεθηηθά ζην ρξφλν. 

Τπνεπίπεδν ηδησηηθόηεηαο 

Ρν ππνεπίπεδν αζθάιεηαο παξέρεη κπζηηθφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηνπ WiMAX αζχξκαηνπ επξπδσληθνχ 

δηθηχνπ. Απηφ ην επηηπγράλεη απνθξχπηνληαο ηηο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηα SS θαη BS. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα ν ζηαζκφο βάζεο απνηξέπεη ηελ αλαξκφδηα πξφζβαζε ζε δεδνκέλα κε ην λα 

θξππηνγξαθεί ηηο ξνέο δεδνκέλσλ απφ δηάθνξεο ππεξεζίεο θαηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ. Ρν 

ππνεπίπεδν αζθάιεηαο ρξεζηκνπνηεί έλα πξσηφθνιιν δηαρείξηζεο θιεηδηνχ ηχπνπ πειάηε-

εμππεξεηεηή φπνπ ν BS πνπ έρεη ην ξφιν ηνπ εμππεξεηεηή, ειέγρεη ηε δηαλνκή ηνπ 

θξππηνγξαθεκέλνπ πιηθνχ ζηνλ πειάηε πνπ είλαη ν SS. 

Άιια πξόηππα 802.16 

Ρν IEEE 802.16 απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ππνπξφηππα. Ρα πξφηππα απηά αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. Νη θχξηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηά είλαη ζε πνηεο 
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ζπρλνηηθέο κπάληεο δνπιεχνπλ θαζψο θαη πνηα νκάδα εξγαζίαο (TG) αλαπηχζζεη ην ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν. Αθφκα κέρξη ζήκεξα θάπνηα ππνπξφηππα δελ έρνπλ νινθιεξσζεί. 

Πηελ αξρηθή ηνπ έθδνζε ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.16 ιεηηνπξγνχζε ζηελ δψλε ζπρλνηήησλ 10-66 

GHz. Πηηο παξαπάλσ ζπρλφηεηεο ε επηθνηλσλία κεηαμχ δχν ζηαζκψλ επηηπγράλεηαη κφλν φηαλ νη 

ζηαζκνί απηνί βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο νπηηθήο επαθήο. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία πεξηγξάθεηαη ζην 

ππνπξφηππν ΗΔΔΔ 802.11c. Ζ αλάγθε γηα επηθνηλσλία κεηαμχ ζηαζκψλ πνπ δελ βξίζθνληαη ζε 

νπηηθή επαθή ήηαλ ην θίλεηξν γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ππνπξνηχπνπ ΗΔΔΔ 802.16a. Ρνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2003 ην πξφηππν επεθηάζεθε ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαη ζηηο ζπρλφηεηεο απφ 2-11 GHz φπνπ ζηηο 

ζπρλφηεηεο απηέο ήηαλ δπλαηή ε δεκηνπξγία ζπλδέζεσλ ρσξίο νπηηθή επαθή πνκπνχ θαη δέθηε. 

Ρν ππνπξφηππν ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία απηή νλνκάζηεθε ΗΔΔΔ 802.16a. Ρα πξψηα 

πξντφληα WiMAX ηα νπνία ζήκεξα είλαη δηαζέζηκα ζηελ αγνξά αθνινπζνχλ ζηελ κεγαιχηεξε ηνπο 

πιεηνςεθία ην ππνπξφηππν απηφ. 

Θαζψο ε πνιππινθφηεηα ησλ εθαξκνγψλ πνπ δηαδίδνληαη πάλσ απφ έλα αζχξκαην δίθηπν νινέλα 

θαη απμάλεη, ε πνηφηεηα ππεξεζίαο πάλσ απφ ηέηνηα δίθηπα γίλεηαη έλαο πνιχ θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηάδνζε βίληεν ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν απαηηεί απφ ην δίθηπν ζπλζήθεο πνιχ ρακειήο θαζπζηέξεζεο κεηάδνζεο. Γηα απηφ ην ιφγν, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε αλάγθε γηα πνηφηεηα ππεξεζίαο νξίζηεθε ην ππνπξφηππν ΗΔΔΔ 

802.16d. Ζ έλσζε ησλ ππνπξνηχπσλ ΗΔΔΔ 802.11 a, c, d φξηζε ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.16- 2004 ην 

νπνίν πεξηγξάθεη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ επηκέξνπο ππνπξνηχπσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

γηα ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο 2-66 GHz. 

Ρν πξφηππν ΗΔΔΔ 802.26-2004 νξίδεη ηελ επηθνηλσλία ρξεζηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζε έλα 

θειί ην νπνίν θαιχπηεηαη απφ έλα BS. ηαλ θάπνηνο ρξήζηεο θηλεζεί ζε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη 

εθηφο πεξηνρήο θάιπςεο ηνπ BS ε ζχλδεζε ράλεηαη. Ρν ππνπξφηππν ΗΔΔΔ 802.16e εηζάγεη θαη 

πεξηγξάθεη ηελ έλλνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ απφ έλα BS ζε άιιν. Πην ππνπξφηππν απηφ 

νξίδεηαη φηη έλαο θηλεηφο ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα εμππεξεηείηαη απφ ην δίθηπν αθφκα θαη 

αλ θηλείηαη κε ηαρχηεηεο νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ηα 120 ρικ/ψξα. 

Πξόηππν 802.16e 

Ρν 802.16e έγηλε απνδεθηφ ζηεο 23 Πεπηεκβξίνπ ηνπ 2003. Ρν πξφηππν απηφ ζηφρεπε ζηνπο 

θηλεηνχο ρξήζηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ ηε ζχλδεζε ηνπο αθφκα θαη φηαλ θηλνχληαη 

απφ 70 έσο 93 κίιηα ηελ ψξα θαη ζην αζχξκαην δηαδίθηπν. Ζ λέα απηή ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα 

πξφζδηδε ην 802.16e γεληθά ζην πξφηππν 802.16 ιέγνληαλ θηλεηή αζχξκαηε επξπδσληθή 

πξφζβαζε ή MBWA. Πθνπφο απηήο ηεο λέαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ήηαλ λα κπνξεί ην 802.16e λα 

ππνζηεξίμεη θαη θηλεηνχο ζηαζκνχο ζπλδξνκεηψλ. Γειαδή ε βαζηθή δηαθνξά ηεο MBWA απφ ηελ 

BWA είλαη ε θηλεηηθφηεηα πνπ απηή πξνζθέξεη θαη ε ηαρχηεηα θάησ απφ ηελ νπνία ηα ζπζηήκαηα 

802.16e κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ. Νξίζηεθαλ ινηπφλ θάπνηα επίπεδα θηλεηηθφηεηαο. Απηά είλαη: 

 Πηαζεξή (0 ρικ/ψξα) 

 Ξεδνχ (πάλσ απφ 10 ρικ/ψξα) 

 Θαλνληθή ηαρχηεηα νρήκαηνο ( πάλσ απφ 100 ρικ/ψξα) 

 Ξνιχ κεγάιε ηαρχηεηα (πάλσ απφ 500 ρικ/ψξα) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ επίπεδα ηαρχηεηαο ην MBWA αλαθέξεηαη ζηηο δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο (πάλσ 

απφ 100, 500 ρικ/ψξα). Ρα MBWA ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ην λφκηκν θάζκα ζπρλνηήησλ θάησ 

ησλ 3.5 GHz. Δμαηηίαο ηεο ηαρχηεηαο πνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ, απηά ηα ζπζηήκαηα ρξεηάδεηαη 

λα είλαη ζηηβαξά ζηηο γξήγνξεο αιιαγέο πνπ ζα ζπκβαίλνπλ ζηα θαλάιηα κεηάδνζεο θαηά ηε 

θίλεζε. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή ζίγνπξα ζα επεξεάδεη θαη ζα δπζθνιεχεη ζε επίπεδν IP αθνχ ζα 

πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη δπλακηθά ε δξνκνιφγεζε παθέησλ θαηά ηε θίλεζε. Απηφ φπσο 

θαηαιαβαίλνπκε θάλεη θαη ηελ απζεληηθνπνίεζε πην δχζθνιε γηα ηα uplink/downlink παθέηα 

δεδνκέλσλ. 
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Γηα λα επηηεπρζεί ε θηλεηηθφηεηα απφ ην πξφηππν 802.16e εληζρχζεθε ην MAC θαη ην PHY επίπεδν, 

κεηψζεθε ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ππνζηεξίρηεθε ην Hand-off . 

MAC θαη PHY επίπεδν 

Γηα λα ππνζηεξηρζεί ε θηλεηηθφηεηα ην 802.16e πξφηεηλε βειηηψζεηο ζην MAC θαη ζην PHY επίπεδν. 

Νη πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ ήηαλ ζηελ αλάγθε γηα δηφξζσζε ηεο ελέξγεηαο, ζπρλφηεηαο θαη 

ρξνληζκνχ θαηά ηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ην ζηαζκφ βάζεο ζην ρξήζηε. Ζ αξρηθή πξφηαζε γηα 

ην θηλεηφ θπζηθφ επίπεδν ηνπ 802.16e, ήηαλ ε δφκεζε ελφο ζηηβαξνχ PHY πνπ ζα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζε δχζθνια θηλεηά πεξηβάιινληα, αιιά ζα κπνξεί λα ζπλππάξρεη κε ην OFDM 

θπζηθφ επίπεδν ηνπ 802.16a. Ρν πξνηεηλφκελν ινηπφλ θπζηθφ επίπεδν γηα ην 802.16e βαζίδεηαη 

ζηα OFDM/OFDMA. Απηή ε πξφηαζε θαη πξνζθέξεη ζπκβαηφηεηα κε ην 802.16a αιιά θαη ηελ 

απαξαίηεηε ζηηβαξφηεηα πνπ απαηηεί ε θηλεηηθφηεηα. 

Κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

Ζ νκάδα ηνπ MBWA παξαθηλήζεθε απφ ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηείηαη κπαηαξία γηα ην θηλεηφ 

ηεξκαηηθφ, έηζη ν SS ζα κεηψζεη ηελ ελέξγεηα πνπ ζα θαηαλαιψλεη θαζψο επίζεο δελ 

θαηαλαιψλεηαη ελέξγεηα φηαλ ν SS κέλεη αλελεξγφο. Δπίζεο ε νκάδα ηνπ MBWA έθαλε εηζαγσγή 

δχν «ηαρπηήησλ» θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ κία ήηαλ ε ηαρχηεηα αθχπληζεο (Awake speed) θαη ε 

άιιε ε ηαρχηεηα αλακνλήο (Sleep speed) κε ζθνπφ ηε κείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Ζ 

ηαρχηεηα αθχπληζεο είλαη φηαλ ν SS ιακβάλεη θαη ζηέιλεη PDU παθέηα κε θαλνληθφ ξπζκφ. 

Αληίζεηα ζηελ ηαρχηεηα αλακνλήο νχηε ζηέιλνληαη νχηε ιακβάλνληαη PDU θαη έηζη απαηηείηαη πνιχ 

ιίγε ελέξγεηα. Λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε ηαρχηεηα αλακνλήο έρεη δχν βαζηθέο παξακέηξνπο πνπ είλαη 

νη εμήο: o Sleep-interval: Ζ παξάκεηξνο απηή αλαθέξεηαη ζην δηάζηεκα πνπ ν SS κπαίλεη ζε 

ηαρχηεηα αλακνλήο κέρξη λα επαλέιζεη ζε ηαρχηεηα αθχπληζεο. Ρν δηάζηεκα απηφ εμαξηάηαη απφ 

αιγφξηζκν ν νπνίνο φκσο είλαη επέιηθηνο γηα θάζε SS αλάινγα κε ηε θίλεζε πνπ ππάξρεη ζην 

δίθηπν. o Listening-interval: Ζ παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία ν 

SS πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα κείλεη ζηε ηαρχηεηα αθχπληζεο ή ζα κεηαβεί ζηελ ηαρχηεηα 

αλακνλήο. 

Ζ δηαδηθαζία αιιαγήο απφ ηαρχηεηα αλακνλήο ζε αθχπληζεο (Δηθφλα 63) γίλεηαη σο εμήο. ηαλ ν 

SS δεηά απφ ην ζηαζκφ βάζεο λα κπεη ζε ηαρχηεηα αλακνλήο θαη κπεη ηειηθά ζε απηή, ηφηε ν SS 

ζα επηζηξέςεη ζε ηαρχηεηα αθχπληζεο φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Listening-interval ν SS ζα 

ειέγμεη ην ζηαζκφ βάζεο θαη δηαπηζηψζεη ηα εμήο. Αλ ππάξρνπλ PDU‟s πνπ πεξηκέλνπλ ν SS ζα 

κεηαβεί ζηε ηαρχηεηα αθχπληζεο. Αλ δελ ππάξρνπλ ηφηε ν SS ζα επηζηξέςεη ζηε ηαρχηεηα 

αλακνλήο. 

 

Δηθόλα 63 Αιιαγή από θαηάζηαζε αλακνλήο ζε θαηάζηαζε αθύπληζεο [3.30] 

 

Hand off 
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Ζ έλλνηα θαη ν ζηφρνο ηνπ Hand off είλαη λα επηηξέςεη θηλεηά SS λα κεηαθηλνχληαη κε επθνιία θαη 

ηαρχηεηα ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο θαη λα κελ ράλνληαη PDU θαηά ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ πεξηαγσγή θιήζεσλ (roaming) απφ έλα BS ζε άιιν, ε IP ζηνίβα πνπ 

βξίζθεηαη ζηε θνξπθή ηνπ MAC CS πξέπεη λα κέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηελ πεξηαγσγή θιήζεσλ. 

Πηφρνο ηνπ 802.16e είλαη θαη ην αζχξκαην δηαδίθηπν. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ινηπφλ ζε 

απηή ηε πεξίπησζε ην πξφηππν είλαη λα δηαηεξείηαη ε ζχλδεζε κε ην δηαδίθηπν θαη λα κελ αιιάδεη 

ε IP δηεχζπλζε αθφκα θαη αλ ην ηεξκαηηθφ αιιάμεη ηνπνζεζία. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ 

Δηθφλα 64. 

 

Δηθόλα 64 SS θαη Γηαδίθηπν [3.30] 

 

Πε έλα multi-hop δίθηπν ππάξρνπλ βέβαηα πνιιά δηαθνξεηηθά κνλνπάηηα. Πθνπφο ηνπ 802.16e 

είλαη λα βξεη ην θαιχηεξν κνλνπάηη κεηαμχ ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη ηεο πχιεο. Γηα λα γίλεη αληαιιαγή 

(απνζηνιή ή ιήςε) παθέησλ ζε κία γλσζηή IP φηαλ ππνζηεξίδεηαη ε θηλεηηθφηεηα πξέπεη λα 

νξηζηεί έλα κνλνπάηη. Απηφ ην κνλνπάηη πξέπεη λα αθνινπζεί ηε πνξεία ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη αλ είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη ην θαιχηεξν κνλνπάηη, δειαδή απηφ πνπ ζα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα. 

 

3.5. Αζύξκαηα Γίθηπα Wireless Wide Area Networks 

(WWANs) 

 

Ρν Mobile Broadband Wireless Access (MBWA), επίζεο γλσζηφ σο Mobile-Fi, είλαη 

νπζηαζηηθά ην πξφηππν IEEE 802.20. Ρν πξφηππν IEEE 802.20 είλαη βειηηζηνπνηεκέλν γηα ρξήζε 

κε ην πξσηφθνιιν IP αιιά θαη γηα roaming, ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Δίλαη 

νπζηαζηηθά κηα πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ integration κεηαμχ ησλ αζχξκαησλ 

δηθηχσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ δηθηχσλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ. Ρν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν 

ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ην πξφηππν IP, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα λέα αγνξά πέξα απφ ηα circuit-

θεληξηθά δίθηπα 2G θαη 2.5G. 

Ζ νκάδα εξγαζίαο γηα ην πξφηππν IEEE 802.20 δεκηνπξγήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2002. Δίρε σο 

ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα κηα απνδνηηθή packet-based δηεπαθή 

αέξνο, βειηηζηνπνηεκέλε γηα ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ πνπ βαζίδνληαη ζην IP πξφηππν. Ν ζηφρνο, 

ήηαλ λα επηηξέςεη ηελ δεκηνπξγία ελφο ρακεινχ θφζηνπο, αδηάιεηπηνπ, δηαιεηηνπξγηθνχ, always-

on δηθηχνπ αζχξκαηεο πξφζβαζεο, ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απξνβιεκάηηζηα νη 

ηερληθέο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ (vendors) [3.24]. 
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Ζ νκάδα IEEE 802.20 ζρεδίαζε έλα λέν PHY επίπεδν (Layer 1 protocol) θαζψο θαη έλα MAC/link 

επίπεδν (Layer 2 protocol) επηθεληξσκέλα γχξσ απφ ην IP packet Layer 3. Κπνξεί λα ιεηηνπξγεί 

ζε licensed κπάληεο ρακειφηεξα απφ ηα 3.5GHz, κε αθηίλεο θπηηάξσλ 15 km ή θαη πεξηζζφηεξν. 

Ρν IEEE 802.20 κπνξεί λα ιεηηνπξγεί αθφκα θαη εάλ νη θηλεηέο κνλάδαο έρνπλ ηαρχηεηεο κέρξη θαη 

250 km/h. 

Αληηζέησο κε ην WiMAX, ην νπνίν ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ IEEE 802.16 θαη 

εμειίρζεθε μεθηλψληαο απφ πξψηκεο 802.16 ηερλνινγίεο, ην 802.20 ή αιιηψο Mobile-Fi 

ζρεδηάζηεθε εμ‟ αξρήο σο κηα ηερλνινγία πνπ ζα ππνζηεξίμεη ππεξεζίεο αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο 

πνιχ κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο. Πθνπεχεη λα ππνζηεξίμεη ηαρχηεηεο κέρξη θαη 250 km/h θαη κε 

κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ ηα 260 Mbps ζηελ licensed πεξηνρή ζπρλνηήησλ θάησ απφ 

ηα 3.5 GHz [3.25]. Πηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα OFDM, MIMO 

(multiple-input and multiple-output), θαη beam-forming (ηερληθή επεμεξγαζίαο ζήκαηνο γηα 

θαηεπζπληηθή κεηάδνζε θαη ιήςε ζήκαηνο). Κέρξη πνιχ πξφζθαηα ε δηαδηθαζία πξνηππνπνίεζεο 

ζπλερηδφηαλ απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο IEEE 802.20, θαη κφιηο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 απεδέρζε ηελ 

πξφηαζε ηεο εηαηξείαο Kyocera Corporation θαη ην ζχζηεκα ηεο πνπ βαζίδεηαη ζε iBurst 

ηερλνινγία, (625k-MC mode), σο ην λέν πξφηππν γηα ην IEEE 802.20. 

 

3.5.1. IEEE 802.20 

Αο δνχκε φκσο θάπσο πην αλαιπηηθά, ζην ηη ζθνπεχεη ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ IEEE 802.20 [3.26]. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο IEEE 802.20 ήηαλ ε δεκηνπξγία θαη ν θαζνξηζκφο ελφο PHY θαη ελφο MAC 

επηπέδνπ ζηελ δηεπαθή αέξα, γηα ηελ απξφζθνπηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα αζχξκαησλ επξπδσληθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ παθέηα δεδνκέλσλ θαη ηα νπνία ζπζηήκαηα: 

 

 Ιεηηνπξγνχλ ζε licensed κπάληεο έσο θαη 3.5 GHz. 

 πνζηεξίδνπλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ αλά ρξήζηε, ηνπιάρηζηνλ 1 Mbps. 

 πνζηεξίδνπλ θηλεηηθφηεηα κε ηαρχηεηα κέρξη 250 Km/h. 

 Θαιχπηνπλ θχηηαξα αθηίλαο ηνπιάρηζηνλ φζν θαη ηα αληίζηνηρα ζε MAN δίθηπα. 

 Πηνρεχνπλ ζε απνδνηηθφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ θάζκαηνο, ζηελ δηαηήξεζε ζε ζηαζεξφ 

επίπεδν ησλ ξπζκψλ κεηάδνζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ελεξγψλ ρξεζηψλ, αιιά ζε κεγαιχηεξα 

κεγέζε απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. 

 

Έλαο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο νκάδαο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζεη κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία 

πξνηππνπνίεζεο ζηελ δεκηνπξγία ελφο νηθνλνκηθά απνδνηηθνχ, νηθνλνκηθνχ ζε ρξήζε θάζκαηνο, 

always on θαη δηαιεηηνπξγηθνχ αζχξκαηνπ επξπδσληθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ γηα: 

 

 Θηλεηή θαη αδηάιεηπηε ζχλδεζε ζην Internet 

 πνζηήξημε εθαξκνγψλ Internet 

 Ξξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ελδνεπηρεηξεζηαθψλ δηθηχσλ Intranets 

 Ξξφζβαζε ζε ηζηνζειίδεο κε multimedia πεξηερφκελν 
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Κε ηα παξαπάλσ, νπζηαζηηθά γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ην θελφ πνπ ππάξρεη απφ ηα 

ππφινηπα 802.xx πξφηππα πνπ λαη κελ πξνζθέξνπλ πςεινχο ξπζκνχο δεδνκέλσλ αιιά δελ 

ππνζηεξίδνπλ πςειή θηλεηηθφηεηα, αιιά θαη απφ ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο ηα νπνία 

πξνζθέξνπλ πςειή θηλεηηθφηεηα αιιά ρακεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Ζ δπλαηφηεηα  

ηνπ αζχξκαηνπ κέζνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ αλέθηθην απφ 

ηα ελζχξκαηα δίθηπα. Ζ θηλεηηθφηεηα έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά επηηπρήο, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη 

θαη απφ ηελ ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ narrow-band ζπζθεπψλ. Ζ αζχξκαηε επξπδσληθή 

πξφζβαζε βαζηδφκελε ζε IP, μεθιεηδψλεη φιν ην πεξηερφκελν ηνπ Internet ζην θνηλφ κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο αγνξάο κε φινπο εθείλνπο ηνπο ρξήζηεο εθαξκνγψλ θαη 

ππεξεζηψλ βαζηδφκελσλ ζε IP. 

Ζ IEEE 802 πξαγκαηνπνίεζε ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο θαη δηαδηθαζίεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο 

θαηά ηελ άλνημε ηνπ 2002, φπνπ ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη απφ 45 νξγαληζκνχο νη νπνίνη 

ππνζηήξημαλ αλνηρηά ην φιν εγρείξεκα. Δπίζεο, εμαζθαιίζηεθε θαη ε ππνζηήξημε θαη άιισλ 

νκάδσλ πξνηππνπνίεζεο φπσο νη 3GPP θαη ε 3GPP2 κε ζηφρν λα πξνεηνηκαζηεί κηα δηεπαθή 

ζχλδεζεο ησλ MBWA κε ηα δίθηπα 3G. 

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο είλαη ζην ζχζηεκα πνπ ζα πξνθχςεη λα ππάξρεη κηα ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζην θφζηνο ηνπ ηεξκαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο ππνδνκήο ηνπ δηθηχνπ, πνπ ζα είλαη εθάκηιιν ησλ 

θπηηαξηθψλ δηθηχσλ ηειεθσλίαο, ψζηε λα ελζαξξπλζεί ε καδηθή εμάπισζε ησλ αζχξκαησλ 

ππεξεζηψλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. Γεδνκέλνπ φηη νη ζηαζκνί βάζεο εμππεξεηνχλ κεγάιν αξηζκφ 

θηλεηψλ κνλάδσλ, ην θφζηνο ηνπ δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ κεηαθπιχεηαη θαη δηακνηξάδεηαη ζε φινπο 

ηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο, ε επξεία εμάπισζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε δηαζχλδεζε ηνπ κε άιια δίθηπα πνπ 

ζα βαζηζηεί ζηελ IP – θεληξηθή ηνπ ζρεδίαζε, ζα επηηξέςεη ηελ αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ηνπ. 

Ρα 5 θξηηήξηα πνπ έζεζε ε IEEE 802.20 PD-03 γηα ην λέν ζχζηεκα είλαη ε ζπκβαηόηεηα κε άιια 

ζπζηήκαηα, ε ζπλύπαξμε κε άιια ζπζηήκαηα ζε γεηηνληθέο κπάληεο ζπρλνηήησλ, ε δηαθξηηή 

ηαπηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ηερληθή επάξθεηα θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο. Ξαξαθάησ εμεηάδνληαη πην αλαιπηηθά: 

 

 πκβαηόηεηα. Ρν λέν πξφηππν ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ IEEE 802. Νπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε ζα πξέπεη λα δηθαηνινγεζεί θαη λα 

επεμεγεζεί. Ρν πξφηππν ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ελφο Management Information 

Base (MIB) πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηα PHY θαη MAC επίπεδα. 

 πλύπαξμε. Δπεηδή ην πξφηππν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγεί ζε licensed θάζκα, ζα πξέπεη φια 

ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ζπλχπαξμε κε άιια πξφηππα ζην θάζκα λα ππφθεηληαη ζηνπο 

ζρεηηθνχο θαλφλεο ηεο άδεηαο ρξήζεο ηνπ θάζκαηνο. 

 Γηαθξηηή Σαπηόηεηα. Ζ IEEE 802 δελ έρεη πξνο ην παξφλ θάπνην άιιν project πνπ λα 

ζρεηίδεηαη κε ηφζν πςειή θηλεηηθφηεηα. Νπζηαζηηθά ην MBWA πξφηππν ζα παξέρεη ζην 

θνηλφ δίθηπν πξφζβαζεο ην νπνίν ζα ην δηαρεηξίδεηαη θάπνην third party, ελψ ν ρξήζηεο ζα 

θάλεη ρξήζε ηνπ WAN δηθηχνπ κέζσ ελφο δηθηχνπ πξφζβαζεο φηαλ ζα είλαη ζε θίλεζε. Ζ 

νκάδα 802.20 έρεη έξζεη ζε επαθή κε ηηο ππφινηπεο 802 νκάδεο εξγαζίαο. 

 Σερληθή επάξθεηα. Ζ επάξθεηα απφ απηή ηελ άπνςε ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη ήδε απνδεηρζεί 

απφ proprietary ζπζηήκαηα ηα νπνία ήδε ιεηηνπξγνχλ επηηπρεκέλα. Ρν πξφηππν ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο φπσο frequency hopping, OFDM, πξνεγκέλεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο 

ζήκαηνο φπσο adaptive antennas θαζψο θαη θπηηαξηθή αξρηηεθηνληθή. ιεο νη παξαπάλσ 

ηερλνινγίεο έρνπλ επηηπρψο δνθηκαζηεί ζην παξειζφλ θαη ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε 

άιια πξφηππα ησλ δηθηχσλ LAN/MAN. Ρέινο, ην γεγνλφο φηη εκπνξηθά, θπηηαξηθά 

αζχξκαηα δίθηπα έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ζηελ κπάληα πνπ είλαη licensed γηα mobile 

services, απνδεηθλχεη φηη ηερληθή επάξθεηα ζε ηέηνηνπ είδνπο ιχζεηο ππάξρνπλ. 
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 Οηθνλνκηθή βησζηκόηεηα. Νη παξάγνληεο θφζηνπο γηα ηεο θηλεηέο ππεξεζίεο είλαη εδψ θαη 

θαηξφ γλσζηνί θαη θαηαλνεηνί. Ζ απμαλφκελε εγθαηάζηαζε δηθηχσλ αιιά θαη δήηεζε 

αζχξκαησλ ππεξεζηψλ θαλεξψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ελφο ηέηνηνπ project. Ζ 

πξνζπκία ησλ επελδπηψλ λα θάλνπλ επηπιένλ επελδχζεηο ζε εμνπιηζκφ ζηα ππάξρνληα 

δεκφζηα δίθηπα ελδπλακψλεη ηελ θαζηέξσζε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ ζπλνιηθά. Ζ 

πξνηεηλφκελε ιχζε ζθνπεχεη λα πξνζθέξεη θαιχηεξν ζπληειεζηή θφζηνπο / απφδνζεο απφ 

φηη ηα ππάξρνληα θηλεηά δίθηπα, θαζψο είλαη βαζηζκέλε ζε κεηαγσγή παθέησλ θαη 

ζρεδηαζκέλε γηα βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ δηαζέζηκνπ θάζκαηνο. πεξεζίεο δεδνκέλσλ πνπ 

νη απαηηήζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ αηρκέο, κπνξνχλ αλ δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα απφ 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ κεηαγσγή παθέησλ. Ρα θφζηε εγθαηάζηαζεο ζα 

πεξηνξηζηνχλ κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ ζηαζκψλ βάζεο θαη εμαιείθνληαο 

ηελ αλάγθε γηα ρξήζε πιάλνπ ζπρλνηήησλ. Ζ κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζκψλ βάζεο ζα 

πξνθχςεη κέζα απφ ηελ εμππεξέηεζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ρξεζηψλ αλά ζηαζκφ, θάηη ην 

νπνίν ζα επηηεπρζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηεπαθήο αέξνο κε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ζπρλνηήησλ κε κέηξν 1 ή ιηγφηεξν θαζψο θαη κε άιιεο ηερληθέο. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

ζπρλνηήησλ κε ζπληειεζηή 1 ή ιηγφηεξν ζεκαίλεη φηη εμαθαλίδεηαη ε αλάγθε γηα frequency 

planning. 

 

Ππλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ γηα ην MBWA παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα 

15. 

 

Πίλαθαο 15 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ πξνηύπνπ γηα MBWA [3.31] 

 

Ρν λέν πξφηππν ζα παξέρεη [3.27]: 

 

 πνζηήξημε real-time θαη non-real time εθαξκνγψλ. 

 Ππλερή, αδηάιεηπηε ζχλδεζε. 

 Θαζνιηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπρλνηήησλ. 

 πνζηήξημε ελδν-ηερλνινγηθνχ (802.xx) roaming θαη handoff, π.ρ. απφ MBWA ζε WLANs. 
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 Αδηάιεηπην ελδν-θπηηαξηθφ θαη ελδν-ηνκεαθφ handoff. 

 πνζηήξημε QoS απφ άθξε ζε άθξε ζην επίπεδν ηνπ Core Network 

 Policy-based 

 πνζηήξημε ηφζν ηνπ IPv4 φζν θαη ηνπ IPv6 enabled QoS 

 πνζηήξημε πνιιαπιψλ MAC θαηαζηάζεσλ πξσηνθφιισλ κε δπλαηφηεηα γξήγνξεο 

ελαιιαγήο κεηαμχ θαηαζηάζεσλ. 

 Γξήγνξε δηαρείξηζε πφξσλ ηφζν γηα ην uplink φζν θαη γηα ην downlink. 

 Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ ρξήζηε: ππνζηήξημε απηφκαηεο επηινγήο βέιηηζηνπ ξπζκνχ 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο θαη πεξηνξηζκνχο. 

 πνζηήξημε ζεκαηνδνζίαο γηα mutual authentication. 

 Γπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο κε ηα ππάξρνληα θπηηαξηθά ζπζηήκαηα. 

 Αλνηθηέο δηεπαθέο κεηαμχ νπνησλδήπνηε νληνηήησλ ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο 

εθκεηαιιεπηνχλ νη πάξνρνη θαη νη θαηαζθεπαζηέο γηα δεκηνπξγία ππεξεζηψλ. 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ην 802.20 ζα είλαη έλα πξφηππν πνπ ζα ππνζηεξίδεη ην 

πξσηφθνιιν IP θαη επίζεο ζθνπφο είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα ππάξρνληα 3G θπηηαξηθά 

ζπζηήκαηα. Ξαξαθάησ ζηελ Δηθφλα 65 παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν αλαθνξάο γηα πξφζβαζε κε 

mobile IP ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 3GPP2. 

 

Δηθόλα 65 Κνληέιν αλαθνξάο γηα πξόζβαζε κε Mobile IP 3GPP2 P.S0001-A [3.31] 
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Πηελ επφκελε Δηθφλα 66 παξνπζηάδνληαη νη δχν πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθέο, ε αξρηηεθηνληθή 

Pure IP ηεο 802.20 θαη ηε All IP ηεο 3GPP2. 

 

Δηθόλα 66 Οη δύν πξνηεηλόκελεο αξρηηεθηνληθέο Pure IP θαη All IP [3.31] 

 

Ρέινο φπσο πξναλαθέξζεθε ην πξσηφθνιιν 802.20 θηινδνμεί λα θαιχςεη ην θελφ πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ ηνπ mobile WiMAX (802.16e) θαη ησλ 3G δηθηχσλ. Νη δηαθνξέο αιιά θαη νη επηθαιχςεηο 

ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα 16. 

 

Σύπνο Γηθηύνπ 802.16e 802.20 3G 

End User 

High data rate fixed 

wireless user with 

adjunct mobility 

service 

Fully mobile, high 

throughput data user 

Voice user requiring 

data services 

Symmetric data 

services 

Symmetric data 

services 

Highly asymmetric 

data services 

End-user devices for 

fixed subscribers 

(CPE) and PC Cards 

for mobile devices 

End-user devices 

initially PC Card 

enabled data devices 

End user devices 

initially data enabled 

handsets 

Support of low-latency 

data and real time 

Support of low-latency 

data services 

Lack of support for low 

latency services 
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voice services 

Service Provider 

Evolving off Fixed 

Wireless service 

providers and WISPs 

adding mobility as 

enhancement to 

service offering 

Wireless Data Service 

provider – Greenfield 

start or evolving 

Cellular carrier 

Cellular voice service 

provider evolving to 

data support 

Local/Regional 

mobility and roaming 

support 

Global mobility and 

roaming support 

Global mobility and 

roaming support 

Technology 

Extensions to 802.16a 

MAC & PHY 

New PHY & MAC 

optimized for packet 

data and adaptive 

Antennas 

W-CDMA, cdma2000 

Optimized for and 

backwards compatible 

with fixed stations 

Optimized for full 

mobility 

Evolving of GSM or IS-

41 

Licensed bands 2-6 

GHz 

Licensed bands below 

3.5 GHz 

Licensed bands below 

2.7 GHz 

Typical Channel BW 

>5 MHz 

Typical Channel BW < 

5 MHz 

Typical Channel BW < 

5 MHz 

Packet oriented 

architecture 

Packet oriented 

architecture 

Circuit oriented 

architecture – evolving 

to packet on the 

downlink 

Channelization and 

control for multimedia 

services with QoS 

Channelization and 

control for mobile 

multimedia services. 

Mobile- IP Based 

Channelization and 

control optimized for 

mobile voice services. 

MAP/SS7 based 

High efficiency data 

uplinks and downlinks 

High efficiency data 

uplinks and downlinks 

Medium efficiency 

data downlinks, low 

efficiency uplinks 

Low Latency 

architecture 

Low latency data 

architecture 

High latency data 

arch. 

Πίλαθαο 16 Ζ ζρέζε ηνπ IEEE 802.20 κε ηα ππόινηπα πξόηππα [3.25] 

 

ύγθξηζε κε ην WiMAX 

Ρφζν ην WiMAX φζν θαη ην 802.20 ρξεζηκνπνηνχλ ην δεχγνο ησλ πξνηχπσλ OFDM-MIMO, ηα νπνία 

έρνπλ θαζηεξσζεί σο ε θχξηα ηερλνινγία γηα ηα κειινληηθά θπηηαξηθά ζπζηήκαηα κεηαγσγήο 

παθέησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμειίμεσλ ζηα 3GPP θαη ζηα 3GPP2. 

Ξαξφηη ν ξπζκφο κεηάδνζεο θαη ε αθηίλα δξάζεο είλαη κφλν ηα κηζά απφ φηη ζην Mobile WiMAX, to 

Mobile-Fi είλαη εθ θχζεσο πεξηζζφηεξν “mobile”, θαζψο παξνπζηάδεη θαζπζηέξεζε (latency) ην 
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πνιχ 10 milliseconds (ελψ ηα 500 milliseconds είλαη ην standard γηα ηηο 3G επηθνηλσλίεο) θαη 

κπνξεί λα δηαηεξεί ηελ ζχλδεζε αθφκα θαη ζε ηαρχηεηεο 250 km/h, ελψ ην WiMAX έρεη φξην ηα 

100km/h. Έηζη ην Mobile-Fi απνηειεί αληαγσληζηή ηφζν γηα ην WiMAX φζν θαη γηα ηα 3G 

ζπζηήκαηα. 

Δπεηδή ρξεζηκνπνηεί πην θνηλέο κπάληεο ζπρλνηήησλ κέρξη ηα 3.5GHz, παξέρεη θαιχηεξε 

ππνζηήξημε γηα mobility, handoff, θαη roaming. Δλψ ην Mobile WiMAX ζηνρεχεη νπζηαζηηθά ζηνλ 

θηλεηφ ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί πεξπαηψληαο έλα laptop ή έλα PDA ππνζηεξίδνληαο ηαρχηεηεο 

κέρξη 100km/h, ην Mobile-Fi ζηνρεχεη ζε παξνρή ππεξεζίαο ζε πνιχ πςειφηεξεο ηαρχηεηεο. 

κσο, ην Mobile-Fi ζα ρξεηαζηεί λα μεπεξάζεη πνιιά πξνβιήκαηα. Ρν πξψην απφ απηά είλαη φηη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε licensed κπάληεο ρακειφηεξεο απφ ηα 3.5GHz. Έλα άιιν πξφβιεκα 

είλαη ε εμέιημε ηνπ Mobile-Fi πζηεξεί ζε ζρέζε κε ην WiMax θαηά δπν πεξίπνπ ρξφληα. Δπίζεο, αλ 

θαη ζεηηθφ, είλαη αθφκα αβέβαην ην αλ ζα ππάξμεη καδηθή αλάγθε γηα λα θαιπθζνχλ πεξηπηψζεηο 

κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο (250 km/h). Ρέινο, έλα πνιχ ζνβαξφ πξφβιεκα ζηελ εγθαζίδξπζε ηνπ 

Mobile-Fi είλαη φηη νη πάξνρνη αζπξκάησλ επηθνηλσληψλ, ην βιέπνπλ σο αληαγσληζηηθφ πξφηππν ζε 

ζρέζε κε 3G ηελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ έρνπλ δαπαλήζεη ηεξάζηηα πνζά φρη κφλν γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ησλ αδεηψλ ρξήζεο ησλ ζπρλνηήησλ αιιά θαη ζε εμνπιηζκφ δηθηχνπ. ινη απηνί νη παξάγνληεο 

κπνξεί λα ζεκαίλνπλ φηη ζε θάπνηα ρξφληα ην Mobile-Fi κπνξεί αθφκα λα κελ είλαη θαζνιηθφ 

πξφηππν ελψ αληηζέησο ην WiMax κπνξεί λα είλαη. 

 

3.5.2. iBurst 

Ρν ζχζηεκα iBurst ηεο Kyocera, ή αιιηψο HC-SDMA, απνηειεί έλα MBWA ζχζηεκα ην νπνίν έρεη 

εκπνξηθή εθαξκνγή ζε πεξηζζφηεξεο απφ 10 ρψξεο θαη επίζεο έρεη γίλεη απνδεθηφ ζαλ πξφηππν 

απφ ηελ American National Standards Institute (ANSI) θαζψο θαη απφ ηελ International 

Telecommunication Union Radiocommunication Sector (ITU-R). 

Ρν ζχζηεκα iBurst είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα παξέρεη θηλεηή επξπδσληθή αζχξκαηε πξφζβαζε ζε 

φινπο ηνπο ζπλδξνκεηέο νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαη νπνπδήπνηε. Ρν ζχζηεκα ππφζρεηαη κηα 

αδηάιεηπηε, IP - θεληξηθή, πςειήο ηαρχηεηαο αζχξκαηε πξφζβαζε πνπ ζα παξέρεη δηακεηαγσγή 

παθέησλ κε ξπζκνχο πεξίπνπ 1Mbps (downlink) αλά ρξήζηε, ελψ παξάιιεια ζα δηαηεξεί ηελ 

θαζκαηηθή ηνπ απφδνζε, ηελ θάιπςε θαη ρσξεηηθφηεηα ηνπ. Ρν ζχζηεκα είλαη κνλαδηθά 

ζρεδηαζκέλν γχξσ απφ πνιιαπιέο θεξαίεο Adaptive Array Antenna (AAA) θαη ρξήζε ρσξηθήο 

επεμεξγαζίαο (Spatial Division Multiple Access - SDMA), ψζηε λα παξέρεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο 

κε θφζηε πνπ κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ καδηθή εθαξκνγή ηνπ θαη ηειηθά πηνζέηεζε ηνπ. Ρα 

θχξηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ηBurst πεξηγξάθνληαη παξαθάησ [3.28]. Νη 

πάξνρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην iBurst παγθνζκίσο, ζρεκάηηζαλ ην iBurst Association (iBA), έλα κε 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ πνπ είρε αλαιάβεη ηελ πξνψζεζε θαη εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο iBurst ψζηε 

λα γίλεη ε πξνηηκεηέα πιαηθφξκα ζηα πιαίζηα ηνπ MBWA. 

Τςειόο ξπζκόο κεηάδνζεο 

Ρν iBurst ζχζηεκα δηαζέηεη κηα δηεπαθή αέξνο πνπ ρξεζηκνπνηεί TDD/TDMA (Time Division 

Duplex/Time division Multiple Access) ηερληθέο γηα ηελ δνκή ηνπ frame. Ρν frame δηαηξείηαη ζε 3 

uplink πνπ αθνινπζνχληαη απφ 3 downlink slots ψζηε λα ππνζηεξίδεη πςειφηεξνπο ξπζκνχο 

κεηάδνζεο θαηά ην downlink. 

Νιεο νη κεηαδφζεηο uplink θαη downlink πξνγξακκαηίδνληαη κε ζηαζεξφ symbol rate ησλ 

500symbols/sec. Ρα θπζηθά θαη ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TDD/TDMA έρνπλ επηιεγεί θαη 

βειηηζηνπνηεζεί γηα απνδνηηθή κεηαθνξά ηεο IP πιεξνθνξίαο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε παξέρνληαο έηζη 

πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο ζηνπο θηλεηνχο ρξήζηεο. 

Απνδνηηθή ρξήζε ηνπ θάζκαηνο 
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Θαζψο νη ξαδηνπφξνη είλαη ζπάληνη, ε απνδνηηθή ρξήζε ηνπ θάζκαηνο απνηειεί πςειή 

πξνηεξαηφηεηα, Ρν iBurst ζχζηεκα έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα ελζσκαηψλεη φιεο ηηο state of the art 

ζρεηηθέο ηερλνινγίεο φπσο 

 Asymmetric TDD/TDMA frame designed for 625 kHz channelization 

 Adaptive Array Antenna Processing 

 Spatial Division Multiple Access 

 Adaptive Modulation and Coding 

Πεξηνρή Θάιπςεο 

Ρν iBurst ζχζηεκα παξέρεη κεγάιε πεξηνρή θάιπςεο κε ην λα κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο ηνπ Effective 

Isotropically Radiated Power (EIRP) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία Adaptive Array Antennas. 

Ξαξφηη ε αθηίλα θάιπςεο κπνξεί λα δηαθέξεη αλαιφγσο θαη κε ηελ ζπρλφηεηα ηνπ θνξέα, ηνπ 

χςνπο ηεο θεξαίαο ηνπ Πηαζκνχ Βάζεο, ηνλ ηχπν ηνπ ηεξκαηηθνχ, ηεο ηνπνινγίαο θαη ηεο 

ππθλφηεηαο ησλ θηηξίσλ, ην iBurst κπνξεί λα παξέρεη πεξηζζφηεξα απφ 850kbps ζην downlink ζε 

απφζηαζε 500m απφ ηνλ Πηαζκφ Βάζεο ζε κηα κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή θαη ζε απφζηαζε 1Km ζε 

αγξνηηθή πεξηνρή. Ιφγσ ηεο ρξήζεο TDD ε κέγηζηε αθηίλα ηνπ θπηηάξνπ απφ ηνλ Πηαζκφ Βάζεο 

είλαη ηα 12,75Km, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ ζήκαηνο. 

Always On 

Ρν ζχζηεκα παξέρεη always on ζχλδεζε ζην Internet θαη ππνζηεξίδεη ιεηηνπξγία handover κεηαμχ 

ησλ Πηαζκψλ Βάζεο. Ρα ηεξκαηηθά, αθνχ αλαγλσξηζζνχλ (απζεληηθνπνηεζνχλ) απφ ην δίθηπν, 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο Πηαζκνχο Βάζεο κε ηπραία αθνινπζία θαη ειέγρνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο ή / θαη ηελ ζπκθφξεζε ησλ Πηαζκψλ Βάζεο ψζηε λα δηαηεξήζεη ηελ ζχλδεζε κε ηνλ 

θαηάιιειν Πηαζκφ Βάζεο γηα φζν βξίζθνληαη εληφο ηεο εκβέιεηαο ηνπ δηθηχνπ. 

Απιή θαη νηθνλνκηθή ζύλδεζε ην Internet 

Ρν "πξνο ηα πίζσ" ελζχξκαην δίθηπν απφ ην iBurst ζχζηεκα, είλαη ζρεδηαζκέλν γηα IP θίλεζε. Νη 

Πηαζκνί Βάζεο κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ζην Internet κέζσ ethernet. νη Ξάξνρνη απφ εθεί θαη πέξα 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ηνλ θαηάιιειν δηθηπαθφ εμνπιηζκφ ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο πςεινχο 

ξπζκνχο κεηάδνζεο, ηελ κεγάιε θάιπςε θαη ηελ πςειή ρσξεηηθφηεηα πνπ παξέρεη ε δηεπαθή 

αέξνο ηνπ iBurst. 

Αζθάιεηα 

Ρν ζχζηεκα iBurst παξέρεη ηζρπξή αζθάιεηα γηα ηελ δηεπαθή αέξνο κε ρξήζε θξππηνγξάθεζεο θαη 

απζεληηθνπνίεζεο. Ζ απζεληηθνπνίεζε ηφζν γηα ηνπο Πηαζκνχο Βάζεο φζν θαη γηα ηηο ηεξκαηηθέο 

ζπζθεπέο βαζίδεηαη ζε ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αιγνξίζκνπο RSA. θαηά ηελ 

δηαδηθαζία απζεληηθνπνίεζεο, ν Πηαζκφο Βάζεο θαη ε Ρεξκαηηθή Ππζθεπή αληαιιάζζνπλ ηηο θνηλέο 

κπζηηθέο παξακέηξνπο ρξεζηκνπνηψληαο δεκφζηα θιεηδηά πνπ βαζίδνληαη ζε πξνεγκέλε 

θξππηνγξαθία. Νη θνηλέο απηέο κπζηηθέο παξάκεηξνη ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα καδηθή 

θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ κελπκάησλ ειέγρνπ. 

Θηλεηηθόηεηα 

Ρν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα κπνξεί θαη δηαηεξεί ηελ επηθνηλσλία αθφκα θαη φηαλ ε Ρεξκαηηθή 

Κνλάδα βξίζθεηαη ζε κεγάιε ηαρχηεηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε πνιιψλ classes 

δηακφξθσζεο θαη θαηάιιεισλ αιγνξίζκσλ γηα ηελ επηινγή θάζε θνξά ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο 

δηακφξθσζεο θαζψο θαη ηζρχνο εμφδνπ, ψζηε λα δηαηεξείηαη πάληα ην θαιχηεξν δπλαηφ ζήκα. 

Ιφγσ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ην iBurst κπνξεί θαη δηαηεξεί ηνπο πςεινχο ξπζκνχο κεηάδνζεο 

αθφκα θαη φηαλ ν ρξήζηεο κεηαθηλείηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα. 
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Δλψ νη απαηηήζεηο γηα αζχξκαηεο επξπδσληθέο ζπλδέζεηο ζπλερψο πιεζαίλνπλ, εληνχηνηο ην 

ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα απνηειεί έλα πεξηνξηζκέλν πφξν πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα 

βξεζνχλ ηξφπνη ψζηε λα γίλεη απνδνηηθή ρξήζε ηνπ ρσξίο λα ςαιηδίδεηαη φκσο ε πνηφηεηα ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο. Ρν iBurst γηα λα επηηχρεη απηφλ ηνλ ζηφρν ρξεζηκνπνίεζε πξνεγκέλεο 

ηερληθέο φπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ. Πε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθέξνπκε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε απηέο ηηο ηερληθέο. 

TDMA/TDD ζύζηεκα, αζύκκεηξε slot frame δνκή 

Πε έλα ηππηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 5Mhz θάζκαηνο, ην iBurst παξέρεη αζχξκαηε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ πάλσ απφ κνλφ carrier ησλ 625Khz ή πνιιαπιψλ (κέρξη 8) carriers ησλ 

625Khz ηαπηφρξνλα. Κε έλα TDMA/TDD frame κήθνπο 5ms, ππάξρνπλ 3 uplink slots θαη 3 

downlink slots, αιιά ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ uplink slots είλαη κηζή απφ απηή ησλ download slots, 

νδεγψληαο ζε έλα αζχκκεηξν TDD frame. Απηφ ην TDMA/TDD είλαη ζρεδηαζκέλν γηα πηζαλέο 

εθαξκνγέο ππφ θάζκα ζηελφ σο 625Khz κε έλα ζηαζεξφ baud rate  πνπ αληηζηνηρεί ζε 2f per 

symbol. Απηφο ν ζρεδηαζκφο έρεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 

 Ρν Uplink πξηλ ην Downlink επηηξέπεη ηε ρσξηθή παξνδηθή επεμεξγαζία πνπ απαηηνχλ νη 

adaptive antenna arrays ησλ Πηαζκψλ Βάζεο. 

 Ρν θάζκα ησλ 625Khz απινπνηεί ηελ εθηίκεζε θαλαιηψλ άξα θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

δηθηχνπ. 

 Ζ ρξήζε θαλαιηψλ ζηελψλ ζπρλνηήησλ ειαρηζηνπνηεί ην latency. 

