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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 Η παρούσα εργασία διερευνά την παράµετρο της συµφόρησης της 

επικοινωνιακής κίνησης στα κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM. Αρχικά 

γίνεται µια εισαγωγή στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ξεκινώντας από τα συστήµατα 

1
ης

 γενιάς και καταλήγοντας τα σηµερινά συστήµατα 4
ης

 γενιάς. Στην συνέχεια, 

παρουσιάζεται η δοµή του κυψελωτού δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM δίνοντας 

έµφαση στην αρχιτεκτονική του, στις διεπαφές και το πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί 

καθώς και στις βασικές λειτουργίες που εκτελεί. Σε µεγαλύτερο βάθος, αναλύονται οι 

λειτουργίες και τα πρωτόκολλα του HLR κόµβου, ο οποίος αποτελεί και ένα από τα 

πιο κεντρικά µέρη του δικτύου GSM. Μετά µελετάται η παράµετρος της συµφόρησης 

στα δίκτυα GSM γενικά δίνοντας τον ορισµό της έννοιας της συµφόρησης, 

παρουσιάζοντας τα διαφορετικά είδη συµφόρησης και τις αιτίες που την δηµιουργούν 

και καταλήγοντας στους ποικίλους  τρόπους αντιµετώπισης της. 

 Το βασικό κοµµάτι της παρούσας εργασίας ασχολείται µε την διερεύνηση 

της παραµέτρου της τηλεπικοινωνιακής συµφόρησης µέσα στο HLR κόµβο ενός 

κυψελωτού δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, και συγκεκριµένα την συµφόρηση της 

κεντρικής µονάδας επεξεργασίας CPU του κόµβου αυτού.  Περιγράφεται η 

περίπτωση του ενσωµατωµένου HLR κόµβου (Integrated MSC/HLR) ενώ αναλύεται, 

σε πιο µεγάλη λεπτοµέρεια,  η περίπτωση του αυτόνοµου HLR κόµβου (Stand-alone 

HLR). Ακολουθεί η παρουσίαση των αιτιών συµφόρησης της CPU ενός αυτόνοµου 

HLR κόµβου και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διαδικασία του Location Updating 

και στην συµφόρηση που συµβαίνει κατά την διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Γίνεται 

µια σύντοµη αναφορά  σε διάφορους τρόπους αντιµετώπισης αυτού του είδους της 

συµφόρησης και ύστερα προτείνεται ένας ολοκληρωµένος αλγόριθµος αποφυγής της 

εν λόγω συµφόρησης. Παρουσιάζεται µε λεπτοµέρεια το κάθε κοµµάτι του 

αλγορίθµου αυτού και κατασκευάζεται ένας κώδικας προσοµοίωσης του. Με βάση 

αυτών τον κώδικα, πραγµατοποιούνται διάφορες µετρήσεις και πειράµατα, 

παρουσιάζονται τα διάφορα αποτελέσµατα και τελικά ο αλγόριθµος κρίνεται για την  

τη καταλληλότητα, την απόδοση, την προσαρµοστικότητα  και την αξιοπιστία του.      
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1.    ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια εισαγωγή στα κυψελωτά δίκτυα κινητής 

τηλεφωνίας και παρουσιάζονται τα γενικότερα χαρακτηριστικά τους. Η παρ. 1.1 

ασχολείται µε την ιστορική αναδροµή των δικτύων αυτών και τις  διάφορες γενιές 

στις οποίες είναι χωρισµένα. Στην παρ. 1.2 παρουσιάζονται τα συστήµατα κινητής 

τηλεφωνίας 1
ης

 γενιάς,  ενώ η παρ. 1.3 εξηγεί την ανάγκη δηµιουργίας των δικτύων 

2
ης

 γενιάς καθώς επίσης και τα γενικότερα χαρακτηριστικά τους.  Η εξέλιξη των 

δικτύων 2
ης

 γενιάς, δηλαδή τα δίκτυα 3
ης

 γενιάς, περιγράφεται στην παρ. 1.4 και το 

κεφάλαιο αυτό κλείνει µε µια σύντοµη παρουσίαση των σηµερινών αναπτυσσόµενων 

δικτύων 4
ης

 γενιάς.  