 

Ζ δηεπαθή αέξνο ηνπ iBurst ππνζηεξίδεη 9 θιάζεηο δηακφξθσζεο θαη θσδηθνπνίεζεο γηα ην 

downlink θαη 8 γηα ην uplink. ζνλ αθνξά ηηο downlink κεηαδφζεηο ε πςειφηεξε θιάζε 

δηακφξθσζεο είλαη 24QAM θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη 4bits/symbol, ελψ ζην uplink είλαη  

16QAM θαη κπνξεί λα κεηαθέξεη 3,5bits/symbol. Ππλεπψο, ε κέγηζηε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα 

κεηαδνζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο timeslot θαηά ην downlink θαη ην uplink είλαη: 

Downlink: (920κ/2κ) x 4 bits =1840 bits 

Uplink: (364κ/2κ) x 3.5bits =637 bits 

Αλ νη πιεξνθνξίεο ειέγρνπ δελ ιεθζνχλ ππφςε, ηφηε νη πνζφηεηεο γίλνληαη 1,768 bits γηα ην  

downlink θαη 576 bits γηα ην uplink. Ν ζρεδηαζκφο ηνπ iBurst πξσηνθφιινπ ππνζηεξίδεη αζξνηζηηθή 

ρξήζε κέρξη θαη 3 timeslots νπφηε ζε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε: 

Downlink: 1,768 bits x (1/5ms) x 3 slots = 1,060,8000 bps = 1.061 kbps 

Uplink: 576 bits x (1/5ms) x 3 slots = 345.600 bps = 346 kbps 

Σερληθή Adaptive Array Antenna 

Θάζε Πηαζκφο Βάζεο ηνπ iBurst ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή Adaptive Array Antenna καδί κε 

εμειηγκέλνπο αιγνξίζκνπο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο ψζηε λα ειέγρεη ηελ ηζρχ εθπνκπήο θαη ιήςεο 

ηνπ. Ν αιγφξηζκνο ειέγρεη ην πιάηνο θαη ηελ θάζε ησλ ζπκβφισλ πνπ ζα κεηαδνζνχλ, 

βαζηδφκελνο ζηελ ζπλέιημε ηνπ θάζε ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο απφ πνιιέο θεξαίεο. Ζ ηερληθή απηή 

έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Κεγηζηνπνηεί ηελ ηζρχ ηνπ ζήκαηνο κε ρξήζε "spatial temporal processing". 

 Δμαιείθεη ηηο παξεκβνιέο πξαγκαηνπνηψληαο κεδεληθά ζεκεία ζηηο θαηεπζχλζεηο ησλ 

αλεπηζχκεησλ ζεκάησλ. 
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Απηά ηα δπλακηθά ραξαθηεξηζηηθά βειηηψλνπλ ην επίπεδν ηνπ αξρηθνχ ζήκαηνο ελψ κεηψλνπλ ηηο 

παξεκβνιέο. 

Σερληθή Spatial Division Multiple Access 

Γηα λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε απφδνζε ηνπ θάζκαηνο, ην ζχζηεκα iBurst ππνζηεξίδεη ηε κέζνδν 

πνιιαπιήο πξφζβαζεο Space Division 

Multiple Access, ε νπνία επαλαρξεζηκνπνηεί ην θάζκα αθνχ πνιππιέμεη ηα ζήκαηα βάζεη ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ. ηαλ πξαγκαηνπνηεζεί ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο θαηεπζπληηθήο θεξαίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή adaptive array antenna, ην θάζε ηεξκαηηθφ ζα απνιακβάλεη 

ηθαλνπνηεηηθή απφξξηςε παξεκβνιψλ νπφηε θαη ζα δηαηεξείηαη ην επηζπκεηφ ζήκα. Παλ 

απνηέιεζκα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ ίδηνπ θνξέα θαη ηνπ ίδηνπ timeslot γηα πάλσ απφ κία 

ζπλφδνπο επηθνηλσλίαο. Κηα ηππηθή iBurst εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηεί 12 θεξαίεο θαη πινπνηεί 3 

ρσξηθά θαλάιηα ην κέγηζην. Παλ απνηέιεζκα έλα ζχζηεκα κε εχξνο δψλεο 5Mhz ζα κπνξεί λα 

δηαρεηξίδεηαη 72 streams κεηάδνζεο δεδνκέλσλ: 

(8 carriers) x (3 time slots) x (3 spatial channel) = 72 stream 

Υζηφζν, έλαο απφ ηνπο 8 θνξείο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά δεδνκέλσλ ειέγρνπ ηνπ θαλαιηνχ, 

ζπλεπψο ηα streams γίλνληαη 69. πσο φκσο έρεη πξναλαθεξζεί ην ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζζέηεη 

έσο θαη 3 streams ζε 3 slots ψζηε λα επηηχρεη κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη 24 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηηπγράλνπλ ηνλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο ηαπηφρξνλα. 

Adaptive δηακόξθσζε θαη θσδηθνπνίεζε 

Ζ Adaptive δηακφξθσζε θαη θσδηθνπνίεζε θαλαιηνχ, καδί κε ηνλ έιεγρν ηζρχνο γηα ην uplink θαη 

downlink, παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αμηφπηζησλ κεηαδφζεσλ. πάξρνπλ 9 θιάζεηο δηακφξθσζεο 

θαη θσδηθνπνίεζεο πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ην downlink θαη 8 γηα ην uplink. Ν ζηφρνο είλαη ην 

ζχζηεκα λα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε θιάζε γηα θάζε πεξίπησζε, αθφκα θαη ζε πεξηβάιινλ πςειψλ 

δηαιείςεσλ, θάηη πνπ ηη επηηπγράλεη ζπγθξίλνληαο θάζε 2 frames (10ms) ην SNR (Signal to Noise 

Ratio) θαη ην RSSI (Receive Signal Strength 

Indicator). 

 

Ππλνπηηθά, φια ηα παξαπάλσ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη έλα ηππηθφ iBurst ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί έλα εχξνο δψλεο 5MHz, είλαη πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ θάζκαηνο 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ζχζηεκα. Ν κέγηζηνο ξπζκφο κεηάδνζεο είλαη 1,061 kbps γηα ην 

downlink θαη 346 kbps γηα ην uplink, παξέρνληαο έηζη έλα throughput 32.361Mbps αλά Πηαζκφ 

Βάζεο, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

Max cell Throughput (downlink) 1.061kbps x 21 + 707kbps x 3 = 24.402kbps 

Max cell Throughput (uplink) 346kbps x 21 + 231kbps x 3 = 7.959kbps 

Max cell Throughput (total) 24.402kbps +7,959kbps =32.361kbps 

 

Θαζψο ην δηαζέζηκν θάζκα ζε κηα ηππηθή εγθαηάζηαζε είλαη 5MHz, ζεσξεηηθά ε απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη 

32.361kbps/5MHz =6.47bps/sec/Cell 
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Δηθόλα 67 Ζ ζέζε ηνπ iBurst αλάκεζα ζηηο ππόινηπεο ηερλνινγίεο [3.32] 
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Δηθόλα 68 ύγθξηζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ iBurst κε άιιεο ηερλνινγίεο [3.32] 
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Δηθόλα 69 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπ iBurst ζε ζρέζε κε ηηο 

αληαγσληζηηθέο ηερλνινγίεο [3.32] 

 

3.6. πκπεξάζκαηα 

Ζ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχκε κε νπνηνλδήπνηε απφ απφζηαζε απνηεινχζε αλεθπιήξσην φλεηξν 

ηεο αλζξσπφηεηαο γηα πνιχ θαηξφ. Κε ηηο πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, θαη ηελ ρξήζε ηνπ 

αέξα σο θπζηθφ κέζν κεηαθνξάο πιεξνθνξίαο, κπνξεί πιένλ λα επηηξαπεί απηνχ ηνπ είδνπο ε 

επηθνηλσλία. Νη αζχξκαηεο ηερλνινγίεο, απνηεινχλ πηα ηελ βάζε γηα ηελ πινπνίεζε δηθηχσλ 

δεδνκέλσλ κε ρακειφ θφζηνο, επθνιία ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. πσο δείμακε 

θαη ζην ζπγθεθξηκέλν Θεθάιαην, ππάξρνπλ πνιιά είδε αζχξκαησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ, 

μεθηλψληαο απφ δίθηπα γηα ρξήζε εληφο γξαθείνπ π.ρ. ηα WPANs πνπ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο 

φπσο ην Bluetooth θαη νη ππέξπζξεο, ηα WLANs κε θπξηφηεξν εθθξαζηή ην 802.11 WiFi γηα ρξήζε 

ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ηα WMANs θαη θπξίσο ηνπ WiMAX πνπ απμάλνπλ θαηά 

πνιχ ηελ αθηίλα δξάζεο, έσο θαη ηα WWANs κε ηα MBWA θαη ην iBurst. 

Ρα δίθηπα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο κεγάιεο ηαρχηεηεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη παξέρνπλ 

αθηίλεο απφ κεξηθά κέηξα έσο ρηιηφκεηξα. κσο ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηελ 

θάιπςε πνπ παξέρνπλ ηα θπηηαξηθά ζπζηήκαηα ηειεθσλίαο, ηα θαζηζηά ελ κέξεη ειιηπή. Απηφο 

είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζήκεξα θηλνχκαζηε πξνο ηε ζχγθιηζε ησλ θπηηαξηθψλ ηειεθσληθψλ 

δηθηχσλ, θαη ησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ ζε έλα ελνπνηεκέλν δίθηπν πνπ ζα ππνζηεξίδεη εθαξκνγέο 

πνιπκέζσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φπσο ηε κεηάδνζε θσλήο θαη video, κε εγγπεκέλν Quality of 

Service (QoS). 
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ 4 – ΑΤΡΚΑΣΑ ΓΗΘΣΤΑ ΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΩΛ 4G 

4.1. Δηζαγωγή 

Ρελ ηειεπηαία δεθαεηία, παξαηεξήζεθε φηη ην κέζν θέξδνο αλά ρξήζηε ησλ ζπζηεκάησλ 2G 

κεησλφηαλ ζπλερψο νπφηε νη πάξνρνη έπξεπε λα εληνπίζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ λέεο ππεξεζίεο 

ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο ζηαζεξή. Απηφ επεηεχρζε κε ηελ είζνδν ησλ 

multimedia ππεξεζηψλ ζηα θηλεηά δίθηπα, νη απαηηήζεηο ησλ νπνίσλ νδήγεζαλ ζηα 3G δίθηπα. 

Αλ ην επφκελν κεγάιν βήκα ζηελ αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ είλαη ε πξνζθνξά πνιπκεζηθψλ 

ππεξεζηψλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, ηφηε ππάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα λα ππνζηεξηρζεί απηή. 

Δίηε ζα πξνθχςεη απφ ηα θπηηαξηθά ηειεθσληθά δίθηπα, αθνχ απηά ήδε ππνζηεξίδνπλ 

θηλεηηθφηεηα (mobility) ζε επξείεο πεξηνρέο, είηε ζα πξνθχςεη πξνζζέηνληαο mobility ζην Internet, 

αθνχ ζε απηφ βξίζθνληαη νη ξίδεο απηψλ ησλ πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ρν πξφβιεκα πξνζζήθεο θηλεηηθφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο Internet, κπνξεί λα επηκεξηζηεί ζε ηξία 

ζηάδηα: απνδέζκεπζε ηνπ ηεξκαηηθνχ, δηαρείξηζε ησλ ηεξκαηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ελ θηλήζεη θαη 

θιηκάθσζε / εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζε πξαγκαηηθά δίθηπα ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ πνιιά 

ηεξκαηηθά. 

Υο γλσζηφλ, έλα WLAN επηηξέπεη νπζηαζηηθά ηελ απνδέζκεπζε ηνπ ηεξκαηηθνχ απφ ηελ ελζχξκαηε 

ππνδνκή, αιιά απηφ απφ κφλν ηνπ δελ πξνζθέξεη ζεκαληηθή θηλεηηθφηεηα πέξα ηπρφλ απφ ην 

domain ελφο αζχξκαηνπ WLAN subnet. Γειαδή, ην πξσηφθνιιν IEEE802.11 απνηειεί νπζηαζηηθά 

ην αζχξκαην ππνθαηάζηαην ηνπ Ethernet, δειαδή ην IP πξσηφθνιιν «παίδεη» πάλσ απφ ηνλ αέξα, 

ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί σο θπζηθφ κέζν. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ WLAN εθαξκφδεηαη πιένλ φπσο 

αλαιχζακε θαη ζην Θεθάιαην 3, θαη ζηα MAN δίθηπα κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο πξσηνθφιισλ 802.16, 

απμάλνληαο έηζη ηελ αθηίλα δξάζεο ζε 30 κίιηα θαη παξέρνληαο ππεξεζία παξφκνηα κε ηελ DSL 

αιιά κέζσ ηεο δηεπαθήο αέξα. Δπίζεο, πνιχ ζχληνκα ηφζν ην 802.16 φζν θαη ην 802.20 ζα 

ππνζηεξίδνπλ θηλεηηθφηεηα θαη ζε πςειέο ηαρχηεηεο κεηαθίλεζεο (vehicular mobility). Ξαξά ην 

γεγνλφο φηη νη ιεπηνκέξεηεο πινπνίεζεο δηαθέξνπλ ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

αζχξκαησλ δηθηχσλ, ε ππεξεζία πνπ παξέρεηαη ζε επίπεδν IP παξακέλεη ε ίδηα. Νπζηαζηηθά, απηή 

είλαη ε παξνρή πςειψλ ξπζκψλ κεηάδνζεο παθέησλ δεδνκέλσλ. 

Ππλεπψο, δηθαίσο κεγάιν κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο πξνηππνπνίεζεο πνπ δηεμάγεηαη, έρεη 

επηθεληξσζεί ζην ιεγφκελν “All - IP” δίθηπν ή δηαθνξεηηθά 4G δίθηπν ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

ππνζηεξίδεη multimedia ππεξεζίεο. Νπζηαζηηθά, ε ινγηθή πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη εγθαηάζηαζε κηαο IP ππνδνκήο ε νπνία ζα ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο θξίθνο θαη 

backbone core network φισλ ησλ ππνινίπσλ αζχξκαησλ δηθηχσλ, είηε πξφθεηηαη γηα δίθηπα 

θπηηαξηθήο ηειεθσλίαο, είηε γηα αζχξκαηα δίθηπα δεδνκέλσλ δειαδή WPANs, WLANs, θαη 

WMANs. 

Κε ηελ ηαρεία εμάπισζε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ, ππάξρεη πιένλ πξφβιεςε γηα 

πινπνίεζε ησλ δηθηχσλ 4εο Γεληάο εληφο δεθαεηηψλ. Ρα ζπζηήκαηα 4G νπζηαζηηθά πξνζβιέπνπλ 

ζηελ αδηάιεηπηε ελνπνηεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ππαξρφλησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ φπσο ην 

GSM, ην WLAN θαη ην Bluetooth θαζψο επίζεο, θαη ηελ ππνζηήξημε πην πξνζσπνπνηεκέλσλ 

ππεξεζηψλ κε εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα θαη πνηφηεηα. Υζηφζν, ε κεηάβαζε απφ ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα ζηα 4G παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιεο πξνθιήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο φπσο ζηνπο 

Θηλεηνχο Πηαζκνχο, ζην θπξίσο ζχζηεκα αιιά θαη ζηηο ππεξεζίεο. 

Ρα 4G ζπζηήκαηα νπζηαζηηθά ζα είλαη έλα ζχλνιν εηεξνγελψλ αιιά IP-based δηθηχσλ, πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Νη ρξήζηεο 

δηαζέηνληαο έλα θαηάιιειν ηεξκαηηθφ ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ππφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

δηθηχσλ, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ππεξεζίεο νη νπνίεο ζα παξέρνληαη απφ ηα δηάθνξα αζχξκαηα 

δίθηπα. Γειαδή, ηα 4G ζπζηήκαηα δελ ζα είλαη κφλν ηειεπηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα αιιά επίζεο 

ζα παξέρνπλ ππεξεζίεο πνιπκέζσλ θα δεδνκέλσλ. Απηφ πξνυπνζέηεη βέβαηα ηελ χπαξμε 

ζηαζεξφηεηαο ζην ζχζηεκα θαη παξνρή πςεινχ ξπζκνχ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, ην 
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γεγνλφο φηη ε πξνζκνλή γηα ην 4G είλαη κεγάιε απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο νη νπνίνη έρνπλ φκσο 

δηαθνξεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη αλάγθεο, κεηαθξάδεηαη ζην φηη νη πάξνρνη ησλ λέσλ ππεξεζηψλ ζα 

πξέπεη λα ηηο ζρεδηάζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξνχλ λα είλαη παξακεηξνπνίεζηκεο θαη 

πξνζπνηεκέλεο βάζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαζελφο. Ρέινο, ηα 4G ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα παξνρήο ελνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ, δειαδή ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

ππεξεζίεο απφ δηάθνξνπο παξφρνπο ηαπηφρξνλα. Ν κειινληηθφο ρξήζηεο 4G κπνξεί γηα 

παξάδεηγκα λα αλαδεηά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηαηλίεο πνπ παίδνληαη ζηνπο θνληηλνχο 

θηλεκαηνγξάθνπο. Ζ ηεξκαηηθή ζπζθεπή ζα κπνξεί λα ζπλδέεηαη αζχξκαηα ζε δηάθνξα δίθηπα 

φπσο γηα παξάδεηγκα ζε δίθηπν GPS (ψζηε λα θαζνξίδεηαη ε ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ρξήζηε), WLAN 

(ψζηε λα ιάβεη previews ησλ ηαηληψλ πνπ παίδνληαη ζηηο αίζνπζεο), UMTS (γηα πξαγκαηνπνίεζε 

θιήζεο ζε θάπνηνλ απφ ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο). Πε απηφ ην παξάδεηγκα ν ρξήζηεο ζπλδέεηαη ζε 

ηξία δηαθνξεηηθά δίθηπα ηα νπνία δηαθέξνπλ ζε QoS, ζε πνιηηηθή αζθάιεηαο, ζε ξπζκίζεηο δηθηχνπ 

άξα θαη ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο, ζε ηξφπν ρξέσζεο θαη ηέινο ζε παξερφκελεο εθαξκνγέο. Ππλεπψο, 

ε ελνπνίεζε θαη παξνρή ηέηνησλ ππεξεζηψλ κέζσ ησλ κειινληηθψλ 4G δηθηχσλ, ζα απνιέζεη κηα 

επαλάζηαζε. Γηα ηελ κεηάβαζε φκσο απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ζηα 4G κε ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο απηά αλαθέξνληαη πην πάλσ, ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θάπνηεο πξνθιήζεηο. 

 

4.2. Πξνθιήζεηο θαηά ηελ ελνπνίεζε εηεξνγελώλ δηθηύωλ 

Γεληθά είλαη πην βνιηθφ λα ζπδεηάκε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο ζρεηηθέο ιχζεηο νκαδνπνηψληαο ηεο ζε 

ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο Θηλεηφο Πηαζκφο, θπξίσο ζχζηεκα θαη ππεξεζίεο. 

 

4.2.1. Θηλεηόο ηαζκόο 

Σεξκαηηθά Multimode 

Γηα λα κπνξέζεη ν ηειηθφο ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα επεξρφκελα αζχξκαηα δίθηπα 4G ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζηα δίθηπα 

κεηαβάιινληαο απηφκαηα ηηο εζσηεξηθέο ηνπο ξπζκίζεηο. Απηφ εμαθαλίδεη ηελ αλάγθε γηα ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ ηεξκαηηθψλ ε δηαθνξεηηθψλ εμαξηεκάησλ πάλσ ζε ηεξκαηηθά αλαιφγσο ηνπ δηθηχνπ 

ζην νπνίν ζα βξίζθεηαη ν ηειηθφο ρξήζηεο. Ν πην πνιιά ππνζρφκελνο ηξφπνο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ multimode ηεξκαηηθψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε δίθηπν, είλαη ε πηνζέηεζε 

ηεο πξνζέγγηζεο software radio. Ζ Δηθφλα 70 δείρλεη ην ζρέδην ελφο ηδεαηνχ software radio. 

 

Δηθόλα 70 Ο ηδεαηόο δέθηεο 

 

Ρν αλαινγηθφ ηκήκα ηνπ δέθηε απνηειείηαη απφ κηα θεξαία, έλα δσλνπεξαηφ θίιηξν (BPF) θαη έλαλ 

εληζρπηή (LNA). Ρν ιεθζέλ αλαινγηθφ ζήκα, ςεθηνπνηείηαη απφ ηνλ κεηαηξνπέα αλαινγηθνχ-

ςεθηαθνχ (ADC) ακέζσο κεηά απφ ηελ αλαινγηθή ηνπ επεμεξγαζία. Πηελ επφκελε θάζε 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα κνλάδα ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ζήκαηνο Digital Signal Processor (DSP), γηα 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ ζήκαηνο. 
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Γπζηπρψο, ε ππάξρνπζα ηερλνινγία δε καο επηηξέπεη λα πινπνηήζνπκε ηνλ ηδεαηφ ινγηζκηθφ δέθηε 

γηα θάζε ηχπν αζχξκαηνπ δηθηχνπ, ιφγσ ησλ παξαθάησ ηερλνινγηθψλ πξνβιεκάησλ.  Ξξψηνλ δελ 

είλαη δπλαηή ε χπαξμε κηαο κφλν θεξαίαο θαη ελφο κφλν LNA γηα ηελ εμππεξέηεζε κεγάινπ εχξνπο 

ζπρλνηήησλ (γηα ηελ θάιπςε ηνπ θάζκαηνο φισο ησλ ηχπσλ δηθηχσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 4G). Ζ 

κφλε ιχζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνιιαπιψλ αλαινγηθψλ ηκεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο κπάληεο ζπρλνηήησλ. Απηφ ζίγνπξα απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ην θπζηθφ κέγεζνο ηνπ ηεξκαηηθνχ. Ζ δεχηεξε πξφθιεζε είλαη φηη νη ππάξρνληεο ΑDSs δελ είλαη 

αξθεηά γξήγνξνη. Γηα παξάδεηγκα νη θπκαηνκνξθέο ησλ GSM θαη UMTS απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ 17 

bits αθξίβεηα κε πνιχ πςεινχο ξπζκνχο δεηγκαηνιεςίαο (πάλσ απφ 100 Msamples/sec). Γηα ηελ 

επίηεπμε απηήο ηεο αθξίβεηαο, ε ηαρχηεηα ηνπ πην γξήγνξνπ ADC πνπ ππάξρεη απηή ηε ζηηγκή,  

είλαη δχν ε ηξεηο ηάμεηο κεγέζνπο πην αξγή απφ ην απαηηνχκελν. Ρέινο, γηα ηελ πινπνίεζε 

δηεπαθψλ software radio πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ  ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ησλ αληηζηνίρσλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ φπσο κεηαηξνπή ζπρλφηεηαο, ςεθηαθφ filtering, spreading θαη despreading, ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ παξάιιεινη DSPs. Απηφ δεκηνπξγεί επίζεο πξνβιήκαηα φπσο 

πνιππινθφηεηα ησλ θπθισκάησλ θαη κεγάιε θαηαλάισζε ηζρχνο.   

Αλαθάιπςε Αζύξκαηνπ Γηθηύνπ 

Γηα λα γίλεη ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηέηαξηεο γεληάο, ηα λένπ ηχπνπ ηεξκαηηθά ζα πξέπεη λα 

κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν αζχξκαην ζχζηεκα. Πηα ππάξρνληα GSM ζπζηήκαηα, νη 

ζηαζκνί βάζεο πεξηνδηθά εθπέκπνπλ θαηάιιεια κελχκαηα ψζηε λα αλαθαιπθζνχλ απφ ηα 

ηεξκαηηθά. Υζηφζν,  απηή ε δηαδηθαζία ζα είλαη πνιχπινθε ζηα εηεξνγελή ζπζηήκαηα ηέηαξηεο 

γεληάο δηφηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο θαη ηα πξσηφθνιια πξφζβαζεο. Κηα 

πξνηεηλφκελε ιχζε είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε θαηάιιεισλ ξαδην-ζπζθεπψλ πινπνηεκέλεο κε 

ινγηζκηθφ, πνπ ζα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ γηα δηαζέζηκα δίθηπα. Κεηά ηνλ έιεγρν,  ζα κπνξνχλ λα 

θνξηψλνπλ ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη λα επαλαθαζνξίζνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο 

αλαιφγσο ηνπ επηιερζέληνο δηθηχνπ. Απηφ ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ, ε ζπζθεπή ζα κπνξεί λα ην 

αληιήζεη απφ ην δίθηπν. πάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ψζηε λα θαηεβάδεη ε ζπζθεπή ην 

θαηάιιειν ινγηζκηθφ. Ζ Δηθφλα 71 δίλεη έλα παξάδεηγκα ηνπ πσο έλα λένπ ηχπνπ ηεξκαηηθφ 

ζπλδεδεκέλν κε έλα WLAN, κπνξεί λα ειέγμεη γηα δηαζέζηκα αζχξκαηα δίθηπα. ηαλ ην ηεξκαηηθφ 

αλαθαιχςεη ηα δηαζέζηκα ζπζηήκαηα,  κπνξεί λα θαηεβάζεη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ θαη λα 

επαλαθαζνξίζεη ηε δηεπαθή software radio πνπ δηαζέηεη. πσο θαίλεηαη, ην ινγηζκηθφ ζα κπνξεί 

λα θαηεβεί γηα παξάδεηγκα απφ έλαλ PC εμππεξεηεηή, κηα θάξηα κλήκεο,  κηα έμππλε θάξηα,  ε 

αθφκα θαη over the air (OTA). Θάζε κηα κέζνδνο αλάθηεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, έρεη ηα δηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηαρχηεηα, ηελ αθξίβεηα, ηε θαηαλάισζε 

πφξσλ θαη ηελ επθνιία. 

 

Δηθόλα 71 Έλα multimode ηεξκαηηθό ζπλδεδεκέλν κε WLAN ζαξώλεη γηα λέα δίθηπα, 

θαη αλαθηά θαηάιιειν ινγηζκηθό ρεηξνθίλεηα ή απηόκαηα [4.30] 
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Ζ κέζνδνο OTA γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ είλαη ε πην επηζπκεηή θαζψο 

απειεπζεξψλεη ηνπο ρξήζηεο απφ ηελ αλάγθε ηεο αλάθηεζεο ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, θαη 

επίζεο ζα απινπνηνχζε εμαηξεηηθά θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ δηθηχνπ απφ πιεπξάο παξφρσλ. Έρνπλ 

πξνηαζεί δηάθνξνη ηξφπνη OTA γηα αλάθηεζε ησλ δεδνκέλσλ. Πε έλαλ απφ απηνχο ην ηεξκαηηθφ 

ηνπ ρξήζηε ζπλερψο παξαθνινπζεί έλα πξνθαζνξηζκέλν θαλάιη εθπνκπήο, (global pilot & 

downloading channel - GPDCH) ψζηε λα ειέγρεη γηα λέα δίθηπα. Κφιηο εληνπίζεη θάπνην, κπνξεί λα 

απνθαζίζεη θαηά πφζν ζα κεηαπεδήζεη ζε απηφ ή φρη. Ξαξφια απηά φκσο ζα πξέπεη λα ιπζνχλ 

πξνβιήκαηα φπσο ν ρξφλνο downloading θαη ε ρακειή ηαρχηεηα ηνπ GPDCH. 

Δπηινγή Αζύξκαηνπ πζηήκαηνο 

Κε ηελ ππνζηήξημε πνπ ζα παξέρνπλ ηα λέαο γεληάο ηεξκαηηθά ν ηειηθφο ρξήζηεο ζα κπνξεί λα 

επηιέμεη κεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ αζχξκαησλ δηθηχσλ γηα θάπνηα ζχλνδν επηθνηλσλίαο. Θαζψο θάζε 

δίθηπν έρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ δηθηχνπ θαη ηεο θαηάιιειεο 

ππεξεζίαο θαηά πεξίζηαζε, κπνξεί λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ απφδνζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

ρξήζε ησλ πφξσλ. Αθφκα πεξηζζφηεξν, ε θαηάιιειε επηινγή δηθηχνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ 

πνηφηεηα παξερφκελεο ππεξεζίαο πνπ απαηηείηαη ζε θάζε ζχλνδν. Υζηφζν, ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ δηθηχνπ γηα θάζε ζχλνδν επηθνηλσλίαο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε, θαζψο ε 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ δηθηχνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. Δπίζεο, απαηηείηαη 

επαξθήο γλψζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ θάζε δηθηχνπ πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε εθινγή ηνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη ε αθξηβήο θαηαλφεζε ησλ ππνζηεξηδφκελσλ ηχπσλ ππεξεζηψλ, ησλ 

ξπζκψλ κεηάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ησλ απαηηήζεσλ ζε QoS, ην θφζηνο επηθνηλσλίαο θαη νη 

πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. 

Έρνπλ παξνπζηαζηεί ιχζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεζνδνινγία επηινγήο δηθηχνπ, φπσο ε ρξήζε ελφο 

αιγνξίζκνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηηο πιεξνθνξίεο ζέζεο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ θφκβνπ αιιά θαη 

ησλ δηαζέζηκσλ ησλ άιισλ δηθηχσλ, νη πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, νη δηαζέζηκνη δηθηπαθνί πφξνη θαη 

νη απαηηήζεηο γηα έλα ειάρηζην επίπεδν QoS. 

 

4.2.2. ύζηεκα 

Θηλεηηθόηεηα Σεξκαηηθνύ 

Γηα λα κπνξέζεη έλα δίθηπν 4G λα παξέρεη ππεξεζίεο νπνηεδήπνηε θαη νπνπδήπνηε, είλαη 

απαξαίηεηε ε θηλεηηθφηεηα (mobility) ησλ ηεξκαηηθψλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

roaming κεηαμχ αζπξκάησλ δηθηχσλ, απαίηεζε πνπ πξνυπνζέηεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηεξκαηηθψλ 

κεηαμχ δηαθφξσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. πάξρνπλ 2 βαζηθά δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ ηεξκαηηθψλ: δηαρείξηζε ηεο ζέζεο θαη δηαρείξηζε handoff. Κε ηε δηαρείξηζε ζέζεο 

ην ζχζηεκα αληρλεχεη θαη εληνπίδεη κηα ηεξκαηηθή ζπζθεπή γηα πηζαλή δηαζχλδεζε. Δπίζεο, 

πεξηιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ηεξκαηηθά πνπ εθηεινχλ 

roaming, φπσο ην αξρηθφ θαη ην λέν θχηηαξν ζέζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ, πιεξνθνξίεο ηαπηνπνίεζεο 

θαη δπλαηφηεηεο QoS. Αληηζέησο, ε δηαρείξηζε ησλ handoff ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαηήξεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαηά ηελ δηελέξγεηα handoff. Ρν πξφηππν Mobile IPv6 (ΚΗPv6) απνηειεί έλα λέν 

πξσηφθνιιν γηα ηα αζχξκαηα ζπζηήκαηα. Πχκθσλα κε απηφ, θάζε ηεξκαηηθφ δηαζέηεη κηα IPv6 

home address. Θάζε θνξά πνπ ην ηεξκαηηθφ θηλείηε εθηφο ηνπ δηθηχνπ, ε home address παχεη λα 

ηζρχεη θαη ην ηεξκαηηθφ απνθηά κηα λέα δηεχζπλζε πνπ νλνκάδεηαη care-of address απφ ην δίθηπν 

πνπ έρεη επηζθεθζεί. Ζ αληηζηνηρία κεηαμχ ηεο home address θαη ηεο care-of address ελεκεξψλεηαη 

κε ηελ ρξήζε ελφο agent πίζσ ζην αξρηθφ δίθηπν ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε ζπλερήο επηθνηλσλία. 

Υζηφζν, απηέ νη δηαδηθαζίεο πξνθαινχλ αχμεζε ζηε θφξηηζε ηνπ δηθηχνπ, θαζπζηεξήζεηο ζην 

handover θαη απψιεηα παθέησλ δεδνκέλσλ. Απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη αθφκα πην δχζθνιν λα 

ιπζνχλ ζηα 4G ζπζηήκαηα, θαζψο εθηφο απφ ην νξηδφληην handoff ππάξρεη θαη ην θαηαθφξπθν 

φπσο δείρλεη ε Δηθφλα 72. 



 136 

 

Δηθόλα 72 Οξηδόληην θαη θαηαθόξπθν handoff 

 

Νξηδφληην handoff πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ην ηεξκαηηθφ κεηαθηλείηαη απφ ην έλα θειί ζην άιιν εληφο 

ηνπ ίδηνπ δηθηχνπ. Θαηαθφξπθν ραξαθηεξίδεηαη ην handoff φπνπ ην ηεξκαηηθφ κεηαθηλείηαη κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ (π.ρ. κεηαμχ UMTS θαη WLAN). Αθφκε πεξηζζφηεξν, ηα δίθηπα 4G 

ππνηίζεηαη φηη πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ πνιπκεζηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη επαίζζεηεο σο πξνο 

ηηο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαη ζπλεπψο νη κείσζε ηνπ επηπέδνπ QoS ιφγσ θαζπζηεξήζεσλ θαηά 

ην handover, δελ είλαη θαζφινπ επηζπκεηέο. Δπίζεο, ζεσξείηαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ππνινγηζζεί 

ε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ handoff, θαζψο ζε θάζε δίθηπν ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο θαζπζηεξήζεηο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο νη εξεπλεηέο έρνλ πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ 

έξεπλα λέσλ κεραληζκψλ ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα handoff κεηαμχ εηεξνγελψλ δηθηχσλ. 

Τπνδνκή Γηθηύνπ θαη QoS 

Κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηα ππάξρνληα αζχξκαηα ζπζηήκαηα ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα non IP-

based θαη ηα IP-based. Ξνιιά non IP-based ζπζηήκαηα είλαη βειηηζηνπνηεκέλα γηα ηελ κεηάδνζε 

θσλήο (π.ρ. GSM, CDMA2000 θαη UMTS), ελψ αληηζέησο ηα IP-based ζπζηήκαηα είλαη 

ζρεδηαζκέλα γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ (π.ρ. 802.11 WLAN θαη HIPERLAN). Πην αζχξκαην 

πεξηβάιισλ ησλ 4G ην πξφβιεκα ηεο ελνπνίεζεο απηψλ ησλ δχν ηχπσλ δηθηχσλ γίλεηαη θαλεξφ. 

Θα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ζέκαηα φπσο παξνρή QoS απφ άθξε ζε άθξε, παξφηη πξφθεηηαη γηα 

ζέκαηα εμαηξεηηθά δχζθνια, εηδηθά φηαλ κηιάκε γηα επαίζζεηεο εθαξκνγέο φπσο πνιπκεζηθέο 

ππεξεζίεο. 

Έηζη νη ηξέρνληεο ζρεδηαζκνί γηα QoS έρνπλ γίλεη κε βάζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. Γηα 

παξάδεηγκα ην 3G Partnership Project (3GPP) έρεη πξνηείλεη κηα θαηαλνεηή QoS αξρηηεθηνληθή γηα 

ην UMTS, πνπ παξέρεη QoS δπλαηφηεηεο κέζσ ησλ UMTS bearer services θαη επίζεο έρεη θαζνξίζεη 

θιάζεηο QoS θαη ηα αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε δηάθνξεο 

απαηηήζεηο ζε QoS. κσο, ε παξνρή QoS ζην UMTS κφλν, δελ ιχλεη ην πξφβιεκα ηνπ QoS απφ 

άθξε ζε άθξε, αθνχ ππάξρνπλ θαη άιινη ηχπνη δηθηχσλ πνπ εκπιέθνληαη. Γηα απηφ ην ιφγσ ε 

3GPP δηεξεπλά πην θνηλφρξεζηνπο ηχπνπο θαη αξρηηεθηνληθέο QoS. 

Αζθάιεηα θαη Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Νη απαηηήζεηο αζθαιείαο ησλ ζπζηεκάησλ 2εο θαη 3εο γεληάο έρνπλ αλαιπζεί ζηελ βηβιηνγξαθία ζε 

κεγάιν βαζκφ. Έρνπλ νξηζζεί δηάθνξα πξφηππα πνπ παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

αζθαιείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην GSM ην νπνίν παξέρεη αζθαιή κεηάδνζε θσλήο κεηαμχ 

ρξεζηψλ. Υζηφζν, ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο δελ επαξθνχλ γηα ηα δίθηπα 4εο γεληάο ηα 

νπνία απνηεινχληαη απφ εηεξνγελή δίθηπα κε μερσξηζηέο απαηηήζεηο ην θαζέλα. Ππλεπψο ην 

δεηνχκελν είλαη λα ππάξρεη επειημία ζηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο γηα απηφ πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ 

μεθηλήζεη απφ ηελ αξρή ηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ην Tiny SESAME πνπ απνηειεί έλα 
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ειαθξχ επαλαξπζκηδφκελν κεραληζκφ αζθαιείαο ν νπνίνο κπνξεί θαη παξέρεη αζθάιεηα ζε 

πνιπκεζηθέο ππεξεζίεο ή IP-based εθαξκνγέο ησλ δηθηχσλ 4G. 

Αλνρή θαικάησλ 

Πην παξειζφλ έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξνρή αλνρήο ζθαικάησλ ζηα ελζχξκαηα 

δίθηπα, ψζηε λα βειηησζεί ε αμηνπηζηία, ε δηαζεζηκφηεηα θαη γεληθά ε επηβίσζε ησλ δηθηχσλ. 

Υζηφζν, ε έξεπλα δελ έρεη πξνρσξήζεη ηφζν πνιχ φζνλ αθνξά ηα αζχξκαηα δίθηπα, παξφηη απηά 

είλαη νκνινγνπκέλσο πην επαίζζεηα. Έλα θπηηαξηθφ αζχξκαην δίθηπν είλαη ζρεδηαζκέλν κε 

ηνπνινγία πνπ δηαζέηεη πνιιά επίπεδα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπζθεπή, ην θχηηαξν, ην επίπεδν 

δηθηχνπ θ.α. Κηα ζεκαληηθή φκσο αδπλακία απηήο ηεο ηνπνινγίαο είλαη φηη αθφκα θαη έλα κφλν 

επίπεδν θαηαξξεχζεη ηφηε θαηαξξέεη φιν ην ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα αλ ππάξμεη πξφβιεκα ζε έλα 

ζηαζκφ βάζεο ελφο θπηηάξνπ, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα θαηαξξεχζεη φιν ην θχηηαξν. Ρα πξάγκαηα 

είλαη αθφκα ρεηξφηεξα αλ ππάξρνπλ πνιιέο ηέηνηεο ηνπνινγίεο φπσο ζηα ζπζηήκαηα 4G. Ππλεπψο, 

ηα ζπζηήκαηα αλνρήο ζθαικάησλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε πνιιέο παξακέηξνπο φπσο ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ, ε δηαρείξηζε ηνπ QoS, ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε θαηαλάισζε 

ηζρχνο θαη νη ξπζκνί ιαζψλ ζηηο ζπλδέζεηο ησλ δηαθφξσλ αζπξκάησλ δηθηχσλ. 

 

4.2.3. Τπεξεζίεο 

Πνιιαπινί Πάξνρνη θαη Κνληέια Υξέσζεο 

Πηε ζεκεξηλή ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά, ν πάξνρνη ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζρεηηθά απιφ ηξφπν ρξέσζεο 

ησλ πειαηψλ ηνπο. Ππλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη κηα πάγηα ρξέσζε αλαιφγσο ησλ ζπλδξνκεηηθψλ 

ππεξεζηψλ, ρξέσζε βάζεη φγθνπ δεδνκέλσλ, ρξέσζε βάζεη δηάξθεηαο θιήζεο θ.ι.π ψζηε λα 

πξνθχςεη ε ρξέσζε ηνπ πειάηε. Υζηφζν, ην γεγνλφο φηη ζηα ζπζηήκαηα 4G πξνβιέπεηαη λα 

ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ππεξεζηψλ κεηαθξάδεηαη ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ 

ρξέσζεο. Απηά ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο δελ ζα αλήθνπλ πιένλ 

ζε έλα κφλν πάξνρν αιιά ζα είλαη πηζαλφηαηα εγγεγξακκέλνη ζε ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη 

απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο παξφρνπο. Ππλεπψο, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα είλαη εμαηξεηηθά 

θνπξαζηηθφ γηα ηνλ ρξήζηε λα ζπλαιιάζζεηαη ζπλερψο κε φινπο ηνπο παξφρνπο θαη λα πιεξψλεη 

πνιινχο ινγαξηαζκνχο, ελψ αληηζέησο ε ρξήζε κηαο ππεξεζίαο δηακεζνιάβεζεο (broker service) 

ζα έιπλε ην πξφβιεκα. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, νη πάξνρνη πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ λέα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη λέεο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη εμίζσζε ηνπ 

ηξφπνπ ρξέσζεο ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ησλ παξφρσλ, δειαδή λα ρξεψλνπλ φινη βάζεη φγθνπ 

δεδνκέλσλ ή ρξφλνπ ή κε πάγηα ρξέσζε. 

Θηλεηηθόηεηα Υξήζηε 

Δθηφο απφ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ ππάξρεη θαη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε πνπ απνηειεί 

δήηεκα ζηελ δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο εληφο ηνπ δηθηχνπ. Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε 

επηθεληξψλεη πεξηζζφηεξν ζηελ θίλεζε ηνπ ρξήζηε παξά ζηελ θίλεζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο θαζψο 

θαη κε ππεξεζίεο πξνζσπνπνηεκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Ζ Δηθφλα 73 παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ 

παξάδεηγκα ηελ ιήςε ελφο πξνζσπηθνχ κελχκαηνο βίληεν. 
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Δηθόλα 73 Παξάδεηγκα θηλεηηθόηεηαο ρξήζηε [4.30] 

 

πσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα, φηαλ ππάξρεη έλα κήλπκα βίληεν γηα ηνλ ρξήζηε, αλεμαξηήησο ηνπ 

πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο ή ηνπ ηη ηεξκαηηθφ ρξεζηκνπνηεί, ην κήλπκα ζα απνζηαιεί ζε απηφλ, 

ζσζηά. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ απαηηείηαη κηα ππεξεζία πξνζσπνπνηεκέλνπ ιεηηνπξγηθνχ 

πεξηβάιινληνο, πνπ ζα επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ 

ηνπ ηεξκαηηθνχ ή ηνπ ηχπνπ δηθηχνπ. Ξξνο ην παξφλ ππάξρνπλ πνιιέο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ. Ζ πην δηαδεδνκέλε είλαη απηή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

mobile-agents, δειαδή εηδηθψλ ηκεκάησλ software πνπ μερσξηζηά, ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο νπνίνπο 

έρεη αλαηεζεί έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ. Νπζηαζηηθά, νη agents ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ. Δπίζεο θάζε ρξήζηεο αλήθεη ζε θάπνην 

home δίθηπν ην νπνίν δηαηεξεί ελεκεξσκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε απηφλ, φπσο ηελ ηξέρνπζα ζέζε 

ηνπ, ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θαη ηηο ηξέρνπζεο ξπζκίζεηο ηεο ηεξκαηηθήο ζπζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

ηαλ ν ρξήζεο κεηαθηλείηαη απφ ην home δίθηπν ζε θάπνην άιιν (visiting network), ν agent πνπ 

ηνπ αληηζηνηρεί ζα κεηαθηλεζεί επίζεο ζην λέν δίθηπν. πσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα ηεο Δηθφλαο, 

φηαλ θάπνηνο πξαγκαηνπνηεί κηα αίηεζε θιήζεο γηα ηελ ρξήζηε Mary, ν agent ηνπ θαινχληνο, 

θάλεη κηα αίηεζε ζην home δίθηπν ηεο Mary, γηα αλεχξεζε ηεο ζέζεο ηνπ agent ηεο. Ρν δίθηπν 

ειέγρεη ην ελεκεξσκέλν profile ηεο Mary θαη ζηέιλεη σο απάληεζε ην πνπ βξίζθεηαη ν agent ηεο. 

ηαλ ν agent ηνπ θαινχληνο εληνπίζεη ηελ ζέζε ηεο Mary, κπνξεί πιένλ λα επηθνηλσλήζεη απ‟ 

επζείαο κε ηνλ agent ηεο. Δλδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί agents γηα ηελ θάζε 

μερσξηζηή ππεξεζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο agent πνπ ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο assistants 

αλαιφγσο ηεο ππεξεζίαο π.ρ. user assistant, HTTP assistant θαη FTP assistant, ψζηε λα παξέρεη 

νπζηαζηηθά πξνζσπνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ζηνλ ρξήζηε. Βέβαηα, έρνπλ πξνηαζεί θαη άιιεο ιχζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ρξήζηε πνπ δελ βαζίδνληαη ζε mobile agent. 

Πηνλ Ξίλαθα 17 θαίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνηεηλφκελσλ 

ιχζεσλ κε ηηο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο Θηλεηφο Πηαζκφο, θπξίσο ζχζηεκα θαη ππεξεζίεο. 

 

Θαηεγνξία Πξόθιεζε Πξνηεηλόκελε Ιύζε 

Θηλεηόο ηαζκόο 

Multimode Ρεξκαηηθά Λα ζρεδηαζηεί έλα ηεξκαηηθφ 

πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε 

Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

πξνζέγγηζε ηνπ software 
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δηαθνξεηηθά αζχξκαηα δίθηπα 

θαη ζα μεπεξλνχλ πξνβιήκαηα 

φπσο κέγεζνο ζπζθεπήο, 

θφζηνο, θαηαλάισζε ηζρχνο 

θαη ζπκβαηφηεηα κε ηηο 

ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο. 

radio: δειαδή ην ηεξκαηηθφ ζα 

κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίδεη 

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ψζηε λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην εθάζηνηε 

δίθηπν [4.1]. 

Αλαθάιπςε Αζχξκαηνπ 

Γηθηχνπ 

Λα αλαθαιχπηεη ηα δηαζέζηκα 

αζχξκαηα δίθηπα κε ρξήζε 

επεμεξγαζίαο ζεκάησλ πνπ 

θηάλνπλ απφ ηα δηάθνξα 

δίθηπα. 

Απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε 

έλαξμε έξεπλαο γηα δίθηπα κε 

απηφκαην «θαηέβαζκα» ηνπ 

θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα 

θάζε ηχπν δηθηχνπ [4.2]. 

Δπηινγή Αζχξκαηνπ 

Ππζηήκαηνο 

Θάζε δίθηπν έρεη ηα δηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ δηθφ 

ηνπ ξφιν. Ν πνιιαπιαζηαζκφο 

ησλ αζπξκάησλ ηερλνινγηψλ 

θαζηζηά δχζθνιε ηελ επηινγή 

ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο 

γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή 

θαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία. 

Ζ επηινγή ηνπ αζπξκάηνπ 

δηθηχνπ κπνξεί λα γίλεη 

αληηζηνηρψληαο ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ρξήζηε ζε QoS θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο [4.3], 

[4.4]. 

Θπξίσο ύζηεκα 

Θηλεηηθφηεηα Ρεξκαηηθνχ Λα εληνπίδεηαη ε ζέζε ησλ 

ηεξκαηηθψλ θαη λα 

ελεκεξψλνληαη νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο φηαλ απηφ 

κεηαθηλείηαη κεηαμχ 

ζπζηεκάησλ. Δπίζεο λα 

πξαγκαηνπνηείηαη νξηδφληην θαη 

θαηαθφξπθν handoff κε 

ειάρηζηεο θαζπζηεξήζεηο θαη 

απψιεηα παθέησλ. 

Λένη ηξφπνη signaling θαη 

απνδνηηθνί κεραληζκνί handoff 

[4.5] θαζψο θαη δηεξεχλεζε 

ηνπ Mobile IPv6. 

πνδνκή Γηθηχνπ θαη QoS Λα ελνπνηεζνχλ ηα ππάξρνληα 

non-IP θαη ηα IP ζπζηήκαηα θαη 

λα παξέρεηαη εμαζθαιηζκέλν 

QoS απφ-άθξε-ζε-άθξε. 

Έρεη πξνηαζεί έλα θαηαλνεηφ 

ζρέδην γηα QoS ζην UMTS [4.6] 

ην νπνίν ππνζηεξίδεη 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα κε άιιεο 

QoS ηερλνινγίεο. 

Αζθάιεηα Ζ ελνπνίεζε εηεξνγελψλ 

δηθηχσλ πεξηπιέθεη ην δήηεκα 

ηεο αζθάιεηαο. Απαηηνχληαη 

κεραληζκνί αζθαιείαο πνπ ζα 

είλαη δπλακηθνί, 

απηνξπζκηδηκφκελνη, 

πξνζαξκνζηηθνί. 

Κεηαηξνπέο ζηνπο ππάξρνληεο 

κεραληζκνχο αζθαιείαο ησλ 

δηθηχσλ. Έρεη πξνηαζεί ε 

ππνζηήξημε security handoff 

γηα ηηο ζπλφδνπο εθαξκνγψλ 

[4.4]. 

Αλνρή Πθαικάησλ Λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα 

ζθάικαηα θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν 

ελφο δηθηχνπ κε ηνπνινγία 

δέλδξνπ. 

Έρνπλ πξνηαζεί αξρηηεθηνληθέο 

αλνρήο ζθαικάησλ γηα 

εηεξνγελή δίθηπα θαη 

πξσηφθνιια επαλαθνξάο 

[4.7]. 

Τπεξεζίεο 
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Ξνιιαπινί Ξάξνρνη θαη 

Κνληέια Σξέσζεο 

Ζ ζπιινγή, δηαρείξηζε θαη 

απνζήθεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ 

ηνπ πειάηε απφ δηάθνξνπο 

παξφρνπο. Ζ δεκηνπξγία 

κνληέινπ ρξέσζεο ην νπνίν ζα 

είλαη απιφ θαη θαζνιηθφ. 

Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξνη 

ηξφπνη ρξέσζεο [4.8], [4.9]. 

Θηλεηηθφηεηα Σξήζηε Λα παξέρεηαη αδηάιεηπηε 

θηλεηηθφηεηα ρξήζηε ρσξίο λα 

απαηηείηαη ε αιιαγή ηνπ 

ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ ζηα 

δίθηπα. 

Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα 

κνληέια γηα ηελ θηλεηηθφηεηα 

ρξήζηε, ηα πεξηζζφηεξα ησλ 

νπνίσλ πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ρξήζε mobile agents. 

Πίλαθαο 17 ύλνςε βαζηθώλ εξεπλεηηθώλ πξνθιήζεσλ θαη πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ 

 

4.3. Αξρηηεθηνληθέο γηα ηελ Γηαζύλδεζε Γηθηύωλ WLAN θαη 

UMTS 

 

4.3.1. Δηζαγωγή 

Ρα θπηηαξηθά δίθηπα 3G φπσο ην UMTS είλαη ζρεδηαζκέλα γηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θσλήο θαη 

δεδνκέλσλ ζηνπο θηλεηνχο ρξήζηεο. Ρν bandwidth πνπ αληηζηνηρεί αλά ρξήζηε είλαη κεξηθέο 

εθαηνληάδεο kbps κε κέγηζην data rate ηα 2-3 Mbps αλά θχηηαξν. Απφ ηελ άιιε είλαη γλσζηφ φηη 

νη ρξήζηεο multimedia ππεξεζηψλ παξνπζηάδνπλ αζηαζή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ην bandwidth 

αθνχ θαηά ην download ην bandwidth είλαη 2 ή 3 θνξέο κεγαιχηεξν απφ φηη θαηά ην upload. 

Δπηπιένλ, ε ρξήζε πςειψλ ηαρπηήησλ παξνπζηάδεη θαη γεσγξαθηθφ ζπλσζηηζκφ φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε internet café, θηίξηα γξαθείσλ θ.α. Απηέο νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειέο απαηήζεηο ζε ηαρχηεηεο, νλνκάδνληαη hot spots θαη επηπρψο είλαη 

δηεζπαξκέλεο εληφο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ ηνπ θάζε παξφρνπ. Θάζε πάξνρνο ζα επηζπκνχζε λα 

πηνζεηήζεη κηα ρακεινχ θφζηνπο αιιά πςειψλ ηαρπηήησλ ιχζε ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο 

απηψλ ησλ hot spot ζεκείσλ. Απηή ε ιχζε ζα κπνξνχζε λα απνηειεί κηα πξνέθηαζε ηνπ UMTS ή 

κηα απηφλνκε εθαξκνγή εληφο ηνπ UMTS, ψζηε λα δηαηεξεζεί θαη ε ζεκεξηλή ππνδνκή ζηελ νπνία 

έρνπλ επελδπζεί πνιιά θεθάιαηα. Έηζη ε ρξήζε ηνπ WLAN (IEEE 802.11) γηα ηελ θάιπςε ησλ 

παξαθάησ αλαγθψλ θαληάδεη εμαηξεηηθά ζειθηηθή θαζψο παξέρεη πςειέο ηαρχηεηεο (έσο 54 Mbps) 

θαη επαξθψο ρακειφ θφζηνο (κεξηθέο εθαηνληάδεο euro αλά access point). Πην ηέινο απηήο ηεο 

παξαγξάθνπ ζα παξνπζηάζνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή κηαο ηέηνηαο δηαζχλδεζεο δηθηχσλ. Ζ 

αξρηηεθηνληθή απηή επηηξέπεη ζε έλα θηλεηφ θφκβν (ηεξκαηηθφ) λα δηαηεξεί ηελ δηαζχλδεζε 

δεδνκέλσλ (κεηαγσγή παθέησλ) κέζσ ηνπ WLAN, ελψ παξάιιεια ππάξρεη θαη ε δηαζχλδεζε 

θσλήο (κεηαγσγή θπθιψκαηνο) κέζσ ηνπ UMTS. Απηφ βέβαηα είλαη εμαηξεηηθά βνιηθφ αθνχ πξνο 

ην παξφλ ην WLAN ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ζχλδεζε πςειψλ κελ ηαρπηήησλ αιιά best effort 

κφλν. 

Ζ δηαζχλδεζε ηνπ UMTS κε ην WLAN κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζεκείσλ 

δηαζχλδεζεο θαη λα θαζνξίζνπλ έηζη κηα εθηθηή ιχζε, αλαιφγσο θαη ηνπ ζελαξίνπ εθαξκνγήο πνπ 

ζέινπκε λα θαιχςνπκε. Ξαξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ηα δπν βαζηθά ζελάξηα ιεηηνπξγίαο, ηεο 

Υαιαξήο Εεύμεο (Loose Coupling) θαη ηεο Ηζρπξήο Εεύμεο (Tight Coupling) [4.12]. 

 

4.3.1.1. Roaming Πελάξην ή Σαιαξήο Εεύμεο (Loose Coupling) 
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Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην WLAN ιεηηνπξγεί σο απηφλνκν δίθηπν θαη δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε 

ην UMTS δίθηπν. Ν ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη ζπλδξνκεηήο ηφζν ζην WLAN φζν θαη ζην UMTS. Αλ 

ηα θαη ηα δχν δίθηπα αλήθνπλ ζηνλ ίδην πάξνρν ηφηε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα θνηλή 

ππνδνκή authentication θαη ρξέσζεο (billing). Πηελ ραιαξή δεχμε ή Loose Coupling, νπζηαζηηθά 

ηα δχν δίθηπα κνηξάδνληαη ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ client γηα ιφγνπο ΑΑΑ 

(Authentication, Authorization, Accounting). Έλα δίθηπν WLAN ζε ραιαξή δεχμε κε ην GPRS, 

ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο ηεο HLR ζρεηηθά κε ηνλ ζπλδξνκεηή ηεο θηλεηήο κνλάδαο, θαζψο 

επίζεο θαη ην ζχζηεκα ρξέσζεο ηνπ παξφρνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην νπνίν κεηαθέξεη ην θφζηνο 

ρξήζεο ηνπ δηθηχνπ. 

Ζ ππνζηήξημε ππεξεζηψλ φπσο ε θηλεηηθφηεηα, ε αζθάιεηα θαη νη κεραληζκνί handover, 

επηηπγράλνληαη κε ρξήζε εμσγελψλ κεζφδσλ φπσο ην Mobile IP, ην IPSec θαη άιιεο κεζφδνπο 

αληηζηνίρσο. Πε ζρέζε κε ηα δίθηπα ηζρπξήο δεχμεο, απηά ηεο ραιαξήο δεχμεο είλαη πην εχθνια 

ζηελ ππνζηήξημε, ζηελ δηαρείξηζε θαη ζηελ επέθηαζε, νπφηε ε επηινγή ηνπο γίλεηαη ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ εχθνιεο, άκεζεο ιχζεηο. 

Πηελ Δηθφλα 74 παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε βαζηθή αξρηηεθηνληθή ελφο ελνπνηεκέλνπ δηθηχνπ GPRS 

– WLAN κε ραιαξή δεχμε, φπνπ κεηαμχ ησλ δχν δηθηχσλ γίλεηαη αληαιιαγή κφλν ΑΑΑ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο clients. Νπζηαζηηθά δειαδή, ην WLAN δίθηπν δελ ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο 

δηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο ή άιιεο ζπγθεθξηκέλεο GPRS δπλαηφηεηεο γηα ηνπο roaming GPRS 

ρξήζηεο. 

 

Δηθόλα 74 ελάξην ελνπνίεζεο GPRS - WLAN δηθηύσλ κε ραιαξή δεύμε [4.31] 

 

Πην ζελάξην ελνπνίεζεο κε ραιαξή δεχμε, ην WLAN ρξεζηκνπνηεί ην Internet γηα λα κεηαθέξεη 

ζεκαηνδνζία ειέγρνπ αιιά θαη δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε. Γηα θάπνην πάξνρν WLAN δηθηχνπ, απηφ ην 

ζελάξην είλαη θαη ην πην πηζαλφ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζειήζεη λα παξάζρεη αζχξκαηεο ππεξεζίεο ζε 

ρξήζηεο GPRS ηεξκαηηθψλ. 

Γπζηπρψο, γηα ηελ δηεμαγσγή authentication βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο SIM πνπ παξέρνληαη απφ 

ηoλ client θαη ηε ρξήζε ηνπο ζην Authentication Center ηνπ GPRS, ε IETF (Internet Engineering 

Task Force), έρεη πξνηππνπνηήζεη πνιχ ιίγνπο κεραληζκνχο. Ρα πξνηεηλφκελα πξσηφθνιια γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο ραιαξήο δεχμεο βαζίδνληαλ ζην EAP θαη ήηαλ νη ζπλδπαζκνί EAP - SIM, EAP – AKA 

θαη EAP – SIM – GMM. Ιφγσ πξνβιεκάησλ αζθαιείαο ησλ ππνινίπσλ, ηειηθά επηθξάηεζαλ νη 

ζπλδπαζκνί EAP – SIM θαη EAP – AKA γηα ηελ επίηεπμε ΑΑΑ ζε ελνπνηεκέλα δίθηπα WLAN θαη 

GPRS κε ραιαξή δεχμε. 

Πε γεληθέο γξακκέο ην EAP παξέρεη νπζηαζηηθά κηα επέιηθηε πιαηθφξκα γηα δηεμαγσγή 

authentication αθνχ ε ππνζηήξημε ηεο είλαη επηηξέπεη ηελ ππνζηήξημε ΑΑΑ ιεηηνπξγηψλ κε 

πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε δηάθνξα δίθηπα. 
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4.3.1.2. Hot Spot Πελάξην ή Ηζρπξήο Εεύμεο (Tight Coupling) 

Απηφ ην ζελάξην πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ζέιεη λα εμππεξεηήζεη κε ηελ 

δπλαηφηεηα πςειψλ ξπζκψλ κεηάδνζεο θάπνηα hot spots π.ρ. εληφο ελφο ζπγθξνηήκαηνο 

γξαθείσλ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην WLAN ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη 

ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε ην UMTS δίθηπν. Νη ρξήζηεο δηαζέηνληαο dual mode ζπζθεπέο 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη ζηα δχν δίθηπα, αθνχ απηά δηαζέηνπλ δπν δηεπαθέο δηθηχνπ εθ 

ησλ νπνίσλ ε κηα ζα ζπλδέεηαη ζην UMTS θαη ε δεχηεξε ζην WLAN. Ζ Δηθφλα 75 δείρλεη έλα 

πηζαλφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο φπνπ ην WLAN ζρεκαηίδεη θάπνηα micro cells εληφο ησλ κεγαιχηεξσλ 

macro cells ηνπ UMTS δηθηχνπ. 

 

Δηθόλα 75 Υξήζε hot spots εληόο ηνπ UMTS δηθηύνπ 

 

Ρα ελνπνηεκέλα δίθηπα WLAN θαη UMTS ηζρπξήο δεχμεο, κνηξάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξεο 

ιεηηνπξγίεο ζε ζρέζε κε απηά ηεο ραιαξήο δεχμεο. Έηζη, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην WLAN δίθηπν 

ρξεζηκνπνηεί πνιχ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη κεραληζκνχο ηνπ GPRS δηθηχνπ φπσο 

authentication, δηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο, κεραληζκνί billing, κεραληζκνί αζθάιεηαο, θνηλή ρξήζε 

Internet θ.α. Ππλεπψο ην WLAN δίθηπν ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα «αληηιακβάλεηαη» ηηο 

βαζηθέο αξρέο ηνπ GPRS δηθηχνπ ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί νκαιά ζαλ απνηειεί ηκήκα ηνπ. Γηα 

απηφ ην ιφγν ην WLAN πξέπεη λα δηαζέηεη κηα δηεπαθή ζχλδεζεο κε GPRS ψζηε λα επηηπγράλεη 

ζπλδεζηκφηεηα επηπέδνπ 2. Ππλεπψο, ηφζν ε ζεκαηνδνζία ειέγρνπ γηα ΑΑΑ ππεξεζίεο, φζν θαη ηα 

δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε, δηέξρνληαη πιένλ κέζσ ηνπ GPRS backbone, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 

76. 
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Δηθόλα 76 ελάξην ελνπνίεζεο GPRS WLAN δηθηύσλ κε ηζρπξή δεύμε [4.31] 

 

Ζ IETF έρεη πξνηππνπνηήζεη ην EAP – GPRS γηα ηελ δηεμαγσγή EAP authentication γηα ηνπο 

θηλεηνχο ρξήζηεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ηζρπξήο δεχμεο. ια ηα δεηήκαηα αζθάιεηαο ζε απηφ ην 

ζελάξην ηα δηαρεηξίδεηαη ην GPRS θαη παξακέλνπλ αδηαθαλή γηα ην WLAN. Κε απηή ηελ ιχζε, 

ινηπφλ επηηξέπεηαη ε θάιπςε WLAN ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ήδε GPRS backbone, θαη ζπλεπψο 

ζε απηέο ηηο πεξηνρέο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ηπρφλ απαηηήζεηο ζε πςειφ bandwidth κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο ηέηνησλ WLAN δηθηχσλ εληφο ηνπ GPRS. 

 

Network Access Server (NAS) 

πσο θαίλεηαη θαη ζηηο δπν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ηφζν ζηελ ραιαξή φζν θαη ζηελ ηζρπξή δεχμε, 

εληφο ηνπ WLAN δηθηχνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν Network Access Server (NAS), σο ηε δηεπαθή κε θάζε 

εμσηεξηθφ δίθηπν. Απηή ε ιχζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, αιιά απιά βνεζάεη ζην traffic control αθνχ 

φιε ε ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ client πξέπεη λα πεξάζεη κέζσ ελφο 

θεληξηθνχ εμνπζηνδνηεκέλνπ ζεκείνπ. Δπίζεο, κε απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη κεγάιε δηαζεζηκφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο άξα θαη γξήγνξε, απιή ζπλδεζηκφηεηα κε εμσηεξηθά δίθηπα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ν NAS απνηειεί single point of failure αθνχ ζηελ πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο, ε κφλε ιχζε γηα ηνλ 

client λα ζπλδεζεί ζην internet είλαη λα βξεη έλα άιιν WLAN δίθηπν. Δμάιινπ, απηφο είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ ππάξρνπλ θαη πνιιέο άιιεο πξνζεγγίζεηο ζην ζέκα. 

 

Δηθόλα 77 Αξρηηεθηνληθή κε ρξήζε ηνπ Network Access Server (NAS) [4.31] 
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Πηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο αθνινπζνχλ θάπνηα παξαδείγκαηα αξρηηεθηνληθψλ WLAN δηθηχσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ κε θαηάιιειεο βειηηψζεηο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηαζχλδεζε κε UMTS 

δίθηπα. Απηέο νη αξρηηεθηνληθέο παξνπζηάδνληαη ηκεκαηηθά απφ ηελ πην απιή ζηελ πην ζχλζεηε θαη 

επεμεγνχληαη ζε θάζε κηα πεξίπησζε νη βειηηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ. Ρειηθά, παξνπζηάδεηαη 

ε γεληθή αξρηηεθηνληθή ελφο WLAN – UMTS ελνπνηεκέλνπ δηθηχνπ. Πην ηέινο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, 

θαη αθνχ δνζνχλ ελ ζπληνκία ζηνηρεηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δχν ηχπνπο δηθηχσλ UMTS θαη 

WLAN θαη κε βάζε ηελ γεληθή αξρηηεθηνληθή πνπ πξνθχπηεη, πεξηγξάθνπκε ηελ επηθξαηέζηεξε 

λέα θνηλή αξρηηεθηνληθή, ελψ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα νξηζζνχλ ιχζεηο ζε δεηήκαηα φπσο 

θηλεηηθφηεηα ρξεζηψλ, δηαρείξηζε πφξσλ ηνπ δηθηχνπ, ηχπνη ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ θαη ηξφπνη 

δηεπζπλζηνδφηεζεο ζπζθεπψλ. 

 

4.3.2. Βειηηώζεηο ζε WLAN Γίθηπα 

πσο πξναλαθέξζεθε, παξαθάησ ζα παξνπζηάζνπκε δηάθνξα αλνηθηά δίθηπα WLAN θαη ηηο 

αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δερζνχλ ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ κε θάπνην UMTS 

/ GPRS δίθηπν. Απηά ηα δίθηπα είλαη ην StockholmOpen.net θαη ην Open.Net. Αθνχ εμεηαζηνχλ 

απηά, παξνπζηάδνπκε βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμάρζεθαλ, κηα γεληθή αξρηηεθηνληθή 

δηαζχλδεζεο ησλ WLAN κε ην UMTS. Πην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ παξνπζηάδνπκε ιεπηνκεξψο ηελ 

επηθξαηέζηεξε πξφηαζε ελνπνίεζεο ηέηνησλ δηθηχσλ. 

 

4.3.2.1. StockholmOpen.net 

Ν ζηφρνο ηνπ δηθηχνπ StockholmOpen.net είλαη λα παξέρεη αλνηρηή πξφζβαζε καδί κε έλα set 

βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηφζν ζε clients φζν θαη ζε παξφρνπο Internet. Ν φξνο Open ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

δηθηχνπ αληηθαηνπηξίδεη ην γεγνλφο φηη ην δίθηπν δελ ζέηεη πεξηνξηζκνχο αμηνπηζηίαο ζηνπο 

ζπλδεφκελνπο clients θαη ISPs, δελ απαηηεί θάπνην εηδηθφ client software θαη ηέινο ππνζηεξίδεη ηηο 

802.11 WLAN ζπλδέζεηο. Απηφ δειαδή ζεκαίλεη φηη ην δίθηπν είλαη αλνηθηφ ζε φπνηνλ δηαζέηεη 

ηεξκαηηθφ κε WLAN θάξηα δηθηχνπ. 

 

Δηθόλα 78 Αξρηηεθηνληθή ηνπ StockholmOpen.net [4.31] 
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Ζ πιαηθφξκα ηνπ StockholmOpen.net πεξηιακβάλεη θάπνηεο βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ ηηο παξέρεη ζε 

θάζε νληφηεηα πνπ ζπλδέεηαη ζε απηή, φπσο DHCP relay, MAC database θαη Web login relay 

δπλαηφηεηεο, ψζηε λα παξέρεη κηα βαζηθή δηεπαθή επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ clients θαη ησλ ISPs. 

Ρν authorization ησλ clients γίλεηαη κέζσ ησλ MAC δηεπζχλζεσλ ηνπο, θαη αλ γίλεη authorized 

επηηπρψο, ηα δεδνκέλα ηνπ κπνξνχλ πιένλ λα κεηαθεξζνχλ φπνπ ζέιεη ν ρξήζηεο, αξθεί λα έρεη 

επηιέμεη έλαλ ISP. Ν ISP κε ηελ ζεηξά ηνπ αλαιακβάλεη ην authentication ηνπ ρξήζηε θαη πηζαλφλ 

λα ηνπ παξέρεη κηα άιιε IP δηεχζπλζε απφ ην εχξνο δηεπζχλζεσλ πνπ απηφο δηαζέηεη. 

πσο βιέπνπκε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη ν NAS ψζηε λα παξέρεη ην 

απαηηνχκελν upstream. Ρν πιενλέθηεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηχπνπ StockholmOpen.net είλαη φηη ν 

client κπνξεί λα επηιέμεη απφ κηα πιεζψξα ISPs, αλεμαξηήησο απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν θάζε ISP 

ζπλδέεηαη ζην Internet. Δπίζεο, απηνχ ηνπ ηχπνπ δίθηπα ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ ζηνπο ISPs, 

ππεξεζίεο φπσο ηα Gateways Πεκαηνδνζίαο γηα ηελ επηθνηλσλία κε GPRS δίθηπα. Θάζε παθέην 

δεδνκέλσλ εληφο ηνπ δηθηχνπ απαηηεί ηελ ίδηα αζθάιεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν πνπ δξνκνινγείηαη 

κέζσ ελφο δεκνζίνπ IP δηθηχνπ. Δλαιιαθηηθά ινηπφλ, νη πάξνρνη GPRS ζα κπνξνχζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ην StockholmOpen.net σο έλα κεζάδνληα / ελδηάκεζν (broker/proxy) γηα 

δηαζχλδεζε WLAN ηεξκαηηθψλ ζην δίθηπν ηνπο κε κηα ραιαξνχ ηχπνπ δεχμε. 

 

4.3.2.2. Open.Net 

Κηα πιαηθφξκα Open.Net παξέρεη ζηνπο clients πνιιέο επηινγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ζα έρνπλ 

πξφζβαζε ζην Internet, κέζσ ησλ ISPs πνπ έρνπλ επηιέμεη λα δηαζπλδεζνχλ ζε απηφ ην αλνηθηφ 

δίθηπν. Δπίζεο, απηφ ην δίθηπν δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη αλνηθηφ κε φξνπο θπζηθνχ επηπέδνπ, 

αιιά αληηζέησο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο κπνξεί λα έρεη πινπνηεζεί πάλσ ζε έλα Virtual Private 

Networking (VPN), ην νπνίν γεληθά έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζπλδέεη κηθξφηεξα δίθηπα κεηαμχ 

ηνπο ζρεκαηίδνληαο κεγαιχηεξα ζε θάιπςε δίθηπα. 

Απηή ε ινγηθή είλαη παξφκνηα κε ηνπνινγίεο δηθηχσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε GPRS πινπνηήζεηο 

φπνπ ππάξρεη έλα backbone transport δίθηπν θαη έηζη είλαη πξνζβάζηκν θαη απφ εμσηεξηθά Public 

Land Mobile Networks (PLMNs) επίζεο. Γεληθφηεξα κηιψληαο, εάλ έλα GPRS δίθηπν δελ κπνξεί γηα 

θάπνην ιφγν λα παξέρεη ππεξεζία ζε έλα ηεξκαηηθφ, ζα πξέπεη λα δξνκνινγεί ηελ 

ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε ζε έλα άιιν GPRS δίθηπν πνπ κπνξεί λα παξέρεη ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία ρξεψλνληάο ηελ βάζεη πξνζπκθσλεκέλσλ πνιηηηθψλ. Ξην ζπγθεθξηκέλα εάλ ν GGSN δελ 

κπνξεί λα παξάζρεη ηελ ιεηηνπξγία Foreign Agent ζε έλα client ηνπ ηξέρνληνο PLMN, ζα πξέπεη λα 

βξεη έλα άιιν GGSN κε FA δπλαηφηεηα ζην ίδην ή ζε θάπνην άιιν δίθηπν. 

Ζ αληηζηνίρηζε ηεο παξαπάλσ ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε έλα Open.Net δίθηπν, ζα ζήκαηλε φηη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ έλαο client ζπλδεζεί ζην αλνηθηφ δίθηπν θαη δελ ππάξρεη θάπνηνο ISP πνπ λα κπνξεί 

λα ηνλ θάλεη authenticate βαζηδφκελνο ζηα GPRS πηζηνπνηεηηθά ηνπ, ηφηε ην authentication ζα 

απνηχρεη. κσο, βάζεη ησλ παξαπάλσ ην δίθηπν ζα πξέπεη λα εληνπίζεη θάπνην άιιν δίθηπν ην 

νπνίν ζα δηαζέηεη θάπνηνλ ISP πνπ ζα θάλεη authenticate ηνλ ρξήζηε. Πε έλα ηέηνην ζελάξην 

ινηπφλ, ε πιαηθφξκα Open.Net ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη κηα επέιηθηε ιχζε. 
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Δηθόλα 79 Αξρηηεθηνληθή Open.Net [4.31] 

 

Πε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ ζα κπνξνχζε λα ζπγθξηζεί κε απηή ελφο GPRS 

δηθηχνπ, φπνπ ην open.net απνηειεί ην backbone transport δίθηπν θαη νη ζπλδεφκελνη θφκβνη ζην 

Internet είλαη νη GGSNs πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο NASs ηνπ WLAN δηθηχνπ. Απηή ε αξρηηεθηνληθή 

βέβαηα δηαζέηεη πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο κε έλα κφλν NAS, αθνχ δελ ζα 

ππάξρεη πιένλ έλα single point of failure θαη ζπλεπψο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πιαηθφξκα δελ 

κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα παξάζρεη authentication ηνπηθά, απηφ ζα κπνξεί λα γίλεη ζε θάπνην άιιν 

ζεκείν ηνπ δηθηχνπ. 

Δάλ επηηξαπεί ε πεξηπιάλεζε GPRS ηεξκαηηθψλ εληφο ηνπ Open.net δηθηχνπ θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη κε θάπνην ηξφπν κπνξεί λα ελζσκαησζεί θαη έλα SS7 δίθηπν, ζα ζήκαηλε φηη νη 

GPRS ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα κε ηνπο ρξήζηεο ηεο 

πιαηθφξκαο, δειαδή κέζσ ηνπ backbone θαη ησλ gateways ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ISPs, λα 

απνιακβάλνπλ Internet ππεξεζίεο. Ζ ρξήζε ησλ Signaling Gateways πνπ δηαζέηεη ην Open.net 

ζηνπο ISPs, ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα άιια δηθηπαθά ζηνηρεία, ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ιχζε. 

Έηζη, κηα πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ησλ GPRS δηθηχσλ κε ην Open.net ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη 

ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Signaling Gateway ψζηε λα πξνσζείηαη ε authentication πιεξνθνξία απφ θαη πξνο ηνλ HLR 

 Έλαο RADIUS server (Remote Authentication Dial In User Service) κε δπλαηφηεηεο GPRS 

πνπ ζα παξέρεη ζηνπο ISPs κε GPRS client authentication ρσξίο λα απαηηεζνχλ αιιαγέο ζην 

hardware θαη κφλν κε κηθξέο κεηαηξνπέο ζην ινγηζκηθφ ησλ ππαξρφλησλ RADIUS clients 

ησλ ISPs. 

 

4.3.2.3. Γεληθή Αξρηηεθηνληθή 

Θάζε θνξά πνπ έλαο ρξήζηεο GPRS ζέιεη λα ζπλδεζεί ζε έλα WLAN δίθηπν, πξέπεη λα ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο, θαηάιιειεο ππεξεζίεο ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ην authentication ηνπ ρξήζηε. 

Αλεμαξηήησο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα επηιερζεί ή ηνπ αλ ν ζπλδπαζκφο WLAN – GPRS ζα 
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βαζίδεηαη ζε ραιαξή ή ηζρπξή δεχμε, πξέπεη λα ππάξρεη κηα γεληθφηεξε ιχζε ελνπνίεζεο ησλ 

WLAN θαη GPRS δηθηχσλ. 

Κε βάζεη φια φζα έρνπλ πεξηγξαθζεί ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαηαιήγνπκε ζηελ γεληθή 

αξρηηεθηνληθή ηεο Δηθφλαο 80. 

 

Δηθόλα 80 Γεληθή αξρηηεθηνληθή ελνπνηεκέλνπ δηθηύνπ [4.31] 

 

Απηή ε γεληθή αξρηηεθηνληθή επηηξέπεη ζε νπνηνδήπνηε θηλεηφ θφκβν, λα έρεη πξφζβαζε ζην 

δίθηπν, αξθεί λα ππάξρεη δηαζέζηκε ε αληίζηνηρε δηθηπαθή δηεπαθή. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ζπλδξνκεηέο ηνπ GPRS κπνξεί λα δηαζέηνπλ ηεξκαηηθά κε δηπιέο θάξηεο δηθηχνπ, κηα γηα ην GPRS 

θαη κηα γηα ην 802.11. Πηελ Δηθφλα 80, παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα ηέηνηα ζελάξηα. 

 Ρν GPRS-MN#1 ζπλδέεηαη ζην Open Access Network#1(OAN1), αιιά ην δίθηπν δελ έρεη 

ηελ δηαζέηεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη ην authentication ηνπ GPRS client, ζπλεπψο ην 

δίθηπν βξίζθεη έλαλ GPRS enabled ISP (ISP#4) πνπ εθηειεί ηελ δηαδηθαζία, ν νπνίνο φκσο 

αλήθεη ζην Open Access Network#2(OAN2). Ζ ηειεπηθνηλσληαθή θίλεζε ηνπ client 

δξνκνινγείηαη ινηπφλ κέζσ ησλ OAN1, OAN2 θαη ηειηθά ηνπ ISP#4, ζην Internet. Άιιεο 

ιχζεηο κπνξεί λα επηηξέπνπλ θάπνηεο GPRS ιεηηνπξγίεο λα εθηεινχληαη κέζσ ηνπ ISP#4, 

ελψ ε IP θίλεζε λα δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ ISP#1. Πε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πξέπεη 

λα ππάξρνπλ ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο (trust relationships) κεηαμχ ησλ IPS#1 θαη IPS#4. 



 148 

 Ρν GPRS-MN#2 ζπλδέεηαη ζε έλα ηνπηθφ hotspot κε GPRS δπλαηφηεηεο. O WLAN πάξνρνο 

κπνξεί λα πινπνηήζεη ηέηνηεο δπλαηφηεηεο φπσο ζα δνχκε πην εμεηδηθεπκέλα ζηηο επφκελεο 

παξαγξάθνπο. 

 Ρν GPRS-MN#3 ζπλδέεηαη ζην Internet κέζσ ηεο θιαζζηθήο δηεπαθήο θαη δηαδηθαζίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα GPRS δίθηπα. 

 Ρν GPRS-MN#4 ζπλδέεηαη ζην WLAN δίθηπν, ην νπνίν φκσο ρξεζηκνπνηεί ζαλ backbone 

transport δίθηπν ην GPRS θαη κάιηζηα κε ηζρπξή δεχμε. 

 

Γεληθά, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί θαη ζηα Θεθάιαηα 2 θαη 3, ηα GPRS δίθηπα ρξεηάδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα λα δηεμάγνπλ αλαδήηεζε ζέζεο ηεξκαηηθψλ θαζψο θαη γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ηα ιεγφκελα tunnels γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ, ελψ ηα WLAN δίθηπα δελ 

απαηηνχλ ηφζν ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ client. Ππλεπψο, κηα γεληθή ιχζε πξνυπνζέηεη φηη 

είηε ν client, είηε ην αξρηθφ δίθηπν, πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα κπνξέζεη λα δψζεη απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο ζην λέν, επηζθεπηφκελν δίθηπν. Θαη βέβαηα απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο 

ψζηε λα κπνξέζεη ην λέν δίθηπν λα εθθηλήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλφδνπο γηα θηλεηηθφηεηα 

ηεξκαηηθνχ, αζθάιεηα δεδνκέλσλ, ρξέσζε ππεξεζηψλ θαη άιια. Απηέο νη αλάγθεο ζέηνπλ λέεο 

ηζρπξφηεξεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ κεηαθίλεζε απφ δίθηπν ζε δίθηπν θαη γηα απηφ ην ιφγν 

απαηηείηαη πην ιεπηνκεξείο αλάιπζε, πνπ αθνινπζεί ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, καδί κε ηηο λέεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ ζπγρψλεπζε ησλ UMTS – GPRS – WLAN δηθηχσλ. 

 

4.3.3. Θύξηα Υαξαθηεξηζηηθά Γηθηύωλ 

Ξαξαθάησ πεξηγξάθνπκε ελ ζπληνκία ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηχσλ UMTS θαη 802.11 

WLAN πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ελνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή. Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ε ρξήζε ηνπ 

IP πξσηνθφιινπ ζην WLAN ην νπνίν βαζηθά απνηειείηαη απφ 802.11 Access Points πνπ 

ππνζηεξίδνπλ mobile routing. Ν ιφγνο πνπ αλαθεξφκαζηε ζε απηά ηα ζηνηρεία μαλά είλαη γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε λα αληηιεθζεί θαιχηεξα ηελ ελνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή πνπ ζα 

πεξηγξάςνπκε αξγφηεξα, ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αλαηξέμεη ζηα Θεθάιαηα 2 θαη 3 φπνπ ηα δίθηπα 

απηά πεξηγξάθνληαη πιήξσο θαη αλαιπηηθά. 

 

4.3.3.1. UMTS θαη GPRS 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη ζην Θεθάιαην 2, ην UMTS παξέρεη κεηαγσγή παθέησλ γηα ηελ 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη κεηαγσγή θπθιψκαηνο γηα ηελ κεηαθνξά θσλήο ψζηε λα εμππεξεηεζεί 

θαη ν βαζηθφο ζθνπφο ελφο 3G δηθηχνπ πνπ είλαη ε ηειεθσλία. To GPRS πνπ αξρηθά είρε ζρεδηαζηεί 

γηα ην GSM, ελζσκαηψζεθε ζην UMTS ψζηε λα παξέρεη ηελ ππεξεζία κεηαγσγήο παθέησλ. Δλ 

ζπληνκία λα ζπκίζνπκε φηη ην δίθηπν ησλ RNCs θαη Node Bs ηνπ UMTS απνηεινχλ ην Radio Access 

Network (RAN), ην νπνίν πην ζπρλά ην νλνκάδνπκε UTRAN. Ν ζπλδπαζκφο ελφο RNC θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ Node Bs νλνκάδεηαη RNS. Θάζε Node B απνηειείηαη απφ έλα cluster ζηαζκψλ βάζεο, 

ελψ θάζε νκάδα απφ Node Bs είλαη ζπλδεδεκέλε κε έλα κφλν RNC. Ρν core network (CN) 

απνηειείηαη απφ ηα SGSN θαη GGSN (ιεπηνκέξεηεο ζην Θεθάιαην 2). Πην RAN, ν RNC δέρεηαη ηα 

downlink παθέηα απφ ην SGSN θαη ηα κεηαηξέπεη ζε radio frames πξηλ ηα ζηείιεη ζηα Node Bs. 

Αληηζηξφθσο, ην RNC δέρεηαη ηα radio frames απφ ηα Node Bs θαη ηα κεηαηξέπεη ζε IP παθέηα πξηλ 

ηα απνζηείιεη ζην SGSN. Ν RNC δηαρεηξίδεηαη ηνπο ξαδην-πφξνπο ησλ Node Bs θαη αλαπηχζζεη ηα 

Radio Access Bearers (RABs) κεηαμχ ησλ. Ρν CN ζπλδέεηαη ζην Internet κέζσ ην GGSN. Ρν SGSN 

είλαη ππεχζπλν λα δηαρεηξίδεηαη ηα mobility states ησλ ηεξκαηηθψλ, εγθαζηζηά ηηο ζπλφδνπο 

δεδνκέλσλ (data sessions) θαη ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ RABs κέζσ ησλ RNCs. Ρα IP παθέηα 

κεηαθέξνληαη κέζσ GTP tunnels κεηαμχ ησλ GGSN θαη SGSN, θαη κεηαμχ SGSN θαη RNCs. Ρα GTP 

tunnels ρξεζηκνπνηνχλ ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο UDP, δειαδή νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηείηαη ην IP 

γηα ηελ κεηαθνξά παθέησλ εληφο ηνπ GPRS. 
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4.3.3.2. ΗΔΔΔ 802.11 WLAN 

Ρν IEEE 802.11 WLAN κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηφζν ζε ad-hoc φζν θαη πιήξε ιεηηνπξγία. Δκείο ζα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ πιήξε ιεηηνπξγία φπνπ έλα Access Point (AP) ζπληνλίδεη ηηο κεηαδφζεηο 

κεηαμχ ησλ θφκβσλ (ηεξκαηηθψλ) πνπ βξίζθνληαη ππφ ηελ αθηίλα δξάζεο ηνπ, πνπ νλνκάδεηαη θαη 

service set. Έλαο θηλεηφο θφκβνο (Mobile Node -ΚΛ) κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κφλν κε έλα AP κηα 

δεδνκέλε ζηηγκή. ινη νη MN πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα AP κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο 

είηε απ‟ επζείαο είηε ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ AP. Ρν roaming κεηαμχ ησλ APs ππνζηεξίδεηαη ζην 

layer-2 κέζσ ηνπ πξσηνθφιινπ IAPP (Inter - AP protocol). Πε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα ηα APs 

εθπέκπνπλ beacons πνπ πεξηέρνπλ ην network-id (ή αιιηψο Extended Service Set Identifier - 

ESSID), ην cell-id (ε νπνία είλαη ε MAC address ηνπ Access Point) θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 

Θαηά ηελ δηαδηθαζία έλαπζεο ηνπ ΚΛ, απηφ απνζηέιιεη έλα εηδηθφ frame (associate request frame) 

κε ην νπνίν νπζηαζηηθά αηηείηαη λα ζπληνληζηεί κε έλα AP. ηαλ ν ΚΛ κεηαθηλεζεί ζε έλα άιιν θειί 

θαη ιάβεη έλα beacon κε ην ίδην κελ network-id αιιά δηαθνξεηηθφ cell-id, ηφηε ζπληνλίδεηαη κε ην 

λέν AP απνζηέιινληαο μαλά ην associate request frame ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ MAC address 

ηνπ παιηνχ AP. Ρν λέν AP κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην παιηφ AP κέζσ ηνπ IAPP ψζηε λα έρεη 

πξφζβαζε ζε ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Πην 802.11 θαζνξίδνληαη δπν MAC ιεηηνπξγίεο, νη Distributed 

Coordinate Function (DCF) θαη ε Point Coordinate Function (PCF). Πηε DCF ιεηηνπξγία νη MN πνπ 

ζέινπλ λα απνζηείινπλ δεδνκέλα αληαγσλίδνληαη γηα ην θαλάιη ρξεζηκνπνηψληαο ην CSMA /CA 

πξσηφθνιιν. Πε πεξίπησζε collision, πνπ αληρλεχεηαη επεηδή ν δέθηεο δελ απνζηέιιεη 

acknowledgment, ν node μαλαζηέιλεη ην frame. Πηε PCF ιεηηνπξγία ην AP δεκνζηνπνηεί κηα 

Collision Free Period (CFP) θαηά ηελ νπνία φινη MNs ζηακαηνχλ ηηο εθπνκπέο. Ρφηε ην AP polls 

ζπγθεθξηκέλα MNο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ CFP, ηα νπνία εθπέκπνπλ ηα frames ηνπο. Υζηφζν, απηή 

ε κέζνδνο δελ πινπνηείηαη ζπρλά ζηα εκπνξηθά Access Points. 

 

4.3.3.3. IP πάλω από 802.11 WLAN 

πσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 81, έλαο αξηζκφο απφ APs κπνξεί λα δηαζπλδεζεί κέζσ ελφο δηθηχνπ 

δξνκνιφγεζεο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη έλα WLAN IP δίθηπν. Έλαο δξνκνινγεηήο πξφζβαζεο 

Access Router (AR) δηαζπλδέεη έλα ή πεξηζζφηεξα APs ζην δίθηπν. Ρα APs παξέρνπλ ηελ δηεπαθή 

αέξνο ηνπ WLAN δηθηχνπ θαη αληαιιάζζνπλ IP παθέηα κε ηνπο ARs. Δπίζεο, παίδνπλ ξφιν θαη ARP 

(Address Resolution Protocol) proxy γηα ηα ηεξκαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. Θάζε ζηηγκή θάπνην 

MN είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα ζπγθεθξηκέλν AR ην νπνίν ην νλνκάδνπκε serving AR. Ρν WLAN 

δίθηπν είλαη ηθαλφ λα δξνκνινγεί ηα IP παθέηα ζηα serving AR (δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη mobile 

routing), ελψ ηαπηφρξνλα ηα ηεξκαηηθά MNs κεηαθηλνχληαη ζην δίθηπν. 

 



 150 

Δηθόλα 81 Έλα WLAN IP δίθηπν 

 

ηαλ έλα MN κεηαθηλείηαη κεηαμχ APs πνπ ζπλδένληαη φκσο κε ην ίδην AR, ηφηε κηιάκε γηα intra-

AR handover. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν AR ζπληνλίδεη ηελ δηαδηθαζία κέζσ ηνπ IAPP. Πηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ ηα APs ζπλδένληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ARs, ηφηε κηιάκε γηα inter-AR 

handover. Ν λένο AR πξέπεη λα εθηειέζεη έλα IP handover κε ην MN. Δπίζεο, μεθηλά θαη 

ζπκκεηέρεη ζην route repair πνπ είλαη κηα δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο λέαο νδνχ επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη ηνπ λένπ AR. Γηα ην πξφβιεκα απηήο ηεο ελδνδηθηπαθήο θηλεηηθφηεηαο 

ηνπ ρξήζηε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξεο ιχζεηο φπσο, Mobile IPv6, CIP, M&M καδί κε Fast 

Handover ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ην mobile routing. 

πνζέηνπκε βέβαηα φηη θάπνηα IP ζνπίηα πξσηνθφιισλ ζα ρξεζηκνπνηείηαη εληφο ηνπ WLAN 

δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην Resource Reservation Protocol (RSVP) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε πφξσλ, ελψ ην Fast Hierarchical Mobile IP (FHMIPv6) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην handover 

ζην WLAN IP δίθηπν. Θαηά θαηξνχο βέβαηα έρνπλ πξνηαζεί θαη άιια πξσηφθνιια αιιά ηα 

παξαπάλσ είλαη απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο. 

 

4.3.4. Δλνπνηεκέλε Αξρηηεθηνληθή 

Ν θαζνξηζκφο κηα αξρηηεθηνληθήο πνπ ελνπνηεί δίθηπα UMTS θαη WLANs ζα πξέπεη πξψηα λα 

αληηκεησπίζεη νξηζκέλα ζεκαληηθά ηερληθά δεηήκαηα [4.13], [4.14]: 

 Ξνην ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ QoS πνπ αθνινπζνχλ ηα δχν 

δίθηπα ζηνλ ηξφπν πνπ νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηηο εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θαζψο θαη ζην θνξηίν πνπ δηαρεηξίδεηαη ην θάζε δίθηπν. Πην UMTS ην RNS ππνζηεξίδεη QoS 

γηα ηέζζεξηο θαιά θαζνξηζκέλεο θιάζεηο ππεξεζηψλ – δηαδξαζηηθέο, θσλεηηθέο, streaming 

θαη best effort. Αληηζέησο, ε ππνζηήξημε QoS ζην 802.11 είλαη αθφκα ππφ ζπδήηεζε ζηελ 

αληίζηνηρε νκάδα εξγαζίαο, ελψ ην CSMA / CA MAC είλαη πξνο ην παξφλ θαηάιιειν κφλν 

γηα best effort θίλεζε. 

 Ξσο ζα αληηκεησπηζηνχλ νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ζχλδεζεο. Γηα παξάδεηγκα ην GPRS είλαη 

connection oriented ελψ ην 802.11 είλαη connectionless αζχξκαην LAN. 

 Ξψο ζα εγγπεζεί ε δξνκνιφγεζε παθέησλ θαηά κήθνο ησλ δχν δηθηχσλ φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ 

(mobility). Πην GPRS ηα παθέηα δξνκνινγνχληαη κέζσ tunnels πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

κεηαμχ ησλ GGSN – SGSN θαη SGSN – RNC. Αληηζέησο, ππάξρνπλ πνιιέο ιχζεηο πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί γηα ην πξφβιεκα ηνπ mobility εληφο ησλ IP subnets ελφο WLAN δηθηχνπ. 

Κεξηθέο απφ ηηο ιχζεηο απαηηνχλ ηελ εγθαζίδξπζε tunnels εληφο ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. HMIPv6) 

ελψ άιιεο ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα κέζνδν δξνκνιφγεζεο αλά host (π.ρ. CIP, M&M). 

 Ξψο ζα επηιερζεί ην θαιχηεξν ζεκείν δηαζχλδεζεο ησλ δχν ηχπσλ δηθηχσλ, φηαλ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο, ην θαζέλα εθ ησλ νπνία παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο θφζηνπο – απφδνζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην WLAN κπνξεί λα δηαζπλδεζεί ζηνλ 

RNC, ζην SGSN, ή ζην GGSN ηνπ UMTS δηθηχνπ. 

Ρειηθά, νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρεη κηα κφλν κέζνδνο δηαζχλδεζεο ησλ δχν 

δηθηχσλ πνπ λα ηθαλνπνηεί φια ηα πηζαλά ζελάξηα εθαξκνγήο. Δκείο εδψ αλαιχνπκε ην ζελάξην 

hot spot φπσο απηφ επεμεγήζεθε παξαπάλσ θαη παξνπζηάδνπκε ηνπο πην θνηλνχο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. 

Κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ην ζελάξην ησλ hot spots παξνπζηάδεη ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο πνπ 

ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ. 
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 Ν ρξήζηεο ηνπ WLAN δηθηχνπ, ζηελ ελνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην 

802.11 γηα ζπλδέζεηο δεδνκέλσλ (UMTS packet switched service) θαη ην UMTS RNS (UMTS 

circuit switched service) γηα ζπλδέζεηο θσλήο. Κπνξεί βέβαηα λα δηαηεξεί παξάιιεια θαη 

ηνπο δχν ηχπνπο ζπλδέζεσλ αιιά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην UTRAN γηα packet 

switched ππεξεζίεο. 

 ζν ν ρξήζηεο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην WLAN δίθηπν, ηεο ελνπνηεκέλεο αξρηηεθηνληθήο, 

νπζηαζηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θάπνηεο ππεξεζίεο δεδνκέλσλ πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη αλ ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κφλν ζην UMTS δίθηπν, αθνχ νπζηαζηηθά ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε ε ππεξεζία δεδνκέλσλ δηαζέηεη κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα. 

 Ν ρξήζηεο ηνπ UMTS δηθηχνπ ζηελ ελνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή, ρξεζηκνπνηεί ην UMTS RNS 

ηφζν γηα packet φζν θαη γηα circuit switched ππεξεζίεο. 

 

Ζ βαζηθή ηδέα ηεο ελνπνηεκέλεο αξρηηεθηνληθήο είλαη φηη φηαλ ην ηεξκαηηθφ κεηαθηλείηαη εληφο ηνπ 

802.11 micro θπηηάξνπ, ε packet switched ζχλδεζε (γηα κεηάδνζε δεδνκέλσλ) πνπ γηλφηαλ κέζσ 

ηνπ UMTS RNS (ή πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ GPRS), θαηαξγείηαη, θαη μαλά δεκηνπξγείηαη αιιά 

κέζσ ηνπ WLAN δηθηχνπ, ελψ φζνλ αθνξά ηελ εμππεξέηεζε θσλεηηθψλ ππεξεζηψλ (circuit 

switched ππεξεζία) ην ηεξκαηηθφ ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ην UMTS RNS. Βέβαηα κηα ηέηνηα 

αξρηηεθηνληθή, πξνυπνζέηεη φηη ν ρξήζηεο δηαζέηεη dual mode ζπζθεπή κε δχν δηεπαθέο δηθηχνπ, 

κηα γηα ην UMTS θαη κηα γηα ην 802.11, νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη ηαπηφρξνλα ελεξγέο. Ζ Δηθφλα 

82 παξνπζηάδεη ηελ ελνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή, φπνπ ην ζεκείν δηαζχλδεζεο είλαη ην SGSN 

[4.13], [4.15]. 

 

Δηθόλα 82 Δλνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή [4.32] 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξηλ, ππήξραλ δχν αθφκα επηινγέο γηα ην ζεκείν δηαζχλδεζεο, ην RNC θαη 

ην GGSN, ηα νπνία φκσο γεληθψο δελ πξνηηκψληαη ζηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο γηα ιφγνπο πνπ 

πεξηγξάθνληαη επζχο ακέζσο. Ρν RNC απνηειεί έλα controller πνπ εθηειεί πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο, φπσο ην λα κεηαηξέπεη ηα παθέηα δεδνκέλσλ ζε radio frames θαη αληηζηξφθσο, λα 

δηαρεηξίδεηαη ηνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ θαη λα ειέγρεη ηα handovers θ.α. Γηα λα δηαζπλδεζεί ην 
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WLAN ζην RNC απαηηνχληαη ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε πνιχπινθεο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πινπνηνχληαη ζην RNC, αθνχ νη δηεπαθέο ησλ δχν δηθηχσλ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ην WLAN ζα κπνξνχζε λα δηαζπλδεζεί ζην GGSN, θάηη ην νπνίν ζα 

δηεπθφιπλε θαη ην handover κεηαμχ UMTS θαη WLAN, αθνχ ην GGSN δηαηεξεί πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

packet switched ζπλφδνπο. Θάηη ηέηνην φκσο ζα ζήκαηλε φηη θαηά ην handover πξνο ην UMTS, ην 

SGSN ζα έπξεπε λα μαλά δεκηνπξγήζεη ην mobility state θαη ζπλεπψο λα μαλά θηηάμεη ηε PDP 

ζχλνδν θαη ηηο RAB πιεξνθνξίεο (απηέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ δελ δηαζέηεη ην GGSN), ζπλεπψο 

ε δηαδηθαζία ηνπ handover ζα είλαη ρξνλνβφξα. 

Ζ ελνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή πνπ παξνπζηάδεηαη ηελ Δηθφλα 82 δείρλεη πσο ην WLAN δίθηπν έρεη 

ζπλδεζεί κε ην SGSN κέζσ border router (BRs). Ζ ζχλδεζε κε ην UMTS δίθηπν απαηηεί 

απνθιεηζηηθή ζεκαηνδνζία κεηαμχ ηνπ θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ MN θαη ηνπ δηθηχνπ ψζηε λα νξίδεηαη 

θαη λα γίλεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ bearer path. πσο έρεη πξναλαθεξζεί ην ηεξκαηηθφ κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη ηαπηφρξνλα θαη κε ηα δχν δίθηπα κέζσ δηαθνξεηηθψλ δηεπαθψλ. Ζ ζχλδεζε κε ην UMTS 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα θσλεηηθέο ππεξεζίεο θαη γηα packet switched ζεκαηνδνζία. Ππλεπψο, ην 

GPRS πξσηφθνιιν PDP κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ψζηε λα θαζνξίδεηαη ην bearer data path κέζσ 

ηνπ WLAN δηθηχνπ. Θάηη ηέηνην φκσο ζα απαηηνχζε πνιχ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

GPRS πνπ πινπνηνχληαη ζην SGSN, ψζηε λα δηαθξίλνληαη νη δχν πεξηπηψζεηο φπνπ ηα packet 

switched bearer paths πινπνηνχληαη ζην UMTS RNS ή ζην WLAN. Κηα δεχηεξε πξνζέγγηζε ε νπνία 

είλαη θαη απηή πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 82, είλαη ηφζν ην bearer path, φζν θαη ε 

ζεκαηνδνζία πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ WLAN θαη ζπλδένληαη ζην SGSN. Απηή ε ιχζε απαηηεί κηθξέο 

κφλν αιιαγέο ζηηο GPRS ιεηηνπξγίεο πνπ πινπνηνχληαη ζην SGSN. Αληηζέησο. ε θσλεηηθή 

ππεξεζία δηαζέηεη δηθή ηεο, αλεμάξηεηε ζεκαηνδνζία ζπλεπψο, δελ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπκε 

πεξηζζφηεξν πάλσ ζην δήηεκα. 

 

4.3.4.1. Απαηηήζεηο Ρεξκαηηθνύ 

Κέρξη ηψξα έρνπκε ζεσξήζεη φηη ην ηεξκαηηθφ ζα είλαη ηχπνπ dual mode, δειαδή ζα δηαζέηεη δχν 

δηεπαθέο δηθηχνπ, κηα γηα ην UMTS θαη κηα γηα ην 802.11, ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

ηαπηφρξνλα. 

 

Δηθόλα 83 ηνίβα πξσηνθόιισλ ηνπ ηεξκαηηθνύ [4.32] 

 

Ζ Δηθφλα 83, δείρλεη κηα αξρηηεθηνληθή ηεο ζηνίβαο πξσηνθφιισλ πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη 

ηνπο δχν ηχπνπο δηεπαθψλ. Απηή ε αξρηηεθηνληθή αθνινπζεί ην κνληέιν επηπέδσλ ηνπ Internet. Ν 

device driver γηα ην 802.11 πεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ 802.2 LLC θαη 802.11 MAC. Ν 

device driver γηα ην UMTS πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο γηα ηνλ UMTS ρξήζηε θαη ιεηηνπξγίεο 
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ειέγρνπ. Γηα παξάδεηγκα, ην ηκήκα ηνπ device driver πνπ ζρεηίδεηαη κε ην GPRS, πεξηιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε ησλ GPRS πξσηνθφιισλ θάησ απφ ην IP επίπεδν. Δπίζεο πεξηιακβάλεη πξσηφθνιια 

φπσο ην GMM/SM γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ δηαρείξηζε ζπλφδσλ θαη ην RRC γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ ξαδην-πφξσλ. Ρν επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ GPRS ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη 

αιιειεπίδξαζε ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ κε ηελ ζηνίβα πξσηνθφιισλ ηνπ GPRS. πνζέηνπκε φηη 

ε IP ζνπίηα πξσηνθφιισλ πεξηέρεη ην Resource Reservation Protocol (RSVP) πξσηφθνιιν γηα QoS 

ζεκαηνδνζία θαη δέζκεπζε πφξσλ, θαζψο επίζεο θαη ην Local Mobility Management (LMM) 

πξσηφθνιιν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζην WLAN δίθηπν. Ρν LMM νπζηαζηηθά κπνξεί λα 

πινπνηήζεη νπνηνδήπνηε ηνπηθφ πξσηφθνιιν δηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

HMIPv6 κε ππνζηήξημε Fast Handover. Νη δηάθνξεο εθαξκνγέο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ ζηνίβα 

πξσηνθφιισλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηππηθφ RSVP API. Ζ πινπνίεζε ηνπ API πεξηιακβάλεη είηε ην 

RSVP, είηε ην PDP πεξηβάιινλ αλαιφγσο κε ην αλ ε ζχλνδνο επηθνηλσλίαο ζρεηίδεηαη κε ην WLAN ή 

κε ην UMTS δίθηπν. Υζηφζν, δηαηεξεί θαη μερσξηζηέο QoS θαηαζηάζεηο γηα θάζε ζχλνδν, δειαδή 

ην RSVP δηαηεξεί ηηο RSVP θαηαζηάζεηο θαη ην GMM/SM δηαηεξεί ηηο PDP θαηαζηάζεηο. 