1.1 Ιστορική αναδροµή 

 

Η ανάγκη επικοινωνίας µε µη σταθερά σηµεία τα οποία βρίσκονται πέρα από 

τον οπτικό ορίζοντα και χωρίς την υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών καλωδίων για την 

µεταφορά πληροφορίας, δηµιουργήθηκε µετά την ανακάλυψη της ασύρµατης 

διάδοσης, γύρω στα τέλη του 1800. Πριν από τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι 

Βρετανοί χρησιµοποιούσαν την κινητή τηλεφωνία για λογαριασµό της Αστυνοµίας.  

Το έτος 1921 στην αστυνοµία του Detroit εγκαταστάθηκε το πρώτο σύστηµα κινητής 

τηλεφωνίας το οποίο λειτουργούσε  στην περιοχή των 2 MHz.  

 

 

Σχήµα 1.1.α  Ήδη το 1921, τα εργαστήρια Bell δοκιµάζουν κινητή τηλεφωνία 
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Κατόπιν, περίπου το 1940, νέες συχνότητες στην περιοχή των 30 και 40 MHz, 

καταχωρήθηκαν για τις κινητές επικοινωνίες. Επειδή ο αριθµός των χρηστών οι 

οποίοι ζητούσαν πρόσβαση στα συστήµατα αυτά συνεχώς αυξανόταν, η 

Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ (Federal Communications 

Commision – FCC) παραχώρησε επιπλέον συχνότητες στην περιοχή των 30 και 500 

MHz για διάφορες ειδικές χρήσεις. Τα πρώτα αυτά  συστήµατα κινητών επικοινωνιών 

λειτουργούσαν αυτόνοµα και δεν υπήρχε επικοινωνία µε το Τηλεφωνικό ∆ίκτυο της 

χώρας. 

     Αµέσως µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, τα Εργαστήρια BELL (Bell 

Laboratories) δροµολόγησαν ένα πρόγραµµα για παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών  

µε συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούσαν κοινό φορέα (common carrier), 

προκειµένου να εξυπηρετούνται πολλοί χρήστες µαζί κινούµενοι σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές.    

 Το 1964 λειτούργησε ένα νέο σύστηµα στα 150 MHz, το οποίο ήταν γνωστό 

µε την ονοµασία MJ και το έτος 1969 εγκαταστάθηκε και λειτούργησε το σύστηµα 

MK, χρησιµοποιώντας συχνότητες στην περιοχή του ραδιο-φάσµατος  των 450 MHz. 

Τόσο το MJ όσο και το MK ήταν τµήµατα του Βελτιωµένου Συστήµατος Κινητής 

Τηλεφωνίας (Improved Mobile Telephone System –IMTS). 

 Μέχρι το 1970, η κινητή τηλεφωνία ανήκε στον χώρο της αναλογικής 

συµβατικής ασύρµατης επικοινωνίας. Τα συστήµατα που υπήρχαν για την 

εξυπηρέτηση συγκεκριµένων γεωγραφικών περιοχών ήταν απλής µορφής, χωρίς 

µεγάλες δυνατότητες ελαχιστοποίησης των παρεµβολών, δυναµικής αύξησης της 

χωρητικότητας τους και παράλληλα µείωση της πιθανότητας Ολικής Κατάληψης 

Ραδιο-διαύλων (blocking probability) αυτών σε ώρες αιχµής. Στην περίπτωση αυτή, η 