 

4.3.4.2. Έλαπζε Ρεξκαηηθνύ 

Πε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη κηα μερσξηζηή αλαθνξά ζηελ δηαδηθαζία έλαπζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ 

θαη κάιηζηα λα δηαρσξίζνπκε ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απηφ βξίζθεηαη εληφο ελφο UMTS θχηηαξνπ θαη 

ελφο WLAN κηθξνθπηηάξνπ. ηαλ ην ηεξκαηηθφ ελεξγνπνηεζεί εληφο ελφο UMTS θπηηάξνπ, ηφηε 

ιακβάλεη beacons απφ ηνλ UMTS ζηαζκφ βάζεο, ζπλεπψο ελεξγνπνηείηαη ε δηεπαθή γηα ην UMTS 

θαη αθνινπζείηαη ε standard δηαδηθαζία. ΑΛ φκσο ελεξγνπνηεζεί εληφο ελφο 802.11 

κηθξνθπηηάξνπ, ηφηε κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη ζηα δχν δίθηπα. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ιακβάλεη 

beacons θαη απφ ηνλ ζηαζκφ βάζεο ηνπ UMTS αιιά θαη απφ ην access point ηνπ WLAN. Θαζψο ην 

UMTS παξέρεη ηελ βαζηθή αζχξκαηε ππεξεζία, ην ηεξκαηηθφ «ηξέρεη» ηελ βαζηθή UMTS-GPRS 

δηαδηθαζία έλαπζεο κέζσ ηεο UMTS δηεπαθήο. Γειαδή θαηά ηελ έλαπζε ηνπ, ην ηεξκαηηθφ αγλνεί 

ηα 802.11 beacons πνπ ιακβάλεη ζηελ αληίζηνηρε δηεπαθή ηνπ. Ζ Δηθφλα 84 παξνπζηάδεη φιε ηελ 

δηαδηθαζία έλαπζεο. 

 

Δηθόλα 84 Γηαδηθαζία έλαπζεο ηεξκαηηθνύ 
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Ρν ηεξκαηηθφ θαηά ηελ έλαπζε ηνπ ζπλδέεηαη κε ην GPRS δίθηπν θαη δεκηνπξγεί κηα βαζηθή packet 

switched ζχλδεζε κέζσ ηνπ SRNS κε ην SGSN θαη ην GGSN. Απηή ε βαζηθή packet switched 

ζχλδεζε ππνζηεξίδεη κφλν best effort ππεξεζίεο. Ρν PDP πεξηβάιινλ πινπνηείηαη ζην GGSN, ζην 

SGSN αιιά θαη ζην ηεξκαηηθφ, ελψ νη πιεξνθνξίεο θηλεηηθφηεηαο ππάξρνπλ ζην SGSN θαη ζην 

ηεξκαηηθφ. Ρν SRNS πξαγκαηνπνηεί κηα RAB δηαδηθαζία set up γηα best effort bearer ππεξεζία. 

Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε UMTS δηαδηθαζία έλαπζεο, ην ηεξκαηηθφ κπνξεί πιένλ λα απαληήζεη ζηα 

802.11 beacons, εθηειψληαο ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία. Αθνχ ζπλδεζεί κε ην αληίζηνηρν Access 

Point εθηειεί ηελ δηαδηθαζία γηα UMTS – WLAN handover ηελ νπνία πεξηγξάθνπκε ζε επφκελε 

παξάγξαθν. Νπζηαζηηθά κε απηή ηελ δηαδηθαζία γίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ην GPRS ζηε packet 

switched ζχλδεζε ηνπ WLAN δηθηχνπ. 

 

4.3.4.3. Ξιάλν Γηεπζπλζηνδόηεζεο 

Πην UMTS δίθηπν ην ηεξκαηηθφ παίξλεη κηα IP δηεχζπλζε απφ ην GGSN (ή ζην GGSN ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη IPv6 auto configuration), θαη ηελ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

επηθνηλσλήζεη κε άιινπο θφκβνπο ηνπ Internet. Πηελ ζπγθεθξηκέλε αξρηηεθηνληθή πνπ 

πεξηγξάθνπκε, ην GGSN παξακέλεη ην gateway γηα ην Internet, ζπλεπψο, ην ηεξκαηηθφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ίδηα IP δηεχζπλζε πνπ ιακβάλεη απφ ην GGSN θαηά ηελ δηαδηθαζία έλαπζήο 

ηνπ εληφο ηνπ UMTS, γηα λα επηθνηλσλεί κε άιινπο θφκβνπο ζην Internet. Βέβαηα, απηή ε IP 

δηεχζπλζε κπνξεί λα κελ είλαη απνιχησο ηνπνινγηθά ζσζηή γηα ην WLAN δίθηπν, αιιά ην 

ηεξκαηηθφ κπνξεί λα ιάβεη κηα πξνζσξηλή, ηνπνινγηθά νξζή δηεχζπλζε, ηελ επνλνκαδφκελε care-

fo-address (COA) γηα ην WLAN δίθηπν, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην ηέινο ηνπ tunnel 

κεηαμχ ηνπ SGSN θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ. 

 

4.3.5. Δμαζθάιηζε Πόξωλ 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην GPRS είλαη connection-oriented δίθηπν ζην νπνίν δεκηνπξγνχληαη 

packet-switched ζχλνδνη πξηλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ θηλεηνχ ηεξκαηηθνχ θαη ησλ θφκβσλ ηνπ 

Internet. Γηα θάζε ηέηνηα ζχλνδν δεκηνπξγνχληαη ζπλδέζεηο κεηαμχ GGSN – SGSN θαη κεηαμχ 

SGSN – Mobile Node. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζην 

GPRS δίθηπν, ρξεζηκνπνηείηαη ζεκαηνδνζία PDP, ελψ RAB ζεκαηνδνζία ρξεζηκνπνηείηαη κεηαμχ 

ησλ SGSN θαη RNC γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ξαδην-θαλαιηψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ ξαδην-πφξσλ. 

Πην πάλσ ηκήκα ηεο Δηθφλαο 85 θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα δεκηνπξγίαο κηαο PDP αίηεζεο πνπ 

πξνήιζε απφ ην ηεξκαηηθφ MN. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην MN επηθνηλσλεί κε ην SGSN, ψζηε λα 

μεθηλήζεη ε δεκηνπξγία ηνπ PDP πεξηβάιινληνο. Ρν SGSN ζπληνλίδεη ηελ φιε δηαδηθαζία κε ην 

GGSN ζηέιλνληαο έλα αίηεκα Create PDP Context (CPC) ζην GGSN θαη αθνχ ιάβεη απάληεζε 

δεκηνπξγεί ην RAB κέζσ ηνπ SRNC θαη ζηέιλεη ηελ ηειηθή απάληεζε ζην MN. 
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Δηθόλα 85 Γηαδηθαζία εμαζθάιηζεο πόξσλ 

 

πσο πξναλαθέξακε, ε επηθνηλσλία ηνπ ηεξκαηηθνχ MN κε ην δίθηπν έρεη δχν ηκήκαηα, έλα γηα 

ηελ ζχλδεζε κε ην UMTS – GPRS δίθηπν θαη έλα κε ην WLAN δίθηπν. Ζ ζχλδεζε ηνπ SGSN κε ηνλ 

Border Router (BR) ζεσξείηαη θνκκάηη ηνπ UMTS – GPRS δηθηχνπ θαη απαηηεί φιεο νη ζχλνδνη 

αληαιιαγήο δεδνκέλσλ απφ ην WLAN δίθηπν λα γίλνληαη ζε PDP πεξηβάιινλ. Ρν WLAN IP δίθηπν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί νπνηαδήπνηε απφ ηα κνληέια IntServ ή DiffServ γηα ην QoS. Ρν IntServ 

απαηηεί ηελ δεκηνπξγία κηαο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ MR θαη ηνπ BR ψζηε λα ππάξμεη δηαζθάιηζε QoS 

γηα ηα παθέηα δεδνκέλσλ εληφο ηνπ WLAN δηθηχνπ. Πηελ πεξίπησζε ηνπ DiffServ δελ απαηηείηαη 

θάπνηα απνθιεηζηηθή ζχλδεζε. Ξάλησο, ζηε αξρηηεθηνληθή πνπ παξνπζηάδνπκε εδψ θαη ηα δχν 

κνληέια κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. 

Πην WLAN δίθηπν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην RSVP γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ 

δηθηχνπ. Πε απηή ηελ πεξίπησζε φπσο θαίλεηαη ζην θάησ ηκήκα ηεο Δηθφλαο 6, ν MN απνζηέιιεη 

έλα RSVP path κήλπκα ζην SGSN γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο ζπλφδνπ δεδνκέλσλ, πνπ κε ηελ 

ζεηξά ηνπ εθθηλεί ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ PDP πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ GPRS. Νη 

παξάκεηξνη πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην RSVP path κήλπκα πεξηέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηεο UMTS ππεξεζίεο. Ρν SGSN δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπλφδνπ κε 

ην GGSN ρξεζηκνπνηψληαο PDP κελχκαηα θαη ηειηθά απαληά κε ην RSVP RESV κήλπκα ζην MN. 

Ρα RSVP κελχκαηα κπνξνχλ λα δερηνχλ επεμεξγαζία απφ θαηάιιεινπο routers εληφο ηνπ WLAN 

δηθηχνπ ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ην QoS. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην DiffServ QoS 

κνληέιν, απηνί νη routers ζα είλαη νη πεξηκεηξηθνί ηνπ δηθηχνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη Access 

Routers (AR) είλαη απηνί πνπ ζα αλαιάβνπλ λα επεμεξγάδνληαη ηα RSVP κελχκαηα κεηαμχ ησλ 

SGSN θαη MN. Αλ ην WLAN δίθηπν ρξεζηκνπνηεί ην IntServ QoS κνληέιν, ηφηε ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξνη routers πνπ ζα παίδνπλ ηνλ παξαπάλσ ξφιν. 

 

4.3.6. Θηλεηηθόηεηα θαη Handover 

Νη πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ ζην GPRS – UMTS, βξίζθνληαη ζηνλ 

SGSN θφκβν θαη ζπλεζίδνπκε λα ηηο νλνκάδνπκε GPRS mobility context. Αληηζέησο, ζην WLAN νη 
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πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηεξκαηηθψλ MN εληφο ηνπ δηθηχνπ, νλνκάδνληαη 

WLAN mobility context. Ππλεπψο, έλα ηεξκαηηθφ ζρεηίδεηαη κε δχν set πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε 

ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ, έλα γηα ην GPRS θαη έλα γηα ην WLAN. 

Ρν GPRS mobility context δελ ζπγθξαηεί ηηο ιεπηνκέξεηεο ηηο θαηάζηαζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ 

ηεξκαηηθνχ εληφο ηνπ WLAN. Αληηζέησο, δηαηεξεί κηα επηπξφζζεηε πιεξνθνξία θαηάζηαζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ ζπλδεζηκφηεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ κε ην WLAN δίθηπν. Πηελ Δηθφλα 86, ην GPRS MM 

context πεξηιακβάλεη ηηο ηξεηο GPRS θαηαζηάζεηο, ππφ ηνλ ηίηιν PMM θαζψο θαη ηελ πιεξνθνξία 

ζπλδεζηκφηεηαο ππφ ηνλ ηίηιν WMM. Ρν πεξηβάιινλ απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ βξίζθεηαη ηφζν ζην 

ηεξκαηηθφ ΚΛ, φζν θαη ζην SGSN. ηαλ ην MN είλαη ζπλδεδεκέλν κε  ην GPRS δίθηπν, βξίζθεηαη 

ζηελ θαηάζηαζε PMM. ηαλ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κεηαβαίλεη ζε ζηελ 

θαηάζηαζε PMM - idle θαη απειεπζεξψλεη ηνπο πφξνπο πνπ είρε δεζκεχζεη. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

ζχλδεζεο ξαδηνδεχμεο ρξεζηκνπνηείηαη paging, πξηλ αθφκα ηα παθέηα αξρίδνπλ λα πξνσζνχληαη 

ζην ηεξκαηηθφ. ληαο ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, εάλ ην ηεξκαηηθφ κεηαθηλεζεί εληφο ηνπ WLAN 

δηθηχνπ ζα αθνινπζεζεί ε intersystem handover δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, θαη 

κεηαβαίλεη ζηελ WMM – connected θαηάζηαζε. Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην ηεξκαηηθφ είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν νλνκάδεηαη PMM – detached. Ρέινο, ε PMM – connected θαηάζηαζε 

αληηπξνζσπεχεη ηελ πεξίπησζε φπνπ ην ηεξκαηηθφ είλαη ζπλδεδεκέλν ζην GPRS. 

 

Δηθόλα 86 Γηάγξακκα θαηαζηάζεσλ θηλεηηθόηεηαο ζην SGSN θαη MN 

 

Ζ δηαδηθαζία έλαπζεο πνπ παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, απαηηεί ηελ εθθίλεζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ κέζσ ηεο UMTS δηεπαθήο, νπφηε ην ηεξκαηηθφ κεηαβαίλεη απφ ηελ PMM – detached 

ζηελ PMM – connected θαηάζηαζε, πξηλ εθηειέζεη ηελ κεηάβαζε ζην WLAN δίθηπν. Αθνχ ζπλδεζεί 

κε ην 802.11 access point, ην MN κεηαβαίλεη ζηελ WMM – connected θαηάζηαζε. Απηή ε κεηάβαζε 

απφ ηε PMM – connected ζηελ WMM – connected θαηάζηαζε, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο intersystem 

handover δηαδηθαζίαο. Ρν ηεξκαηηθφ παξακέλεη ζηελ WMM – connected θαηάζηαζε γηα φζν απηφ 

είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην WLAN δίθηπν. Ρν πεξηβάιινλ WLAN LMM φπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 86, 

πεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκεξείο θαηαζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ ζην 

WLAN. Δπίζεο πεξηιακβάλεη δπν επηπιένλ θαηαζηάζεηο ηηο GPRS – attached θαη WLAN – attached. 
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Ζ κεηάβαζε απφ ηελ GPRS ζηελ WLAN – attached θαηάζηαζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο intersystem 

handover δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Πηελ Δηθφλα 86 παξνπζηάδεηαη επίζεο ε 

ζπλεξγαζία ηνπ WLAN LMM θαη ηνπ GPRS MM πεξηβάιινληνο. Ξην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο 

δηαθεθνκκέλεο γξακκέο αλαπαξηζηνχληαη νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ θαηαζηάζεσλ κεηαμχ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, φηαλ ην ηεξκαηηθφ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε LMM θαηάζηαζε, ηφηε παξνπζηάδεηαη ζαλ 

λα είλαη ζηε WMM connected θαηάζηαζε ηνπ GPRS MM πεξηβάιινληνο. 

Δπίζεο, ην ηεξκαηηθφ κπνξεί λα κεηαβεί ζε θαηάζηαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο εληφο ηνπ 802.11 

WLAN. Αληηζέησο, κε ην UMTS, γηα λα ππνζηεξίμεη ην 802.11 ηελ θαηάζηαζε εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, απαηηείηαη ην ηεξκαηηθφ λα ζπλδεζεί κε ην λέν access point φηαλ κεηαθηλεζεί απφ ηελ 

πεξηνρή θάιπςεο ηνπ ελφο ζε απηή ηνπ άιινπ. Δθφζνλ, ην access point αληηιεθζεί φηη ην 

ηεξκαηηθφ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηφηε θάλεη poll ζην MN, ζηέιλνληαο 

έλα TIM εληφο ηνπ beacon θάζε θνξά πνπ ππάξρεη θάπνην παθέην πνπ ζέιεη λα κεηαδψζεη ην MN. 

Ρν MN απαληάεη ζην poll θαη αηηείηαη ηελ ζπλέρηζε ηεο κεηάδνζεο παθέησλ. Ρν ζχζηεκα 

δξνκνιφγεζεο παθέησλ εληφο ηνπ WLAN δηθηχνπ κπνξεί ζπλερψο λα γλσξίδεη ηνλ access router ν 

νπνίνο εμππεξεηεί ην ηεξκαηηθφ θαη πξνσζεί ηα παθέηα απφ ην SGSN, αθφκα θαη φηαλ ην ηεξκαηηθφ 

βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ππλεπψο, δελ απαηηείηαη λα ππάξρεη επηπιένλ 

θαηάζηαζε ζην GPRS mobility context πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηάζηαζε εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο εληφο ηνπ WLAN δηθηχνπ. Ρν SGSN απνζηέιιεη ηα παθέηα ζην ηεξκαηηθφ φηαλ απηφ είλαη 

WMM – connected. ηαλ ην ηεξκαηηθφ ζε θαηάζηαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κεηαθηλεζεί ζην 

UMTS ηφηε κεηαβαίλεη απφ ηελ WMM – connected ζηελ PMM – idle θαηάζηαζε. 

 

4.3.6.1. Γηαδηθαζία Intersystem Handover 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ηα access points ηνπ WLAN εθπέκπνπλ πεξηνδηθά beacons ηα φπνηα 

ιακβάλνληαη απφ φια ηα ελεξγνπνηεκέλα ηεξκαηηθά πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ πεξηνρψλ θάιπςεο, 

αθφκα θαη απφ απηά πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ρν ίδην ην ηεξκαηηθφ 

αληηιακβάλεηαη ην intersystem handover φηαλ ιάβεη έλα beacon απφ ην πξψην 802.11 θειί ηνπ 

WLAN δηθηχνπ. Ζ δηαδηθαζία intersystem handover απφ ην UMTS ζην WLAN δίθηπν παξνπζηάδεηαη 

ζηελ Δηθφλα 87. Αξρηθά, εθηειείηαη ε δηαδηθαζία handshake κε ην access point ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ζχλδεζε επηπέδνπ – 2. Ρν access point πξνθαιεί έλα trigger ζηνλ access router (AR) 

αθνχ πξψηα απαληήζεη ζην ηεξκαηηθφ MN. Ρν trigger κε ηελ ζεηξά ηνπ αλαγθάδεη ηνλ access 

router λα εθπέκςεη έλα Router Advertisement (RA) ζην MN. Ρν trigger επηηξέπεη ηελ επηπέδνπ - 3 

handover δηαδηθαζία, θαζψο ν access router ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα πεξηκέλεη γηα ην 

Router Solicitation (RS) απφ ην ηεξκαηηθφ MN, πξηλ απνζηείιεη παθέηα ζην access router [4.16]. 
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Δηθόλα 87 Γηαδηθαζία handover από ην UMTS ζην WLAN 

 

Έπεηηα, ην ηεξκαηηθφ πξαγκαηνπνηεί έλα επηπέδνπ – 3 (IP) handover. Ρν RA πεξηέρεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ηνλ access router, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ IP δηεχζπλζε ηνπ, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην ηεξκαηηθφ γηα ηελ δηαδηθαζία Binding Update (BU) κε ηνλ access router 

(AR). Ρν κήλπκα BU πεξηέρεη ηελ δηεχζπλζε SGSN θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην 

UMTS, ψζηε λα αλαγλσξηζηεί ηνλ θηλεηφο θφκβνο απφ ην SGSN. Ρν απνηέιεζκα ηεο ιήςεο ησλ BU 

κελπκάησλ είλαη λα εθηειέζεη authentication ζην ηεξκαηηθφ ν access router, κέζσ ηνπ ΑΑΑ server 

θαη λα αλαζέζεη ζην ηεξκαηηθφ κηα Care-of-address (COA). 

Ν access router, κεηά ην authentication θαη ηελ αλάζεζε ηεο COA δηεχζπλζεο, εθθηλεί ηελ 

δηαδηθαζία handover ζε ζπλεξγαζία κε ην SGSN, ζηέιλνληαο έλα W_Route Area Update κήλπκα. 

Ξξηλ, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Update κελχκαηνο, ν SGSN ζηέιλεη έλα RAB κήλπκα ζην SRNC ψζηε 

λα απειεπζεξσζνχλ νη δεζκεπκέλνη UMTS πφξνη γηα παθέηα δεδνκέλσλ, νπφηε ν SRNC κε ηελ 

ζεηξά ηνπ ζηέιλεη έλα RAB κήλπκα απνδέζκεπζεο ζην SGSN. Αθνινχζσο, ν SGSN ζηέιλεη έλα 

W_Route Area Update Accept κήλπκα ζηνλ access router θαη κεηαηξέπεη ηελ GPRS θαηάζηαζε 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ ηεξκαηηθνχ ζε WMM – connected. 

Δληφο ηνπ W_Route Area Update Accept κελχκαηνο πνπ ζηέιλεη ν SGSN, πεξηέρεηαη ε ιίζηα ησλ 

PDP θαη SRNC πεξηβαιιφλησλ. Απηά ηα πεξηβάιινληα παξακέηξσλ παξακέλνπλ αδηαθαλή γηα ηνλ 

access router, ν νπνίνο απιά ηα ζπκπεξηιακβάλεη ζην Binding Update Acknowledgement (BU Ack) 

κήλπκα πξνο ην ηεξκαηηθφ. Ν access router πξψηα νινθιεξψλεη ηελ handover δηαδηθαζία κε ην 

SGSN (ζηέιλνληαο ην W_Route Area Update Complete κήλπκα) θαη έπεηηα ζηέιλεη ην BU Ack 

κήλπκα ζην ηεξκαηηθφ, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ νινθιήξσζε ηεο UMTS – WLAN δηαδηθαζίαο. 

Ρν ηεξκαηηθφ αθνχ ιάβεη ην BU Ack κήλπκα κπνξεί λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία δέζκεπζεο πφξσλ 

γηα ηηο PDP ζπλδέζεηο εληφο ηνπ WLAN. Κπνξεί επίζεο επηιεθηηθά λα δεζκεχζεη πφξνπο γηα θάπνηεο 

PDP ζπλδέζεηο θαη λα αγλνήζεη άιιεο. Ππλεπψο, φιεο νη ελαπνκέλνπζεο PDP πιεξνθνξίεο ζα 

δηαζέηνπλ θαη αληίζηνηρεο RSVP θαηαζηάζεηο ηφζν ζην ηεξκαηηθφ MN φζν θαη ζην SGSN [4.16]. 
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Δηθόλα 88 Γηαδηθαζία handover από WLAN ζε UMTS 

 

ηαλ ην ηεξκαηηθφ κεηαθηλεζεί εθηφο ηνπ WLAN δηθηχνπ, νη 802.11 δηεπαθέο ηνπ αληηιακβάλνληαη 

ηελ έιιεηςε γλψξηκσλ beacons, νπφηε πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη θάπνην access point 

απνζηέιινληαο probes. Δπεηδή φκσο δελ ιακβάλεη probe απαληήζεηο αληηιακβάλεηαη φηη 

νπζηαζηηθά έρεη δηεμαρζεί WLAN – UMTS handover. Ζ Δηθφλα 88 δείρλεη ηελ φιε δηαδηθαζία 

handover. Ρν ηεξκαηηθφ MN ζηέιλεη έλα Route Area Update κήλπκα ζην SGSN κέζσ ηεο UMTS 

δηεπαθήο ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο πιεξνθνξίεο πνπ δείρλνπλ φηη δελ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην 

UMTS δίθηπν. Ρν κήλπκα επίζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ηειεπηαίνπ access router 

ζηνλ νπνίν ήηαλ ζπλδεδεκέλν ην ηεξκαηηθφ. Ρέινο ην SGSN ζηέιλεη έλα RSVP RESV TEAR κήλπκα 

ζηνλ access router ψζηε ν ηειεπηαίνο λα απνδεζκεχζεη ηνπο πφξνπο πνπ είρε αλαζέζεη ζην 

ηεξκαηηθφ. 

 

4.4. Αξρηηεθηνληθέο γηα ηελ Γηαζύλδεζε Γηθηύωλ WiMAX θαη 

UMTS 

4.4.1. Δηζαγωγή 

Νη ζεκεξηλέο ηερλνινγίεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ην bandwidth, ηηο 

ηερλνινγίεο πξφζβαζεο, ηνπο κεραληζκνχο αζθαιείαο θ.ι.π. Κηα πνιιά ππνζρφκελε πξνζέγγηζε 

είλαη λα ζπλδπαζηνχλ δηαθνξεηηθέο ππάξρνπζεο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο, ψζηε λα πξνθχςνπλ λένη 

ηξφπνη πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο απφ νπνπδήπνηε, νπνηεδήπνηε, αθφκα θαη ελ θηλήζεη. Θαίξην ξφιν 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ζα παίμνπλ ηα ηεξκαηηθά πνπ δηαζέηνπλ πνιιαπιέο δηεπαθέο δηθηχσλ 

ψζηε λα κπνξνχλ αλ επηιέγνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε ζχλδεζε απφ κηα πιεζψξα δηαζέζηκσλ 

ζεκείσλ πξφζβαζεο, πνπ ην θαζέλα κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία. 

Υο γλσζηφλ ην UMTS παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε, θαη εμαηξεηηθά 

κεγάιε θάιπςε, αιιά πζηεξεί σο πξνο ην data rate αθνχ παξέρεη κηθξνχο έσο κέηξηνπο ξπζκνχο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ. Ππλεπψο, ην UMTS απφ κφλν ηνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 

εθαξκνγψλ πνπ έρνπλ απαηήζεηο ζε data rates, ελψ παξάιιεια ην θφζηνο ηέηνησλ ππεξεζηψλ 
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παξακέλεη πςειφ. Απφ ηελ άιιε, ζρεηηθά πξφζθαηα ε εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ζηξάθεθε ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο last-mile κε ηελ ρξήζε ηνπ WiMAX, πνπ είλαη ην εκπνξηθφ φλνκα 

ηνπ πξσηνθφιινπ 802.16a /REV d/e, ην νπνίν παξέρεη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ δηεπαθή αέξνο γηα 

θνξεηέο, επξπδσληθέο ζπλδέζεηο. Πε απηφ ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ 

δηεξεχλεζε θαη παξνπζίαζε ιχζεσλ γηα ηελ ζπλεξγαζία απηψλ ησλ δχν ηχπσλ δηθηχσζεο, παξά 

ην γεγνλφο φηη απφ πνιινχο απηέο νη δπν ηερλνινγίεο ζεσξνχληαη σο αληαγσληζηηθέο. Θεσξνχκε 

φηη ε ρξήζε ηνπ ζπλδπαζκνχ, UMTS – WiMAX κπνξεί λα απνδψζεη ηα ζεηηθά θαη ησλ δπν δηθηχσλ, 

εμαιείθνληαο παξάιιεια ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ην θαζέλα μερσξηζηά. Κε απηφ ηνλ 

ηξφπν, νη πάξνρνη αζπξκάησλ ππεξεζηψλ ζα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ρακεινχ θφζηνπο αιιά 

πςειψλ ηαρπηήησλ WiMAX δίθηπα, ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο hot spot δψλεο, ηηο νπνίεο αδπλαηεί λα 

εμππεξεηήζεη ην UMTS. 

Γεληθά, ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ 3GPP ζπζηεκάησλ θαη ηνπ WiMAX, είλαη ππφ δηεξεχλεζε απφ ην 

WiMAX forum θαη πξνο ην παξφλ δελ πεξηιακβάλεη ην real –time handover κεηαμχ ησλ δχν 

δηθηχσλ, αιιά απιά ζηνρεχεη ζηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ παξφκνηνπ κε απηφ πνπ έρεη πξνηείλεη 

ε 3GPP γηα ηελ δηαζχλδεζε ηνπ UMTS κε ην WLAN, ην νπνίν έρνπκε ήδε παξνπζηάζεη. πάξρνπλ 

αξθεηέο πξνηάζεηο ινηπφλ γηα λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ εθ ησλ νπνίσλ εκείο ζα παξνπζηάζνπκε 

ηηο επηθξαηέζηεξεο. 

 

4.4.1.1. OFDM & MIMO Ρερλνινγίεο Αηρκήο γηα ην Θηλεηό Δπξπδωληθό 
Γίθηπν 

Ρα 2.5 θαη 3G δίθηπα έρνπλ επηηξέςεη παγθνζκίσο ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζπειαχλνπλ δεδνκέλα 

ζηα θνξεηά ηεξκαηηθά ηνπο (έμππλα ηειέθσλα, laptops θ.α.). Υζηφζν φκσο, θαζψο νη ππεξεζίεο 

δεδνκέλσλ πνιιαπιαζηάδνληαη θαη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο επξπδσληθέο 

Internet ππεξεζίεο, φπσο αθξηβψο θάλνπλ θαη ζην ζπίηη ηνπο ή ζην γξαθείν, αιιά «ελ θηλήζεη», 

ππάξρνπλ πξνβιέςεηο γηα δεθαπιαζηαζκφ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θνξηίνπ κεηαμχ 2010-2015 

[4.17]. Αλ ζπκπεξηιάβνπκε επηπιένλ θαη ηηο λέεο εθαξκνγέο ηχπνπ social networking φπσο ην 

myspace, facebook θ.α., ηφηε νη πξνβιέςεηο θηάλνπλ ζε πςειφηεξα κεγέζε. Ππλεπψο παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα δίθηπα 2.5 θαη 3G ζα ζπλερίζνπλ λα εμππεξεηνχλ ηελ κεηάδνζε θσλήο θαη 

δεδνκέλσλ ζην άκεζν κέιινλ, εληνχηνηο πνιχ ζχληνκα ζα θνξεζηνχλ ιφγσ ηεο απμαλφκελεο 

mobile επξπδσληθήο ρξήζεο. Άξα ε αλάπηπμε λέσλ δηθηχσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ λα επηκεξηζηνχλ ην 

“βαξχ” ηειεπηθνηλσληαθφ θνξηίν είλαη αλαπφθεπθηε. Απηά ηα λέα δίθηπα, εθηφο απφ ηελ extra θαη 

επεθηάζηκε ρσξεηηθφηεηα πνπ ζα πξνζθέξνπλ, ζα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ λέεο ππεξεζίεο θαη 

ζπζθεπέο θαη‟ επηηαγή ησλ λέσλ, επηρεηξεκαηηθά επέιηθησλ κνληέισλ. 

Νη ηερλνινγίεο OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) θαη MIMO (Multiple Input 

Multiple Output), έρνπλ επηιερζεί σο ηερλνινγίεο πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε 

φρη κφλν ηνπ WiMAX αιιά επίζεο θαη ησλ κειινληηθψλ εμειίμεσλ φπσο ην Long Term Evolution 

(LTE) ηεο 3GPP, θαζψο επίζεο θαη ην Ultra Mobile Broadband (UMB) ηεο 3GPP2 βαζίδνληαη 

ζηνλ ζπλδπαζκφ OFDM & MIMO. Ν ζπλδπαζκφο OFDM θαη MIMO νδεγεί ζε ζπζηήκαηα ηα νπνία 

είλαη εμαηξεηηθά επεθηάζηκα θαη ζπλεπψο θαηάιιεια γηα ηελ ηειεπηθνηλσληαθή έθξεμε πνπ έξρεηαη 

ζην άκεζν κέιινλ. Αιιά ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ζθφπηκν λα πνχκε ιίγα ιφγηα γηα απηέο ηηο δχν 

ηερλνινγίεο. 

Ζ OFDM ηερληθή, είλαη κηα ζχλζεηε ηερληθή δηακφξθσζεο γηα κεηάδνζε, βαζηζκέλε ζηελ ηδέα ηνπ 

FDM φπνπ ζην θάζε θαλάιη εθηειείηαη κηα εηδηθή δηακφξθσζε. Κε ηελ OFDM δηακφξθσζε, νη 

ζπρλφηεηεο θαη ε δηακφξθσζε απηψλ, γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα θαλάιηα λα είλαη νξζνγψληα 

κεηαμχ ηνπο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ αληηκεησπίδεηαη ην πξφβιεκα ηεο ζπγθαλαιηθήο παξεκβνιήο (co-

channel interference). Δπίζεο, ζηελ OFDM ηερληθή, δηαηξείηαη ην θάζκα ζπρλνηήησλ ζε 

ππνκπάληεο αξθεηά κηθξέο ψζηε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ πξνο απηέο λα είλαη 

ζηαζεξή. Πηελ ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη κηα δηακφξθσζε ηνπ ηχπνπ BPSK, QPSK, M-QAM ζε θάζε 

ππνκπάληα. Έηζη ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο αληηκεησπίδεη ην multipath θαη ηελ δηαζπκβνιηθή 

παξεκβνιή. Ρν πξφηππν OFDM, απνηειεί ηελ βάζε γηα πνιιά πξφηππα ηειεπηθνηλσληψλ φπσο ην 

802.11a, 802.11g, ην WLAN, αιιά θαη ηελ ηερλνινγία Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). 

Ρα πιενλεθηήκαηα πνπ ην θαηέζηεζαλ ηφζν δεκνθηιέο είλαη: 
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 ε απνδνηηθή ρξήζε ηνπ παξερφκελνπ εχξνπο δψλεο θαη 

 ε αλνρή ζηηο παξεκβνιέο. 

 

Ρν MIMO (Multiple Input and Multiple Output), αλαθέξεηαη ζηελ ηερλνινγία φπνπ ηφζν ζην ζηαζκφ 

βάζεο φζν θαη ζην ηεξκαηηθφ, ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο θεξαίεο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ 

θηλεηά ηειέθσλα κε δχν θεξαίεο, laptops κε δχν θεξαίεο εθαηέξσζελ ηεο νζφλεο, θαζψο επίζεο 

θαη routers κε πνιιέο θεξαίεο. 

Βέβαηα ε πην ζπλήζεο ρξήζε ζηα θπηηαξηθά δίθηπα πεξηιακβάλεη πνιιέο θεξαίεο ζηνλ ζηαζκφ 

βάζεο θαη κηα κφλν θεξαία ζην ηεξκαηηθφ, θάηη πνπ γεληθά κεηψλεη ην θφζηνο ηνπ, αιιά θαζψο νη 

ηηκέο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλερψο κεηψλνληαη, πνιχ ζχληνκα ζα επηθξαηήζνπλ ηα ηειέθσλα κε δπν 

θεξαίεο. 

Γεληθά κε ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγία MIMO βειηηψλεηαη ε ιήςε ηνπ ζήκαηνο αιιά θαη ν ξπζκφο 

κεηάδνζεο, ελψ ε πινπνίεζε ηνπ MIMO ζην WiMAX, ηνπ πξνζδίδεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ 

απφδνζε ηνπ θάζκαηνο. 

Ρν 2007 θπθινθφξεζαλ ηα πξψηα εκπνξηθά ζπζηήκαηα Mobile WiMAX Release 1.0, ηα νπνία 

αθφκα δελ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ηηο MIMO δπλαηφηεηεο θαη επέδεημαλ δπλαηφηεηεο ηξηπιαζηαζκνχ 

ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ ζε ζχγθξηζε κε άιια αζχξκαηα δίθηπα ηνπ ίδηνπ bandwidth. Απηφ 

ήηαλ κφλν ε αξρή, αθνχ ην 2009 ηα WiMAX κε ελζσκαησκέλε ηελ ηερλνινγία MIMO 

πηζαλνινγείηαη φηη ζα βειηηψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ ρσξεηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ. Ρν 

2010 ε πξνγξακκαηηζκέλε έθδνζε 1.5, ζα επηηξέπεη κέγηζηνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο πνπ ζα 

μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηα 100Mbps κε ρξήζε θαλαιηψλ ησλ 20MHz. Πην κέιινλ φηαλ ν εμνπιηζκφο 

ζα επηηξέπεη απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο ηελ ππνζηήξημε 4x4 ΚΗΚΝ ζπλδπαζκνχο, νη ζεσξεηηθά 

κέγηζηνη ξπζκνί κεηάδνζεο ζα αγγίδνπλ ηα 300Mbps [4.18]. 

 

Δηθόλα 89 Σν κέιινλ κε ηηο ηερλνινγίεο OFDM θαη MIMO [4.19] 

 

4.4.1.2. Ρν WiMAX εληόο ηωλ 2G / 3G δηθηύωλ θαη ωο πξόδξνκνο ηνπ 

All IP δηθηύνπ 

Ρα WiMAX, 2G θαη 3G είλαη νπζηαζηηθά αιιεινζπκπιεξνχκελεο ηερλνινγίεο. Ρα δίθηπα 2G, 3G 

πξνζθέξνπλ κεηάδνζε θσλήο κέζσ κεηαγσγήο θπθιψκαηνο θαη κάιηζηα κε άξηζηε πνηφηεηα θαη 

πνιχ κεγάιε θάιπςε. Ξνιχ ζχληνκα ζα αλαπηπρζνχλ λέα βειηηζηνπνηεκέλα δίθηπα πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζην OFDMA (Κηα άιιε εθδνρή ηνπ OFDM πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν απφ ην WiMAX φζν 

θαη απφ ην LTE) θαη ζην MIMO (π.ρ. ην ζεκεξηλφ WiMAX ή ην κειινληηθφ LTE ηεο 3GPP), ηα νπνία 
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ζα ιεηηνπξγνχλ θαη ζε λέν εχξνο ζπρλνηήησλ αιιά δπζηπρψο ζα ρξεηαζηνχλ ρξφληα κέρξη λα 

πεηχρνπλ ηελ θάιπςε πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζεκεξηλά 2G / 3G δίθηπα. Απηνί νη παξάγνληεο σζνχλ 

ηνπο παξφρνπο ζην λα δηαηεξνχλ απφ ηελ κηα ηελ ππνδνκή ησλ δηθηχσλ 2G / 3G γηα ηελ κεηάδνζε 

θσλήο θαη άιισλ ζηελήο δψλεο ππεξεζηψλ, θαη απφ ηελ άιιε λα ρξεζηκνπνηνχλ ην WiMAX γηα 

εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ πςειέο ηαρχηεηεο κεηάδνζεο. Νη πάξνρνη πνιχ ζχληνκα ζα παξέρνπλ 

multimode ηεξκαηηθά ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαζχλδεζε θαη ζηα δχν είδε δηθηχσλ. 

 

Δηθόλα 90 Αλάπηπμε ηνπ WiMAX εληόο ησλ 2G / 3G δηθηύσλ [4.19] 

 

 

Πίλαθαο 18 Δπηρεηξεζηαθέο ιύζεηο αλαιόγσο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ παξόρνπ [4.19] 

 

Ζ εμέιημε απφ ην WCDMA ζην HSPA ή ηζνδχλακα απφ ην CDMA2000 ζην EV-DO, ηερλνινγίεο φιεο 

βαζηζκέλεο ζην CDMA, επηηεχρζεθε κέζσ αλαβαζκίζεσλ ζηηο ππνδνκέο 3G ησλ παξφρσλ θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην ίδην θάζκα. Απηέο νη αλαβαζκίζεηο ζα ζπλερηζηνχλ, αιιά δπζηπρψο δελ ζα 

επαξθέζνπλ ψζηε λα θαιχςνπλ  ηηο επξπδσληθέο απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο. Ν ιφγνο είλαη φηη απφ 

ηελ κηα ρξεηάδνληαη MIMO ζπλδπαζκνί θεξαηψλ κεγαιχηεξσλ βαζκψλ ψζηε λα απμεζεί ην 

throughput ησλ OFDM/MIMO ζπζηεκάησλ, αιιά απφ ηελ άιιε ε ππνζηήξημε ηνπ CDMA γηα απηνχο 

ηνπο πςειφηεξνπο MIMO ζπλδπαζκνχο δελ είλαη απνδνηηθή. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ φινη νη 

θνξείο πξνηππνπνίεζεο IEEE 802.16, 3GPP θαη 3GPP2 ζθνπεχνπλ λα πηνζεηήζνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ 

OFDM/MIMO ζην 4G. Αθνχ ινηπφλ δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα παξνπιηζηνχλ νη ζεκεξηλέο 2G / 3G 

ππνδνκέο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ επηπξφζζεηα OFDMA/MIMO δίθηπα δεδνκέλσλ (είηε ηα 

ζεκεξηλά WiMAX, είηε ηα κειινληηθά LTE) ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχλ λέν εχξνο ζπρλνηήησλ. 

Ζ πξνζζήθε ελφο OFDMA / MIMO αζχξκαηνπ overlay δηθηχνπ, πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ ρξήζε λέσλ 

ζηαζκψλ βάζεο, φζν θαη αλαβαζκίζεηο ζην core network (CN), ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη IP 

κεηάδνζε. Έηζη νη πάξνρνη κπνξνχλ αλ δεκηνπξγήζνπλ WiMAX ζηαζκνχο βάζεο πνπ ζα 

ζπλππάξρνπλ κε ηα ππάξρνληα 2G / 3G δίθηπα. Αθνχ δεκηνπξγεζνχλ ηέηνηα δίθηπα, ζα 

ρξεηαζηνχλ θαηάιιειεο multimode ζπζθεπέο ψζηε λα πξαγκαηνπνηείηαη αδηάιεηπην roaming 
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κεηαμχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ πνπ είλαη γηα ηελ κεηάδνζε θσλήο θαη ηνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη 

βειηηζηνπνηεκέλν γηα ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 91 Σν WiMAX σο πξόδξνκνο ηνπ λένπ All – IP δηθηύνπ [4.19] 

 

Ζ θνηλφηεηα ηνπ WiMAX ζα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 3GPP γηα ηελ βειηίσζε 

ησλ WiMAX θαη 2G / 3G δηθηχσλ. Ζ αλνηρηή αξρηηεθηνληθή δηθηχνπ πνπ ππνζηεξίδεη ην WiMAX, ζα 

βνεζήζεη ηνλ πγεηή αληαγσληζκφ νδεγψληαο ζε λέεο εμειίμεηο θαη κεηψλνληαο ηα θφζηε. 

 

4.4.1.3. Κνληέια Γηαζύλδεζεο θαη Δπίπεδα Ππλεξγαζίαο 
 

Κνληέια Γηαζύλδεζεο 

πσο θαη κε ην WLAN έηζη θαη κε ην WiMAX ππάξρνπλ δχν κέζνδνη δηαζχλδεζεο κε άιια δίθηπα, 

απηή ηεο ραιαξήο δεύμεο (loose coupling) θαη απηή ηεο ηζρπξήο δεύμεο (tight coupling). Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο loose coupling δηαζχλδεζεο θαη ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ είλαη ειάρηζηεο: ην 

WiMAX ρξεζηκνπνηεί ηνλ ΑΑΑ server ηνπ 3GPP δηθηχνπ θαη νη ξνέο δεδνκέλσλ δελ δηέξρνληαη κέζσ 

ηνπ 3GPP core network. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη εγγπεκέλε αλεμαξηεζία ηνπ WiMAX δηθηχνπ 

αιιά απηφ ζπλεπάγεηαη θαη θαζπζηεξήζεηο ζην handover. Πε ζρεηηθέο έξεπλεο κε ην ζέκα έρεη 

ππνινγηζηεί φηη ε κέζε handover θαζπζηέξεζε ζην loose coupling είλαη 400 ms ελψ ζην tight 

coupling Κφιηο 150 ms [4.20]. Ππλεπψο, ην loose coupling δελ επαξθεί γηα real time ππεξεζίεο. 

Πην tight coupling νη ξνέο δεδνκέλσλ ηνπ WiMAX δηέξρνληαη κέζσ ηνπ RNC (Radio Network 

Controller) θαη ηνπ 3GPP Core Network, ζπλεπψο ηα πξσηφθνιια, νη δηεπαθέο θαη νη ππεξεζίεο 

ησλ δχν δηθηχσλ απαηηνχλ αιιαγέο ψζηε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία. Ν ζηαζκφο βάζεο ηνπ WiMAX 

ζπλδέεηαη κε ηνλ RNC ηνπ WCDMA ή κε ην SGSN απ‟ επζείαο. Ρν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ 

είλαη φηη κεηψλεηαη ε handoff θαζπζηέξεζε θαη φηη ην ίδην ην handoff είλαη εγγπεκέλν. Αλ ηα 3G θαη 

WiMAX δίθηπα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο παξφρνπο, ε δηαζχλδεζε γίλεηαη πην πνιχπινθε. Πηελ 

Δηθφλα 92 παξνπζηάδνληαη ηα δπν κνληέια δηαζχλδεζεο loose θαη tight coupling. 
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Δηθόλα 92 Κνληέια δηαζύλδεζεο δηθηύσλ loose θαη tight coupling [4.33] 

 

Δπίπεδα πλεξγαζίαο 

πάξρνπλ έμη επίπεδα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ WLAN θαη 3GPP, φπσο απηά νξίδνληαη ζην [4.21], 

ηα νπνία φκσο εθαξκφδνληαη ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν πνπ βαζίδεηαη ζε IP θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Ξίλαθα 19. Απηά ηα επίπεδα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηνπο δχν ηξφπνπο δηαζχλδεζεο loose 

θαη tight coupling. 

 

Πίλαθαο 19 Δπίπεδα ζπλεξγαζίαο WiMAX θαη 3GPP δηθηύσλ 
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Ρα ηξία πξψηα επίπεδα ηνπ Ξίλαθα 19 ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Release 6 ηεο 3GPP, ελψ ηα ηξία 

επφκελα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε επφκελα releases. Ρν πξψην επίπεδν είλαη ην απινχζηεξν θαη 

πεξηιακβάλεη ην billing θαη απιέο ππεξεζίεο πειάηε (δει. Ν ρξήζηεο ιακβάλεη θνηλφ ινγαξηαζκφ 

θαη γηα ηα δχν δίθηπα θαη επίζεο απνιακβάλεη ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο πειαηψλ). Δπίζεο, απηφ ην 

πξψην επίπεδν δελ ζπλεπάγεηαη επηδξάζεηο ζηηο αξρηηεθηνληθέο ησλ 3GPP θαη WiMAX. 

Ρν δεχηεξν επίπεδν, πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ησλ 3GPP δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ authentication θαη authorization) γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ WiMAX εληφο 

ηνπ 3GPP domain. Δπηπιένλ, νη WiMAX θφκβνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ρξέσζεο ηνπ UMTS γηα 

ηελ δεκηνπξγία ησλ Charging Data Records (CDRs). Ν ζπλδξνκεηήο κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα 

ρξεζηκνπνηεί ην WiMAX access network (AN) γηα πξφζβαζε ζην Internet, αιιά νη ΑΑΑ ιεηηνπξγίεο 

εθηεινχληαη απφ ηελ 3GPP πιαηθφξκα. 

Ρν ηξίην επίπεδν επεθηείλεη ηηο IMS ππεξεζίεο ζην WiMAX, σζηφζν είλαη ζέκα ηεο εθάζηνηε 

πινπνίεζεο ην θαηά πφζν ζα παξέρνληαη φιεο ή έλα ηκήκα απηψλ ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ρξήζηεο. 

Πε απηφ ην ζελάξην φκσο δελ ππάξρεη ζπλέρεηα ππεξεζηψλ θαηά ηελ κεηάβαζε ηνπ ρξήζηε απφ ην 

3GPP UTRAN ζην WiMAX access network, νπφηε ε ζχλνδνο ηεο ππεξεζίαο δηαθφπηεηαη θαη είλαη 

ζηελ επρέξεηα ηνπ ρξήζηε λα ηελ μαλά μεθηλήζεη. Νπζηαζηηθά, ην επίπεδν 3 επηηξέπεη ζηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ λα επεθηείλεη ηηο ππεξεζίεο κεηαγσγήο παθέησλ (PS) ηνπ 3GPP δηθηχνπ, 

ζην WiMAX. Έηζη έλαο authenticated 3GPP ζπλδξνκεηήο κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηηο 3GPP PS 

ππεξεζίεο, κέζσ ηνπ WiMAX access network. 

Ρα ηειεπηαία ηξία επίπεδα δελ εκπίπηνπλ ζην Release 6 θαη κάιινλ ζα πινπνηεζνχλ ζε 

κειινληηθέο εθδφζεηο. 

 

4.4.2. Δλνπνηεκέλε Αξρηηεθηνληθή Υαιαξήο Εεύμεο 

Ζ ηδέα ηεο ελνπνίεζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ππάξρεη πνιχ θαηξφ θαη ν ζηφρνο 

είλαη λα παξέρεηαη ζηνλ ρξήζηε αδηάιεηπηε ζχλδεζε θαη κεηάβαζε απφ ην έλα εηεξνγελέο δίθηπν 

ζην άιιν, ρσξίο απψιεηα παθέησλ [4.22], [4.23]. Ππλήζσο νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ ρξήζε ηεξκαηηθψλ κε δχν ηνπιάρηζηνλ δηεπαθέο δηθηχνπ πνπ κπνξνχλ λα είλαη 

ελεξγνπνηεκέλεο ηαπηφρξνλα, αιιά θάηη ηέηνην νδεγεί ζε κεγάιεο θαηαλαιψζεηο ηζρχνο, κείσζε 

ηεο δσήο ηνπ ηεξκαηηθνχ θαζψο θαη πξνβιήκαηα παξεκβνιψλ. Πηελ αλάιπζε παξαθάησ 

αθνινπζείηαη κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ νπνία ην ηεξκαηηθφ δηαζέηεη κηα κφλν δηεπαθή 

δηθηχνπ ελεξγή θάζε θνξά. 