γεωγραφική περιοχή υπό ραδιο-κάλυψη αποτελείται από ένα Σταθµό Βάσης ο οποίος 

ήταν επανδρωµένος µε τις κατάλληλες ραδιο-µονάδες ποµπο-δεκτών, ελέγχου, 

κεραιών, και πιθανώς από έναν αριθµό αναµεταδοτών ανάλογα µε την ιδιοµορφία του 

γεωγραφικού ανάγλυφου της περιοχής.  Είχε ήδη γίνει φανερό εκείνη την εποχή ότι 

τα υφιστάµενα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας ήταν πλέον δύσκολο να επεκταθούν, 

να βελτιωθούν και γενικά να αναπτυχθούν µε την πάροδο του χρόνου και της 

τεχνολογίας. Τα συστήµατα αυτά από την φύση τους, τις αρχές λειτουργίας τους και 

την οργάνωσή τους  δε µπορούσαν να µετεξελιχθούν και να ικανοποιήσουν την 

απαιτούµενη χωρητικότητα του δικτύου, ταυτόχρονα µε την απαραίτητη ποιότητα 

µετάδοσης. Η ώρα για την Κυτταρική προσέγγιση είχε πλέον φτάσει [7]. 
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1.2           Συστήµατα κινητής τηλεφωνίας 1
ης

 γενίας 

 

    Από το 1970 µέχρι το έτος 1990, µελετήθηκαν, υλοποιήθηκαν και 

λειτούργησαν τα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας πρώτης γενιάς τα οποία 

βασίστηκαν στην κυτταρική δοµή και τα οποία είχαν αναλογικά ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά. Η εισαγωγή τους προκάλεσε ανάπτυξη στην κινητή επικοινωνία, 

ιδιαίτερα στη  χωρητικότητα και στην κινητικότητα.  Η τεχνολογία των ηµιαγωγών 

και τον µικροεπεξεργαστών είχε σαν αποτέλεσµα µικρότερα, ελαφρότερα και 

περισσότερο εξεζητηµένα συστήµατα. Μερικά από τα συστήµατα 1
ης

 γενιάς ήταν το 

AMPS (Advanced Mobile Communication System), NMT (Nordic Mobile 

Telephone) και TACS (Total Access Communication System). Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά των συστηµάτων αυτών, ήταν ότι διαχειρίζονταν την υπηρεσία 

φωνής (voice) µε ρυθµούς µετάδοσης (data rate) οι οποίοι σταδιακά έφτασαν τα 2.4 

kbps [7]. 

 

 

Σχήµα 1.2.α  Νωρίς το 1970, η Bell System δοκίµασε την κυτταρική ιδέα 

 

Η βασική ιδιότητα των συστηµάτων αυτών είναι το γεγονός ότι βασίζονται στην 

αναλογική τεχνολογία. ∆ιαχωρίζουν διαφορετικούς χρήστες στην ίδια κυψέλη 

διανέµοντας τους σε διαφορετικά κανάλια. Αυτή η τεχνική είναι γνωστή και ως 

Frequency Division Multiple Access (FDMA). Η έλευση της ψηφιακής τεχνολογίας 

οδήγησε στα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας 2
ης

 γενιάς [5]. 
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1.3     Συστήµατα κινητής τηλεφωνίας 2
ης

 γενιάς 

 

Καθώς µεγάλωνε ο αριθµός των κυτταρικών συνδροµητών και υπήρχε η 

αυξηµένη ανάγκη για χωρητικότητα δικτύου, ανακαλύφθηκαν τα ψηφιακά 

συστήµατα. Με την βοήθεια των ψηφιακών συστηµάτων, χρησιµοποιήθηκε ένας 

συνδυασµός της τεχνικής FDMA και µιας άλλης τεχνικής σύµφωνα µε την οποία 

διαφορετικοί χρήστες ανατίθονταν σε διαφορετικές χρονοθυρίδες (time slots) όλες 

στο ίδιο κανάλι. Αυτή η νέα τεχνική ονοµάζεται Time Division Multiple Access 

(TDMA) [5].     

Από το έτος 1990 µέχρι και το 2000, αναβαθµίστηκε η τεχνολογία των 

συστηµάτων της πρώτης γενιάς, µε αποτέλεσµα να λειτουργήσουν τα οργανωµένα 

πλέον κυτταρικά συστήµατα κινητής τηλεφωνίας (cellular mobile 

radiocommunication systems)  δεύτερης γενιάς. Το χαρακτηριστικό των συστηµάτων 

αυτών είναι η πολύ-ιεραρχική λειτουργική δοµή τους, η υψηλή χωρητικότητα τους 

από πλευρά εξυπηρέτησης χρηστών, η δυναµική διαχείριση του ραδιο-φάσµατος των 

συχνοτήτων και το κυτταρικό πρότυπο επαναχρησιµοποίησης των συχνοτήτων 

(frequency re-use pattern).  Τα συστήµατα αυτά είναι το DECT, GSM, DCS-1800, 

ERMES, TETRA και το TFTS. Τα συστήµατα δεύτερης γενιάς λειτουργούν σε 

συχνότητες υψηλότερες από αυτές των συστηµάτων πρώτης γενιάς (π.χ το σύστηµα 

GSM λειτουργεί στην περιοχή των 900 MHz και το σύστηµα DCS-1800 λειτουργεί 

στην περιοχή των 1800 MHz) [7].  

Το GSM σύστηµα είναι ένα TDMA ραδιο-σύστηµα µε µπάντες φορέα που 

έχουν εύρος  200 KHz.  Κάθε µπάντα περιλαµβάνει 8 χρονοθυρίδες. Το σύστηµα 

αυτό είναι σύστηµα µεταγωγής κυκλώµατος (circuit switched), όπου ένα 

αποκλειστικό slot είναι αφιερωµένο σε κάθε επικοινωνία φωνής έτσι ώστε το µέγιστο 

8 συνδροµητές µπορούν να εξυπηρετηθούν από µια µπάντα φορέα. Στο GSM, οι 

ραδιο-συχνότητες που χρησιµοποιούνται για µπάντες φορέα µπορούν να 

ξαναχρησιµοποιηθούν µεταξύ των κελιών, αρκεί τα κελιά αυτά να µην είναι 

πλευρικά. 

 

Συστήµατα κινητής τηλεφωνίας 2,5
ης

 γενίας 

 Τα συστήµατα 2
ης

 γενιάς προσφέρουν βασικές υπηρεσίες µεταφοράς 

δεδοµένων µε περιορισµένη χωρητικότητα αφού ένα µόνο κανάλι φωνής 
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χρησιµοποιείται για µεταφορά δεδοµένων. Μόνο ένα ασύρµατο slot αφιερώνεται 

στην µεταφορά δεδοµένων και επιπλέον η χρέωση που ακολουθείται είναι µε βάση 

τον χρόνο και όχι µε βάση την ποσότητα των δεδοµένων που µεταφέρθηκαν.  Για 

αυτούς τους λόγους, κατασκευάστηκε η µεταφορά δεδοµένων µεταγωγής 

κυκλώµατος υψηλής ταχύτητας (high-speed circuit switched data HSCSD), κατά την 

οποία πολλά slots είναι διαθέσιµα για µία µεταφορά δεδοµένων. Αυτό σηµαίνει ότι 

επιπλέον slots δεν θα είναι διαθέσιµα για φωνητική κλήση για όσο διάστηµα διαρκεί 

η µεταφορά δεδοµένων. 

Για να προσφερθεί καλύτερη υποστήριξη στις υπηρεσίες δεδοµένων, 

αναπτύχθηκε η υπηρεσία γενικού ραδιο-πακέτου (general packet radio service  

GPRS). Αυτό είναι ένα σύστηµα µεταφοράς πακέτων που υπερκαλύπτει το GSM και 

συνεργάζεται µε εξωτερικά δίκτυα πακέτων δεδοµένων όπως είναι το internet.    