 

4.4.2.1. Ξεξηγξαθή Αξρηηεθηνληθήο 

Αξρηθά ζα αλαθέξνπκε ηηο βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο UMTS – WLAN θαη ηεο UMTS – WiMAX 

δηαζχλδεζεο θαη ν ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ είλαη φηη ππάξρνπλ θνηλά ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Ζ ρξήζε ηνπ WLAN ζε hot spot πεξηνρέο, ππνλνεί 

ηελ δεκηνπξγία microcells εληφο ησλ UMTS macrocells. Ζ θηλεηηθφηεηα κεηαμχ UMTS θαη WLAN 

ραξαθηεξίδεηαη σο πιήξσο επηθαιππηφκελν handover θαη νη ρξφλνη δηεμαγσγήο ηνπ είλαη ζπλήζσο 

ππνθεξηνί. Δπίζεο, φπσο έρνπκε ήδε δεη, φηαλ ην ηεξκαηηθφ ζπλδέεηαη ζην WLAN, κπνξεί λα 

δηαηεξεί ηηο PDP (Packet Data Protocol) πιεξνθνξίεο πεξηβάιινληνο ηνπ UMTS, ψζηε φηαλ μαλά 

ζπλδεζεί ζην UMTS, λα κελ απαηηείηαη ελεξγνπνίεζε ηνπ PDP πεξηβάιινληνο. Αληηζέησο, ε 

θηλεηηθφηεηα κεηαμχ UMTS θαη WiMAX ραξαθηεξίδεηαη σο ηκεκαηηθά επηθαιππηφκελν handover, 

αθνχ ε θάιπςε ηνπ WiMAX είλαη επξεία θαη ελδέρεηαη ίδηα κε απηή ελφο UMTS θειηνχ. Ππλεπψο, ε 

δηαδηθαζία ηνπ handover πξέπεη λα δηεμαρζεί γξήγνξα, εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηαρχηεηα ηνπ 

ηεξκαηηθνχ είλαη κεγάιε. 
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Ζ ιχζε πνπ πεξηγξάθνπκε παξαθάησ γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ κεηαμχ ηνπ UMTS θαη ηνπ 

WiMAX, πιεξεί ηηο εμήο δχν πξνυπνζέζεηο: 

 Ρελ δηεμαγσγή ησλ ιηγφηεξσλ δπλαηφλ αιιαγψλ ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ησλ δηθηχσλ 

 Ρελ βησζηκφηεηα ηεο ιχζεο 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ IP σο ην θνηλφ πξσηφθνιιν δηαζχλδεζεο, επηηξέπεη ηελ αδηάιεηπηε ζχλδεζε 

ηνπ ηεξκαηηθνχ ζε πνιιά δίθηπα, αγλνψληαο ηελ εηεξνγέλεηα ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

ρξήζε ηνπ Mobile IP κεραληζκνχ πνπ απνθξχπηεη ηηο δηαθνξέο ησλ δηθηχσλ ζηηο ρακειφηεξνπ 

επηπέδνπ ηερλνινγίεο. Ζ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ηεο Δηθφλαο 93 βαζίδεηαη ζηα κνληέια 

αξρηηεθηνληθψλ, δηαζχλδεζεο ησλ 3GPP πξνηχπσλ [4.24]. 

 

 

Δηθόλα 93 Αξρηηεθηνληθή δηαζύλδεζεο UMTS – WiMAX κε ρξήζε Mobile IP [4.34] 

 

Ν θηλεηφο ζηαζκφο Mobile Station (MS) επηθνηλσλεί κε ηφζν ην UMTS φζν θαη κε ην WiMAX 

δίθηπν, αιιά κφλν κε έλα δίθηπν θάζε θνξά. Ππλεπψο, ην handover απηφ ζα είλαη hard handover. 

Ρν WiMAX Access Network (AN), είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή ηεο WiMAX ππεξεζίαο 

πξφζβαζεο πξνο ηνλ MS. Ρελ θηλεηηθφηεηα εληφο ηνπ WiMAX ηελ δηαρεηξίδεηαη ν WiMAX Home 

Agent (HA) πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ Access Service Network (ASN) gateway θαη ηνπ 

WiMAX Access Gateway (WAG). Δπίζεο, ν WiMAX HA δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη απαξαίηεηα ζην 

3GPP Core Network, ψζηε λα δηαηεξείηαη αλεμάξηεηνο απφ ην 3GPP ζχζηεκα. Νη Foreign Agents 

(FAs) πνπ βξίζθνληαη ζην ASN gateway ζεσξνχληαη σο ηνπηθνί FAs γηα ηελ ζπλνιηθή 

αξρηηεθηνληθή. Ρν WiMAX AN ζπλδέεηαη κε ην UMTS δίθηπν, κέζσ ηνπ WAG θαη κε ην 3GPP AAA 

server ψζηε λα εθηειείηαη ε WiMAX authentication δηαδηθαζία. Ρν WAG απνηειεί ην gateway κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα απφ θαη πξνο ην WiMAX AN δξνκνινγνχληαη ζην MS. Νη ιεηηνπξγίεο ηνπ 

WAG πεξηιακβάλνπλ: ηελ ελίζρπζε ηεο δξνκνιφγεζεο παθέησλ κέζσ ηνπ Packet Data Gateway 

(PDG), ιεηηνπξγίεο accounting θαη θηιηξάξηζκα παθέησλ. Νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ PDG είλαη: ε 

δξνκνιφγεζε παθέησλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ή ζηέιλνληαη ζην Packet Data Network (PDN) 

απφ ην MS θαζψο θαη FA ιεηηνπξγίεο. 

Ζ θηλεηηθφηεηα εληφο ηνπ UMTS δηθηχνπ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δηθφ ηνπ εζσηεξηθφ κεραληζκφ 

πνπ πινπνηείηαη ζην GGSN. Γηα λα επηηξαπεί ην vertical handover κεηαμχ ησλ δχν ηερλνινγηψλ, ζα 
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πξέπεη ν HA λα βξίζθεηαη ζην PDN θαη λα δηαρεηξίδεηαη FA ιεηηνπξγίεο ηφζν ηνπ WiMAX φζν θαη ην 

UMTS δηθηχνπ. 

 

4.4.2.2. Γηαρείξηζε Γηεπζύλζεωλ IP 

Θάζε θνξά πνπ ην ηεξκαηηθφ αιιάδεη ASN gateway (GW) ζην WiMAX δίθηπν, ζα ιακβάλεη κηα λέα 

ηνπηθή IP δηεχζπλζε κέζσ ελφο DHCP server, ηελ νπνία ζα γλσξίδεη ν ASN GW φπσο ζα γλσξίδεη 

θαη ηελ δηεχζπλζε ηoπ WiMAX HA αθνχ απηφο παίδεη ην ξφιν ηνπ DHCP relay agent ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. Έπεηηα ν ASN GW ελεκεξψλεη ηνλ ζηαζκφ βάζεο BS γηα ηελ λέα ηνπηθή δηεχζπλζε ηνπ 

MS θαη απνζηέιιεη ηελ Mobile IP (MIP) πιεξνθνξία ζην WiMAX HA. Γηα ηελ κεηαθνξά ησλ IP 

παθέησλ κεηαμχ ησλ WiMAX HA θαη ηνπ FA, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα γεληθφ ip-to-ip tunnel 

φπσο ην Generic Routing Encapsulation (GRE). 

Θάζε θνξά πνπ ην ηεξκαηηθφ πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί ζην UMTS δίθηπν, ζα μεθηλάεη κηα δηαδηθαζία 

ελεξγνπνίεζεο ηνπ PDP πεξηβάιινληνο θαηά ηελ νπνία ην ηεξκαηηθφ δελ ιακβάλεη θάπνηα IP 

δηεχζπλζε. Ζ απνκαθξπζκέλε δηεχζπλζε πνπ παξέρεη ν HA ή θάπνηα εμσηεξηθή νληφηεηα πνπ 

αλήθεη ζην PDN, ζα παξακέλεη ίδηα θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζην GGSN κέζσ ηνπ PDP πεξηβάιινληνο. 

Απηή ε remote IP δηεχζπλζε απνηειεί κηα global home δηεχζπλζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

αλαθνξά ζην εμσηεξηθφ δίθηπν θαη ηνλ αληίζηνηρν θφκβν. Κπνξεί λα είλαη είηε ζηαηηθή είηε 

δπλακηθή θαη πξνέξρεηαη απφ ην HA ή θάπνηα εμσηεξηθή νληφηεηα, φηαλ ην ηεξκαηηθφ ζπλδεζεί γηα 

πξψηε θνξά κε ην δίθηπν, θαη επηθνηλσλήζεη κε ην HA. Έπεηηα ν PDG / GGSN είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ αλακεηάδνζε ηεο remote IP δηεχζπλζεο ηνπ MS. 

 

4.4.2.3. Handover από ην WiMAX Access Network ζην UTRAN 

Γηα λα κεησζεί ν ρξφλνο δηαθνπήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ handover, έρεη νξηζζεί κηα δηαδηθαζία 

forward handover, κε ηελ νπνία πξηλ ν MS θχγεη απφ ην αξρηθφ δίθηπν, πξνεηνηκάδεηαη ε ζχλδεζε 

ηνπ ζην λέν δίθηπν. Απηφ γίλεηαη, σο εμήο: ν FA εηδνπνηεί ηνλ HA ψζηε ν ηειεπηαίνο λα 

απνζεθεχζεη ηα ηειεπηαία παθέηα ηνπ MS πξηλ απηφο αιιάμεη δίθηπν, ελψ φηαλ ζπκβεί απηφ θαη 

ιάβεη ηελ MIP ελεκέξσζε, ηφηε ηα πξνσζεί πάιη ζε απηφλ. 

Αξρηθά ην ηεξκαηηθφ MS είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηηο 3GPP ππεξεζίεο κέζσ ηνπ WiMAX AN. ηαλ ην 

MS εηζέξρεηαη ζε κηα επηθαιππηφκελε πεξηνρή, φπνπ ζπλππάξρνπλ θαη ηα δχν δίθηπα, ηφηε κπνξεί 

λα κεηξήζεη ηελ ηζρχ / πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο απφ ηα γεηηνληθά UMTS θειηά. Αλ πιεξνχληαη ινηπφλ 

νη πξνυπνζέζεηο γηα handover, ηφηε ιακβάλεηαη ε απφθαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ρν UTRAN ηνπ 

UMTS ζα ελεκεξσζεί γηα ην επεξρφκελν handover, απφ ην handover (HO) request κήλπκα πνπ 

δξνκνινγείηαη κέζσ ηνπ core network. To MS ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ standard GPRS attach 

δηαδηθαζία κε ην UTRAN. Θα δεκηνπξγεζνχλ πεξηβάιινληα θηλεηηθφηεηαο ηφζν ζην MS φζν θαη ζην 

SGSN. Ζ πιεξνθνξία MIP κεηαμχ HA θαη ηνπ λένπ GGSN / FA ζα επηθαηξνπνηεζεί αθνχ πξψηα 

ελεξγνπνηεζεί ην PDP πεξηβάιινλ κεηαμχ GGSN θαη MS. Νη ιεπηνκέξεηεο ηεο δηαδηθαζίαο handover 

απφ ην WiMAX ζην UMTS παξνπζηάδνληαη ζηελ Δηθφλα 94. 
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Δηθόλα 94 Γηαδηθαζία handover από ην WiMAX ζην UTRAN [4.34] 

 

1. Ν WiMAX BS ζηαζκφο βάζεο, ζηέιλεη πεξηνδηθά έλα ελεκεξσηηθφ κήλπκα ηνπνινγίαο δηθηχνπ, 

ψζηε λα ελεκεξψζεη ηνπο MS γηα ηπρφλ γεηηνληθνχο WiMAX BSs θαη Node Bs. Δλαιιαθηηθά, ν MS 

κπνξεί λα ζαξψζεη ηα δηάθνξα θαλάιηα ψζηε λα αλαθαιχςεη ηελ ηνπνινγία ησλ γεηηνληθψλ 

ζηαζκψλ βάζεο, σζηφζν θάηη ηέηνην δελ απνηειεί νξζή πξαθηηθή. Γεληθά, ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

αξρηηεθηνληθή έρεη γίλεη ε παξαδνρή φηη κεηαμχ ησλ δχν δηθηχσλ ππάξρεη απφιπηε ζπλεξγαζία. 

Έηζη, ν UMTS Node B κπνξεί λα κεηαδψζεη ζην MS πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην γεηηνληθφ ηνπ 

WiMAX θειί θαη αληηζηξφθσο. 

2. Βάζεη απηνχ ηνπ ελεκεξσηηθνχ κελχκαηνο γηα ηελ ηνπνινγία, ν MS πξαγκαηνπνηεί κηα 

δηαδηθαζία κεηξήζεσλ θαη ζπγρξνληζκνχ. Βέβαηα, απηή ε δηαδηθαζία είλαη event – triggered θαη ην 

event κπνξεί λα είλαη ε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζήκαηνο ή ε αλάγθε αιιαγήο ηεο ηερλνινγίαο 

πξφζβαζεο δηφηη απαηηείηαη γηα παξάδεηγκα θαιχηεξν QoS ή πςειφηεξν data rate. Αθνχ ην WiMAX 

ιεηηνπξγεί κε TDD, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ downlink frame, κφλν κεξηθά OFDM ζχκβνια ζα 

πξννξίδνληαη γηα ην ηεξκαηηθφ, ζπλεπψο ηα ππφινηπα ρξνληθά δηαζηήκαηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο ηζρχνο ησλ ζεκάησλ ησλ γεηηνληθψλ θειηψλ. Πεκεησηένλ, 

γηα λα επηηεπρζεί ε κέηξεζε γηα γεηηνληθά UMTS θειηά, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην 

ελεκεξσηηθφ κήλπκα πιεξνθνξίεο φπσο scrambling code, ζπρλφηεηα θνξέα θ.α. 

3. Κεηά ην βήκα ησλ κεηξήζεσλ, ην ηεξκαηηθφ απνζηέιιεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζπιιέμεη, ζην 

WiMAX ζηαζκφ βάζεο BS. Απηφ ην report πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζεκάησλ 

γηα θάζε ππνςήθην γεηηνληθφ UMTS θειί. 

4. Ν WiMAX BS μεθηλάεη ηελ δηαδηθαζία handover, ελεκεξψλνληαο ηνλ πηζαλφ ζηφρν UMTS κε έλα 

handover (HO) request κήλπκα. Ν PDG ζα πξαγκαηνπνίεζεη έλα αίηεκα DNS ψζηε λα κάζεη ηηο 

δηεπζχλζεηο ησλ GGSNs πνπ εμππεξεηνχλ ην ηξέρσλ Access Point Name (APN) ηνπ MS. Έπεηηα, o 

PDG επηιέγεη έλα GGSN απφ ηελ ιίζηα πνπ πξνέθπςε απφ ην DNS αίηεκα, θαη ηνπ απνζηέιιεη ην 
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HO αίηεκα. Αλ εληφο ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ν GGSN δελ απαληήζεη, ηφηε ν 

PDG επηιέγεη έλα άιιν GGSN απφ ηελ ιίζηα θαη μαλαζηέιλεη ην αίηεκα HO. 

5. Ρν επφκελν βήκα είλαη ν επηιερζέλ GGSN λα απνζηείιεη ην HO αίηεκα ζηνπο SGSNs πνπ 

εμππεξεηνχλ ηνπο θαζνξηζκέλνπο Node Bs. Πε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη ε παξαδνρή φηη ηελ 

δηεχζπλζε ηνπ SGSN πνπ εμππεξεηεί θάπνην ζπγθεθξηκέλν Node B ηελ δηαζέηεη ν DNS server ή ν 

Home Locator Register (HLR) 

6. To RAN θαηαλέκεη ηνπο απαηηνχκελνο πφξνπο (σο πξνο ηνλ θνξέα), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ξάδην – πφξσλ γηα ηνλ MS. Νπζηαζηηθά, ζε απηφ ην βήκα επηδηψθεηαη ν έιεγρνο ηνπ 

ππνςεθίνπ UMTS Node B, σο πξνο ηηο QoS απαηηήζεηο, πξηλ εθηειεζηεί ην handover. 

7. Έπεηηα ν Node B ζα απνζηείιεη ην HO support κήλπκα ζηνλ ASN GW ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

ιεηηνπξγία γηα ηελ ιήςε απφθαζεο γηα ην handover. 

8. Κφιηο ν ASN GW ιάβεη ην HO support κήλπκα, επηιέγεη ην θαιχηεξν UMTS θειί θαη επηζηξέθεη 

ηελ HO εληνιή ζην MS.Απηφ ην κήλπκα πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ Node B πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην θειί ζηφρν θαη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα ζχλδεζε. 

ιε απηή ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα εηζάγεη θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηαδηθαζία handover 

γηα απηφ είλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχληαη άιινη κεραληζκνί, φπσο ε απνζηνιή κφλν ελφο 

αξηζκνχ αλαθνξάο, πνπ αληηζηνηρεί ζε έλα set πξνθαζνξηζκέλσλ UTRAN παξακέηξσλ, αληί γηα 

φιε ηελ πιεξνθνξία. 

9. Ακέζσο κεηά, ν ASN GW ζηέιλεη ζην PDG / FA ηελ επηβεβαίσζε γηα ην handover πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ην identifier ηνπ Node B ζηφρνπ. Νη δεζκεπκέλνη πφξνη ηνπ WiMAX δηθηχνπ, 

κπνξνχλ πιένλ λα απνδεζκεπηνχλ. 

10. Κφιηο ν PDA / FA ιάβεη ην κήλπκα επηβεβαίσζεο ηνπ handover, ζηέιλεη έλα MIP update 

κήλπκα ζην HA, ψζηε λα ηνπ γλσζηνπνηήζεη ηελ θίλεζε ηνπ MS. Ρφηε, ν HA ζηακαηάεη λα ζηέιλεη 

παθέηα ζην MS κέζσ ηνπ PDG / FA θαη απνζεθεχεη ηα ηπρφλ εηζεξρφκελα, κέρξη λα ιάβεη ηελ MIP 

πιεξνθνξία απφ ην UMTS δίθηπν. 

11. Ν MS πξαγκαηνπνηεί ηελ standard δηαδηθαζία GPRS attach κε ην UTRAN. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πεξηιακβάλεη ηελ πξφζβαζε ζην SGSN, ην authentication κε ηνλ AAA server θαζψο θαη ηελ 

ελεκέξσζε γηα ηελ ηξέρνπζα ζέζε. 

12. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο ην GPRS attachment, o MS μεθηλάεη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

PDP πεξηβάιινληνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξψζεη ηνλ GGSN γηα ηελ remote IP ηνπ, ε νπνία 

απνηειεί πιένλ global home address. 

13. Ρέινο, κεηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ λένπ GGSN / FA θαη ηνπ MS, ν GGSN / 

FA πξαγκαηνπνηεί κηα MIP εγγξαθή ζηνλ HA, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ remote IP ηνπ MS θαζψο 

θαη ηελ care of address (COA). Ρα δεδνκέλα ζα κεηαδνζνχλ ζην MS κέζσ ηνπ λένπ Node B, νπφηε 

νινθιεξψλεηαη θαη ε δηαδηθαζία handover. 

 

4.4.2.4. Handover από ην UTRAN ζην WiMAX Access Network 

Ξξηλ μεθηλήζεη ην handover, ν MS βξίζθεηαη ζην UMTS δίθηπν. ηαλ κεηαθηλεζεί ζε κηα 

επηθαιππηφκελε πεξηνρή, κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκάησλ ησλ γεηηνληθψλ WiMAX 

ζηαζκψλ βάζεο. ηαλ ην δίθηπν απνθαζίδεη λα εθηειέζεη handover ζην WiMAX, ν MS ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζχλδεζε κε ην WiMAX AN, ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην authentication θαη ηελ MIP 

εγγξαθή θ.α. Πηελ Δηθφλα 95 παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία handoff απφ έλα UMTS θχηηαξν ζε έλα 

αληίζηνηρν ηνπ WiMAX. 
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Δηθόλα 95 Γηαδηθαζία handover από ην UTRAN ζην WiMAX [4.34] 

 

1. Ρν UTRAN είλαη ππεχζπλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο δηεμαγσγήο 

ηνπ handover θαη ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο κεηξήζεσλ, ζηέιλνληαο έλα measurement κήλπκα 

ειέγρνπ ζην MS. Απηφ ην κήλπκα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην γεηηνληθφ WiMAX θειί θ.α. 

2. ζν ν MS δηαηεξεί κηα επηθνηλσλία κε ρξήζε ηνπ FDD, θαη γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο κεηξήζεηο 

γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκάησλ ησλ γεηηνληθψλ WiMAX θειηψλ, πξέπεη λα εηζέιζεη ζε compressed 

mode. Πεκεησηέσλ, φηη ε κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή θάζε WiMAX frame. 

3. Κεηά ηελ δηαδηθαζία ησλ κεηξήζεσλ, ν MS ζηέιλεη ηηο ζπγθεληξσζείζεο πιεξνθνξίεο, δειαδή 

ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκάησλ απφ ηνπο WiMAX BSs ζην δίθηπν. 

4. Ν RNC μεθηλάεη ηελ δηαδηθαζία handover, ελεκεξψλνληαο ηνλ WiMAX BS ζηφρν γηα ην πνπ ζα 

βξεζεί ν MS κε ην handover. Ρν HO αίηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ην APN ηνπ MS, ην identifier ηνπ 

ππνςήθηνπ BS, ηηο QoS απαηηήζεηο πνπ έρεη ν MS βάζεη ησλ εθαξκνγψλ πνπ ηξέρεη θ.α. 

ζηέιλνληαη ζην GGSN. Ν GGSN πξαγκαηνπνηεί έλα DNS αίηεκα γηα λα κάζεη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ 

PDGs πνπ εμππεξεηνχλ ην ηξέρνλ APN ηνπ MS. Ν GGSN επηιέγεη έλα PDG απφ ηελ ιίζηα θαη 

ζηέιλεη ην HO αίηεκα. Αλ δελ ιάβεη απάληεζε γηα θάπνην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, μαλά 

ζηέιλεη ην HO αίηεκα ζε άιιν PDG. Έπεηηα ην HO αίηεκα πξνσζείηαη ζηνπο WiMAX BSs βάζεη ησλ 

πιεξνθνξηψλ δξνκνιφγεζεο ηνπ PDG. Απηφ ην βήκα απνβιέπεη ζηνλ έιεγρν BS θαη θαηά πψο 

θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο ζε QoS ηνπ MS. 

5. O εκπιεθφκελνο WiMAX BS επηζηξέθεη ην HO support κήλπκα ζην RNC. 

6. O RNC κε ηελ ζεηξά ηνπ ζα επηιέμεη ηνλ θαηαιιειφηεξν WiMAX BS, θαη ζα ζηείιεη ηελ HO 

εληνιή ζηνλ MS. Απηφ ην κήλπκα, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο κε ηνλ BS – ζηφρν. 
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7. Ακέζσο κεηά ν RNC ζηέιλεη ην HO επηβεβαίσζεο, νπφηε ην ηεξκαηηθφ απνζπλδέεηαη απφ ην 

UMTS δίθηπν θαη μεθηλάεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο κε ηνn WiΚΑΣ ζηαζκφ βάζεο. 

8. Κφιηο ν GGSN / FA ιάβεη ηελ επηβεβαίσζε, ζηέιλεη έλα MIP update κήλπκα ζην HA, ψζηε λα 

ηνπ γλσζηνπνηήζεη ηελ θίλεζε ηνπ MS. Ρφηε, ν HA ζηακαηάεη λα ζηέιλεη παθέηα ζην MS κέζσ ηνπ 

GGSN / FA θαη απνζεθεχεη ηα ηπρφλ εηζεξρφκελα, κέρξη λα ιάβεη ηελ MIP πιεξνθνξία απφ ην 

WiMAX δίθηπν. 

9. Ν WiMAX BS, βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηείρε ην HO αίηεκα, κπνξεί λα παξάζρεη κηα 

επθαηξία (εθηφο αληαγσληζκνχ κε άιια ηεξκαηηθά) ζην MS δεκηνπξγψληαο έλα UL_MAP 

(νπζηαζηηθά είλαη έλα set πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο κηαο ζχλδεζεο). 

Απηή ε πιεξνθνξία δηεπθνιχλεη ηελ δεκηνπξγία ηεο RAN ζχλδεζεο κε ην MS. Αλ φρη, ηφηε ν MS 

αθνινπζεί ηελ standard δηαδηθαζία γηα εχξεζε ηνπ WiMAX δηθηχνπ, πνπ θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν 

ρξφλν. 

10. Ν MS εθθηλεί ηελ δεκηνπξγία ηεο ζχλδεζεο, αληαιιάζζνληαο Ranging Request (RNG-REQ) / 

Ranging Response (RNG - RSP) κε ηνλ WiMAX BS – ζηφρν. 

11. Πην WiMAX AN, ν ζηαζκφο βάζεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη έλα DHCP αίηεκα γηα λα πάξεη κηα λέα 

ηνπηθή δηεχζπλζε. Πε απηή ηελ πεξίπησζε πεξηγξάθνπκε κηα δηαδηθαζία απφδνζεο IP δηεχζπλζεο 

πνπ βαζίδεηαη ζην IPv4. Αλ αληηζέησο ρξεζηκνπνηεζεί IPv6, ε ηνπηθή δηεχζπλζε ζα απνδνζεί απφ 

έλα Stateless Address Autoconfiguration κεραληζκφ ρσξίο ηελ χπαξμε DHCP server. Ρειηθά, ν ASN 

GW ζα κάζεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ WiMAX HA πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ MIP εγγξαθή ζην ακέζσο 

επφκελν βήκα. 

12. Ν MS εθηειεί ηελ MIP εγγξαθή ψζηε λα ζπλδεζεί ε ηνπηθή ηνπ δηεχζπλζε κε ηελ COA 

δηεχζπλζε ηνπ. 

13. Ν MS πξαγκαηνπνηεί DNS resolution γηα ηελ PDG δηεχζπλζε. Σξεζηκνπνηεί ην ΑPN γηα λα 

ππνδείμεη ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία ζέιεη λα έρεη πξφζβαζε. Ρν DNS αίηεκα ζα πξνσζεζεί ζην ASN 

GW πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ην πξνσζεί ζηνλ DNS server. Ν MS ζα επηιέμεη ην πην θαηάιιειν PDG 

απφ ηελ ζρεηηθή ιίζηα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απάληεζε ηνπ DNS server. Πεκεησηέσλ, φηη απηφ ην 

PDG κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ βήκαηνο 4. 

14. Ν MS δεκηνπξγεί έλα απφ άθξε ζε άθξε tunnel κε ην επηιεγκέλν PDG ρξεζηκνπνηψληαο ην 

IKEv2 πξσηφθνιιν [4]. Κέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ν MS ελεκεξψλεη ην PDG γηα ηελ remote θαη 

local δηεχζπλζε ηνπ. Θάζε θνξά πνπ ην ηεξκαηηθφ αιιάδεη ASN, ζα ιακβάλεη κηα λέα IP δηεχζπλζε 

θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη έλα λέν tunnel. Απηφ νπζηαζηηθά απνηειεί εζσηεξηθφ 

handover εληφο ηνπ WiMAX θαη ρξεζηκνπνηείηαη ην IPsec πξσηφθνιιν γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

tunnels. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξα, αιιά ππάξρνπλ θαη άιινη 

αληίζηνηρνη κεραληζκνί φπσο ν MOBIKE (IETF MOBIKE WG). 

15. Ν PDG πξαγκαηνπνηεί ηελ MIP εγγξαθή ζην HA κφιηο ελεκεξσζεί γηα ηελ remote IP δηεχζπλζε 

ηνπ MS. Ρα παθέηα δεδνκέλσλ κεηαδίδνληαη πιένλ ζην MS κέζσ ηνπ WiMAX AN θαη ε handover 

δηαδηθαζία ζεσξείηαη πιένλ νινθιεξσκέλε. 

 

4.4.3. Δλνπνηεκέλε Αξρηηεθηνληθή Ηζρπξήο Εεύμεο 

πσο έρεη ήδε, αλαθεξζεί ηα κειινληηθά δίθηπα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ ζα πξνθχςνπλ σο 

κεηάβαζε απφ ηα παξαδνζηαθά δίθηπα κεηαγσγήο θπθιψκαηνο ζε All – IP αξρηηεθηνληθέο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζα βαζίδνληαη ζε έλα δίθηπν θνξκνχ δνκεκέλν πάλσ ζε IP, πνπ ζα παξέρεη πςειφ 

bandwidth θαη ζα κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε άιια εηεξνγελή δίθηπα φπσο ην UMTS ή ην WiMAX. 

Ρα ηεξκαηηθά ζα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηάθνξεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο θαη 

πξνεγκέλεο ππεξεζίεο, ελψ ζα κεηαθηλνχληαη κεηαμχ δσλψλ πνπ ζα θαιχπηνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

ηερλνινγίεο. Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα δηεξεπλά λένπο ηξφπνπο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλεξγαζία 
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ησλ δηθηχσλ θαη πξνο ην παξφλ ε 3GPP πξαγκαηνπνηεί κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ 

δηαζχλδεζε UMTS θαη WLAN δηθηχσλ [4.21]. 

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ κπνξεί λα εμεηαζζεί απφ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο. Ίζσο ε πην 

ζεκαληηθή λα είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ησλ ζπλφδσλ δηαπξαγκάηεπζεο (session 

negotiation level), ην νπνίν νπζηαζηηθά είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή αδηάιεηπηεο ππεξεζίαο 

ζηνπο ρξήζηεο. Πε απηφ ην επίπεδν, ην πξσηφθνιιν πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ηελ 3GPP είλαη ην 

Session Initiated Protocol (SIP) ην νπνίν απνηειεί ηελ βάζε γηα ην ππνζχζηεκα IP 

Multimedia Subsystem. (IMS), πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνζηήξημε real – time 

πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ ζηα κειινληηθά θηλεηά δίθηπα. 

Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζχγθιηζε ησλ δηθηχσλ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε ηξεηο θιάζεηο, ηελ 

ζχγθιηζε ππεξεζηψλ, δηθηχσλ θαη ηερληθψλ. Ν ζηφρνο ηεο ζχγθιηζε ππεξεζηψλ είλαη ε απφ θνηλνχ 

ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ ππεξεζηψλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δηθηχσλ. Ζ παξνρή κηαο 

νκνηφκνξθεο ππεξεζίαο ζηνπο ρξήζηεο, κέζσ κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ, ζεκαίλεη πσο νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

εηεξνγελή δίθηπα θαη εληνχηνηο λα απνιακβάλνπλ φινη ηελ ίδηα πνηφηεηα ππεξεζίαο, κε θνηλφ 

ζχζηεκα ρξέσζεο θαη δηαρείξηζεο ζπλφδσλ επηθνηλσλίαο. Ζ ζχγθιηζε ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί 

νπζηαζηηθά κφλν ην πξψην βήκα, αθνχ απαηηείηαη ειεχζεξε κεηαθίλεζε θαη handoff κεηαμχ 

δηθηχσλ. 

 

4.4.3.1. Αξρηηεθηνληθή ηνπ IMS γηα ηα 3GPP δίθηπα 

Ζ 3GPP νξίδεη ην IMS ζαλ εθείλν ην ηκήκα ηεο UMTS αξρηηεθηνληθήο, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

ππνζηήξημε πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ κε ρξήζε κεηαγσγήο παθέηνπ θαη εμαζθαιίδνληαο ην 

επηζπκεηφ QoS θαη ηηο AAA ιεηηνπξγίεο. Ρν αξηζηεξφ ηκήκα ηεο Δηθφλαο 96 δείρλεη κηα γεληθή 

άπνςε ηεο IMS αξρηηεθηνληθήο [4.25], ζαλ ηκήκα κηαο γεληθφηεξεο αξρηηεθηνληθήο ηζρπξήο 

δηαζχλδεζεο (tight coupling) κεηαμχ ηνπ WiMAX θαη ηνπ 3GPP UMTS, πνπ ζα εμεηάζνπκε 

παξαθάησ. Απφ απηή ηελ γεληθή άπνςε κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ην core network 

νπζηαζηηθά δηαρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα: ην ηκήκα ζεκαηνδνζίαο ειέγρνπ θαη ην ηκήκα 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ.  

 



 173 

Δηθόλα 96 Αξρηηεθηνληθή ηζρπξήο δηαζύλδεζεο WiMAX θαη 3GPP [4.33] 

 

Ρν ηκήκα ηεο ζεκαηνδνζίαο απνηειείηαη απφ έλα ζεη απφ Call Session Control Functions (CSCFs). 

Απηνί νη θφκβνη απνηεινχλ proxies ζεκαηνδνζίαο κε ξφιν λα εγθαζηδξχνπλ, λα κεηαβάιινπλ θαη 

ηειηθά λα απειεπζεξψλνπλ ζπλφδνπο (γηα multimedia πάληα), κε εμαζθαιηζκέλν ην QoS, ηηο ΑΑΑ 

θαη ηελ ΑΑΑ Charging (AAAC) ιεηηνπξγίεο. 

πσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 96 ππάξρνπλ ηξία είδε CSCFs: ν Proxy CSCF (P-CSCF) πνπ 

νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ είζνδν ζην IMS ππνζχζηεκα, ν Serving CSCF (S-CSCF) πνπ είλαη ην 

θπξίσο ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ IMS θαη αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλφδσλ (sessions) θαη 

ηελ εγγξαθή (registration) ησλ ρξεζηψλ, θαη ν Interrogating CSCF (I-CSCF) πνπ εθηειεί 

ιεηηνπξγίεο proxy θαη απνθξχπηεη επίζεο ηελ ηνπνινγία. ινη απηνί νη proxies έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ηελ 3GPP κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ζηηο δηάθνξεο πινπνηήζεηο λα κπνξνχλ είηε λα ζπκπηπρζνχλ, 

είηε λα δηαρσξηζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ. 

Άιια ζηνηρεία ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε ιεηηνπξγία Media Gateway Control Function (MGCF) 

θαζψο θαη ν IMS Gateway (IMS-MGW), πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ ζεκαηνδνζία ειέγρνπ θαη 

ηελ ξνή ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ. Ν Media Resource Function Controller (MRFC) 

πξαγκαηνπνηεί ηελ επεμεξγαζία ησλ ξνψλ ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ 

Media Resource Function Processor (MRFP). Βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ UMTS δηθηχνπ είλαη ν Home 

Subscriber Server (HSS) πνπ απνηειεί νπζηαζηηθά κηα θεληξηθή βάζε γηα ηελ απνζήθεπζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην profile ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη authorization πιεξνθνξίεο. Νπζηαζηηθά ν HSS 

επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ηνλ HLR ηνπ GSM δηθηχνπ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαζχλδεζεο Application Servers (AS) ζην IMS, ψζηε λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο. 

Πεκεησηέσλ φηη ν εμνπιηζκφο ηνπ ρξήζηε (UE), πξνζπειαχλεη ην IMS κέζσ ηνπ UTRAN πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ ηεξκαηηθψλ. Ρα 

βαζηθά πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα SIP, COPS θαη Diameter [4.20]. 

πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην WiMAX ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά IP παθέησλ, 

ζπλεπψο κηα ελνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή πξέπεη λα βαζίδεηαη πάλσ ζην IP πξσηφθνιιν θαη έηζη δελ 

ππάξρεη κφλν έλαο ηξφπνο πινπνίεζεο. 

Πηελ Δηθφλα 96 παξνπζηάδεηαη ε ζρεηηθή αξρηηεθηνληθή δηαζχλδεζεο θαζψο θαη ηα θπξηφηεξα 

ζηνηρεία ηεο. Φαίλνληαη νη δηεπαθέο ζεκαηνδνζίαο θαη δεδνκέλσλ ησλ δχν δηθηχσλ θαζψο θαη ν 

Interrogating CSCF (I-CSCF) proxy, σο ην ζεκείν εηζφδνπ / εμφδνπ ηεο ζεκαηνδνζίαο κεηαμχ 

ησλ IMS θαη WiMAX. Ρν ζεκείν αλαθνξάο Wu αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο / 

θαηάξγεζεο ηνπ tunnel κεηαμχ ησλ MSS θαη ηνπ ζρεηηθνχ Packet Data Gateway (PDG), θαζψο θαη 

ζηελ κεηάδνζε παθέησλ κέζσ απηνχ. Ρν ζεκείν αλαθνξάο Wa αλαθέξεηαη ζηελ κεηαθνξά ησλ 

ΑΑΑ κελπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ MSS, κεηαμχ ησλ ΑΑΑ clients πνπ βξίζθνληαη ζην 

WiMAX Access Network θαη ζηνλ 3GPP AAA server. Βέβαηα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ΑΑΑ proxy / 

server ζην CSN πνπ ζα παξέρεη ηα θιεηδηά γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Mobile IP εληφο ηνπ WiMAX 

δηθηχνπ. 

 

4.4.3.2. WiMAX Ρερλνινγίεο 

πσο έρνπκε αλαθέξεη ην WiMAX πξνζθέξεη επξπδσληθέο ππεξεζίεο θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ WMANs. Γεληθά είλαη θνηλή πεπνίζεζε φηη ηφζν ην WiMAX φζν θαη ην WLAN κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά ζην 3G / UMTS. Ρν 3G / UMTS παξέρεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

επξείαο θάιπςεο, ηεο πιήξσο ειεχζεξεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο νινθιεξσκέλεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε θνηλά ζπζηήκαηα ρξέσζεο. Απφ ηελ άιιε, ην WiMAX ζε ζπλδπαζκφ κε ην 3G 

κπνξεί λα παξάζρεη ππεξεζίεο πςεινχ data rate εηδηθά ζε hot spot πεξηνρέο. 
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Ρν IEEE 802.16 νπζηαζηηθά νξίδεη έλα WMAN πξσηφθνιιν πνπ επηηξέπεη ηελ πινπνίεζε ηεο 

αζχξκαηεο ελαιιαθηηθήο γηα ηελ last mile επξπδσληθή πξφζβαζε, θαζψο επίζεο θαη έλα ηξφπν 

backhaul δηαζχλδεζεο ησλ 802.11 hot spots. To πξφηππν 802.16d ππνζηεξίδεη ππεξεζίεο θσλήο 

θαη βίληεν κε ειάρηζηεο θαζπζηεξήζεηο, ελψ δελ απαηηεί νπηηθή επαθή κεηαμχ ηεξκαηηθψλ θαη 

ζηαζκψλ βάζεο. Ρν 802.16e πξνζζέηεη nomadic θηλεηηθφηεηα ψζηε λα απμήζεη ηηο επηδφζεηο. 

Ν θνξέαο ηνπ WiMAX δηθηχνπ απνηειείηαη απφ έλαλ αζχξκαην θνξέα θαη έλα IP θνξέα εθπνκπήο. 

Ν πξψηνο παξέρεη ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε κε ηνλ 802.16 κεραληζκφ, ελψ ν IP θνξέαο πινπνηεί 

ηηο Differentiated Services (DiffServ), ην Multi Protocol Label Switching (MPLS) θ.α. ψζηε 

λα εμαζθαιίζεη ην QoS. Ρν DiffServ απνηειεί έλαλ κεραληζκφ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη 

δηαρείξηζε ηνπ traffic, ψζηε γηα παξάδεηγκα λα εμαζθαιίδεη ην QoS ζε θξίζηκεο ππεξεζίεο φπσο ε 

κεηάδνζε θσλήο θαη βίληεν, ελψ παξάιιεια λα παξέρεη best effort QoS ζε άιιεο, κε θξίζηκεο 

ππεξεζίεο φπσο ζην web traffic θαη ηελ κεηαθνξά αξρείσλ. Ρν MPLS είλαη έλαο κεραληζκφο 

κεηαθνξάο δεδνκέλσλ γηα packet switched δίθηπα θαη ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί κεηαμχ ησλ Layer 2 

(Data Link Layer) θαη Layer 3 (Network Layer) επηπέδσλ ηνπ OSI κνληέινπ. Πρεδηάζηεθε γηα λα 

κεηαθέξεη δηάθνξα είδε traffic φπσο IP παθέηα, φπσο θαη ATM, SONET θαη Ethernet frames. Ρν 

κνληέιν ηνπ WiMAX δηθηχνπ απνηειείηαη απφ ηηο εμήο νληφηεηεο: ην θηλεηφ ηεξκαηηθφ ηνπ ρξήζηε 

(UE), ην Access Service Network (ASN), ην Connectivity Service Network (CSN) θαη ην 

Mobile Subscriber Station (MSS). 

 

Δηθόλα 97 Κνληέιν αλαθνξάο γηα ην WiMAX 

 

Πηελ Δηθφλα 97 παξνπζηάδεηαη ην κνληέιν αλαθνξάο ηνπ WiMAX. Ν agent γηα ηελ QoS ζηξαηεγηθή 

βξίζθεηαη ζην CSN, ελψ ην ξφιν ηνπ QoS strategy server παίδεη ν ASN. Ζ αίηεζε γηα QoS μεθηλάεη 

απφ ην CSN. Έπεηηα ν ASN πξαγκαηνπνηεί ηηο QoS δηαπξαγκαηεχζεηο, αλαιφγσο κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξήζηε θαη ηελ QoS πνιηηηθή. Ν ASN απνηειείηαη απφ δχν 

QoS ιεηηνπξγηθέο νληφηεηεο: ηελ Service Flow Management (SFM) θαη ηελ Service Flow 

Authorization (SFA). Ζ SFM δηαρεηξίδεηαη ηελ 802.16 ξνή ππεξεζίαο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν 
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πξφζβαζεο, ελψ ε SFA απαληά ζηηο QoS αηηήζεηο. Ν CSN απνηειείηαη απφ ηνλ application server, 

ηνλ strategy agent θαη ηνλ AAA server. 

 

4.4.3.3. Δγγπεκέλν QoS 

Ιφγσ ησλ δηαθνξψλ ζην δηαζέζηκν bandwidth ζηα δηάθνξα δίθηπα, ε παξνρή ζηνπο ρξήζηεο ελφο 

ζηαζεξνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ δελ είλαη εθηθηή. Ν ζηφρνο ηεο παξνρήο εγγπεκέλνπ QoS, είλαη 

νπζηαζηηθά ε παξνρή ηνπ θαηάιιεινπ QoS βάζεη ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ απηφο ρξεζηκνπνηεί. Ξεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ ησλ P-CSCF, 

GGSN, PDF θαζψο θαη ηνπ QoS κεραληζκνχ δηαπξαγκάηεπζεο. 

Πην UMTS θαζνξίδνληαη 4 θιάζεηο QoS ππεξεζηψλ βάζεη ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ: 

conversational, streaming, interactive θαη background. Δπίζεο, θαη ζην WiMAX θαζνξίδνληαη 

4 θιάζεηο QoS: Unsolicited Grant Service (UGS), Real Time Polling Service (rt-PS), non 

Real Time Polling Service (nrt-PS) θαη Best Effort (BE). 

Νη conversational (θσλεηηθέο) θαη streaming (βίληεν) ππεξεζίεο ηνπ UMTS, αληηζηνηρνχλ ζηηο UGS 

θαη rt-PS ππεξεζίεο ηνπ WiMAX. Ζ interactive αληηζηνηρεί ζηηο nrt-PS θαη BE ππεξεζίεο, αιιά ζε 

δηαθνξεηηθά ζελάξηα εθαξκνγήο. Υζηφζν, ε background ππεξεζία ηνπ UMTS έρεη ηηο ίδηεο 

απαηηήζεηο αιιά θαη ζελάξην εθαξκνγήο φπσο ε BE ππεξεζία ηνπ WiMAX. 

Ζ QoS δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ησλ session peers πξαγκαηνπνηείηαη κε ην Session Initiated 

Protocol (SIP) κε ην νπνίν θάζε session peer πξνζθέξεη ηηο QoS δπλαηφηεηεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ην Session Description Protocol (SDP) πεξηγξαθέο ζην ζψκα ηνπ κελχκαηνο. 

Ρν κνληέιν ηεο αξρηηεθηνληθήο απνηειείηαη απφ policy servers πνπ δηαρεηξίδνληαη ηκήκαηα ηνπ 

δηθηχνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε clients επηθνηλσλίαο θαη απνθάζεσλ θαη απηά ηα ηκήκαηα νλνκάδνληαη 

Policy Enforcement Points (PEPs). ηαλ έλα ζηνηρείν ηνπ δηθηχνπ ιεηηνπξγεί σο policy server 

ηφηε νλνκάδεηαη Policy Decision Point (PDP). Ρν PEP ζηέιλεη αηηήκαηα ζην PDP ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνρή ή φρη θιήζεσλ θαη ην PDP παξέρεη ηηο απνθάζεηο βάζεη ησλ πνιηηηθψλ. 

Πηελ ελνπνηεκέλε αξρηηεθηνληθή ε Policy Control Function (PCF) παίδεη ην ξφιν ηνπ PDP. Ζ 

ιεηηνπξγία PCF κπνξεί λα απνηειεί ινγηθφ ζηνηρείν ελφο P-CSCF ή θαη μερσξηζηή νληφηεηα. 

Δθφζνλ ην GGSN βξίζθεηαη εληφο ηνπ data path, είλαη νπζηαζηηθά θαηάιιειν γηα ην ξφιν ηνπ PEP. 

Ζ βηβιηνζήθε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη, κπνξεί λα είλαη κηα νληφηεηα έμσ απφ ην PCF. 

Έλα πξσηφθνιιν Light Weight Directory Access Protocol (LDAP), είλαη αξθεηφ γηα λα 

επηηειεί απηή ηε ιεηηνπξγία. 

Ζ Δηθφλα 98 δείρλεη κηα αξρηηεθηνληθή γηα ηελ παξνρή εγγπεκέλνπ QoS. 
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Δηθόλα 98 Αξρηηεθηνληθή δηαζύλδεζεο κε εγγπεκέλν QoS [4.33] 

 

Ζ PCF επηθνηλσλεί κε ην GGSN κέζσ ηεο δηεπαθήο Go. Δπηηξέπεη δχν ηχπνπο ιεηηνπξγίαο ηελ 

push θαη ηελ pull. Πηελ push ιεηηνπξγία, ε PCF εθθηλεί επηθνηλσλία κε ην PEP θαη ζηέιλεη ηελ 

έγθξηζε γηα επηθνηλσλία ζην GGSN. Πηελ pull ιεηηνπξγία, ην GGSN εθθηλεί ηελ επηθνηλσλία κε ην 

PCF δεηψληαο κηα έγθξηζε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε IP ιεηηνπξγία. 

Θαηά ηελ εγθαηάζηαζε κηαο SIP ζπλφδνπ, ην πξψην ζεκείν επαθήο ελφο ηεξκαηηθνχ κε ην IMS 

είλαη ην P-CSCF. Ππλεπψο, απηφ είλαη ην ζεκείν φπνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη ην 

authorization γηα ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. Νη απαηηήζεηο ζε QoS ηνπ ηεξκαηηθνχ, 

πξνσζνχληαη κέζσ ηεο πεξηγξαθήο SDP, εληφο ελφο SIP κελχκαηνο. Δθηφο απφ ηηο QoS 

απαηηήζεηο, ε PCF εμεηάδεη επίζεο, ηελ αξρηθή IP, ηελ IP – πξννξηζκφ θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ports 

ηεο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ε PCF δηαρεηξίδεηαη ην ηνπηθφ domain θαη ειέγρεη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζην LDAP. Έπεηηα δεκηνπξγεί έλα authorization token πνπ αλαγλσξίδεη κε 

κνλαδηθφ ηξφπν ην SIP session κεηαμχ ησλ πνιιαπιψλ PDP πεξηβαιιφλησλ πνπ κπνξεί λα 

νινθιεξψλνληαη ζην GGSN. Ρν ηεξκαηηθφ ηνπ ρξήζηε απνθηά έλα authorization token απφ ην P-

CSCF κέζσ ελφο SIP κελχκαηνο ζεκαηνδνζίαο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ, ψζηε λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα νινθιεξψζεη ηε ζρεηηθή ζχλνδν πξνο ην PEP εληφο ηνπ GGSN ζε επφκελεο 

IP εθπνκπέο παθέησλ. Απηφ ην token δειαδή ρξεζηκνπνηείηαη σο κεραληζκφο ζπζρέηηζεο ηνπ PDP 

context bearer κε ηελ IP ξνή. Ζ PCF, εμεηάδνληαο απηφ ην token πνπ πξνέξρεηαη απφ ην GGSN, 

κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ην GGSN λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ηελ ξνή δεδνκέλσλ. 

Ν ξφινο ηνπ PEP είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη ζα επηηξέπεηαη κφλν ζε authorized IP ξνέο, λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πξνθαζνξηζκέλνπο πφξνπο ηνπ δηθηχνπ. Ππλεπψο, ην PEP εμνπζηνδνηεί ηελ 

δεκηνπξγία ζπλφδσλ ζην επίπεδν ησλ policies. 

Πην IMS, ην path ηεο ζεκαηνδνζίαο γηα δεκηνπξγία ζπλφδσλ είλαη δηαρσξηζκέλν απφ ην path 

δεδνκέλσλ. Ζ PCF βξίζθεηαη ζην path ηεο ζεκαηνδνζίαο ελψ ην GGSN βξίζθεηαη ζην data path. 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην data path ηεο ζπλφδνπ, ν GGSN πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ην θαηάιιειν 

επίπεδν QoS πφξσλ. Γηα λα ζπζρεηηζηεί ε εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλφδνπ βάζεη ησλ 

πνιηηηθψλ, κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ QoS πφξσλ, ην PEP θαη ην GGSN πξέπεη λα επηβεβαηψζνπλ ην 

αίηεκα εμαζθάιηζεο κε ηελ PCF. Ζ δηεπαθή Go επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απαηηνχκελεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ PCF θαη PEP ψζηε λα γίλεη απηή ε επηβεβαίσζε. 

Πηελ SIP αξρηηεθηνληθή, ε δηαρείξηζε ησλ αηηήζεσλ γηα QoS πφξνπο, γίλεηαη ζηνπο Edge Routers 

(ERs) πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ core network θαη πινπνηνχλ φινπο εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ ειέγρνπ. Ρν πξσηφθνιιν COPS ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία QoS αηηεκάησλ πξνο ηα QoS access points (δει. ηνπο ERs). Πε απηφ ζελάξην νη SIP 
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clients ππνηίζεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ default SIP proxy serverπνπ βξίζθεηαη θάπνπ ζην 

domain φπνπ αλήθνπλ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηφζν εηζεξρνκέλσλ φζν θαη εμεξρφκελσλ 

θιήζεσλ. Νη SIP servers ινηπφλ εκπιέθνληαη ζηηο αληαιιαγέο κελπκάησλ κεηαμχ clients θαη 

κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ θαη λα πξνζζέζνπλ QoS πιεξνθνξίεο εληφο ησλ SIP κελπκάησλ. Δπίζεο, 

νη SIP servers δηαπξαγκαηεχνληαη QoS παξακέηξνπο κεηαμχ ηνπο θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο QoS 

κεραληζκνχο ησλ δηθηχσλ. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ακθίδξνκεο QoS επηθνηλσλίαο, πξέπεη λα γίλεη 

αίηεζε γηα δχν μερσξηζηά reservations γηα ην QoS δίθηπν. 

Δπεηδή δελ ππάξρεη policy ειέγρνπ κεηαμχ IMS θαη WiMAX, ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ QoS γηα IMS 

εθαξκνγέο πξέπεη λα γίλεηαη κε πξνζνρή. πάξρνπλ δχν πξνηεηλφκελεο ιχζεηο: 

 Σξήζε πξνθαζνξηζκέλσλ πφξσλ: Νη QoS πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα IMS εθαξκνγέο πνπ 

παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε WiMAX, ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνθαζνξηζηεί. Θάηη ηέηνην παξέρεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο πξνηεξαηνηήησλ π.ρ. λα έρεη πξνηεξαηφηεηα ην VoIP traffic ζε 

ζρέζε κε ηελ ππφινηπε θίλεζε. 