Τα δύο παραπάνω συστήµατα θεωρούνται συστήµατα 2,5 γενιάς (2,5 G) αφού 

είναι κάτι ανάµεσα σε δίκτυα γενιάς 2 G και 3 G [5] 

 

Σχήµα 1.3.α   GSM δίκτυο κυκλώµατος και GPRS δίκτυο πακέτου 
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1.4     Συστήµατα κινητής τηλεφωνίας 3
ης

 γενιάς 

 

Από το έτος 2000 µέχρι το 2010, λειτουργούν τα κυτταρικά συστήµατα τρίτης 

γενιάς. Η ανάγκη για υψηλότερη χωρητικότητα, γρηγορότερους ρυθµούς µετάδοσης 

δεδοµένων και καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας (Quality of service, QoS) οδήγησε στην 

ανάγκη εξέλιξης των ήδη υπαρχόντων συστηµάτων και την εισαγωγή των 

συστηµάτων τρίτης γενιάς. Ο στόχος της ευρωπαϊκής ένωσης ήταν να δηµιουργήσει 

τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές των νέων αυτών συστηµάτων, ώστε να 

διαχειρίζονται αξιόπιστα και σε πραγµατικό χρόνο τις υπηρεσίες πολυµέσων 

(multimedia). Τα κύρια χαρακτηριστικά των συστηµάτων 3G, ονοµαζόµενα και ως 

IMT-2000 είναι : παγκόσµια χρήση, χρήση για όλες τις εφαρµογές κινητής 

τηλεφωνίας, υποστήριξη µεταγωγής πακέτου και µεταγωγής κυκλώµατος για την 

µετάδοση δεδοµένων, προσφορά ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων µεγαλύτερη των 

2Mbps, προσφορά υψηλής εκµετάλλευσης του φάσµατος συχνοτήτων. Τα νέα αυτά 

συστήµατα είναι το UMTS, MBS και WLANSs [7] [5].  

Η πλειοψηφία των στάνταρς που υπάρχουν σχετικά µα τα συστήµατα τρίτης 

γενιάς είναι βασισµένα στο CDMA ευρείας µπάντας (W-CDMA). Το σύστηµα 

CDMA (Code Division Multiple Access) βασίζεται σε µια λογική κατά την οποία   

χρησιµοποιεί διαφορετικούς κώδικες προς την εξυπηρέτηση διαφορετικών χρηστών. 

Το W-CDMA είναι ευρέως γνωστό και ως UMTS (Universal Mobile 

Telecommunications Systems). Αυτά τα συστήµατα επεξεργάζονται από τους 

αυθεντικούς υποστηρικτές του GSM και διαχειρίζονται από το 3GPP (Third 

Generation Partnership Project).   

       Τα κυψελωτά δίκτυα τρίτης γενιάς εξυπηρετούν ταχύτητες µεταφοράς 

δεδοµένων από εκατοντάδες Kbps έως και 2Mbps σε σταθερά/ νοµαδικά 

περιβάλλοντα. To UMTS χρησιµοποιεί έναν φορέα καναλιού 5 MHz για να πετύχει 

αυτούς  τους υψηλούς ρυθµούς δεδοµένων και την αυξηµένη χωρητικότητα, κάτι που 

είναι πολύ µεγαλύτερο από το 1.23 MHz πλάτος φορέα που χρησιµοποιούν  τα δίκτυα 

2
ης

 γενιάς. Επιπλέον, αντίθετα µε τα συστήµατα προηγούµενων γενιών, ένα από τα 

καινούργια στοιχεία που περιλαµβάνεται στα δίκτυα 3
ης

 γενιάς είναι η διαβεβαίωση 

για την ποιότητα της υπηρεσίας (QoS). Κινητοί συνδροµητές οι οποίοι πληρώνουν 

για υπηρεσίες δεδοµένων περιµένουν από το δίκτυο ρυθµούς µετάδοσης όχι λιγότερο 

από αυτούς που έχουν συµφωνηθεί [5].           
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Σχήµα 1.3.β   UMTS δίκτυο πακέτου και  κυκλώµατος 