 Σξήζε πφξσλ κέζσ trigger απφ ηνλ client: Ρν ηεξκαηηθφ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ θξάηεζε 

QoS πφξσλ θαζψο θαη γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπο. Ζ θξάηεζε ησλ πφξσλ κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ έλα sub-layer ηνπ WiMAX ή απφ έλα IP layer γηα QoS ζεκαηνδνζία (π.ρ. 

RSVP) 

 

4.4.3.4. Ξαξνρή AAA Ιεηηνπξγηώλ 

Πε πεξίπησζε πνπ δηεμάγεηαη roaming κεηαμχ εηεξνγελψλ δηθηχσλ, ην δίθηπν πξννξηζκφο ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα επηβεβαηψζεη φηη φλησο πξνβιέπεηαη ηέηνηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν 

δηθηχσλ ψζηε φηαλ έλαο ρξήζηεο ηνπ άιινπ δηθηχνπ δεηάεη πξφζβαζε, λα γλσξίδεη ην πξψην ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ δεπηέξνπ θαη λα επηηξέπεη έηζη ηελ πξφζβαζε ζηνλ ρξήζηε. 

Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηεο 3GPP ηα δίθηπα WiMAX ζεσξνχληαη αθφκα σο untrusted, νπφηε ππάξρεη 

αθφκα κεγαιχηεξε αλάγθε λα εμαζθαιίδεηαη ην ίδην επίπεδν αζθαιείαο γηα ηνπο ρξήζηεο είηε 

ζπλδένληαη ζην UMTS είηε ζην WiMAX. 

Γηα λα ππάξρεη επαξθήο αζθάιεηα, ιεηηνπξγία authorization θαη πιεξνθνξίεο accounting, είλαη 

απαξαίηεην λα ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ 3GPP AAA server θαη ηνπ 

WiMAX δηθηχνπ πξφζβαζεο. 

Ζ ηερληθή ιχζε πνπ επηιέρηεθε απφ ηελ 3GPP γηα ηελ αζθάιεηα πξφζβαζεο ζην WiMAX είλαη ε 

εγθαηάζηαζε ελφο tunnel κεηαμχ ηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ gateway ηνπ 3GPP πνπ 

βξίζθεηαη ζηα φξηα ηνπ 3GPP Packet Switched δηθηχνπ. 

Γηα ηελ εγγξαθή ή αθαίξεζε εγγξαθήο ησλ ρξεζηψλ θαη ηεξκαηηθψλ, απφ ην δίθηπν, 

ρξεζηκνπνηείηαη SIP εηδνπνίεζε, ελψ γηα ην authorization ρξεζηκνπνηείηαη ην P-Media-Authorization 

SIP header θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπλφδνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην COPS κεηαμχ P-CSCF θαη 

GGSN (φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθφλα 96) γηα λα εμαζθαιηζηεί ν έιεγρνο ησλ πφξσλ θαη λα 

απνθεπρζεί ε ρξήζε ηνπο απφ κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ CDRs ζην UMTS ζχζηεκα ρξέσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην πξσηφθνιιν 

Diameter. Δπηπιένλ, ηα SIP P-Charging-Vector θαη P-Charging-Function-Address headers 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαλνκή ησλ IP δηεπζχλζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ρξέσζεο κεηαμχ ησλ IMS 

θφκβσλ. To HSS πεξηιακβάλεη profiles ηνπ ζπλδξνκεηή, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αζθάιεηαο, ζε 

ζρέζε κε ηνπο SIP proxies. Πηελ Δηθφλα 99 παξνπζηάδεηαη ε ξνή πιεξνθνξηψλ SIP ζεκαηνδνζίαο 

ελφο ΑΑΑ-enabled IMS δηθηχνπ. 
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Δηθόλα 99 SIP ζεκαηνδνζία ζε έλα IMS δίθηπν me AAA ιεηηνπξγίεο [4.33] 

 

ηαλ ην SIP Central Point of Contact (SCPC) ιάβεη έλα SIP-register κήλπκα απφ ηνλ client, 

δεκηνπξγεί θαη απνζηέιιεη έλα ΑΑΑ κήλπκα ζηνλ Home AAA server (AAAH) ην νπνίν κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ην SIP – register κήλπκα. Ζ ΑΑΑ ππνδνκή ζα πξέπεη ινηπφλ λα 

κπνξεί λα δηακνηξάζεη (κε push ή pull κέζνδν) πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

(ππεξεζίεο, αζθάιεηα θ.α.) ζηνλ αληίζηνηρν SIP server, βάζεη ησλ policies. Δπίζεο, ν AAAH server 

ζα πξέπεη λα κπνξεί λα επηθαηξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζρεηηθνχ SIP server γηα ηνλ ρξήζηε πνπ 

εθηειεί ην SIP registration, λα εθθηλεί ηελ θαηάξγεζε ηεο εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε θαη λα δηαλέκεη ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζην SCPC γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ anchor SIP proxy. 

 

4.4.3.5. Αζθάιεηα 

Ν ζηφρνο ηεο IMS αζθάιεηαο είλαη ε παξνρή αθεξαηφηεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο ζηα κελχκαηα 

ζεκαηνδνζίαο φπσο απηά κεηαδίδνληαη απφ ζεκείν ζε ζεκείν. Ν βαζηθφο κεραληζκφο γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ είλαη ε ρξήζε ηνπ IPsec Encapsulated Security Payload (ESP) 

πξσηφθνιιν, ην νπνίν δελ έρεη επίδξαζε ζηελ SIP ζεκαηνδνζία ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ σο 

application layer πξσηφθνιιν. 

Κηα επηπιένλ απαίηεζε αζθάιεηαο είλαη ε εμαζθάιηζε ελφο κεραληζκνχ απφθξπςεο ηνπνινγίαο 

Topology Hiding Mechanism (THIG) γηα ηνπο παξφρνπο πνπ ζέινπλ λα ην εθαξκφζνπλ  Κε ηνλ 

φξν απφθξπςε ελλννχκε ηφζν ηελ απφθξπςε ηεο δνκήο ηνπ δηθηχνπ, φζν θαη ησλ IP δηεπζχλζεσλ 

ησλ θφκβσλ. Απηφ πινπνηείηαη κε ην I-CSCF ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο proxy απφθξπςεο ηνπ SIP θαη 

επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ. 

Ζ αζθάιεηα πξφζβαζεο ηνπ IMS πεξηιακβάλεη ηα εμήο: authorization θαη πξνζηαζία ελφο SIP 

κελχκαηνο. Ρν authorization ηνπ IMS πηνζεηεί ηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο ηνπ IMS AKA. 

Δπηπιένλ θξππηνγξάθεζε θαη πξνζηαζία γηα ηα SIP κελχκαηα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηνπο 

αθφινπζνπο πέληε ηξφπνπο: 
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 Ακνηβαίν authorization κεηαμχ ελφο ηεξκαηηθνχ θαη ελφο S-CSCF 

 Πρέζε αζθάιεηαο κεηαμχ ελφο ηεξκαηηθνχ θαη ελφο P-CSCF κε ρξήζε ηνπ IPSec 

 Αζθάιεηα ζηηο Cx δηεπαθέο 

 Αζθαιήο επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ SIP θφκβσλ ησλ δηαθφξσλ δηθηχσλ 

Πρέζε αζθάιεηαο κεηαμχ ησλ SIP θφκβσλ φηαλ ην P-CSCF βξίζθεηαη ζην home δίθηπν 

 

4.5. Αξρηηεθηνληθή Γηαζύλδεζεο Δηεξνγελώλ Γηθηύωλ κε IP 

Γίθηπν Θνξκνύ. 

 

4.5.1. Γεληθά 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχκε εμειίμεηο ζε πνιιέο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο δηθηχσλ φπσο ζηα 

GSM, GPRS, UMTS, WLAN, WiMAX, θαη MBWA, φπσο άιισζηε έρνπκε ήδε ζπδεηήζεη ζηα Θεθάιαηα 

2 θαη 3 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Ραπηφρξνλα φκσο παξαηεξνχκε ηελ ζχγθιηζε ηεο core ππνδνκήο 

δηθηχνπ κε ην IP πξσηφθνιιν. Ρν IPv4 ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ελψ πιένλ γίλεηαη θαη κηα 

ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ IPv6, ην νπνίν πξνζθέξεη κεγαιχηεξν εχξνο 

δηεπζχλζεσλ θαζψο θαη θαιχηεξε επεμεξγαζία πξσηνθφιισλ. Απηέο νη εμειίμεηο έρνπλ επηηξέςεη 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαζπλδέζεσλ πνιιψλ εηεξνγελψλ δηθηχσλ, φπσο ηα θπηηαξηθά δίθηπα GPRS 

/ UMTS κε ηα WLANs ή κε ηα WiMAX, πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε εμεηάζεη ζε πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο. 

Ιφγσ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηερλνινγηψλ πξφζβαζεο θαη ηελ αλνκνηφηεηα ησλ QoS απαηηήζεσλ 

ησλ εθαξκνγψλ, έρεη δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα κηα ελνπνηεκέλε πξνζέγγηζε πνπ ζα ελνπνηεί 

φιεο ηηο ρξήζηκεο ηερλνινγίεο πξφζβαζεο. Απηή ηελ πξνζέγγηζε ζπλεζίδνπκε λα ηελ 

ραξαθηεξίδνπκε σο 4G. 

Γεληθά ν φξνο 4G αληηπξνζσπεχεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα θάζε άλζξσπν. Θάπνην ζεσξνχλ φηη 

απιά έρεη λα θάλεη κε κηα λέα ξάδην-δηεπαθή, πνπ ζα πξνζθέξεη απιά κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα 

(π.ρ. 100Mbps), ελψ άιινη ζεσξνχλ φηη αληηπξνζσπεχεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ WLAN θαη 

θπηηαξηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί κηα παξαιιαγή ή ην ίδην ην Mobile IPv6 

πξσηφθνιιν γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη γηα ην handoff κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ, 

θαζψο θαη ηηο AAA ιεηηνπξγίεο γα ηελ δηαρείξηζε ηνπ roaming. 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ηα 4G ζπζηήκαηα ζα παξέρνπλ κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο, 

εμάιινπ δελ ππάξρεη θαη άιιε επηινγή αλ ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζέιεη λα θαιχςεη ηηο 

πξνβιέςεηο γηα ην άκεζν κέιινλ. Κέζα φκσο απφ ηελ ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα εληφο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, πξνέθπςε ε άπνςε ηνπ “Always Best 

Connectivity” ή αιιηψο ABC επηθνηλσλίαο. Απηφο ν φξνο νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεχεη κηα 

ππνδνκή απφ εηεξνγελή δίθηπα θαη αζχξκαηα ζπζηήκαηα πξφζβαζεο (π.ρ. GSM / GPRS, UMTS, 

WLAN θ.α.) πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ψζηε ν ρξήζηεο λα απνιακβάλεη ζπλερή 

πξφζβαζε ζηηο αγαπεκέλεο ηνπ ππεξεζίεο, κέζσ ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ ζπλδπαζκνχ ησλ 

δηαζέζηκσλ δηθηχσλ. Ζ Δηθφλα 100 παξνπζηάδεη ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο κειινληηθήο 4G 

αξρηηεθηνληθήο πνπ απνηειείηαη απφ ad-hoc / WPAN, WLAN, WMAN, θπηηαξηθά θαη δνξπθνξηθά 

δίθηπα πνπ ζπλδένληαη ζε έλα δίθηπν θνξκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε IP. 

Ρν φξακα γηα ηα δίθηπα 4G πεξηιακβάλεη ηελ επέιηθηε θαη πξνζαξκνζηηθή ζπλεξγαζία ησλ 

ηερλνινγηψλ δηθηχσλ, ψζηε λα επηηξαπεί ε αδηάθνπε ζχλδεζε ησλ ηεξκαηηθψλ ζην ελνπνηεκέλν 

δίθηπν αθφκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο κεηαμχ ησλ επηκέξνπο δηθηχσλ. 

Δπηπιένλ, ηα 4G δίθηπα πέξα απφ ηελ παξνρή internet ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνπλ θαη 
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ηελ παξαδνζηαθή κεηάδνζε θσλήο θαζψο θαη άιισλ real time εθαξκνγψλ. Νπζηαζηηθά δειαδή, 

ζα πξέπεη λα παξέρνπλ πην εμειηγκέλεο επξπδσληθέο multimedia ππεξεζίεο, αλεμαξηήησο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ζε QoS. 

 

4.5.2. Αζύξκαην 4G δίθηπν 

Ρα αζχξκαηα 4G δίθηπα ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιέο ηερλνινγίεο πξφζβαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θπηηαξηθψλ δηθηχσλ, ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ (WMAN, WLAN, θαη adhoc / WPAN 

δίθηπα) θαη πηζαλφλ ησλ δνξπθνξηθψλ δηθηχσλ, ελνπνηψληαο ηα ζε έλα εηεξνγελέο αζχξκαην 

δίθηπν. Απηή ε ελνπνίεζε βαζίδεηαη ζπλήζσο ζην Mobile IP θαη ην Cellular IP. Δλψ ην Mobile IP 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην macro-mobility management (δειαδή θηλεηηθφηεηα κεηαμχ θπηηάξσλ πνπ 

επνπηεχνληαη απφ μερσξηζηά δίθηπα), ην Cellular IP ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην micro-mobility 

management.  

Γεληθά, νη απφςεηο ζπγθιίλνπλ ζην φηη φια ηα δίθηπα, αζχξκαηα θαη ελζχξκαηα ζα ζπλδεζνχλ κε 

core / backbone δίθηπα κέζσ ηνπ IP πξσηνθφιινπ. Αλεμαξηήησο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο θαη ηηο 

δηαθνξέο ηνπο ζε ζέκαηα φπσο εχξνο ζπρλνηήησλ, δηαρείξηζε ζπρλνηήησλ, πξσηφθνιια θ.α., 

απηά ηα αζχξκαηα δίθηπα πξφζβαζεο ζα δηαζέηνπλ ηα εμήο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έλα κεραληζκφ δπλακηθήο απφδνζεο δηεπζχλζεσλ (π.ρ. DHCP, SLP. IPv6 θ.α.) πνπ ζα 

κπνξεί λα ζπζρεηίζεη κηα βξαρεία ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο IP δηεχζπλζε κε ηελ αληίζηνηρε 

αζχξκαηε δηεπαθή ηνπ ηεξκαηηθνχ. 

 Κηα ππεξεζία πξνψζεζεο IP πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ gateways 

(π.ρ. GGSNs, Mobile IP FAs θ.α.) ηεο ππνδνκήο ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Απηή ε IP 

forwarding ππεξεζία ζα νξίδεηαη απφ δηαδηθαζίεο ζεκαηνδνζίαο (π.ρ. PDP ζεκαηνδνζία 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ UMTS) αληίζηνηρεο κε ηελ εθάζηνηε αξρηηεθηνληθή ηνπ δηθηχνπ 

πξφζβαζεο. 

 

Ιφγσ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη εηδηθά φζνλ αθνξά ην data rate θαη ηελ 

θάιπςε, ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ηα 4G δίθηπα ζα παξέρνπλ overlapping coverage ζηνπο θηλεηνχο 

ρξήζηεο θαη ζα απμήζνπλ ην throughput ησλ θπηηαξηθψλ δηθηχσλ. Ρα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ 4G δηθηχσλ πεξηιακβάλνπλ: All- IP βαζηζκέλεο αξρηηεθηνληθέο, πςειφηεξν bandwidth, global 

θηλεηηθφηεηα, ππνζηήξημε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ θαη αδηάιεηπηεο ππεξεζίεο. 

 

4.5.2.1. 4G Εεηήκαηα Ξξνο Αληηκεηώπηζε 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ 4G δηθηχσλ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ δεηήκαηα φπσο ε 

πξφζβαζε ζηα εηεξνγελή δίθηπα, ε θηλεηηθφηεηα θαη ε παξνρή QoS. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

δεηήκαηα εμεηδηθεχνληαη ζε IP –based θηλεηηθφηεηα, δηαρείξηζε handoff, παξνρή εγγπεκέλνπ QoS, 

πξσηφθνιιν δξνκνιφγεζεο θαη αζθάιεηα, δειαδή ΑΑΑ ιεηηνπξγίεο. Ζ αλάγθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ δεηεκάησλ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη θάζε δίθηπν δηαζέηεη ηελ δηθηά ηνπ 

ππνδνκή, ραξαθηεξηζηηθά δεχμεο (π.ρ. data rate, θαζπζηεξήζεηο, ηζρχο ζήκαηνο θ.α.), δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο (π.ρ. εγγξαθή ρξήζηε, απφθαζε γηα δηεμαγσγή handoff θ.α.). Απφ ηηο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο, νη πην ζεκαληηθέο είλαη: 

 Πνηόηεηα ζήκαηνο: πάξρνπλ ηεξάζηηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ ιακβάλνληαη 

απφ ηνπο ζηαζκνχο βάζεο, σο πξνο ηελ ηζρχ. Πην UMTS νη ζηαζκνί βάζεηο εθπέκπνπλ κε 

κεγάιε ηζρχ ψζηε ην ζήκα λα κπνξεί λα θαιχςεη κεγάιεο απνζηάζεηο πξηλ εμαζζελίζεη. Πηα 

WLAN θαη WPAN δίθηπα ππάξρεη πεξηνξηζκφο απφζηαζεο 100m γηα ην ηεξκαηηθφ θαη 

ζπλεπψο ρξεζηκνπνηείηαη κηθξφηεξε ηζρχο. 
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 Data rate: Ρα δίθηπα πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κεηάδνζεο. Ρν 

data rate πνπ παξέρνπλ ηα WLAN θαη WPAN δίθηπα είλαη αηζζεηά πςειφηεξα απφ απηά ησλ 

UMTS/TDD δηθηχσλ. Πηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ην UMTS παξέρεη 2Mbps ελψ ην 

WLAN κέρξη 54Mbps. 

 Ιήςε απόθαζεο handoff: Ζ απφθαζε γηα handoff κεηαμχ εηεξνγελψλ δηθηχσλ 

πξφζβαζεο θαίλεηαη λα είλαη θάηη δχζθνιν. Ν κεραληζκφο πνπ ζα ην αλαιάβεη ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί βάζεη πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο QoS απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ ηνπ 

ρξήζηε θαζψο επίζεο θαη βάζεη πνηνηηθψλ κεηξήζεσλ ζην δίθηπν. 

 Πξνζδηνξηζκόο θάιπςεο: Ρα Ad-hoc δίθηπα (π.ρ. WPANs) παξέρνπλ πεξηνξηζκέλε 

θάιπςε αιιά πςειφηεξα data rates, ελψ ην UMTS παξέρεη κεγάιε γεσγξαθηθή θάιπςε 

αιιά πνιχ κηθξφηεξν bandwidth αλά ηεξκαηηθφ γηα ηελ πξφζβαζε. 

 Αζθάιεηα: Νη κεραληζκνί αζθάιεηαο παξέρνπλ ππεξεζίεο πνπ δηαθέξνπλ απφ δίθηπν ζε 

δίθηπν. Υζηφζν, πξέπεη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα ππάξρεη ε εγγχεζε φηη κφλν ηα 

authorized ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο αζθαιείαο (φπσο 

θιεηδηά θαη ηαπηφηεηα θηλεηνχ θφκβνπ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην authentication ησλ 

θηλεηψλ ρξεζηψλ. Ρέινο, ν ρξήζηεο πξέπεη λα απνιακβάλεη ίδην επίπεδν αζθάιεηαο θαηά ην 

roaming απφ ην έλα δίθηπν πξφζβαζεο ζην άιιν. 

 

4.5.2.2. 4G Αξρηηεθηνληθή 

Γεληθά, ηα 4G δίθηπα, ηα νπνία βξίζθνληαη αθφκα ζε θάζε ζρεδηαζκνχ, ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηελ εηεξνγέλεηα ησλ δηθηχσλ πξφζβαζεο, ηελ απμεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο θαη ηελ ππνζηήξημε 

δηάθνξσλ, λέσλ ππεξεζηψλ. Θα πξνθχςνπλ δειαδή σο ε εμέιημε ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ θαη ζα 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ππεξεζίεο νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε, ελζσκαηψλνληαο ηα θαιχηεξα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ. Βέβαηα θάηη ηέηνην ζεκαίλεη επίζεο φηη ηα 4G 

δίθηπα ζα είλαη πην πνιχπινθα φζνλ αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπο. 

Πηελ Δηθφλα 100 παξνπζηάδεηαη κηα πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ζηελ νπνία, ηα δηάθνξα αζχξκαηα 

δίθηπα, φπσο θπηηαξηθά δίθηπα 2εο θαη 3εο γεληάο, WLANs, ad-hoc δίθηπα φπσο ην Bluetooth θαη 

δίθηπα ππεξχζξσλ θ.α., ζπλππάξρνπλ γχξσ απφ έλα δίθηπν θνξκφ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε IP. Απηφ 

ην ζεκείν εμάιινπ (δειαδή ην IP πξσηφθνιιν σο βάζε) απνηειεί θαη ην κφλν θνηλφ ζεκείν ησλ 

δηαθφξσλ πξνηάζεσλ πνπ θαηαηίζεληαη πξνο ζπδήηεζε απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 
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Δηθόλα 100 Γεληθή 4G αξρηηεθηνληθή δηθηύνπ [4.35] 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ, είλαη γεληθή. Θαζψο δελ ππάξρεη αθφκα θάπνηα 

ζρεηηθή πξνηππνπνίεζε θαη αληίζηνηρεο αθξηβείο πξνδηαγξαθέο, νη δηάθνξεο εηαηξείεο (ή νκάδεο 

εηαηξεηψλ) θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, κε θπξηφηεξε απηή πνπ έρεη παξνπζηάζεη ε 3GPP. Ζ βαζηθά 

πξφηαζε ηεο 3GPP παξνπζηάδεηαη ζηελ αθφινπζε Δηθφλα 101. 



 183 

 

Δηθόλα 101 Ζ All-IP πξόηαζε ηεο 3GPP γηα ηελ 4G αξρηηεθηνληθή 

 

Ρν πιενλέθηεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξρηηεθηνληθήο είλαη φηη ππνζηεξίδεη ηόζν circuit όζν θαη 

packet switched κεηάδνζε δεδνκέλσλ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη ζπκβαηφηεηα κε παιαηφηεξεο 

ηερλνινγίεο φπσο ηα GSM δίθηπα πξηλ απφ ηηο βειηηψζεηο ηνπο. Ππγθεθξηκέλα, ζηηο επφκελεο δχν 

Δηθφλεο 102, 103 παξνπζηάδεηαη ην ηκήκα ηεο παξαπάλσ αξρηηεθηνληθήο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ circuit switched κεηαγσγή θαη ηελ packet switched κεηαγσγή, αληηζηνίρσο. 
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Δηθόλα 102 Σκήκα 3GPP αξρηηεθηνληθήο ππεύζπλν γηα CS κεηαγσγή 

 

 

Δηθόλα 103 Σκήκα 3GPP αξρηηεθηνληθήο ππεύζπλν γηα PS κεηαγσγή 

 

Αο δνχκε ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία απηήο ηεο πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο. 

HSS (Home Subscriber Server). Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα θεληξηθή βάζε γηα ηελ απνζήθεπζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ην profile ηνπ ρξήζηε θαζψο θαη authorization πιεξνθνξηψλ. Νπζηαζηηθά ν HSS 

επηηειεί ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε ηνλ HLR ηνπ GSM δηθηχνπ. 

CSCF (Call State Control Function). Γηαζέηεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 ICGW (Incoming Call Gateway) πνπ ιεηηνπξγεί σο ην πξψην ζεκείν εηζφδνπ 

θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ. 

 CCF (Call Control Function) ππεχζπλε γηα ηελ έλαξμε / ιήμε ησλ θιήζεσλ, 

ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ call events θαη γηα ην registration ζε επίπεδν 

εθαξκνγψλ. 

 SPD (Serving Profile Database) βάζε δεδνκέλσλ πνπ αιιειεπηδξά κε ηνλ 

HSS γηα λα ιάβεη πιεξνθνξίεο πξνθίι ησλ ζπλδξνκεηψλ. 

 AH (Address Handling) πνπ πξαγκαηνπνηεί ην mapping κεηαμχ ησλ alias 

δηεπζχλζεσλ θαη ησλ transport δηεπζχλζεσλ. 

 P-CSCF (Proxy CSCF) πνπ απνηειεί ηελ είζνδν ζην IP Multimedia 

Subsystem. Ρν ηεξκαηηθφ αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

PDP πεξηβάιινληνο αλαθαιχπηνπλ ηελ δηεχζπλζε ηνπ P-CSCF, ν νπνίνο 

ιεηηνπξγεί σο proxy server. 

 S-CSCF (Serving CSCF) πνπ είλαη ην θπξίσο ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ IMS θαη 

αλαιακβάλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ ζπλφδσλ ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη νη 

δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη επίζεο αλαιακβάλεη ην registration ησλ ρξεζηψλ 
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ιακβάλνληαο ηα registration requests θαη δηαζέηνληαο ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 

ρξεζηψλ κέζσ ηνπ HSS. 

 I-CSCF (Interrogating CSCF) πνπ απνηειεί ην ζεκείν επαθήο εληφο ηνπ 

δηθηχνπ ηνπ παξφρνπ γηα φιεο ηηο αηηνχκελεο ζπλδέζεηο πξνο ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηνπ δηθηχνπ απηνχ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν απνθξχπηεη ηελ 

ηνπνινγία ηνπ δηθηχνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. 

 

CSCF πκπεξηθνξά Υαξαθηεξηζηηθά / Ιεηηνπξγίεο 

Proxy CSCF 

Proxy server 

User Agent (ζπάληα) 

Θαηά ην registration: Ξξνσζεί ην SIP 

register ζην I-CSCF 

Θαηά ην Session Flow: Ξξνσζεί ηα SIP 

κελχκαηα απφ ην ηεξκαηηθφ ζην SIP server 

(S-CSCF) σο απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο 

registration. Αληρλεχεη έλα emergency 

session θαη επηιέγεη έλα S-CSCF γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ. Δμνπζηνδνηεί ηελ ρξήζε 

πφξσλ ηνπ θνξέα & πξαγκαηνπνηεί QoS 

δηαρείξηζε 

Interrogating CSCF 

Proxy server 

User Agent (register reject) 

Θαηά ην registration: Νξίδεη έλα S- CSCF 

γηα θάζε ζπλδξνκεηή 

Θαηά ην Session Flow: Γξνκνινγεί έλα 

SIP request πξνεξρφκελν απφ έλα άιιν 

δίθηπν, ζην S-CSCF πνπ εμππεξεηεί ην 

ηεξκαηηθφ. Αλαθηά ηελ S-CSCF δηεχζπλζε 

απφ ηνλ HSS  

Serving CSCF 

Registrar 

Proxy server 

User Agent 

Θαηά ην registration: Παλ registrar, 

απνζεθεχεη registration πιεξνθνξίεο ζηνλ 

HSS 

Θαηά ην Session Flow: Ν S-CSCF 

πξαγκαηνπνηεί session control services γα 

ην ηεξκαηηθφ. Αιιειεπίδξαζε κε Service 

Platforms. Γηαηήξεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

ζπλφδνπ φζν ρξεηάδεηαη ν δηαρεηξηζηήο 

δηθηχνπ γηα λα ππνζηεξίμεη ηηο ππεξεζίεο 

Πίλαθαο 20 ύλνςε ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ξόισλ ηεο CSCF 

 

MGW & MGCF (Media Gateway & Media Gateway Control Function). O πξψηνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ κεηαθνξά σθέιηκεο, πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο, ξπζκίδεη ηνλ θφξην ηεο 

θίλεζεο θαη απνηειεί ην ηεξκαηηθφ ζεκείν ηνπ PSTN, ελψ ζπλδέεηαη κε ην UTRAN κέζσ ηεο 

δηεπαθήο Iu. Αληηζηνίρσο ε Media Gateway Control Function είλαη ππεχζπλε γηα ηελ κεηαηξνπή 

πξσηνθφιισλ κεηαμχ πεπαιαησκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξσηνθφιισλ ειέγρνπ ηνπ All-IP 

δηθηχνπ, θαη γεληθά είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζεκαηνδνζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ην PSTN. 

MSC Server & GMSC (Mobile Switching Center server & Gateway MSC). Ν MSC είλαη ν 

θεληξηθφο θφκβνο ειέγρνπ ζην CS domain, ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν θιήζεσλ θαη ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζηα GSM/UMTS. Δπίζεο, εθηειεί ηνλ έιεγρν ζπλδέζεσλ ησλ media channels ζην 
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MGW. O MSC server καδί κε ην MGW απνηεινχλ ην γλσζηφ MSC. Ν GMSC ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν 

γηα ηε πξνψζεζε ησλ ελεξγψλ θιήζεσλ, φζν θαη γηα ηα κελχκαηα πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

MRF (Multimedia Resource Function). Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ ξνψλ ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ, κέζσ ηνπ αληίζηνηρνπ Media Resource 

Function Processor (MRFP). 

T-SGW & R-SGW (Transport Signalling Gateway Function & Roaming Signalling 

Gateway Function). Ζ πξψηε είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζεκαηνδνζία απφ ην PSTN/PLMN πξνο ην 

MGCF θαη παξέρεη PSTN/PLMN <-> IP mapping δηεπζχλζεσλ ζην επίπεδν κεηάδνζεο. Ζ δεχηεξε 

παξέρεη επηθνηλσλία (π.ρ. SS7/MAP) κε ην 2G/R99 MSC/VLR. 

IMS (IP Multimedia Subsystem). Έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο θαη ζε απηφ αιιά θαη ζε 

πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα. Έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή πνιπκεζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ρξεζηκνπνηεί 

ην packet switched domain γηα ηελ κεηαθνξά πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο θαη ζεκαηνδνζίαο. Ρν 

IMS πξνζπαζεί λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ηα πξφηππα πνπ ζέηεη ε IETF. To SIP (Session Initiation 

Protocol) έρεη επηιερζεί γηα ηελ δηεπαθή κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ IMS. 

 

4.5.2.3. Ξαξνρή πεξεζηώλ ζηελ 4G Δπνρή 

Γηα λα κπνξέζεη ε αγνξά ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ λα δξέςεη ηνπο θαξπνχο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θαη ηερλνινγηθνχ αληαγσληζκνχ, δειαδή ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

ηαρχηαησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ζα πξέπεη λα απνθηήζεη έλα πην αλνηθηφ ραξαθηήξα, κε ηελ 

έλλνηα λα ζπκπεξηιάβεη ηελ ζπκκεηνρή πνιιαπιψλ λέσλ «παηθηψλ» (π.ρ. παξνρείο ππεξεζηψλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, παξνρείο multimedia πεξηερνκέλνπ, παξαγσγνί εθαξκνγψλ θ.α.). ινη απηνί 

νη παίθηεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο δηαρεηξηζηέο δηθηχσλ ψζηε λα παξάζρνπλ λέεο, 

βειηησκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

 

Αλάιπζε ηνπ ”ABC” κνληέινπ 

Πηελ επνρή ηεο 4G επηθνηλσλίαο, ζα πξέπεη ε πιεζψξα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ λα κπνξέζνπλ λα εθαξκνζηνχλ επέιηθηα πάλσ ζε εηεξνγελή δίθηπα, θάηη πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζε επηπιένλ απαηηήζεηο σο πξνο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπο. Απφ ηελ άιιε, νη 

ηειηθνί ρξήζηεο αλακέλνπλ απνδνηηθφ roaming κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηθηχσλ πξφζβαζεο θαη 

αδηάιεηπηε πξφζβαζε ζε εμαηνκηθεπκέλεο εθαξκνγέο κε πινχζην πεξηερφκελν κέζσ ελφο θνηλνχ 

θαη εχρξεζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Κε ηνλ φξν Always Best Connectivity (ABC) γηα ηα 4G δίθηπα, νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ 

έλλνηα ηεο «αξηζηείαο» πνπ αλακθίβνια εκπεξηέρεηαη ζην επίζεην “Best”. Γειαδή, δελ κηιάκε απιά 

γηα ζπλδεζηκφηεηα ηνπ ρξήζηε αιιά γηα ηελ βέιηηζηε δπλαηή παξνρή ππεξεζηψλ ζε απηφλ. Απηφ 

νπζηαζηηθά κεηαθξάδεηαη ζε κηα ζπλερή παξαθνινχζεζε θαη θάιπςε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε 

ζε ζρέζε κε κηα νκάδα ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. 

 

Υξήζηεο θαη Τπεξεζίεο 

Νη ρξήζηεο ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ίδηνπο 

ή / θαη κε άιια ζεκεία ηνπ δηθηχνπ θαη εθιακβάλνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ σο απηφ 

πνπ νλνκάδεηαη “user experience”. Απηέο νη εθαξκνγέο βαζίδνληαη ζηελ νκαιή παξνρή δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ θνξέα (bearer services), γηα ηελ αληαιιαγή ηεο απαξαίηεηεο ζεκαηνδνζίαο αιιά θαη 

δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε. Αλ ην δίθηπν αδπλαηεί λα παξέρεη ηα απαηηνχκελα επίπεδα ππεξεζηψλ 

θνξέα, ηφηε νη εθαξκνγέο ησλ ρξεζηψλ ζα ππνιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεπψο ε εκπεηξία πνπ 

απνθνκίδεη ν ρξήζηεο απφ απηέο ηηο εθαξκνγέο πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζα ππνβαζκίδεηαη. Ζ απφδνζε 
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ινηπφλ απηψλ ησλ εθαξκνγψλ, επεξεάδεηαη απφ ηελ ηήξεζε ησλ QoS απαηηήζεσλ ηνπο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ δηθηχνπ, απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ξνέο δεδνκέλσλ κε δηαθνξεηηθέο QoS απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο πξέπεη λα πιεξνχληαη κε εγγπεκέλν κάιηζηα ηξφπν. 

Υζηφζν, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ απηψλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε δηάθνξα επίπεδα 

QoS θαη ζπλεπψο, εμαζθαιίδνληαο ην πςειφηεξν επίπεδν QoS γηα θάπνηεο απφ απηέο, θαη 

δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκνχ QoS πφξσλ, δελ ζεκαίλεη φηη νη ρξήζηεο ζα απνιακβάλνπλ ην 

βέιηηζην, αθνχ αθ‟ ελφο απηέο ζα θνζηίδνπλ πην αθξηβά θαη αθ‟ εηέξνπ θάπνηεο άιιεο εθαξκνγέο 

αλαγθαζηηθά ζα πζηεξνχλ ζε QoS. 

Νη κεραληζκνί QoS, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ζηηο multimedia εθαξκνγέο ζπγθεθξηκέλεο QoS 

εγγπήζεηο ζε ζρέζε κε ην bandwidth, ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο κεηάδνζεο ησλ 

παθέησλ ηνπο. Ζ παξνρή QoS εγγπήζεσλ ζε έλα 4G δίθηπν, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

θαη γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ θαζνξηζηεί 5 θιάζεηο δεηεκάησλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ QoS: 

 Αξρηηεθηνληθή: Ρα 4G δίθηπα ζηνρεχνπλ ζε δχν ζηφρνπο. Ξξψηνλ, ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πξσηνπνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαζχλδεζεο κε ηα ππάξρνληα δίθηπα, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη 

ζηελ Δηθφλα 100, ζε κηα γεληθή πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ. Γεχηεξνλ, ε αξρηηεθηνληθή απηή 

ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηε, αλνηθηή θαη λα παξέρεη αδηάιεηπηε ππνζηήξημε ζηηο 

κεηαθηλήζεηο ησλ ηεξκαηηθψλ εληφο ελφο overlay ινγηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα απνηειείηαη απφ 

ηα εηεξνγελή δίθηπα πξφζβαζεο θαη ην νπνίν ινγηθφ δίθηπν ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε 

θάπνην IP backbone δίθηπν. 

 Πξόζβαζε ζην κέζν: Απφ ηα δηάθνξα πξσηφθνιια πξφζβαζεο ζην κέζν Medium Access 

Control (MAC), ηα random MAC πξσηφθνιια έρνπλ εμεηαζζεί εθηελψο θαη πξνηηκψληαη 

ιφγσ ηνπ ρακεινχ ηνπο θφζηνπο θαη ηελ επθνιία πινπνίεζεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ην 

IEEE802.11 MAC ειαρηζηνπνηεί ην επίπεδν ζπγθξνχζεσλ θαη επηιχεη ην πξφβιεκα ηνπ 

«θξπθνχ» ηεξκαηηθνχ (hidden terminal problem), δειαδή απηψλ πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο 

αθηίλαο ησλ θφκβσλ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ. Ξξνο ην παξφλ εμεηάδνληαη δηάθνξα 

θαηλνηφκα MAC πξσηφθνιια γηα ηα 4G δίθηπα ηα νπνία βέβαηα παξνπζηάδνπλ ηερληθέο 

δπζθνιίεο αθνχ δελ έρεη πξνηππνπνηεζεί ε ζρεηηθή αξρηηεθηνληθή. Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν 

MAC πξσηφθνιιν ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί πιήξσο ηελ πνηθηιία ησλ ηεξκαηηθψλ φζνλ 

αθνξά ηνπο πνιιαπινχο εθπνκπνχο, ψζηε λα κεγηζηνπνηεί ηελ ρξήζε ηνπ bandwidth θαη λα 

ειαρηζηνπνηεί ηηο ζπγθξνχζεηο. 

 Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο: Κέρξη ζήκεξα έρνπλ δηεξεπλεζεί πνιιέο ιχζεηο πνπ εγγπψληαη 

ηελ άθημε ησλ παθέησλ εληφο ησλ επηηξεπηψλ ρξνληθψλ νξίσλ, αιιά φιεο απηέο νη ιχζεηο 

δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ. Απηφ 

κεηαθξάδεηαη ζε λέεο εξεπλεηηθέο πξνθιήζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ 4G δηθηχνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζθαικάησλ ζηελ απνζηνιή παθέησλ κε ρξνληθφ πεξηνξηζκφ, ζα 

πξέπεη λα παξέρεηαη πξνγξακκαηηζκέλε εθπνκπή παθέησλ βάζεη ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ θαλαιηνχ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Γηαρείξηζε handoff: Ζ ιεηηνπξγία handoff ελδέρεηαη λα κεηαθξάδεηαη ζε πξφβιεκα σο 

πξνο ην παξερφκελν QoS ησλ 4G δηθηχσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε απψιεηα παθέησλ θαη νη 

θαζπζηεξήζεηο, ζπκπηψκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ αλ ν κεραληζκφο handoff δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφο, κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ ηελ επηθνηλσλία. Ππλεπψο, νη handoff 

κεραληζκνί ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαηεξείηαη κελ ε θαιή 

απφδνζε ηνπ δηθηχνπ, αιιά παξάιιεια λα παξέρνληαη νη απαξαίηεηεο QoS εγγπήζεηο. 

 Πξσηόθνιιν δξνκνιόγεζεο: Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ αζχξκαησλ 4G δηθηχσλ είλαη 

λα παξέρνπλ αδηάιεηπηε ζπλδεζηκφηεηα ζε θάζε θηλεηφ ηεξκαηηθφ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν 

ζην δίθηπν πξφζβαζεο, εηδηθά φηαλ έρεη ζπλδεζεί κε routers,, Νη βαζηθέο πξνθιήζεηο ζε 

ζρέζε κε απηφ είλαη: α) ε δπλακηθφηεηα ηεο ηνπνινγίαο ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο β) ε 

απνθέληξσζε ηνπ κεραληζκνχ ειέγρνπ handoffs γ) ε επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηνπ QoS θαη δ) 

νη πεξηνξηζκνί ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ. 
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Γεδνκέλνπ ησλ πνιιψλ παθέησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη θαη ηεο ηερλνινγηθήο 

πνιππινθφηεηαο πνπ ζα ππάξρεη ζηα εηεξνγελή 4G δίθηπα, θαη ηέινο ιφγσ ηεο εκηκάζεηαο ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, ζε IT εθαξκνγέο, νη ηειεπηαίνη ζα δπζθνιεπηνχλ πνιχ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα ζέκαηα ππεξεζηψλ απηφλνκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπο θαη λα 

απνθνκίζνπλ ηα κέγηζηα απφ απηέο. Ππλεπψο, απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο έμππλε δηακεζνιάβεζε 

πνπ ζα είλαη ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο θηλεηψλ ππεξεζηψλ. Απηφ ην ξφιν ηεο 

δηακεζνιάβεζεο κπνξεί λα ηνλ αλαιάβεη έλαο έμππλνο agent. Νπζηαζηηθά, απηφο ν agent ζα έρεη 

ηνλ ξφιν λα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο, ηεξψληαο ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ελψ απηφο εθηειεί roaming απφ ην έλα δίθηπν πξφζβαζεο ζην άιιν. 

Απηή ε δηακεζνιάβεζε είλαη κηα εξγαζία πνπ δελ κπνξεί λα ηελ αλαιάβεη θάπνηνο απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο παξάγνληεο (π.ρ. πάξνρνο ππεξεζηψλ, δηαρεηξηζηήο δηθηχνπ ή πάξνρνο 

πεξηερνκέλνπ) αθνχ ν θαζέλαο απφ απηνχο ζα πξνζπαζεί λα ξπζκίζεη ηελ θαηάζηαζε πξνο ην 

φθεινο ηνπ. Νπζηαζηηθά ινηπφλ έρνπκε ηελ αλάδεημε απηνχ ηνπ λένπ ξφινπ, πνπ εθηφο ησλ άιισλ 

ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ρξέσζεο (ελνπνηψληαο φιεο ηηο ρξεψζεηο ησλ ππεξεζηψλ 

θαη εθαξκνγψλ ζε έλα ινγαξηαζκφ) θαη accounting. Πηελ Δηθφλα 104 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ 

ξφισλ ζηα δίθηπα 2G, 3G θαη 4G. 

 

Δηθόλα 104 Δμέιημε ηεο αιπζίδαο ξόισλ [4.36] 

 

Πηελ παξαπάλσ Δηθφλα παξαηεξνχκε πσο ζηελ κεηεμέιημε ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ απφ 2G ζε 3G 

θαη 4G, έρνπλ πξνζηεζεί λένη ξφινη πέξα απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο Service, Transport θαη Access 

providers. Απηνί νη λένη ξφινη είλαη ν πάξνρνο πεξηερνκέλνπ Content provider, θπξίσο γηα 

πνιπκεζηθέο ππεξεζίεο, ν Content Aggregator πνπ αλαιακβάλεη ηελ ζπιινγή πεξηερνκέλνπ θαη 

ηελ αλαδηαλνκή ηνπ ζηνλ πάξνρν ή ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ, ν VAS Provider (Value Added 

Services Provider) πνπ ζα παξέρεη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαη θπζηθά ν Mediator δειαδή 

ν δηακεζνιαβεηήο πνπ έρνπκε πεξηγξάςεη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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4.5.3. Κεραληζκνί Handover 

Ρν handover πξνθαιεί πάληα θαζπζηεξήζεηο θαη απψιεηα παθέησλ πνπ κπνξνχλ λα βιάςνπλ 

ζνβαξά ηελ επηθνηλσλία. Δηδηθά ην TCP απφ ηελ ζνπίηα πξσηνθφιισλ IP, αληηδξά ππεξβνιηθά ζηελ 

απψιεηα παθέησλ δεδνκέλσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί λνκίδεη φηη νθείιεηαη ζε ηειεπηθνηλσληαθή 

ζπκθφξεζε νπφηε κεηψλεη ην window-size (δειαδή ηνλ αξηζκφ ησλ bytes πνπ ζηέιλεη), θάηη πνπ 

νδεγεί ζε κεησκέλε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηθηχνπ. Δπηπιένλ, νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο πνπ 

έρνπλ πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηνλ ρξφλν, αθνχ είλαη real-time εθαξκνγέο ζπλήζσο, επεξεάδνληαη 

δπζκελψο απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο. 

Άξα νη κεραληζκνί handover ζα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχλ απηέο ηηο παξελέξγεηεο θαη λα δηαηεξνχλ 

πςειφ ην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο. Πε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ησλ κεραληζκψλ απηψλ ππάξρνπλ 

δχν δηαθξίζεηο: ηα handovers πνπ ζπκβαίλνπλ κε απφθαζε θαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ δηθηχνπ 

(network controlled handovers) θαη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ κε απφθαζε θαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ηεξκαηηθνχ (client controlled handovers). Πε απηή ηελ παξάγξαθν ζα εμεηάζνπκε πεξηπηψζεηο 

horizontal handovers. 

 

4.5.3.1. Network controlled handover 

Ρν Network controlled handover ζεκαίλεη φηη ην δίθηπν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

handover. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ην ηεξκαηηθφ ζηέιλεη ζην δίθηπν ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο γηα ηελ 

ηζρχ ησλ ζεκάησλ πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο θνληηλνχο ζηαζκνχο βάζεο, θαη ην δίθηπν απνθαζίδεη 

θαη αλαιακβάλεη λα κεηαβηβάζεη ηελ δεχμε ηνπ ηεξκαηηθνχ ζε άιιν θφκβν. Ππλεπψο, γηα λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο θαη ε απψιεηα παθέησλ, πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε ηνπο (buffering) θαηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ handover θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ αξθεηνί buffering αιγφξηζκνη ζην παξειζφλ. Υζηφζν, απηή ε κέζνδνο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα απνδνηηθή αθνχ αθ‟ ελφο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη αθξηβψο ηελ θαιχηεξε ζηηγκή γηα 

handover αθνχ δελ δηαζέηεη αξθεηέο πιεξνθνξίεο γα ην ηη ζπκβαίλεη ζην ηεξκαηηθφ θαη αθ‟ εηέξνπ 

απηφο ν κεραληζκφο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζηηο πεξηπηψζεηο vertical handover, αθνχ ην θάζε 

δίθηπν ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ ππνινίπσλ αζπξκάησλ δηθηχσλ ψζηε 

λα κπνξεί λα ιάβεη κηα απφθαζε. 

 

4.5.3.2. Client controlled handover 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ινηπφλ ιφγνπο απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα πην απνθεληξσκέλε 

ινγηθή θαη ν κεραληζκφο πνπ ζα ειέγρεη ηα handovers λα πάεη ζηνπο clients αληί γηα ην δίθηπν. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ηεξκαηηθφ κπνξεί λα ιάβεη ππφςε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηελ 

θαηάζηαζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, νη εθαξκνγέο πνπ ηξέρνπλ ζε απηφ, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ φπνπ βξίζθεηε θαζψο θαη ε θαηάζηαζε ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο θίλεζεο, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην handover ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη λα δηαηεξεζεί ε ππεξεζία ζην 

θαιχηεξν δπλαηφ επίπεδν. Ν client-based κεραληζκφο handover νπζηαζηηθά παξέρεη ζην ηεξκαηηθφ 

ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειέζεη ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: λα ειέγρεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί handovers, λα 

πξνζδηνξίδεη ηελ θαιχηεξε δεχμε, λα πξαγκαηνπνηεί ην handover ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη λα 

επαλεθθηλεί ηηο TCP ζπλδέζεηο 

Γηα λα εθηειεί ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ν κεραληζκφο handover ζα ελζσκαηψλεη κηα cache γηα λα 

απνζεθεχεη ηα IPv6 Router Advertisements (RAs) απφ ηα access points ησλ δηπιαλψλ δηθηχσλ θαη 

ηνπο Home Agents. Ρα RAs απνζεθεχνληαη ζηελ cache ε νπνία νλνκάδεηαη θαη RA cache, καδί κε 

παξακέηξνπο φπσο ε ηζρχο ηνπ ζήκαηνο, κεηξήζεηο επηπέδνπ δεχμεο θαη ηελ ζηηγκή θαηά ηελ νπνία 

απνζεθεχηεθε ην RA. Αλ ην ζήκα πνπ ιακβάλεη ην ηεξκαηηθφ απφ έλα ζηαζκφ βάζεο ή έλα access 

point πέζεη θάησ απφ θάπνην θαηψθιη, ηφηε απηφ εμεηάδεη ηελ RA cache γηα λα θαζνξηζηεί ν 

επφκελνο θφκβνο ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί. Ρν handover ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη θάζε ελεξγή TCP ζχλδεζε πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε. Ακέζσο 

κφιηο πξαγκαηνπνηεζεί ην handover απηέο νη TCP ζπλδέζεηο πξέπεη λα επαλεθθηλήζνπλ άκεζα. Κε 
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απηή ηελ ηερληθή απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξήζεηο θαη ε απψιεηα παθέησλ. Ξεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο αλαθέξνπκε ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

Ξάλησο εδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζε κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί [4.26] έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κεραληζκφο handover ελζσκαηψλεηαη ζηνλ client ην 

throughput ηνπ δηθηχνπ παξακέλεη ζηαζεξφ θαζψο απμάλεη ν αξηζκφο ησλ handovers, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην handover είλαη network controlled ην throughput κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ handover, θαη απηφ δηφηη ππάξρεη θαζπζηέξεζε ζηελ αλαθάιπςε ηεο αιιαγήο ζηελ 

δεχμε. Πην client controlled handover φκσο, ε αιιαγή ηεο δεχμεο αληρλεχεηαη ζηηγκηαία θαη 

ζπλεπψο ην ηεξκαηηθφ δεηάεη έλα RA ζηέιλνληαο έλα Router Solicitation αίηεκα ζηνλ access router 

ηεο λέαο δεχμεο. Αλ ππάξρεη ην RA ήδε ζηελ cache, ηφηε ν κεραληζκφο απιά ζα ην επεμεξγαζηεί. 

Βέβαηα ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηνρέο θάιπςεο ησλ 

δχν ζηαζκψλ βάζεο ή access points δελ είλαη επηθαιππηφκελεο αιιά απιά γεηηνληθέο. Πηελ 

πεξίπησζε πνπ είλαη επηθαιππηφκελεο ηφηε δελ παξαηεξείηαη θάπνηα δηαθνξά ζην throughput. 

 

4.5.3.3. Δπαλεθθίλεζε ελεξγώλ TCP ζπλδέζεωλ 

Γηα λα δηαηεξεζεί έλα θαιφ επίπεδν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ, ην ηεξκαηηθφ θξαηά έλα αληίγξαθν ηνπ 

ηειεπηαίνπ εηζεξρφκελνπ ή εμεξρφκελνπ TCP ACK παθέηνπ. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηνρέο 

θάιπςεο είλαη επηθαιππηφκελεο, μαλά ζηέιλνληαη ζηνλ απνζηνιέα ή εηζάγνληαη ζην εηζεξρφκελν 

TCP buffer ηνπ ηεξκαηηθνχ, ηνπιάρηζηνλ ηα ηξία ηειεπηαία αληίγξαθα απηψλ ησλ ACKs, ψζηε λα 

ελεξγνπνηεζεί ν αιγφξηζκνο ηεο άκεζεο επαλακεηάδνζεο ηνπ TCP θαη έηζη λα γίλεη νπζηαζηηθά ε 

επαλεθθίλεζε ησλ TCP ζπλδέζεσλ κεηά ην handover. 

Υζηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πεξηνρέο θάιπςεο ησλ ζηαζκψλ βάζεο δελ είλαη επηθαιππηφκελεο, 

είλαη πξνηηκφηεξν λα εκπνδηζηεί ν απνζηνιέαο λα κεηαδψζεη, κέρξη λα βξεζεί ν λένο ζηαζκφο 

βάζεο ζηνλ νπνίν ζα ζπλδεζεί ην ηεξκαηηθφ. Απηφ γίλεηαη κε ζέηνληαο ην TCP receive window ζην 

κεδέλ (δειαδή κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κεδέλ bytes) ζην ηειεπηαίν εμεξρφκελν TCP ACK παθέην 

πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ην handover. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηακαηάκε ηελ κεηάδνζε ησλ TCP 

δεδνκέλσλ. ηαλ βξεζεί ην λέν ζεκείν ζχλδεζεο ηφηε ην ηεξκαηηθφ δεκνζηνπνηεί έλα κε κεδεληθφ 

TCP receive window έηζη ψζηε λα μαλά μεθηλήζνπλ νη TCP ζπλδέζεηο ηνπ. 

 

4.5.3.4. Vertical Handover 

Κε θάπνηεο θαηάιιειεο πξνζζήθεο ν παξαπάλσ κεραληζκφο κπνξεί λα επεθηαζεί ψζηε λα θαιχςεη 

θαη ηελ πεξίπησζε ηνπ vertical handover. Νη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ δηελέξγεηα handover κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηθηχσλ, 

είλαη νη αθφινπζνη: 

Fast router advertisement:  

Απηή ε ηερληθή βειηηψλεη ηηο θαζπζηεξήζεηο ιφγσ handover, κεηψλνληαο ηνλ ρξφλν αλίρλεπζεο 

ησλ αιιαγψλ ηε δεχμε. Υζηφζν, κεηαμχ latency θαη bandwidth ππάξρεη κηα αληηζηξφθσο αλάινγε 

ζρέζε: ε ζπρλφηεηα απνζηνιήο router advertisements πξέπεη λα κεηψλεηαη θαζψο «αλεβαίλνπκε» 

ζηα επίπεδα ηνπ δηθηχνπ. Διαηηψλνληαο ηελ πεξίνδν ησλ router advertisements ζε πνιχ κηθξέο 

ηηκέο (40-70 ms), φπσο ραξαθηεξηζηηθά νξίδεηαη ζην RFC γηα ην Mobile IPv6 ηεο IETF [4.27], 

κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή αχμεζε (κέρξη θαη 45%) ηνπ δηαζέζηκνπ bandwidth ζην GPRS δίθηπν 

θαη ζηα πην πςειά επίπεδα ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. UMTS ή δνξπθνξηθφ δίθηπν) 

 

Router advertisement caching:  
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Θαη κε απηή ηελ κέζνδν απνθεχγνπκε ηελ θαζπζηέξεζε ιφγσ ηνπ ρξφλνπ αλίρλεπζεο. Απνηειεί 

νπζηαζηηθά ηελ κέζνδν πνπ παξνπζηάζακε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, αιιά πξνζαξκνζκέλε 

γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ vertical handover. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ηα RAs γίλνληαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ cached απφ ηα ηεξκαηηθά, αιιά απηή ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί κφλν ζηελ πεξίπησζε 

αλεξρφκελσλ vertical handovers αθνχ δηαηίζεληαη RAs κφλν απφ ηα πην πςειά επίπεδα. Ππλεπψο, 

φηαλ ιεθζεί ε απφθαζε γηα handover ν ρξφλνο αλίρλεπζεο ησλ RAs θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηελέξγεηαο ηνπ handover, ειαρηζηνπνηείηαη, βειηηψλνληαο έηζη ηελ ζπλνιηθή απφδνζε 

 

Binding update bi-casting:  

Ρν ειάρηζην φξην γηα ην vertical handover latency, νξίδεηαη απφ ηελ θαζπζηέξεζε ζην αληίζηνηρν 

θαλάιη, ην νπνίν κπνξεί λα ην παξαηεξήζεη θάπνηνο ρξεζηκνπνηψληαο ην Round Trip Time – RTT 

ηνπ δηθηχνπ (δειαδή πφζν ρξφλν θάλεη έλα κήλπκα λα θηάζεη ζε κηα απνκαθξπζκέλε πεξηνρή ηνπ 

δηθηχνπ θαη λα επηζηξέςεη). Ρν Mobile IPv6 νξίδεη έλα θαηλνχξην attachment point ζην νπνίν 

πξέπεη λα ζηαιεί ζεκαηνδνζία γηα ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο. Κηα λέα πξφηαζε είλαη ε ρξήζε bi-

casting Binding Updates ψζηε ν ρξφλνο εγγξαθήο λα πεξηνξίδεηαη απφ ην κηθξφηεξν RTT θαη φρη 

απφ ην latency ηνπ λένπ δηθηχνπ (κεηά ην handover) πνπ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην 

ηξέρνλ δίθηπν. 

 

4.5.3.5. Handover βάζεη πνιηηηθώλ 

Ζ δηαδηθαζίεο handover είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο θαη μεθάζαξεο φηαλ εθαξκφδνληαη ζε νκνγελή 

αζχξκαηα δίθηπα. ηαλ φκσο ην πεδίν εθαξκνγήο είλαη ηα εηεξνγελή αζχξκαηα δίθηπα, ηφηε ε 

θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη. Ζ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα έρεη θπξίσο πξνζεισζεί ζηε δηεξεχλεζε 

κεζνδνινγηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ εηεξνγελψλ πξσηνθφιισλ ζεκαηνδνζίαο 

ελψ απφ ηελ άιιε έρεη δψζεη κηθξή ζεκαζία ζηνπο αιγφξηζκνπο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο θαη ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα δηεμαγσγή 

handover. 

Νη πνιηηηθέο αθνξνχλ θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

βαζηθή ηδέα είλαη λα παξέρεηαη πιήξεο ππνζηήξημε θηλεηηθφηεηαο βάζεη πιεξνθνξηψλ 

πεξηβάιινληνο πνπ κεηαθξάδνληαη ζε πνιηηηθέο θαη βειηηζηνπνηνχλ ηελ ρξήζε ηνπ bandwidth, ελψ 

βειηηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε απφ ηηο ππεξεζίεο ελφο 4G δηθηχνπ. 

Κέρξη πξφζθαηα, νη αιγφξηζκνη handover βαζίδνληαλ ζε απιέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη βάζεη 

ηεο ηζρχνο ηνπ ιακβαλνκέλνπ ζήκαηνο ή ηελ θαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο θαη ηνλ ηχπν ησλ 

κεηαδηδφκελσλ δεδνκέλσλ. Απηή ε ιχζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα νκνγελή δίθηπα, αιιά ζηελ 

πεξίπησζε ησλ ρξεζηψλ πνπ κεηαθηλνχληαη κεηαμχ εηεξνγελψλ ηερλνινγηψλ απαηηείηαη κηα πην 

νινθιεξσκέλε ιχζε γηα λα ιεθζεί ε απφθαζε ηνπ πνχ, πφηε θαη πψο ζα γίλεη ην handover. 

Λεφηεξεο πξνηάζεηο αθνξνχλ ηελ ρξήζε middleware ινγηζκηθνύ ηξηώλ επηπέδσλ: δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο (context management layer), δηαρείξηζεο πνιηηηθψλ (policy management layer) θαη 

ελίζρπζεο απνθάζεσλ (enforcement layer), πνπ βξίζθεηαη «πάλσ» απφ ην επίπεδν δηθηχνπ [4.28]. 

Ρα 4G ζπζηήκαηα σο γλσζηφλ ζα δηαζέηνπλ δχν θπξίσο ραξαθηεξηζηηθά: εηεξνγέλεηα θαη 

δπλακηθφηεηα. Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξψην ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα κπνξεί λα αληηιεθζεί ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ηεξκαηηθνχ αλά πάζα ζηηγκή θαη λα ζρεδηαζηεί κηα πνιηηηθή πνπ 

ζα πξνζδίδεη ζηηο ζπζθεπέο ηελ απαξαίηεηε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. ζνλ αθνξά ην 

δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κηα ηεξαξρηθή δνκή πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηηο 

πνιηηηθέο θαη ε νπνία ζα πξνθχςεη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, θαζνξίδεηαη έλα πεξηβάιινλ δηθηύσζεο (Networking Context) κε δπλακηθά 

θαη ζηαζεξά ζηνηρεία (φπσο αλ ην ηεξκαηηθφ έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ host, ε ηαρχηεηα ηνπ 

ηεξκαηηθνχ, πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο επηπέδνπ δεχμεο, ε θαηάζηαζε ηεο 
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ζπλδεζηκφηεηαο επηπέδνπ δηθηχσζεο, ηζρχο ζήκαηνο, θαζπζηέξεζε handover, ζπλσζηηζκφο 

δηθηχνπ, θαηεγνξία ηειεπηθνηλσληαθνχ θνξηίνπ θ.α.), ηα νπνία νξγαλψλνληαη ζε κηα ηεξαξρία 

ηξηψλ επηπέδσλ: 

Αλώηεξν επίπεδν πνπ νξγαλψλεη ζηνηρεία πςειήο δπλακηθφηεηαο ζηα νπνία εθαξκφδνληαη local 

θαλφλεο. 

Κεζαίν επίπεδν πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία κέηξηαο δπλακηθφηεηαο καδί κε δεδνκέλα ηνπ Αλψηεξνπ 

επηπέδνπ ψζηε λα πξνθχςνπλ αζξνηζηηθά απνηειέζκαηα φπσο, host ζπλδεζηκφηεηα, δξάζε θαη 

ζέζε. 

Θαηώηεξν επίπεδν πνπ νκαδνπνηεί ηα ζηαηηθά ζηνηρεία. 

Ρν middleware ινγηζκηθφ ινηπφλ απνηειείηαη απφ ηξία επίπεδα φπσο είπακε θαη φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηελ Δηθφλα 105. 

 

Δηθόλα 105 Γνκή ινγηζκηθνύ γηα δηαρείξηζε θηλεηηθόηεηαο βάζεη πνιηηηθώλ [4.37] 

 

Context management group: Ξεξηιακβάλεη Κνλάδεο Φξνχξεζεο (Sentinels) θαη Κνλάδεο 

Αλάθηεζεο (Retrievers). Δίλαη ππεχζπλα γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Networking Context, 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ local θαλφλσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ησλ αζξνηζηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Policy management group: Ξεξηιακβάλεη ηηο ιεηηνπξγίεο Policy Master θαη Policy Decision Point 

(PDP). Δπίζεο ππάξρεη ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ policies θαη δχν αθφκα ζηνηρεία: ηε κνλάδα Conflict 

Resolution θαη ηελ κνλάδα Context-based Profile Selector, νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

επίιπζε ηπρφλ conflicts θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ policies 

Enforcement group: Ξεξηιακβάλεη ηνπο Executors πνπ ιεηηνπξγνχλ σο Policy Enforcement 

Points (PEPs) ζχκθσλα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ IETF Policy Core Information Model (PCIM). 
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Έηζη, αλ γηα παξάδεηγκα ππάξρεη έλαο ρξήζηεο 4G πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο ζε πνιιά δίθηπα 

πξφζβαζεο ηαπηφρξνλα π.ρ. κε δνξπθνξηθφ δίθηπν GPS γηα λα γλσξίδεη ην ζηίγκα ηνπ, κε WLAN 

γηα λα ιάβεη βίληεν / εηθφλεο απφ ην θνληηλφηεξν εζηηαηφξην, κε GSM γηα λα ηειεθσλήζεη ζε 

θίινπο ηνπ ή λα ηνπο ζηείιεη SMS, ηφηε αλ ην ηεξκαηηθφ ηνπ δηαζέηεη δπλαηφηεηεο policy 

management φπσο πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ην middleware ζα δηαβάζεη ηα δεδνκέλα ηνπ 

πεξηβάιινληνο δηθηχσζεο (networking context) θαη κε βάζε ην πξνθίι ηνπ ζα αλαιάβεη λα 

βειηηζηνπνηήζεη ηελ ρξήζε ηνπ δηθηχνπ θαη λα θαιχςεη πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. 

 

4.5.4. Γηαρείξηζε Θηλεηηθόηεηαο 

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ην Mobile IP ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην macro-mobility 

management, δειαδή θηλεηηθφηεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ κεηαμχ θπηηάξσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ 

μερσξηζηά δίθηπα, ελψ ην Cellular IP ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην micro-mobility management, δειαδή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηεξκαηηθφ κεηαθηλείηαη κεηαμχ θπηηάξσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην ίδην 

δίθηπν. 

 

4.5.4.1. Macromobility θαη Mobile IP 

Ρν Mobile IP (MIP) δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ ηελ επξεία επηθξάηεζε ησλ WLANs. Ζ αξρηθή ηδέα 

πίζσ απφ απηφ ήηαλ λα επηηξαπεί ζε έλα ηεξκαηηθφ λα επηθνηλσλεί, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξρηθή 

ηνπ IP θαη ελψ βξίζθεηαη ζε θάπνην άιιν, μέλν ελζχξκαην δίθηπν. πνηα ηεξκαηηθά δελ ρξεηάδνληαη 

θάπνηα ζηαζεξή IP, ζα κπνξνχλ λα δαλείδνληαη κηα απφ ην δίθηπν ζην νπνίν ζα βξίζθνληαη, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αληίζηνηρν DHCP server. Υζηφζν θάηη ηέηνην δελ ηνπο επηηξέπεη λα 

κεηαθηλνχληαη κεηαμχ subnets. Απφ ηελ ζηηγκή ινηπφλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ηα WLANs, ην Mobile IP 

εμειίρζεθε ψζηε λα εθαξκφδεηαη ζε ηεξκαηηθά πνπ κεηαθηλνχληαη κεηαμχ αζπξκάησλ δηθηχσλ ελψ 

παξάιιεια λα δηαηεξνχλ ελεξγέο ηηο ζπλδέζεηο ηνπο. 

Ρν MIP ζρεδηάζηεθε γηα λα ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο θηλεηηθφηεηαο, επηηξέπνληαο ζην ηεξκαηηθφ λα 

έρεη δχν IP δηεπζχλζεηο ηηο νπνίεο ζπζρεηίδεη κε εκθαλή ηξφπν. Ζ πξψηε απνηειεί ηελ κφληκε 

δηεχζπλζε ηνπ ζην home network θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίδεη ην έλα άθξν ηεο επηθνηλσλίαο. 

Ζ άιιε δηεχζπλζε είλαη πξνζσξηλή θαη ιέγεηαη Care of Address (COA) θαη αλαπαξηζηά ηελ 

ηξέρνπζα ζέζε ηνπ ηεξκαηηθνχ. Νη θχξηνη ζηφρνη ηνπ MIP είλαη λα θάλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα γλσζηή 

ζηα αλψηεξα πξσηφθνιια θαη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο αιιαγέο ζηελ ππνδνκή. 

Απηή ε ζπζρέηηζε ησλ δηεπζχλζεσλ δηαηεξείηαη κε εηδηθνχο δξνκνινγεηέο πνπ είλαη γλσζηνί σο 

Mobility Agents (πξάθηνξεο θηλεηηθφηεηαο). πάξρνπλ δχν είδε ηέηνησλ πξαθηφξσλ: νη home 

agents θαη νη foreign agents. Ν home agent είλαη έλαο θαζνξηζκέλνο δξνκνινγεηήο ζην home 

network ηνπ θαη δηαηεξεί ηα ζηνηρεία ζπζρέηηζεο ζε έλα πίλαθα ζπζρέηηζεο, ηνπ νπνίνπ ε θάζε 

εγγξαθή πεξηιακβάλεη ην ηξίπηπρν <κφληκε home δηεχζπλζε – πξνζσξηλή CoA δηεχζπλζε – 

ρξνληθή δηάξθεηα ζπζρέηηζεο>. Πηνλ Ξίλαθα 21 παξνπζηάδεηαη έλαο ηέηνηνο πίλαθαο ζπζρέηηζεο 

ηνπ home agent. Πθνπφο ηνπ πίλαθα είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ ηεξκαηηθνχ ψζηε 

λα κπνξεί λα πξνσζεί αληηζηνίρσο ηα παθέηα δεδνκέλσλ. 

 



 194 

Πίλαθαο 21 Πίλαθαο ζπζρέηηζεο ζηνλ home agent 

 

Νη foreign agents είλαη εηδηθνί δξνκνινγεηέο ζην foreign δίθηπν, δειαδή απηφ ην νπνίν 

επηζθέπηεηαη ην ηεξκαηηθφ. Ν foreign agent δηαηεξεί κηα ιίζηα επηζθεπηψλ πνπ πεξηέρεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεξκαηηθά – επηζθέπηεο. Θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα πνπ δηαηεξεί ν 

foreign agent πεξηέρεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο <κφληκε home δηεχζπλζε – δηεχζπλζε ηνπ home 

agent – mac address ηνπ ηεξκαηηθνχ – ρξνληθή δηάξθεηα ζπζρέηηζεο>. Ν Ξίλαθαο 22 είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφο απηνχ πνπ δηαηεξεί ν foreign agent. 

 

Πίλαθαο 22 Πίλαθαο ιίζηαο επηζθεπηώλ ζηνλ foreign agent 

 

Ρν βαζηθφ MIP πξσηφθνιιν δηαζέηεη 4 δηαθξηηέο θάζεηο. Απηέο είλαη: 

1. Agent Discovery. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

 Νη mobility agents γλσζηνπνηνχλ ηελ παξνπζία ηνπο πεξηνδηθά, εθπέκπνληαο Agent 

Advertisement (ΑΑ) κελχκαηα. Έλα ηέηνην κήλπκα πεξηέρεη κηα ή πεξηζζφηεξεο COA 

δηεπζχλζεηο θαη έλα flag πνπ ππνδειψλεη θαηά πφζν είλαη home ή foreign agent. 

 Ρν ηεξκαηηθφ εμεηάδεη ην AA κήλπκα πνπ ιακβάλεη ψζηε λα πξνζδηνξίζεη θαηά πφζν 

πξνέξρεηαη απφ ην δηθφ ηνπ home agent θαη έηζη κπνξεί λα γλσξίδεη θαηά πφζν 

βξίζθεηαη ζην home network ή ζε foreign network. 

 Αλ ην ηεξκαηηθφ δελ επηζπκεί γηα ην πεξηνδηθφ ΑΑ κήλπκα, κπνξεί λα απνζηείιεη 

Agent Solicitation (AS) κελχκαηα, ζηα νπνία ζα απαληήζεη άκεζα ν agent. 

 

2. Registration. Απνηειείηαη απφ ηα εμήο βήκαηα: 

 Αλ έλα ηεξκαηηθφ αλαθαιχςεη φηη βξίζθεηαη ζην home network, ηφηε ιεηηνπξγεί ρσξίο 

ηελ ρξήζε ππεξεζηψλ γηα mobility. 

 Αλ βξίζθεηαη ζε λέν δίθηπν, ζα πξέπεη λα «γξαθηεί» ζηνλ foreign agent 

απνζηέιινληαο έλα Registration Request (RR) κήλπκα πνπ πεξηιακβάλεη ηε 

ζηαζεξή IP ηνπ θαη ηελ IP ηνπ Home agent ηνπ. 

 Ν foreign agent εθηειεί ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηέιλνληαο κε ηελ ζεηξά ηνπ ην RR 

κήλπκα ζηνλ home agent, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ζηαζεξή IP ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη ηελ 

δηθηά ηνπ IP απηή ηε θνξά. 

 ηαλ ν home agent ιάβεη ην RR κήλπκα, ελεκεξψλεη ηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο πνπ 

δηαηεξεί, ζπζρεηίδνληαο ηελ CoA ηνπ ηεξκαηηθνχ κε ηελ home address ηνπ. 
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 Ν home agent απνζηέιιεη acknowledgement κήλπκα ζηνλ foreign agent 

 Ν foreign agent κε ηελ ζεηξά ηνπ ελεκεξψλεη ηνλ πίλαθα επηζθεπηψλ πνπ δηαηεξεί, 

εηζάγνληαο κηα εγγξαθή γηα ην ηεξκαηηθφ θαη αλακεηαδίδεη κηα απάληεζε ζην 

ηεξκαηηθφ. 

 

Ζ Δηθφλα 106 δείρλεη ηελ δηαδηθαζία registration. 

 

Δηθόλα 106 Γηαδηθαζία Registration ζην Mobile IP 

 

3. In Service. Κπνξεί λα δηαηξεζεί ζηα εμήο βήκαηα: 

 ηαλ έλα άιινο θφκβνο (CN) ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε ην ηεξκαηηθφ (ΚΛ), ζηέιλεη 

έλα IP παθέην ζηελ ζηαζεξή ηνπ IP δηεχζπλζε. 

 Ν Home agent δηαθφπηεη απηφ ην παθέην θαη ειέγρεη ηνλ πίλαθα ζπζρέηηζεο γηα λα δεη 

αλ ην ηεξκαηηθφ (ΚΛ) βξίζθεηαη ζην home ή ζην foreign network. 

 Ν home agent αλαθαιχπηεη ηελ CΝA ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη θηηάρλεη έλα λέν IP header 

πνπ πεξηέρεη ηελ COA ηνπ ηεξκαηηθνχ σο IP πξννξηζκφ. Έπεηηα απηφ ην IP header 

πξνζηίζεηαη ζην αξρηθφ IP παθέην θαη απνζηέιιεηαη. Νπζηαζηηθά δειαδή γίλεηαη 

ελζπιάθσζε ηνπ αξρηθνχ IP παθέηνπ σο payload ζε έλα άιιν, θάηη πνπ νλνκάδεηαη 

IP-within-IP encapsulation ή φπσο είλαη πην γλσζηφ σο tunneling 

 ηαλ ην ελζπιαθσκέλν παθέην θηάζεη ζην ηξέρνλ δίθηπν ηνπ ηεξκαηηθνχ (δειαδή ζην 

foreign network), ν foreign agent εμάγεη ην παθέην θαη βξίζθεη ηελ δηεχζπλζε home 

address ηνπ απνζηνιέα. Έπεηηα ειέγρεη ηελ ιίζηα επηζθεπηψλ ηνπ, γηα λα δεη αλ 

ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηνλ απνζηνιέα. 

 Αλ ππάξρεη θάπνηα θαηαρψξεζε ηφηε ν foreign agent βξίζθεη ηελ αληίζηνηρε MAC 

address θαη ηελ γλσζηνπνηεί ζην ηεξκαηηθφ (MN). 

 ηαλ ην ηεξκαηηθφ (MN) ζέιεη λα ζηείιεη θάπνην κήλπκα ζηνλ θηλεηφ θφκβν (CN), 

πξνσζεί ην παθέην ζηνλ foreign agent, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ην αλακεηαδίδεη 

ζηνλ θφκβν (CN) κε ρξήζε ηππηθήο IP δξνκνιφγεζεο. 
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 Ν foreign agent ζπλερίδεη λα εμππεξεηεί ην ηεξκαηηθφ (MN) κέρξη λα ιήμεη ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ζπζρέηηζεο. Αλ ην ηεξκαηηθφ ζέιεη λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ππεξεζία, ηφηε πξέπεη λα μαλά ζηείιεη έλα RR κήλπκα. 

 

Πηελ Δηθφλα 107 παξνπζηάδεηαη ε tunneling δηαδηθαζία. 

 

 

Δηθόλα 107 Γηαδηθαζία tunneling ζην Mobile IP 

 

4. Deregistration. Αλ ην ηεξκαηηθφ ζέιεη λα θαηαξγήζεη ηελ COA ηνπ, πξέπεη λα δηαγξαθεί 

απφ ηνλ home agent ηνπ. Απηφ γίλεηαη ζηέιλνληαο έλα RR κήλπκα αιιά κε ρξφλν 

ζπζρέηηζεο κεδεληθφ. Γελ ππάξρεη αλάγθε λα δηαγξαθεί θαη απφ ηνλ foreign agent αθνχ 

θάπνηα ζηηγκή ε εγγξαθή ηνπ ζα ιήμεη. Υζηφζν, αλ ην ηεξκαηηθφ επηζθεθζεί έλα λέν 

δίθηπν, ην παιηφ foreign δίθηπν δελ γλσξίδεη δελ γλσξίδεη ηελ λέα COA δηεχζπλζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ. Ππλεπψο, ηα datagrams πνπ έρεη ήδε ζηείιεη ν home agent ζην παιηφ foreign 

agent, ζα ραζνχλ. 

 

Ξξφζθαηεο βειηηψζεηο επηηξέπνπλ ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πνπ ρξεηάδεηαη ην ηεξκαηηθφ γηα λα 

δηαπηζηψζεη ηελ ζέζε ηνπ θαη λα ελεκεξψζεη ηνλ agent γηα ηελ λέα COA δηεχζπλζε. Δπίζεο, λέα 

πξσηφθνιια βξίζθνληαη ππφ εμέιημε ηα νπνία ζα ππνζηεξίδνπλ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ 

πεξηβάιινληνο (context information) αιιά θαη paging. Ζ context κεηαθνξά νπζηαζηηθά 

επηηξέπεη ηελ κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ φπσο authentication πιεξνθνξίεο, QoS δηαρείξηζε, header 
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compression, πιεξνθνξίεο αζθάιεηαο θ.α. κεηαμχ ησλ δηθηχσλ. Ρν paging απφ ηελ άιιε, 

επηηξέπεη ζην ηεξκαηηθφ λα εθηειεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο φηαλ είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα δίθηπν 

αιιά δελ βξίζθεηαη ζε ζχλνδν επηθνηλσλίαο. 

 

4.5.4.2. Micromobility θαη Cellular IP 

Αξρηθά πξέπεη λα εηπσζεί φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηνπ micromobility 

αλ θαη ζεσξείηαη αθφκα κηα ππφ δηεξεχλεζε πεξηνρή. 

Αξρηθά ππήξμαλ δχν πξνζεγγίζεηο γηα ην micromobility, ε πξψηε ζηεξίδεηαη ζηα tunnels θαη ε 

δεχηεξε ζην per host forwarding [4.29]. Πηελ tunneling πξνζέγγηζε έλαο proxy mobility agent 

εηζάγεηαη ζην access network κε ξφιν λα πξνζηαηεχζεη ηνλ home agent απφ φια ηα κελχκαηα πνπ 

κπνξεί λα αιιάμνπλ ηελ COA. Έηζη δεκηνπξγείηαη θαη δηαηεξείηαη έλα ηνπηθφ tunnel απφ ηνλ ηνπηθφ 

mobility agent ζην ηξέρσλ subnet φπνπ βξίζθεηαη ην ηεξκαηηθφ. 

Κε ηελ per host forwarding πξνζέγγηζε πξνζπαζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ην πξφβιεκα ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ routing protocol. Νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζέζε ηνπ 

ηεξκαηηθνχ, δηνρεηεχνληαη εληφο ηνπ access network ψζηε νη routers λα δξνκνινγνχλ ηα παθέηα 

θαη‟ επζείαλ ζην ηεξκαηηθφ ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ηα tunnels. Ρν ηξηθ είλαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ζέζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη πνπ πξέπεη λα δηνρεηεπζεί ή 

δηαθνξεηηθά λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ routers ζηνπο νπνίνπο ζα δηνρεηεπζεί απηή ε πιεξνθνξία, 

ελψ παξάιιεια λα δηαηεξεζεί ε ζπλδεζηκφηεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ. 

Ρν Cellular IP (CIP) απνηειεί έλα λέν πξσηφθνιιν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα παξέρεη πξφζβαζε 

ζε έλα δίθηπν θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο βαζηθέο θπηηαξηθέο αξρέο, φληαο ηαπηφρξνλα βαζηζκέλν 

ζην πξσηφθνιιν IP. Νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ λεφηεξε πξφηαζε ζην πξφβιεκα ηνπ micromobility 

ελψ ζπλεξγάδεηαη κε ην Mobile IP (MIP) πνπ ππνζηεξίδεη ην macromobility. 

Πε αληίζεζε κε ην Mobile IP πνπ ππνζηεξίδεη ην global mobility, ην CIP ππνζηεξίδεη νκαιά θαη 

ηαρχηαηα handovers εληφο πεξηνξηζκέλσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. Ρν βαζηθφηεξν ζηνηρείν ελφο 

CIP δηθηχνπ, παξακέλεη ν ζηαζκφο βάζεο πνπ εμππεξεηεί σο αζχξκαην access point, αιιά 

ηαπηφρξνλα δξνκνινγεί IP παθέηα, θαζψο ιεηηνπξγεί βάζεη ηππηθψλ κεραληζκψλ IP forwarding, 

απιά ην IP routing έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην Cellular IP routing θαη location management. 

Ρν CIP δίθηπν ζπλδέεηαη ζην ππεξθείκελν δίθηπν, κέζσ ελφο gateway router θαη ε θηλεηηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ CIP δηθηχσλ (δειαδή κεηαμχ ησλ gateway routers) εμππεξεηείηαη απφ 

ην MIP, ελψ εληφο ηνπ CIP δηθηχνπ ε θηλεηηθφηεηα εμππεξεηείηαη απφ ην CIP. 

Ρα θηλεηά ηεξκαηηθά πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε έλα CIP δίθηπν, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ IP δηεχζπλζε 

ησλ gateway routers σο ηελ Mobile IP Care of Address (COA) ηνπο. Ζ Δηθφλα 108 παξνπζηάδεη ηηο 

δηαδξνκή ησλ παθέησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ηεξκαηηθφ. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ρξεζηκνπνηείηαη ην 

IPv4 θαη ρσξίο ρξήζε βειηηζηνπνηεκέλεο δξνκνιφγεζεο, ηα παθέηα αξρηθά δξνκνινγνχληαη ζηνλ 

home agent ηνπ ηεξκαηηθνχ θαη έπεηηα κέζσ tunnel ζηνλ gateway router. O router «αθαηξεί» απφ 

ην tunnel ηα παθέηα θαη ηα πξνσζεί ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο. 
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Δηθόλα 108 Γίθηπν πξόζβαζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί CIP [4.38] 

 

Δληφο ηνπ CIP δηθηχνπ, ε αλαγλψξηζε ησλ ηεξκαηηθψλ γίλεηαη απφ ηηο ηνπηθέο δηεπζχλζεηο ηνπο θαη 

ηα παθέηα δεδνκέλσλ δξνκνινγνχληαη ζε απηά ρσξίο ηελ ρξήζε tunneling ή κεηαηξνπή 

δηεπζχλζεσλ. Ρν πξσηφθνιιν δξνκνιφγεζεο ηνπ Cellular IP εμαζθαιίδεη ηελ νξζή παξάδνζε ησλ 

παθέησλ ζηνλ πξννξηζκφο ηνπο. Ρα παθέηα πνπ ζηέιλνληαη απφ ηα θηλεηά ηεξκαηηθά, 

δξνκνινγνχληαη αξρηθά ζηνλ gateway θαη απφ εθεί ζην δίθηπν. 

Πην CIP ε δηαρείξηζε ζέζεο (location management) θαη ε ππνζηήξημε ηνπ handover είλαη 

ελνπνηεκέλεο κε ην routing. Ρα παθέηα γηα uplink δξνκνινγνχληαη απφ ην ηεξκαηηθφ ζην gateway 

κε ζηαζεξφ ξπζκφ hop-by-hop. Ζ πιεξνθνξία γηα ηελ δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχλ ηα παθέηα, 

γίλεηαη cached ζηνπο ζηαζκνχο βάζεο. Γηα ηελ δξνκνιφγεζε ησλ downlink παθέησλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζην ηεξκαηηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη ην ίδην κνλνπάηη γηα ην νπνίν ππάξρεη ε cached 

πιεξνθνξία. ηαλ ην ηεξκαηηθφ δελ έρεη δεδνκέλα γηα κεηάδνζε απνζηέιιεη πεξηνδηθά θελά IP 

παθέηα ζην gateway κφλν θαη κφλν γηα λα δηαηεξεζεί ε θαηάζηαζε downlink δξνκνιφγεζεο. 

Αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο παζεηηθήο ζπλδεζηκφηεηαο, ηα ηεξκαηηθά πνπ δελ έρνπλ ιάβεη παθέηα 

γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα επηηξέπνπλ ζην downlink route λα ιήμεη θαη δηαγξάθνπλ ηελ 

ζρεηηθά πιεξνθνξία απφ ηελ routing cache. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί λα μαλά ζηαινχλ 

παθέηα ζην idle ηεξκαηηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη paging γηα ηελ ελαιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ηεξκαηηθνχ απφ idle ζε active. 

 

4.5.4.3. Απαηηνύκελεο Βειηηώζεηο 

Υο γλσζηφλ ην Mobile IP ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο βάζεη ηνπ IP. κσο 

φπσο έρνπκε πεξηγξάςεη θαη παξαπάλσ, ην ηεξκαηηθφ κπνξεί λα ζπλδέεηαη ηαπηφρξνλα ζε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δίθηπα, ζπλεπψο ην Mobile IP ζα ρξεηαζηεί θάπνηεο βειηηψζεηο γηα λα 

αληαπνθξηζεί. πάξρνπλ ινηπφλ ηξία δεηήκαηα πνπ ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο: 

Ολνκαηνδνζία: ηαλ ζπδεηάκε γηα επηθνηλσλία κέζσ ηνπ Internet, κηιάκε νπζηαζηηθά γηα 

επηθνηλσλία δηεπαθψλ δηθηχνπ φπνπ ε θάζε κηα δηαζέηεη κηα IP. Έηζη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ππάξρνπλ ζπζθεπέο κε πνιιέο δηεπαθέο, ζα πξέπεη λα βξεζεί έλαο άιινο ηξφπνο νλνκαηνδνζίαο 

πνπ ζα πξνζδηνξίδεη κνλαδηθά θάζε θφκβν. 
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Γηεπζπλζηνδόηεζε: Ρν βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ αιιά θαη εγγελήο αδπλακία ηνπ IP είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη κνλαδηθά έλα ηεξκαηηθφ, ή θαιχηεξα ηελ δηεπαθή δηθηχνπ 

ηνπ, θαη γηα λα δξνκνινγήζεη δεδνκέλα ζε απηφ. Αλ ην ηεξκαηηθφ αιιάμεη ζέζε / δίθηπν, ζα 

απνθηήζεη κηα λέα δηεχζπλζε, αιιά ζα πξέπεη κε θάπνην ηξφπν λα θξαηεζεί κηα ζπζρέηηζε κε ηελ 

home address ψζηε λα δηαηεξεζεί ε επηθνηλσλία. Ππλεπψο, φπσο έρνπκε ήδε ζπδεηήζεη 

ρξεηάδνληαη δχν IPv4 /IPv6 γηα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε θηλεηηθφηεηα ηνπ ηεξκαηηθνχ. Απηφ απφ 

κφλν ηνπ δελ απνηειεί πξφβιεκα, φκσο ε θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη φηαλ ηα ηεξκαηηθά δηαζέηνπλ 

πνιιέο δηεπαθέο. 

Τπνζηήξημε θηλεηηθόηεηαο θαη ζέζεο: Δθφζνλ ηα ηεξκαηηθά κπνξεί λα θηλνχληαη δηαξθψο, θαιφ 

είλαη λα κπνξεί λα ππάξρεη θάπνην κεηξήζηκν κέγεζνο γηα ην πφζν θηλεηηθφ είλαη έλα ηεξκαηηθφ 

εληφο ελφο δηθηχνπ. Θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ρξήζηκν ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο απνζηνιέαο ζέιεη λα 

ζηείιεη δεδνκέλα ζην ηεξκαηηθφ, νπφηε ζα ιάκβαλε ππφςε ην πφζν θηλεηηθφ είλαη απηφ ζηα 

δηάθνξα δίθηπα, θαη έηζη ζα κπνξεί λα επηιέμεη ην δίθηπν ζην νπνίν είλαη ιηγφηεξν θηλεηηθφ ην 

ηεξκαηηθφ – ζηφρνο, θαη έηζη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο παθέησλ. 

 

4.6. πκπεξάζκαηα 

Ρα αζχξκαηα ζπζηήκαηα 4G ζα εμππεξεηνχλ ζην κέιινλ ηηο αλάγθεο γηα πςειέο ηαρχηεηεο 

κεηάδνζεο δεδνκέλσλ θαη επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε, πξνζεγγίδνληαο έηζη ηνλ ζηφρν γηα 

επηθνηλσλία απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γεο, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη θάησ απφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο. 

Ζ αλάπηπμε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ζα απαηηήζεη ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζε πνιινχο ηνκείο, 

φπσο ζηηο ξαδηνζπρλφηεηεο θαη ζηε δηαρείξηζε δηθηχσλ. Έρνπλ ήδε ζρεδηαζηεί πξσηνπνξηαθέο 

ιχζεηο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο λέεο πξνθιήζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ην IPv6, OFDM 

(Orthogonal frequency-division multiplexing) θαη MIMO (Multiple Input Multiple Output) θαη νη 

έμππλεο θεξαίεο, θαη έρνπλ αμηνινγεζεί ζε ζχγθξηζε κε ζπκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο επηδεηθλχνληαο 

πνιχ βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Ζ επξεία ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζα εμαξηεζεί απφ ην ζπλδπαζκφ 

απφδνζεο, θφζηνπο θαη νινθιήξσζεο κε ηα ήδε ππάξρνληα ηειεπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα. 

Ζ ζεκεξηλή ηερλνινγία αηρκήο κπνξεί ηερλνινγηθά λα θάλεη πξαγκαηηθφηεηα ην παξαπάλσ φξακα 

ησλ θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4G, επηπιένλ φκσο πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη ζηφρνη φπσο: 

 Γεκηνπξγία λέσλ, ειθπζηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ θαη πεξηερνκέλνπ. 

 Διθπζηηθά κνληέια ρξέσζεο απφ ηνπο δηθηπαθνχο παξφρνπο πξφζβαζεο θαη ππεξεζηψλ. 

 Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη εμνηθείσζή ηνπο κε ηε λέα ηερλνινγηθή 

πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αμηνπνηνχλ ζην κέγηζην βαζκφ ηηο λέεο 

ππεξεζίεο γηα βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ηνπο. 

 

πσο έρνπκε παξνπζηάζεη, ππάξρνπλ ήδε κεζνδνινγίεο πινπνίεζεο ηνπ integration κεηαμχ 

θπηηαξηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ αζχξκαησλ δηθηχσλ δεδνκέλσλ θαη ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 

δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, φπσο κεηαμχ GPRS ή UMTS θαη WLANs ή κεηαμχ UMTS θαη WiMAX. Ζ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πξνο ην παξφλ, πξαγκαηνπνηεί κηα εθηελή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, φπσο ηελ εμαζθάιηζε αλεθηνχ επηπέδνπ QoS, 

ηνπο κεραληζκνχο γηα handover κεηαμχ ησλ δηθηχσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο θηλεηηθόηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ. Δκείο ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ Θεθαιαίνπ δψζακε παξαδείγκαηα 

δεκηνπξγίαο ελνπνηεκέλσλ δηθηχσλ, ηφζν κε ηε ηερληθή ηεο ραιαξήο φζν θαη κε ηελ ηερληθή ηεο 

ηζρπξήο δεύμεο. Πην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ Θεθαιαίνπ, πξαγκαηνπνηήζακε κηα εθηελή αλαθνξά 

ζηηο αξρηηεθηνληθέο δηαζχλδεζεο εηεξνγελψλ δηθηχσλ κε IP δίθηπα θνξκνχ, ηα γλσζηά All – IP 

networks, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ handovers 
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βάζεη πνιηηηθώλ (policy based) θαη ε ρξήζε ηερληθψλ γηα micromobility θαη macromobility 

ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηεξκαηηθψλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΟ 5 –ΤΙΟΠΟΗΖΔΗ ΑΤΡΚΑΣΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ 
ΓΔΓΟΚΔΛΩΛ ΣΟΛ ΔΙΙΖΛΗΘΟ ΥΩΡΟ 

 

5.1. Δηζαγωγή 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπληειεζηεί κεγάια βήκαηα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηελ δηάδνζε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ δεκηνπξγίαο θαη ιεηηνπξγίαο δηθηπαθψλ 

ππνδνκψλ κεγάιεο ηαρχηεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ φιν θαη απμαλφκελσλ αλαγθψλ ζε εχξνο δψλεο 

(Δηθφλα 1). Ππγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξφγξαµµαηνο «Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο» ηνπ Γ΄ ΘΞΠ πξνβιεπφηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ γηα δίθηπα θαη επξπδσληθή 

πξφζβαζε ηφζν ζην δεµφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνµέα. Κεηαμχ ησλ παξαθάησ δξάζεσλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε Δπξπδσληθψλ πνδνµψλ ζην θεθάιαην απηό ζα πεξηγξαθνύλ ζπλνπηηθά νη δξάζεηο 

κέζσ ησλ νπνίσλ δεκηνπξγήζεθαλ αζύξκαηα δίθηπα δεδνκέλσλ.  

1. Δπξπδσληθά κεηξνπνιηηηθά δίθηπα ζε 75 Γήµνπο (Ξξνζθιήζεηο 93 θαη 145 ηνπ ΔΞ ΘηΞ). 

Ξξφθεηηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε µε €59 εθαη. ηεο δεκηνπξγίαο κεηξνπνιηηηθψλ 

επξπδσληθψλ δηθηχσλ νπηηθψλ ηλψλ ζε 75 δήµνπο ηεο Ξεξηθέξεηαο ηεο Διιάδαο. 

Δμαηξνχληαη νη ΝΡΑ Α‟ Βαζµνχ πνπ αλήθνπλ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζην Λνµφ 

Θεζζαινλίθεο.  

2. Αζύξµαηα επξπδσληθά δίθηπα ζε 120 Γήµνπο, 20 ΣΔΓΘ θαη ζην Παλειιήλην 

ρνιηθό Γίθηπν (Πξόζθιεζε 105 ηεο ΘηΠ). Ππκπιεξσκαηηθά ηεο δεκηνπξγίαο 

µεηξνπνιηηηθψλ δηθηχσλ, ε Δηδηθή Γξακκαηεία γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο 

ρξεκαηνδνηεί µε €42 εθαη. ηε δεκηνπξγία αζύξµαησλ επξπδσληθώλ δηθηύσλ ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ 120 δήµνπο θαη 20 Ρνπηθέο Δλψζεηο Γήµσλ θαη Θνηλνηήησλ (ΡΔΓΘ). Πην 

πιαίζην ηεο ίδηαο παξέµβαζεο, πξνβιέπεηαη θαη ε ρξεµαηνδφηεζε γηα ηελ επξπδσληθή 

δηαζχλδεζε ησλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο ζην Ξαλειιήλην Πρνιηθφ Γίθηπν.  

3. Αλάπηπμε ππνδνµψλ δηθηχσλ ηνπηθήο πξφζβαζεο γηα παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε 

ιηγφηεξν αλεπηπγµέλεο πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη πξνεγµέλσλ 

ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ γηα ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο (Ξξφζθιεζε 157 ηεο 

ΘηΞ).  

4. Δπξπδσληθή αμηνπνίεζε ηνπ δνξπθφξνπ HellasSAT (Πξόζθιεζε 43 ηεο ΘηΠ). Πην 

πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο, ρξεκαηνδνηείηαη ε αμηνπνίεζε 

ηνπ δνξπθφξνπ HellasSAT γηα ηελ παξνρή επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ ζε λεζηά ή άιιεο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

5. Γεµηνπξγία 770 ζεµεία αζχξµαηεο πξφζβαζεο ζην Internet (Wireless Hotspots) απφ 

επηρεηξήζεηο (Ξξφζθιεζε 86 ηεο ΘηΞ). H Δηδηθή Γξαµµαηεία γηα ηελ Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο ρξεµαηνδνηεί ήδε µε €21 εθαη. ηε δεµηνπξγία ζεµείσλ αζχξµαηεο 

πξφζβαζεο ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ζε ρψξνπο πξνζβάζηµνπο απφ ην θνηλφ.  

6. Δλίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ επξπδσληθφηεηα ζηελ Ξεξηθέξεηα. Ζ Δηδηθή 

Γξαµµαηεία γηα ηελ Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο, έρεη πξνγξαµµαηίζεη εληφο ηνπ 2007 ηελ 

ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε επξπδσληθψλ ππνδνµψλ ηνπηθήο 

πξφζβαζεο ζηελ Ξεξηθέξεηα (εθηφο Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο).  

7. Αλάπηπμε ππνδνµψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία «έμππλσλ νηθηζµψλ» θαη «έμππλσλ 

θηεξίσλ» (Ξξφζθιεζε 165 ηεο ΘηΞ). Πηα πιαίζηα ηεο Ξξφζθιεζεο 165 ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ δξάζεηο αλάπηπμεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ αλαγθαίσλ ππνδνµψλ θαη 

ππεξεζηψλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζε επηιεγµέλα γεσγξαθηθά ζεµεία 

ηεο ρψξαο πξνυπνινγηζκνχ έσο €10 εθαη. 
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Δηθόλα 109 Απαηηήζεηο ζε εύξνο δώλεο αλά ππεξεζία [5.1] 

 

5.2. Δμνπιηζκόο θαη δηθηύωζε ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο 

5.2.1. Θνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Πξόζθιεζε 6 - Δηζαγωγή 
Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο Ξξφζθιεζεο 6 [5.2] ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο 

Ξιεξνθνξίαο», ήηαλ ε πξνκήζεηα θαη ε εγθαηάζηαζε δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ππνδνκψλ γηα ηελ 

δηθηχσζε φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Ρν έξγν ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 56.000.000 

απηφ μεθίλεζε ηελ 01/06/2001 κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο αληίζηνηρεο πξφζθιεζεο θαη 

νινθιεξώζεθε ηελ 31/10/2005. Ππγθεθξηκέλα ην έξγν αθνξνχζε: 

 Πηνλ εκπινπηηζκφ θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπ Ξαλειιήληνπ Πρνιηθνχ 

Γηθηπνχ(ΞΠΓ), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 51 ζεκεία παξνπζίαο (θφκβνη) ζηηο ηζάξηζκεο 

πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ ηεο ρψξαο. 

 Πηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ πξφζβαζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ πνζηεξηθηηθψλ Κνλάδσλ ηνπ 

ΞΔΞΘ ζην ΞΠΓ 

 Πηελ αζύξκαηε δηθηύσζε ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 2ν Βάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

 

5.2.2. Αξρηηεθηνληθή Αζπξκάηωλ Γηθηύωλ Π6 
Πηηο εηθφλεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νη αξρηηεθηνληθή θαη ν εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε  Αζχξκαηα δηθηχσλ ζηνπο δήκνπο Θαιακάηαο & Βφινπ [5.3]. 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

& ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

«Ψευηαθή σύγθιησε θαη Εσρσδωληθότετα» Κόρηλζος, Σεπτέκβρηος 2007
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Δηθόλα 110 Αζύξκαην Δπξπδσληθό δίθηπν ζρνιείσλ Θαιακάηαο 
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Δηθόλα 111 Αζύξκαην Δπξπδσληθό δίθηπν ζρνιηθώλ κνλάδσλ Βόινπ 

 

5.3. Αζύξκαηα Δπξπδωληθά Γίθηπα ΟΣΑ 

5.3.1. Θνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Πξόζθιεζε 105 - Δηζαγωγή 

Ζ Ξξφζθιεζε 105 [5.4] αθνξά ηελ πινπνίεζε Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο κε 

ρξήζε θπξίσο αζχξκαησλ δεχμεσλ πνπ δηαζπλδένπλ θηίξηα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ρν 

πεξηερφκελν ηεο Ξξφζθιεζεο 105 ηνπ Κέηξνπ 4.3 «Ξξνεγκέλεο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο γηα 

ηνλ πνιίηε» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ΘηΞ, αθνξά πξνηάζεηο ησλ ηειηθψλ δηθαηνχρσλ 

ΡΔΓΘ θαη ΝΡΑ Α΄ βαζκνχ αλάπηπμεο Κεηξνπνιηηηθψλ Γηθηχσλ ςειψλ Ραρπηήησλ ρακεινχ 

θφζηνπο πνπ  πινπνηήζεθαλ θχξηα κε αζπξκαηηθέο ζπλδέζεηο θαη είλαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο Ξξφζθιεζεο 93. Ρν έξγν ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 27.000.000 απηφ 

μεθίλεζε ηελ 01/06/2004 κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο αληίζηνηρεο πξφζθιεζεο θαη 

νινθιεξώζεθε ηελ 28/12/2007. 

 

5.3.2. Αξρηηεθηνληθή Αζπξκάηωλ Γηθηύωλ Π105 

Πηελ παξάγξαθν απηή πεξηγξάθεηαη ε αξρηηεθηνληθή θαη ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζήζεθε γηα ηα δίθηπα ηεο Ξξφζθιεζεο 105 κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ΝΡΑ(Νξγαληζκνί 
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Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) ή ΡΔΓΘ(Ρνπηθέο Δλψζεηο Γήκσλ & Θνηλνηήησλ). Ζ πξνζέγγηζε απηή 

αλαιχεη ηηο πξνηεηλφκελεο πξνο ρξήζε ηερλνινγίεο, ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ απηψλ θαη 

αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά ηερληθψλ δεηεκάησλ (IP addressing, ηειεθσλία πάλσ απφ IP) γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ. 

 

5.3.2.1. Γεληθέο ζρεδηαζηηθέο ηάζεηο 

Πηφρνο ησλ έξγσλ ήηαλ λα πινπνηεζνχλ αζχξκαηα δίθηπα πνπ ζα δηαζπλδένπλ ζεκεία δεκνζίνπ 

ελδηαθέξνληνο ζε Γήκνπο κε κηθξφ πιεζπζκφ, πνηθηινκνξθία εδάθνπο θαη γεσγξαθηθή δηαζπνξά. 

Γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (Δηθφλα 112): 

 Backhaul ζπλδέζεηο γηα ηνλ θαζ‟ εαπηφ επξπδσληθφ θνξκφ (θχξην δίθηπν). Δίλαη αζχξκαηεο 

ζπλδέζεηο Point-to-Point (PtP) ή Point-to-Multipoint (PMP), απμεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο, κε 

εληζρπκέλνπο πνκπνδέθηεο γηα θάιπςε απνζηάζεσλ κήθνπο κεξηθψλ ρηιηνκέηξσλ. Νη 

ζπλδέζεηο απηέο ζηεξίδνληαη ζηελ ηερλνινγία multicarrier OFDM (802.16 compliant 

πξντφληα) ή ζηελ ηερλνινγία WiFi αλάινγα κε ηελ απφζηαζε θαη ηελ ηδηνκνξθία ηνπ 

εδάθνπο. 

 Θπςέιεο πξφζβαζεο WiFi (single hop ή multi-hop), κε ρξήζε ηερλνινγίαο WiFi γηα 

δεκηνπξγία εθηεηακέλσλ δσλψλ ππθλήο πξφζβαζεο απφ WiFi CPEs. 

 Θπςέιεο πξφζβαζεο ηερλνινγίαο multicarrier OFDM γηα ζχλδεζε ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζε απνζηάζεηο ηέηνηεο πνπ ε ρξήζε ηερλνινγίαο WiFi είλαη απαγνξεπηηθή. 

 

 

Single-hop 
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Wireless Backhaul Hot Zones 
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WiMAX (802.16-2004) compliant 
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( 2 β ) 
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AP 
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AP 

AP 

AP 
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Δηθόλα 112 Γεληθή ζρεδηαζηηθή ηάζε 
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Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, έγηλε ζρεδηαζκφο ζε 2 επίπεδα. Νη θφκβνη ηνπ δηθηχνπ ζα δηαθξίλνληαη 

ζε: 

 Θεληξηθνί θόκβνη (C). Απηνί θαηά θαλφλα ζα βξίζθνληαη ζην δεκαξρείν θάζε ΝΡΑ θαη 

θάζε αζχξκαην δίθηπν ζα έρεη θαηά θαλφλα 1 θεληξηθφ θφκβν (ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ΡΔΓΘ 

ζπζηήλεηαη λα ππάξρεη 1 θεληξηθφο θφκβνο αλά ΝΡΑ). Ζ επηινγή ηνπ Γεκαξρείνπ θάζε ΝΡΑ 

ζαλ θεληξηθφ θφκβν ηνπ δηθηχνπ βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ην δεκαξρείν είλαη θαη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ΠΕΔΜΗΠ ζην Γήκν. Πε 

πεξηπηψζεηο Γήκσλ φπνπ ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ΠΕΔΜΗΠ βξίζθεηαη ζε θηίξην εθηφο ηνπ 

Γεκαξρείνπ, ν θεληξηθφο θφκβνο ηνπ δηθηχνπ ζα είλαη ην ζεκείν παξνπζίαο ηνπ ΠΕΔΜΗΠ. 

Ν ζρεδηαζκφο πξνυπνζέηεη φηη ζε θάζε δήκν ζα θαηαιήγνπλ απφ ην ΠΕΔΜΗΠ νη 

απαηηνχκελεο θαηεγνξίεο VPNs θνξέσλ πνπ δηαζπλδένληαη (έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα VPN 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, γείαο, Νηθνλνκίαο, Άκπλαο). 

 Θόκβνη δηαλνκήο (D). Δίλαη νη θφκβνη πνπ παξέρνπλ δηαζχλδεζε ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία 

θαη κεηαθέξνπλ ηελ θίλεζή ηνπο πξνο ηνλ θεληξηθφ θφκβν. 

 Θόκβνη αλακεηάδνζεο (R). Απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ ε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο 

είλαη ηέηνηα πνπ δελ επηηξέπεη νπηηθή επαθή κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ θφκβνπ θαη θάπνηνπ 

θφκβνπ δηαλνκήο. Πηελ πεξίπησζε απηή παξεκβάιινληαη θφκβνη αλακεηάδνζεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηαζχλδεζε ησλ θφκβσλ. 

 Θόκβνη δηαλνκήο/αλακεηάδνζεο (RD). Νη ζπγθεθξηκέλνη θφκβνη είλαη κελ θφκβνη 

αλακεηάδνζεο αιιά ηαπηφρξνλα παξέρνπλ δηαζχλδεζε ζηα ηεξκαηηθά ζεκεία. 

 Σεξκαηηθά εκεία (U). Δίλαη ηα θηίξηα ηνπ Γεκνζίνπ πνπ ζα ζπλδεζνχλ ζην αζχξκαην 

απηφ δίθηπν. 

 

Σηο ζημείο ασηό πρέπει να αναθέροσμε όηι είναι δσναηόν κόμβοι ηοσ δικηύοσ (διανομής, αναμεηάδοζης) να 

εγκαθίζηανηαι ζε τώροσς εκηός κηιρίων ηοσ δήμοσ. Σηην περίπηωζη ασηή πρέπει γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ρψξνπο φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη θφκβνη λα ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

 Αζθάιεηα ρψξνπ. Ξξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή νηθίζθνπ (κεηαιιηθνχ) κε ζχζηεκα αζθαιείαο. 

 Ξαξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ν ηερληθφο ζχκβνπινο θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ 

εγθαηάζηαζε λέαο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΖ) θαη ζηε ρξήζε πεγψλ ελέξγεηαο 

φπσο γηα παξάδεηγκα Φσηνβνιηατθά 

 

 
Σηο ζημείο ασηό πρέπει να αναθέροσμε όηι είναι δσναηόν κόμβοι ηοσ δικηύοσ (διανομής, αναμεηάδοζης) να 

εγκαθίζηανηαι ζε τώροσς εκηός κηιρίων ηοσ δήμοσ. Σηην περίπηωζη ασηή πρέπει γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ρψξνπο φπνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ νη θφκβνη λα ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1. Αζθάιεηα ρψξνπ. Ξξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή νηθίζθνπ (κεηαιιηθνχ) κε ζχζηεκα αζθαιείαο. 

Ξαξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ν ηερληθφο ζχκβνπινο θαιείηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηελ 

εγθαηάζηαζε λέαο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΖ) θαη ζηε ρξήζε πεγψλ ελέξγεηαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα Φσηνβνιηατθά 

 

5.3.2.2. Σξεζηκνπνηνύκελεο Ρερλνινγίεο 
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Κε βάζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε έξγνπ, ηελ σξηκφηεηα ηεο αγνξάο, ηελ ηειεπηθνηλσληαθή 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη ηα δηεζλή πξφηππα αξρηθά πξνηάζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

νη αθφινπζεο ηερλνινγίεο: 

1. Υξήζε ηεο ηερλνινγίαο WiMAX (πξόηππν 802.16). Κε δεδνκέλν πσο ην θάζκα ησλ 

3,5 GHz ζηελ Διιάδα απαηηεί αδεηνδφηεζε, ηα ππάξρνληα πηζηνπνηεκέλα θαηά WiMAX 

Forum πξντφληα δε κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Πηελ πεξίπησζε απηή ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αληίζηνηρα πξντφληα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην θάζκα ησλ 5,4 GHz. Ρα 

πξντφληα απηά κέρξη ζηηγκήο δελ ήηαλ πηζηνπνηεκέλα θαηά WiMAX Forum, αιιά κέρξη ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ δηαγσληζκψλ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ πηζηνπνηήζεηο. Πε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ proprietary πξντφληα πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο WiMAX (pre-WiMAX). Νη ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ 

επηηπγράλνπλ είλαη πςεινί (έσο 54 Mbps) ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Πην ζεκείν απηφ 

ζεκεηψλεηαη πσο ην θφζηνο ηνπο δηαθέξεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ην license πνπ ζα 

αγνξαζηεί γηα ηνλ ππνζηεξηδφκελν ξπζκφ κεηάδνζεο. Ππλεπψο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ησλ έξγσλ κπνξνχλ λα επηιεγνχλ ηα ίδηα πξντφληα κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο κεηάδνζεο 

(δηαθνξεηηθά licenses) ψζηε λα είλαη εληφο πξνυπνινγηζκνχ. Νη δηαζέζηκνη ξπζκνί 

κεηάδνζεο ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ (ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ) είλαη 18, 24, 

36, 54 Mbps. Ζ επηινγή απηή είλαη θαη αξθεηά επεθηάζηκε θαζψο αξγφηεξα, κε κηα απιή 

αλαβάζκηζε ηνπ license, απηφκαηα αλαβαζκίδεηαη θαη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ δηθηχσλ. 

2. Υξήζεο ηερλνινγίαο WiFi (πξόηππν 802.11). Ζ ηερλνινγία απηή ρξεζηκνπνηήζεθε 

θχξηα γηα πινπνίεζε θπςειψλ πξφζβαζεο εληφο ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ γηα ηε 

δηαζχλδεζε ησλ θηηξίσλ κε ηνλ θφκβν δηαλνκήο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη ζε πεξηπηψζεηο Backhaul ζπλδέζεσλ φηαλ ε απφζηαζε είλαη εληφο ηνλ νξίσλ εκβέιεηαο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο θαη πηζαλά κε ρξήζε ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ ή θφκβσλ 

αλακεηάδνζεο. Νη WiFi ηερλνινγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα δηαζέζηκα πξντφληα είλαη: 

 802.11b/g πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην θάζκα ησλ 2,4 GHz. Ρα πξντφληα απηά θαη εηδηθά 

ηα 802.11g επηηπγράλνπλ πςειέο ηαρχηεηεο (54 Mbps) ζε ηθαλνπνηεηηθή απφζηαζε 

(πεξίπνπ 1-1,5 km). 

 802.11a πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην θάζκα ησλ 5,4 GHz. Ρα πξντφληα απηά επηηπγράλνπλ 

πςειέο ηαρχηεηεο (54 Mbps) ζε απνζηάζεηο κεγαιχηεξεο απφ ηα αληίζηνηρα 

802.11b/g. 

Νη ηχπνη δηακφξθσζεο είλαη νη εμήο: 

 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 

 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) 

 Quaternary Phase Shift Keying (QPSK) 

 

5.3.2.3. Ξξνηεηλόκελνο Δμνπιηζκόο & αξρηηεθηνληθή Ξ105 

Κηα γεληθή αξρηηεθηνληθή ησλ έξγσλ απηψλ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. Πχκθσλα κε 

απηή πινπνηνχληαη backhaul ζπλδέζεηο κε ρξήζε πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο παξαπάλσ 

ηερλνινγίεο θαη ζπλδέζεηο πξφζβαζεο ησλ θηηξίσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ πινπνηνχληαη κε ζπζηήκαηα 

WiFi αιιά θαη κε ζπζηήκαηα ζπκβαηά κε WiMAX (pre-WiMAX) φηαλ πξφθεηηαη γηα απνκνλσκέλα ε 

δπζπξφζηηα θηίξηα. 
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Δηθόλα 113 Αξρηηεθηνληθή Αζπξκάησλ Γηθηύσλ Π105 

 

Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο γηα θάζε αζχξκαηε δεχμε είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

θάζε δήκνπ αιιά ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο: 

 Γηα backhaul ζπλδέζεηο πξνηηκάηαη ε ηερλνινγία pre-WiMAX. Υζηφζν δελ απνθιείεηαη θαη ε 

ηερλνινγία ΗΔΔΔ 802.11a ε νπνία κπνξεί λα επηιεγεί κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε δεχμε 

γίλεηαη κε εμαζθαιηζκέλε νπηηθή επαθή ή πξνβιέπνληαη ελδηάκεζνη ζηαζκνί ή θφκβνη 

αλακεηάδνζεο, θαη γηα δεχμεηο απφζηαζεο φρη κεγαιχηεξεο ησλ 2,5 Km. 

 Γηα ζπλδέζεηο πξφζβαζεο (ζεκείνπ πξνο πνιιά ζεκεία), δειαδή γηα ηελ ζχλδεζε 

ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ ζε θφκβνπο δηαλνκήο είλαη επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

ηερλνινγίεο ΗΔΔΔ 802.11a/g. Νη απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ απφζηαζε θάιπςεο είλαη κέρξη 

1,5 Km γηα ηελ ηερλνινγία 802.11g θαη κέρξη 2,5 Km γηα ηελ ηερλνινγία 802.11a. Πε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ζεκεία είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλα απφ ηνπο θφκβνπο δηαλνκήο 

(θαη είλαη αδχλαηε ε θάιπςή ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ ηερλνινγίεο) είλαη δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε ηερλνινγία pre-WiMAX. 

 Γηα ζπλδέζεηο πξφζβαζεο ζεκείν πξνο ζεκείν ηζρχνπλ φζα αλαθέξζεθαλ ζηελ πεξίπησζε 

2. 

 Γηα πινπνίεζε αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ (Wireless LAN) εληφο θηηξίσλ (ζε πεξίπησζε 

πνπ ζε έλα έξγν έρνπλ πξνβιεθζεί ηέηνηα) πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 802.11g ή 

802.11b. 
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Ξαξάιιεια, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε κνξθνινγία ησλ Γήκσλ είλαη ηέηνηα πνπ απαηηείηαη ε ρξήζε 

ελδηάκεζσλ θφκβσλ αλακεηάδνζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή είλαη επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ππάξρνπζεο ππνδνκέο ησλ Γήκσλ γηα θεξαίεο ηειεφξαζεο ή ξαδηνθψλνπ, φπνπ ππάξρνπλ, γηα 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη επέθηαζε ησλ δηθηχσλ (Δηθφλα 114). 

 

Δηθόλα 114 Δλαιιαθηηθό ελάξην ρξήζεο θόκβσλ αλακεηάδνζεο 

 

Δπηπξφζζεηα ζε πεξηπηψζεηο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη απφ ΡΔΓΘ, ε παξαπάλσ αξρηηεθηνληθή 

εθαξκφδεηαη μερσξηζηά ζε θάζε ΝΡΑ, κε ηε κνξθή απηνηεινχο δηθηχνπ ζε θάζε ΝΡΑ ρσξίο 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. Ζ δηαζχλδεζε ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ΠΕΔΜΗΠ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεξκαηηθψλ ζεκείσλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ απηφ. 

 

5.3.3. Τινπνίεζε VoIP εληόο ηνπ αζύξκαηνπ δηθηύνπ-Π105 
Κηα ππεξεζία πνπ ζα πξέπεη λα παξέρνπλ ηα Αζχξκαηα Γίθηπα ηεο Ξξφζθιεζεο 105 είλαη ε 

πινπνίεζε VoIP(Voice Over IP) επηθνηλσλίαο κεηαμχ φισλ ησλ δηαζπλδεφκελσλ ζεκείσλ. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, ε δηαθαηλφκελε ιχζε είλαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ 

Analog Telephone Adaptor (ATA) πνπ ζα ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε ηεξκαηηθφ ζεκείν (νη ζπζθεπέο 
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απηέο είλαη ρακεινχ θφζηνπο). Νη ζπζθεπέο απηέο ζπλήζσο παξέρνπλ 2 ζχξεο (FXS) γηα ζχλδεζε 

ηειεθσληθψλ ζπζθεπψλ θαη κηα Ethernet ζχξα γηα ζχλδεζε κε ην δίθηπν, θαη ιεηηνπξγνχλ σο VoIP 

gateways κεηαθέξνληαο ηελ ηειεθσληθή θίλεζε πάλσ απφ IP ζηνλ θεληξηθφ VoIP gateway. 

Ζ δξνκνιφγεζε ησλ θιήζεσλ ζα πξέπεη λα εμππεξεηείηαη απφ ην δξνκνινγεηή ηνπ θεληξηθνχ 

θφκβνπ πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεί VoIP Gatekeeper (Call Manager) θαη λα εμππεξεηεί ζπλεπψο 

ελδν-δεκνηηθέο θιήζεηο. Νη εζσηεξηθνί αξηζκνί θιήζεσλ ζα δνζνχλ ζηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ απφ 

ην ΠΕΔΜΗΠ ελψ ε ξχζκηζε ηεο αξηζκνδφηεζεο ζα γίλεη απφ ηνλ αλάδνρν πάλσ ζηνλ 

δξνκνινγεηή ηνπ θεληξηθνχ θφκβνπ θαη ζηνπο ΑΡΑ ησλ ρξεζηψλ. Πηε ζπλέρεηα, ν δξνκνινγεηήο 

ηνπ θχξηνπ θφκβνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δξνκνινγεί ηηο εμσηεξηθέο VoIP θιήζεηο κέζσ ησλ 

δηαζπλδεφκελσλ δηθηχσλ κέζσ θαηάιιεινπ peering. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ VoIP δηθηχνπ θαίλεηαη 

ζηελ Δηθφλα 115. 

 

Δηθόλα 115 VoIP αξρηηεθηνληθή ηνπ Γηθηύνπ 

 

5.4. Κεηξνπνιηηηθά Δπξπδωληθά Γίθηπα Οπηηθώλ Ηλώλ ΟΣΑ 
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Βαζηθφο ζηφρνο ησλ έξγσλ ηεο Ξξφζθιεζεο 93 [5.5] είλαη ε πινπνίεζε Δπξπδσληθψλ ππνδνκψλ 

ηνπηθήο πξφζβαζεο θαη εηδηθφηεξα Κεηξνπνιηηηθψλ Δπξπδσληθψλ Γηθηχσλ Νπηηθψλ Ηλψλ 

(Metropolitan Area Network - MAN) ζηνπο Γήκνπο πνπ ζα δηαζπλδέζνπλ θηίξηα δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο. Δηδηθφηεξα αθνξά πινπνίεζε ζην θπζηθφ επίπεδν (1) (ΝSI Layer 1), ελφο 

επεθηάζηκνπ ζε επίπεδν Γήκνπ δηθηχνπ αγσγψλ, νπηηθψλ θαισδίσλ θαη νπηηθψλ ηλψλ, θαζψο θαη 

αζπξκαηηθψλ δεχμεσλ, νπδέηεξνπ σο πξνο ηηο ηερλνινγίεο κεηάδνζεο, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ 

αληαγσληζκφ. Γεπηεξεχνλ ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ν έιεγρνο επξπδσληθήο δηαζπλδεζηκφηεηαο ζην 

επίπεδν 2 κέζσ εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ ελεξγψλ ζπζθεπψλ ζε 

επηιεγκέλνπο θφκβνπο θαη δεκφζηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ. Ρν έξγν ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

54.000.000 απηφ μεθίλεζε ηελ 01/03/2004 κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο αληίζηνηρεο πξφζθιεζεο    θαη 

ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ηελ 31/12/2008 κε ηελ παξαιαβή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ 

ηνπο δήκνπο. 

 

5.4.1. Θνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο, Πξόζθιεζε 93 - Δηζαγωγή 

Πηα πιαίζηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, πέξαλ ησλ βαζηθψλ νπηηθψλ ππνδνκψλ, πξνβιέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί αζχξκαηε ηερλνινγία γηα έκκεζε ζχλδεζε απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ παξνπζίαο 

δεκφζησλ θνξέσλ ζην κεηξνπνιηηηθφ επξπδσληθφ νπηηθφ δίθηπν. Απηφ δηθαηνινγείηαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ α) ε πξνέθηαζε ηνπ νπηηθνχ ηζηνχ γηα θάιπςε ησλ ελ ιφγσ ζεκείσλ 

παξνπζηάδεη δπζκελή ιφγν θφζηνπο πξνο φθεινο θαη β) ε εγθαηάζηαζε ησλ ζρεηηθψλ αζχξκαησλ 

ππνδνκψλ γηα ηα ζεκεία απηά, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη επλντθέο πξνυπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ 

επέθηαζε ηνπ ηζηνχ πξφζβαζεο (αζχξκαηνπ ή ελζχξκαηνπ). 

 

5.4.2. Αξρηηεθηνληθή δηθηύωλ Αζύξκαηεο Πξόζβαζεο Π93 
Πηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα γεληθή ηερληθή αλάιπζε, αθνξνχζα ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

πξνέθηαζεο ηεο επξπδσληθήο πξφζβαζεο κε ρξήζε αζχξκαησλ ζπζηεκάησλ, ζηα πξφηππα ΗΔΔΔ 

802.11, θαζψο θαη έκθαζε ζην λέν πξφηππν 802.16 WiMAX, ην νπνίν επηιχεη αξθεηά απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε αζπξκαηηθή δεχμε ηνπ ηειεπηαίνπ κηιίνπ (last mile) πξνο ην 

ρξήζηε θαη ε αλάγθε πξνέθηαζεο ηεο απφζηαζεο απηήο ζε αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

Ξαξ‟ φια απηά, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο θχξηνπο ηχπνπο δεχμεσλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ, νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχκελνη ζε ζπλδπαζκφ, ζπλζέηνπλ ηελ αζχξκαηε πξφζβαζε ζε κεηξνπνιηηηθφ 

επίπεδν: 

1. Backhaul ζπλδέζεηο κε ηνλ θαζ‟ εαπηφ επξπδσληθφ θνξκφ. Δάλ δελ είλαη ελζχξκαηεο, ηφηε 

είλαη αζχξκαηεο ζπλδέζεηο ζεκείνπ πξνο ζεκείν, (Point to Point – PtP), απμεκέλεο 

ρσξεηηθφηεηαο, κε εληζρπκέλνπο πνκπνδέθηεο γηα θάιπςε καθξψλ απνζηάζεσλ κήθνπο 

δεθάδσλ ρηιηνκέηξσλ.  

2. Κεηξνπνιηηηθέο θπςέιεο Point to Multipoint κε Ππζηήκαηα Πηαζεξήο Αζχξκαηεο Ξξφζβαζεο 

Ρειεπηαίνπ Κηιίνπ (Last Mile Fixed Wireless Access), κε εληζρπκέλνπο πνκπνδέθηεο θαη 

ρξήζε κε ηππνπνηεκέλσλ πξσηνθφιισλ (έσο ηψξα) ή  WiMAX (εθ‟ εμήο) γηα δεκηνπξγία 

κεηξνπνιηηηθψλ θπςειψλ κε αθηίλα ηεο ηάμεο ησλ 10 ρηιηνκέηξσλ. 

 

Θπςέιεο ή Εψλεο ή πξφζβαζεο WiFi, single hop ή multi-hop mesh αληίζηνηρα, κε ρξήζε απηνχζηαο 

ή ηξνπνπνηεκέλεο ηερλνινγίαο WiFi αληίζηνηρα, γηα δεκηνπξγία εθηεηακέλσλ δσλψλ ππθλήο 

πξφζβαζεο απφ WiFi CPEs. 
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Δηθόλα 116 Σξόπνη έκκεζεο ή άκεζεο αζύξκαηεο πξόζβαζεο 

 

Πηελ παξαπάλσ εηθφλα ελδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη έκκεζεο ή άκεζεο 

αζχξκαηεο πξφζβαζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε θαη ηηο δηαζέζηκεο 

ηερλνινγίεο 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα, κεηαμχ νπηηθνχ κεηξνπνιηηηθνχ δηθηχνπ θαη 

ηειηθνχ ρξήζηε κπνξεί λα κεζνιαβνχλ  ή φρη καθξέο δεχμεηο (backhaul) ζεκείνπ πξνο ζεκείν 

(επίπεδν 1) , ζπζηήκαηα Point to Multipoint επξείαο θάιπςεο (επίπεδν 2 - FWA) θαη δψλεο ηειηθήο 

πξφζβαζεο (επίπεδν 3). Έσο ηψξα, γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη κε 

ηππνπνηεκέλεο ιχζεηο βαζηζκέλεο θαηά ηεθκήξην ζηα πξφηππα 802.11, ηξνπνπνηεκέλεο θαηάιιεια 

ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ ππαξρφλησλ πξνηχπσλ, φπσο απηφο ηεο απφζηαζεο. 

Απφ ην 2005, ε δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο θαη δηα-ιεηηνπξγηθφηεηαο WiMAX (Worldwide 

Interoperability for Microwave Access) ηνπ πξνηχπνπ IEEE 802.16-2004 ππφζρεηαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ζηελ αγνξά πξνηππνπνηεκέλσλ θαη δηα-ιεηηνπξγηθψλ ιχζεσλ γηα ηα 

πξναλαθεξζέληα επίπεδα 1 θαη 2. 

Γηα ηελ πεξίπησζε (3α) ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνπνπνηεκέλα ζπζηήκαηα WiFi. Ρν ζρεηηθφ 

πξφηππν IEEE 802.16e πνπ ζα πξνηππνπνηήζεη ηελ πξφζβαζε ηειηθψλ θνξεηψλ ζπζηεκάησλ 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζην ηέινο ηνπ 2006. 

Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε (WiFi mesh - 3β), πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζπλερήο έληνλε παξαγσγή 

θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ (ad-hoc ή commercial) γηα επίηεπμε δηθηπσκάησλ πνιιαπιήο πξφζβαζεο, 

αλζηζηάκελσλ ζε αζηνρίεο δεχμεσλ, κε βέιηηζηε δξνκνιφγεζε θιπ. Πην πεδίν απηφ αλακέλνληαη 

ζνβαξέο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηα επφκελα ρξφληα κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο αιιά δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξμνπλ 

πξνηππνπνηεκέλεο ιχζεηο πξηλ απφ ην 2007 φπνπ θαη αλακέλεηαη ε νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πξνηχπνπ ΗΔΔΔ 802.11s. 
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5.5. Πξόζθιεζε 43-Έξγν «ΓΟΡΤ» ηνπ ΤΚΔ 

Ξξφθεηηαη γηα ην έξγν «Αλάπηπμε πνδνκψλ Γηθηχσλ Ρνπηθήο Ξξφζβαζεο» [5.6]  ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 11.000.000 ην νπνίν μεθίλεζε ηελ 05/09/2002 κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο 

αληίζηνηρεο πξφζθιεζεο    θαη πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί κέζα ζην 2009. Ρν έξγν απηφ αμηνπνηεί 

ηνπο δχν δνξπθνξηθνχο αλακεηαδφηεο ηνπ ζπζηήκαηνο Hellas Sat2 γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ Γεκνζίνπ, παξάιιεια κε ηελ πξνκήζεηα 1673 ηεξκαηηθψλ ζε ζρνιεία θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο 

απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ γηα ηελ παξνρή δνξπθνξηθήο επξπδσληθήο ζχλδεζεο. Δηδηθφηεξα 

πξφθεηηαη γηα ην έξγν «Αλάπηπμε ππνδνκψλ γηα ηελ αξρηθή εμππεξέηεζε αλαγθψλ ησλ θνξέσλ 

ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ γηα πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ κε ηε 

ρξήζε ηνπ δεκφζηνπ δνξπθνξηθνχ ζπζηήκαηνο Hellas Sat - ΓΝΟ», κε ην νπνίν ην πνπξγείν 

Κεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη έλα δνξπθνξηθφ δίθηπν εμππεξέηεζεο 

απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο φπσο ζρνιεία, θέληξα πγείαο, θέληξα 

εμππεξέηεζεο πνιηηψλ θιπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε παξνρή επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζην 

δηαδίθηπν, ε παξνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο ππεξεζίεο. Απηή ηελ 

πεξίνδν ην έξγν βξίζθεηαη ζην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ην δίθηπν ζα 

είλαη ζε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ην 2009. 

 

5.6. Έθζεζε Δθπνκπήο Αθηηλνβνιίαο Θεξαηώλ Αζπξκάηωλ 

Γηθηύωλ Γεδνκέλωλ 

Ζ αθφινπζε παξάγξαθνο απνηειεί κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο εθπεκπφκελεο ηζρχνο θαζψο θαη 

ηνπ δηαγξάκκαηνο αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αζχξκαηα δίθηπα 

δεδνκέλσλ(WiMax & Wifi) ηα νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί επξέσο ζηα πιαίζηα ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ έξγσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή πξνέξρεηαη απφ ζρεδηαζκφ πξαγκαηηθήο 

πινπνίεζε αζχξκαηνπ επξπδσληθνχ δηθηχνπ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δηαζπλδεζνχλ 13 ζρνιηθέο 

κνλάδεο ησλ Γήκσλ Βνππξαζίαο θαη Ιεραηλψλ ηνπ λνκνχ Ζιείαο. 

 

Δηθόλα 117 Αζύξκαην επξπδσληθό δίθηπν Γήκσλ Λ.Ζιείαο 
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Πε νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζα εγθαηαζηαζεί αζχξκαηνο ελεξγφο εμνπιηζκφο, 

θεξαίεο θαη ηζηφο αλάξηεζεο ησλ θεξαηψλ. Ν αζχξκαηνο εμνπιηζκφο πνπ πξφθεηηαη λα 

εγθαηαζηαζεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζα ιεηηνπξγεί ζην θάζκα ζπρλνηήησλ 5,4 – 5,7 GHz (5470 - 

5725 MHz). 

α) Πεδίν εθπνκπήο Θεξαηώλ 

Νη θεξαίεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, δηαζέηνπλ, φπσο φιεο νη θεξαίεο 

κηθξνθπκαηηθψλ δεχμεσλ, δχν αλνίγκαηα ινβνχ εθπνκπήο, έλα νξηδφληην θαη έλα θάζεην, ηα νπνία 

νξίδνπλ ην εχξνο ηνπ πεδίνπ εθπνκπήο. Ρν νξηδφληην άλνηγκα ηνπ ινβνχ εθπνκπήο θάζε θεξαίαο 

είλαη απηφ πνπ νξίδεη ην πεδίν εθπνκπήο ηεο ζην νξηδφληην επίπεδν (ηνκέαο θάιπςεο), ελψ ην 

θάζεην άλνηγκα ηνπ ινβνχ νξίδεη ην πεδίν εθπνκπήο ηεο ζην θάζεην επίπεδν. 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θεξαηψλ, δεδνκέλνπ φηη ν ξφινο ηνπο είλαη ε δηαζχλδεζε θηηξίσλ, είλαη 

φηη είλαη θαηεπζπληηθέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θάζεην άλνηγκα ηνπ ινβνχ εθπνκπήο ηεο θεξαίαο 

είλαη πνιχ κηθξφ, κε απνηέιεζκα ην πεδίν εθπνκπήο λα έρεη ηε κνξθή δέζκεο αθηηλνβνιίαο. 

Ν Ξίλαθαο 23 απνηππψλεη ην θάζεην άλνηγκα ινβνχ εθπνκπήο ησλ θεξαηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. ζν πην κεγάιν είλαη ην θάζεην άλνηγκα ηνπ ινβνχ εθπνκπήο ηεο 

θεξαίαο, ηφζν πην θνληά ζηελ θεξαία βξίζθεηαη ην πεδίν εθπνκπήο ηεο αθηηλνβνιίαο. Κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε ην κέγηζην θάζεην άλνηγκα 

ηνπ ινβνχ εθπνκπήο ηεο θεξαίαο είλαη 11ν. Δπηπιένλ παίξλνληαο πάιη ηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε 

θαη ζεσξψληαο φηη ην χςνο ελφο κνλψξνθνπ θηηξίνπ είλαη 3 m, πξνθχπηεη φηη ην χςνο ηεο θεξαίαο 

είλαη πεξίπνπ 6 m απφ ην έδαθνο (χςνο ηζηνχ ηνπιάρηζηνλ 3 m). 

Δμνπιηζκόο ρνιηθέο κνλάδεο 
Θάζεην άλνηγκα ινβνύ 

εθπνκπήο θεξαίαο 
Δμνπιηζκφο Αζχξκαηεο Βάζεο WiFi 

(5,4 GHz) κε θεξαία Omni 1ν Γεκνηηθφ Ιεραηλψλ 7o 

Δμνπιηζκφο Αζχξκαηεο Βάζεο WiFi 
(5,4 GHz) κε θεξαία ηνκεαθήο 

θάιπςεο 60o 
Γπκλάζην Βάξδαο 10o 

Δμνπιηζκφο Ρεξκαηηθνχ Πεκείνπ WiFi 
(5,4 GHz) 

1ν Γεκνηηθφ Ιεραηλψλ 

11o 

1ν ΡΔΔ Ιεραηλψλ 

2ν Γεκνηηθφ Ιεραηλψλ 

Γεκνηηθφ Βάξδαο 

Γεκνηηθφ Κπξζίλεο 
Δμνπιηζκφο Αζχξκαηεο Βάζεο PMP (5,4 

GHz) κε θεξαία ηνκεαθήο θάιπςεο 
120o θαη Rate 36 Mbps 

Γπκλάζην Βάξδαο 6o 

Δμνπιηζκφο Ρεξκαηηθνχ Πεκείνπ PMP 
(5,4 GHz) 

Γεκνηηθφ Καλσιάδαο 
10,5o 

Γεκνηηθφ Λέαο Καλσιάδαο 

Δμνπιηζκφο Αζχξκαηεο Εεχμεο PTP 
(5,4 GHz) κε Rate 18 Mbps 

Δληαίν Ιχθεην Ιεραηλψλ 

10,5o 
Γπκλάζην Βάξδαο (2 θεξαίεο) 

Γεκνηηθφ Θνπξηεζίνπ 

Πίλαθαο 23 Θάζεην άλνηγκα ινβνύ εθπνκπήο ηεο θεξαίαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα 
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Πην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ην πεδίν εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο ζην θάζεην επίπεδν. 

πσο πξνθχπηεη απφ απηφ ην ζρήκα, ην πεδίν εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ πνπ πξφθεηηαη 

λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ζπλαληά ην έδαθνο ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 62,5 m 

απφ ηελ θεξαία. 

περιοχή εκπομπής αμελητέας ακτινοβολίας

11
o

≥
 6

 m

5,5
o

5,5
o

≥ 62,5 m

περιοχή εκπομπής ακτινοβολίας 

 

Δηθόλα 118 Πεδίν εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο ηεο θεξαίαο ζην θάζεην επίπεδν 

 

Κε βάζε θαη ην παξαπάλσ ζρήκα δηαπηζηψλεηαη φηη ε εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία εληφο ηνπ θηηξίνπ 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηνλ εγγχο πεξίγπξν ρψξν είλαη ακειεηέα. 

β) Ηζρύο εθπνκπήο 

Ζ κηθξνθπκαηηθή ηζρχο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ θάζε θεξαία, πεξηνξίδεηαη θπξίσο εληφο ηεο 

πεξηνρήο αθηηλνβνιίαο (πεξηνρή ζθηαζκέλε κε ρξψκα γθξη ζην παξαπάλσ ζρήκα). Ζ ηζρχο ζηελ 

πεξηνρή αθηηλνβνιίαο κεηψλεηαη δξακαηηθά ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε απφ ηελ θεξαία (θαζψο 

είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε απφ ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο). 

Ζ εθπεκπφκελε ηζρχο ζηελ θεξαία ζπκκνξθψλεηαη κε ηα φξηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ δηεζλήο 

νξγαληζκνχο (European Telecommunications Standards Institute - ETSI). Ππγθεθξηκέλα φινο ν 

αζχξκαηνο εμνπιηζκφο ζπκκνξθψλεηαη κε ην πξφηππν ETSI EN 301 8931. Πχκθσλα κε ην 

πξφηππν απηφ: 

 γηα ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο ηζρχνο κεηάδνζεο, ε RF ηζρχο εμφδνπ 

θαη ε ππθλφηεηα ηζρχνο φηαλ ξπζκίδνληαη γηα λα ιεηηνπξγεί ε ζπζθεπή ζην πςειφηεξν 

επίπεδν ηζρχνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο πνπ απνηππψλεη ν Ξίλαθαο 24. 

Δύξνο ζπρλνηήησλ Κέζν όξην EIRP Κέζν όξην EIRP ππθλόηεηαο 

5150 MHz - 5350 MHz 23 dbm 10 dbm/MHz 

5470 MHz - 5725 MHz 30 dbm 17 dbm/MHz 

Πίλαθαο 24 Κέζν όξην EIRP γηα ηελ RF ηζρύ εμόδνπ θαη ηελ ππθλόηεηα ηζρύνο γηα ηελ 

πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο ζην πςειόηεξν επίπεδν ηζρύνο 

 

 γηα ζπζθεπέο πνπ δηαζέηνπλ κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο ηζρχνο κεηάδνζεο, ε RF ηζρχο εμφδνπ 

φηαλ ξπζκίδεηαη γηα λα ιεηηνπξγεί ε ζπζθεπή ζην ρακειφηεξν επίπεδν ηζρχνο δελ ζα πξέπεη 

λα ππεξβαίλεη ηηο ηηκέο πνπ απνηππψλεη ν Ξίλαθαο 25. 
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Δύξνο ζπρλνηήησλ Κέζν όξην EIRP 

5250 MHz - 5350 MHz 17 dbm 

5470 MHz - 5725 MHz 24 dbm 

Πίλαθαο 25 Κέζν όξην EIRP γηα ηελ RF ηζρύ εμόδνπ γηα ηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηεο 

ζπζθεπήο ζην ρακειόηεξν επίπεδν ηζρύνο 

 

Ν παξαθάησ Ξίλαθαο 26 απνηππψλεη ηε κέγηζηε ηζρχ εμφδνπ ησλ θεξαηψλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη ην κέζν επηηξεπηφ φξην ηεο ηζρχνο εμφδνπ ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ETSI EN 301 893. Ξαξαηεξνχκε φηη ε ηζρχο εμφδνπ ησλ θεξαηψλ, άξα θαη ε αθηηλνβνιία 

πνπ ζα εθπέκπεηαη απφ ηηο θεξαίεο, βξίζθεηαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. 

Πίλαθαο 26 Κέγηζηε ηζρύο εμόδνπ αζύξκαηνπ εμνπιηζκνύ 

 

5.7. Αζύξκαηα δίθηπα δεδνκέλωλ θαη ξπζκηζηηθό πιαίζην 

(Λνκνζεζία) 

Ζ ξπζκηζηηθή αξρή ζηελ Διιάδα γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ αζπξκάησλ δηθηχσλ είλαη ε Δζληθή 

Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ) ε νπνία επηβάιεη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα 

ηελ αζθάιεηα ηεο δεκφζηαο πγείαο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία αζπξκάησλ δηθηχσλ επξπδσληθήο 

πξφζβαζεο. Ππγθξηκέλα ζπκθσλά κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία: 

 Ζ εθπεκπφκελε ηζρχ ελφο θεξαηνζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 100mW γηα ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 2,4 GHz (ΦΔΘ 739/20-06-2006 [5.10]) 

 Ζ εθπεκπφκελε ηζρχ ελφο θεξαηνζπζηήκαηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηo 1W γηα ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 5,4 GHz (ΦΔΘ 739/20-06-2006 ) 

 ιεο νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα 2,4GHz πξέπεη λα 

ζπκθσλνχλ κε ην πξφηππν ETSI EN 300 328 (ΦΔΘ B 895/16-07-2002 [5.11]) 

 ιεο νη ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα 5,4GHz πξέπεη λα 

ζπκθσλνχλ κε ην πξφηππν ETSI EN 301 893 (ΦΔΘ 786/30-6-2006 [5.12]) 

 

Δμνπιηζκόο Κνληέιν Κέγηζηε ηζρύο 
εμόδνπ  

Κέζν επηηξεπηό όξην 
ηζρύνο εμόδνπ 

Δμνπιηζκφο Αζχξκαηεο Βάζεο 
WiFi (5,4 GHz) κε θεξαία Omni 

Cisco Aironet® 1240AG 
[5.7] 17 dbm 50,11 mW 

≤ 30 dbm ≤1000 mW 

Δμνπιηζκφο Αζχξκαηεο Βάζεο 
WiFi (5,4 GHz) κε θεξαία 
ηνκεαθήο θάιπςεο 60o 

Δμνπιηζκφο Ρεξκαηηθνχ Πεκείνπ 
WiFi (5,4 GHz) 

Δμνπιηζκφο Αζχξκαηεο Βάζεο 
PMP (5,4 GHz) κε θεξαία 
ηνκεαθήο θάιπςεο 120o θαη 
Rate 36 Mbps 

Alvarion  
BreezeACCESS VL 

5.4GHz [5.8] 
21 dbm 125,89 mW 

Δμνπιηζκφο Ρεξκαηηθνχ Πεκείνπ 
PMP (5,4 GHz) 

Δμνπιηζκφο Αζχξκαηεο Εεχμεο 
PTP (5,4 GHz) κε Rate 18 Mbps 

Alvarion BreezeNET B 
[5.9] 

21 dbm 125,89 mW 
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5.8. πκπεξάζκαηα 

Ρα έξγα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είραλ ζηφρν, ηελ δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν αμηνπνηψληαο  δηάθνξεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο πινπνίεζεο δηθηχσλ. Ππγθεθξηκέλα 

πεξηγξάθεθαλ ηα έξγα πνπ αθνξνχζαλ εθαξκνγέο αζπξκάησλ δηθηύσλ κε ηερλνινγίεο WiFi, 

WiMAX ή ζπλδπαζκό ηνπο. Ππλνςίδνληαο παξαηίζεληαη θάπνηα ζηαηηζηηθά πνπ επηδεηθλχνπλ ηελ 

πξφνδν ηεο πινπνίεζεο ηεο παξαπάλσ πξνζπάζεηαο δηάδνζεο επξπδσληθφηεηαο:  

1. Έρνπλ ήδε παξαδνζεί ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε έξγα ηα νπνία θαη δηαζύλδενπλ 

αζύξκαηα ζε WANs εληόο ησλ νξίσλ ηνπ ίδηνπ δήκνπ: 

 255 Πρνιηθέο Κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ Ξξφζθιεζε 6 

 89 Πρνιηθέο Κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ Ξξφζθιεζε 93 

 1510 Πρνιηθέο Κνλάδεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ Ξξφζθιεζε 105/ΝΡΑ/ΡΔΓΘ 

2. Έξγα πνπ έρνπλ ήδε παξαδνζεί ε βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηα πιαίζηα ηεο πξόζθιεζε 

93 θαη παξέρνπλ Κεηξνπνιηηηθά Αζύξκαηα Γίθηπα ζε ΟΣΑ [5.13]. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη θάπνηα πξόηππα δίθηπα πνπ ιεηηνπξγνύλ ήδε θαη παξέρνπλ ππεξεζίεο 

ζε δήκνπο: 

 E-Trikala 

http://www.e-trikala.gr  

 Αξγπξνχπνιε 

http://www.argyroupoli.gr 

 Ζξάθιεην 

http://www.heraklion.gr/e-heraklion/e-wireless/e-wireless.html  

3. Αζύξκαηα δίθηπα δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη λα θαηαζθεπάζνπλ 20 πεξίπνπ 

δήκνη ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Γπηηθήο Διιάδνο ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ πξνζθιήζεσλ γηα 

ηελ δηαζχλδεζε δεκνζηψλ ππεξεζηψλ θαη δηαζχλδεζε κε ην “ΠΕΔΜΗΠ”(Δζληθφ Γίθηπν 

Γεκφζηαο Γηνηθνχζεο) [5.14]. 

 Λνκφο Αραΐαο Κεζζάηηδνο, Φαξψλ, Κφβξεο, Ξαξαιίαο, Γηαθνπηνχ, Θαιαβξχησλ, Ρξηηαίαο, 

Βξαρλαίηθσλ, Ππκπνιηηείαο, Γχκεο) 

 Λνκφο Ζιείαο (Ξχξγνπ, Ακαιηάδαο, Ξελείαο, Πθηιινχληνο, Αξραίαο Νιπκπίαο, Γαζηνχλεο, 

Βαξζνινκηνχ) 

 Λνκφο Αηησιναθαξλαλίαο (Θεζηηέσλ, Αλαθηνξίνπ, Λεαπφιεσο, Ακθηινρίαο, Δππαιίνπ) 

4. Ηδησηηθά Αζύξκαηα δίθηπα δεδνκέλσλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. Ξξφθεηηαη γηα πξνζπάζεηεο ηδησηψλ νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηψληαο πξνζσπηθφ εμνπιηζκφ θαη γλψζεηο, αιιά θαη εθκεηαιιεπφκελνη ην γεγνλφο 

ηεο ειεπζεξίαο ζηε ζπρλφηεηα ησλ 2,4GHz δεκηνπξγνχλ κε θεξδνζθνπηθά αζχξκαηα δίθηπα 

WiFi κε θχξην ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, ρξήζε θαη πξνψζεζε ησλ αζχξκαησλ ηερλνινγηψλ ζηε 

ρψξα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηα απφ ηα κεγαιχηεξεο εκβέιεηαο ηέηνηα δίθηπα [5.15] : 

 Αζχξκαην Κεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν Αζελψλ (Athens Wireless Metropolitan Network). 

http://www.awmn.net/cms/node  

 Αζχξκαην Κεηξνπνιηηηθφ Γίθηπν Θεζζαινλίθεο (Thessaloniki's Wireless Metropolitan 

Network).http://www.twmn.net/  

http://www.e-trikala.gr/
http://www.argyroupoli.gr/
http://www.heraklion.gr/e-heraklion/e-wireless/e-wireless.html
http://www.awmn.net/cms/node
http://www.twmn.net/
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 Αζχξκαην Γίθηπν Ξαηξψλ(PWN)   

http://www.patraswireless.net/links.html  

 Αζχξκαην Γίθηπν Γήκνπ Ιάξηζαο  

http://www.larissawireless.net  

 Αζχξκαην Γίθηπν Γήκνπ Ησαλλίλσλ  

http://www.ioanninawireless.net   

 Αζχξκαην Γίθηπν Γήκνπ Πεξξψλ  

http://www.serreswireless.net/  

 Αζχξκαην Γίθηπν Γήκνπ Ιακίαο   

http://www.lamiawireless.net/  

 Αζχξκαην Γίθηπν Γήκνπ Βφινπ  

http://www.voloswireless.net  

 Αζχξκαην Γίθηπν Γήκνπ Θσ  

http://www.koswireless.net  

 Αζχξκαην Γίθηπν Γήκνπ Μάλζεο  

http://www.xanthiwireless.net  

 Αζχξκαην Γίθηπν Γήκνπ Θνδάλεο  

http://www.kvwn.gr/mx/  

5. Wireless Hotspots [5.16] ζε φιε ηελ Διιάδα, απφ επηρεηξήζεηο θπξίσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

θιάδνπ θαη ηνπ θιάδνπ εζηίαζεο, ζε ρψξνπο πξνζβάζηκνπο απφ ην θνηλφ. Πήκεξα, πεξηζζφηεξα 

απφ 700 wireless hotspots ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα,  ηα νπνία έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ηφζν απφ 

πφξνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο» φζν θαη απφ θεθάιαηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Αξθεηέο εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ έρνπλ εγθαηαζηήζεη 

αληίζηνηρε ππνδνκή ζε αεξνδξφκηα, μελνδνρεία, ζπλεδξηαθά θέληξα θαη άιινπο ρψξνπο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ησλ: 

 Forthnet Hotspots (200 ζεκεία)  

http://www.forthnet.gr/templates/corporateProductsDetails2.aspx?c=10009471   

 Otenet Hotspots  

http://www.onwireless.gr/list.htm   

 SkyFi Hotspots  

http://www.skyfi.gr/greek/services/SkyFi-POPs.htm  

 Vodafone Hotspots  

http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=1168  

Θιείλνληαο λα ζεκεηψζνπκε φηη ε πξνζπαζεία απηή γηα ηελ δηάδνζε ηεο επξπδσληθφηεηαο δελ 

ζηακαηάεη εδψ. Ζ Φεθηαθή ηξαηεγηθή 2006-2013 [5.17] ηεο ρώξαο, πεξηέρεη δξάζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε αζχξκαηα δίθηπα θαη ζέηεη σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ηε δπλακηθφηεξε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο πνιίηεο ζε θαζεκεξηλφ επίπεδν, θάηη ην νπνίν ζα 

ζπκβάιιεη ελεξγά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο φισλ καο. Ξξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε 

αζχξκαηε δηθηχσζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, κπνξεί λα εληζρχζεη αηζζεηά ηε ζρέζε καο 

κε ηελ ηερλνινγία θαη λα αιιάμεη ζεκαληηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, θάλνληάο ηελ πεξηζζφηεξν 

πξαθηηθή φπνπ θαη αλ βξηζθφκαζηε. 

 

 

http://www.patraswireless.net/links.html
http://www.larissawireless.net/
http://www.ioanninawireless.net/
http://www.serreswireless.net/
http://www.lamiawireless.net/
http://www.voloswireless.net/
http://www.koswireless.net/
http://www.xanthiwireless.net/
http://www.kvwn.gr/mx/
http://www.forthnet.gr/templates/corporateProductsDetails2.aspx?c=10009471
http://www.onwireless.gr/list.htm
http://www.skyfi.gr/greek/services/SkyFi-POPs.htm
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=1168
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ΑΛΑΦΟΡΔ 

 

[5.1] Βέιηηζηεο Ξξαθηηθέο γηα Γίθηπα Νπηηθψλ Ηλψn 

http://interreg-broadband.cti.gr/download/ekdilwseis/hmerida_22_09_08/Presentation-

Bouras_sep08_patras_v2.ppt 

 

[5.2] Ξξφζθιεζε 6 – Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1159  

 

[5.3] Αζχξκαην Γίθηπν Θαιακάηαο & Βφινπ 

http://www.eett.gr/conference2007/pdf/Paraskevas.pdf//www.eett.gr/conference2007/pdf/Paras

kevas.pdf  

 

[5.4] Ξξφζθιεζε 105 – Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο  

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1029  

 

[5.5] Ξξφζθιεζε 93 – Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Θνηλσλία ηεο Ξιεξνθνξίαο  

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1148  

 

[5.6] Έξγν - ΓΝΟ ηνπ ΚΔ 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1100  

 

[5.7]http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps6521/c1650/cdccont_0900ae

cd8031c844.pdf 

 

[5.8] http://www.winncom.com/pdf/BreeezeACCESS_VL.pdf 

 

[5.9] http://www.alvarion.com/upload/contents/291/BreezeNET_B_DatasheetA.pdf 

 

[5.10] ΦΔΘ 739/20-06-2006 

http://info.awmn.net/images/stories/Regulatory/APOF739.pdf?PHPSESSID=f710f62b8900c9acae

68a791b9480cc2    

 

[5.11] ΦΔΘ B 895/16-07-2002 

http://www.eett.gr/nopencms/export/sites/default/admin/downloads/Announcments/old_Announ

cments/FEK1471B25102005.pdf  

 

[5.12] ΦΔΘ B 895/16-07-2002 

http://www.eett.gr/nopencms/export/sites/default/admin/downloads/apofaseis_eett/kanonistikes

_apofaseis_eett/FEK1023_2006.pdf 

[5.13] Τεθηαθφο Γήκνο  

http://www.psifiakosdimos.gr/  

[5.14] Δζληθφ Γίθηπν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο   

http://www.syzefxis.gov.gr/Default.aspx?id=181&nt=19  

 

[5.15] Αζχξκαηα Ρνπηθά Γίθηπα ζηελ Διιάδα 

http://www.chania-broadband.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=26  

 

[5.16] Wireless Hotspots 

http://www.w-hotspots.gr/  

 

http://interreg-broadband.cti.gr/download/ekdilwseis/hmerida_22_09_08/Presentation-Bouras_sep08_patras_v2.ppt
http://interreg-broadband.cti.gr/download/ekdilwseis/hmerida_22_09_08/Presentation-Bouras_sep08_patras_v2.ppt
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1159
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1159
http://www.eett.gr/conference2007/pdf/Paraskevas.pdf/www.eett.gr/conference2007/pdf/Paraskevas.pdf
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http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1029
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1029
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http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1100
http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/piousendiaferei/td_proskliseis/prosklhseis/default.htm?pr_id=1100
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http://www.syzefxis.gov.gr/Default.aspx?id=181&nt=19
http://www.chania-broadband.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=26
http://www.w-hotspots.gr/
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[5.17] Τεθηαθή Διιάδα 2007-2013  

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/4thperiod/newopis_digital/default.htm  

 

 

 

http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/4thperiod/newopis_digital/default.htm