 

1.5     Συστήµατα κινητής τηλεφωνίας 4
ης

 γενιάς 

 

Από το 2010 και µετά, αρχίζουν και κάνουν πολύ αισθητή την παρουσία τους 

τα δίκτυα 4
ης

 γενιάς. Τα δίκτυα 4G βασίζονται στην νέα τεχνολογία Long Term 

Evolution (LTE) και µπορούν να «κατεβάσουν» δεδοµένα θεωρητικά µε ταχύτητα 

περί τα 100 megabits ανά δευτερόλεπτο, περίπου δέκα φορές περισσότερα από τα πιο 

γρήγορα δίκτυα 3G. Η τεχνολογία LTE έχει αναπτυχθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

µπορεί να «πατήσει» πάνω στα υφιστάµενα δίκτυα 3G, διευκολύνοντας τις εταιρίες 

κινητής τηλεφωνίας να αναβαθµίσουν το σύστηµά τους. 

Η µεγάλη διαφορά ανάµεσα στα δίκτυα τέταρτης γενιάς και στα προηγούµενα 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι καταργούνται πλέον οι κυψέλες και χρησιµοποιείται ένας 

µεγάλος αριθµός αναµεταδοτών (έξυπνες κεραίες). Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουµε 

την ελαχιστοποίηση των διαλείψεων και την εξασθένιση του σήµατος που 
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“ταλαιπωρούν”  τους χρήστες λόγω της µακρινής τοποθέτησης των σταθµών βάσης 

από αυτούς. 

Οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί µέσω των στάνταρς (standards) για τα δίκτυα 

κινητής τηλεφωνίας 4
ης

 γενιάς έχουν σαν µέγιστη ταχύτητα τα 100 Mbits/s για 

επικοινωνίες µε υψηλή κινητικότητα (όπως τραίνα και αυτοκίνητα) και 1 Gbits/s για 

επικοινωνία χαµηλής κινητικότητας (όπως πεζοί και σταθεροί χρήστες). Ένα 

σύστηµα 4
ης

 γενιάς αναµένεται να παρέχει µία ασφαλή βασισµένη ολόκληρη σε IP 

λύση σε ασύρµατα modems, smartphones, και άλλες κινητές συσκευές. Τα 

συστήµατα αυτά παρουσιάζουν µια µεγάλη άνθηση και αναµένεται να επικρατήσουν 

στα επόµενα χρόνια [8].   
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2.    ΤΟ GSM ∆ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια περιγραφή των κυψελωτών δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας GSM και αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στην παρ. 2.1 

παρουσιάζεται η κυτταρική ιδέα πάνω στην οποία δοµείται ολόκληρο το δίκτυο 

GSM. Η αρχιτεκτονική του δικτύου αυτού αναλύεται στην παρ. 2.2 και στην επόµενη 

παράγραφο προβάλλονται µία προς µία οι ταυτότητες του εξοπλισµού και των 

συνδροµητών του δικτύου GSM. H παρ. 2.4 παρουσιάζει τις διεπαφές που υπάρχουν 

ανάµεσα στα διάφορα µέρη του δικτύου καθώς και τα πρωτόκολλα τα οποία 

χρησιµοποιούν για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους. Τέλος, στην  παρ 2.5 γίνεται µία 

γενική παρουσίαση των κυριότερων λειτουργιών ενός GSM δικτύου.  

 

2.1      Κυτταρική ιδέα 

 

Σύµφωνα µε την τεχνολογία της συµβατικής κινητής τηλεφωνίας, η 

ηλεκτροµαγνητική κάλυψη µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής, απαιτούσε 

την χρήση ενός απλού σταθµού ποµποδέκτη (transceiving station) ο οποίος 

τοποθετείτο  σε ένα κατάλληλο ύψωµα, ανάλογα µε την ιδιοµορφία του γεωγραφικού 

ανάγλυφου της περιοχής. Η υψοµετρική στάθµη της θέσης του ποµποδέκτη, ήταν 

απαραίτητη προϋπόθεση αφενός για την κάλυψη της υπό εξυπηρέτησης περιοχής και 

αφετέρου για την υψηλή στάθµη του λαµβανοµένου, από τις κινητές µονάδες, 

σήµατος (αξιόπιστη στάθµη του λόγου σήµατος προς θόρυβο (SNR). Το διάγραµµα 

ακτινοβολίας της κεραίας του σταθµού ήταν παν-κατευθυντικό.  

Σαν ένα παράδειγµα, ένας τυπικός ποµποδέκτης µπορούσε να καλύψει µια 

περιοχή ακτίνας 32 – 40 km  µε κέντρο αναφοράς τον  ποµποδέκτη. Αν η στάθµη του 

σήµατος στον ραδιο-δίαυλο λειτουργίας ήταν αρκετά χαµηλή, για αποστάσεις 

µεγαλύτερες των 40 km, τότε αυτή ήταν αρκετή για να προκαλέσει σηµαντικές 

παρεµβολές σε άλλα συστήµατα κινητών επικοινωνιών, τα οποία λειτουργούσαν στις 

ίδιες συχνότητες και βρίσκονταν σε απόσταση από 95 έως 160 km από τον 

συγκεκριµένο ποµποδέκτη.  Εποµένως, οι ποµποδέκτες οι οποίοι διαχειρίζονται τις 

ίδιες συχνότητες και βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας ο ένας από τον άλλον, θα 
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µπορούσαν να εξυπηρετούν τις κινητές µονάδες µέσα σε µία ακτίνα δράσης περίπου 

30 km, εµφανίζοντας την ελάχιστη δυνατή στάθµη παρεµβολής. Σύµφωνα µε την 

φιλοσοφία της συµβατικής κινητής τηλεφωνίας, οι κινητές µονάδες βρίσκονται κοντά 

στο ηλεκτροµαγνητικό πεδίο δράσης του ποµποδέκτη από τον οποίο εξυπηρετούνται, 

παρά στην ενεργό περιοχή άλλου ποµποδέκτη.     

Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στην ανάπτυξη των δύο παρακάτω θεµελιωδών 

εννοιών, πάνω στις οποίες βασίζεται η κυτταρική ιδέα και υποστηρίζονται και από τις 

αντίστοιχες τεχνικές : 

 

Επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων (Frequency Reuse). 

 

  Η έννοια αυτή αναφέρεται στην δυνατότητα χρησιµοποίησης ραδιο-διαύλων 

οι οποίοι έχουν τις ίδιες συχνότητες φορέα, και είναι καταχωρηµένοι σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιοχές κάλυψης µε επαρκή απόσταση µεταξύ τους, ώστε να µην 

δηµιουργούνται συνθήκες εµφάνισης συγκαναλικής παρεµβολής. Η φιλοσοφία 

σχεδιασµού των κυψελωτών δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι η εξής : αντί να 

καλυφθεί ηλεκτροµαγνητικά µια ολόκληρη γεωγραφική περιοχή µόνο µε ένα σταθµό 

ποµποδέκτη υψηλής ισχύος εκποµπής και ευρισκόµενου σε υψηλή υψοµετρική θέση, 

όπως γινόταν µε τα συµβατικά συστήµατα, ο παροχέας τοποθετεί ένα δίκτυο σταθµών 

ποµποδεκτών µε µικρότερη ισχύ εκποµπής και σε συγκεκριµένες θέσεις, προκειµένου 

να καλυφθεί ηλεκτροµαγνητικά η ίδια γεωγραφική περιοχή.  Η γεωγραφική περιοχή 

που θα καλύπτει το κυψελωτό σύστηµα κινητής τηλεφωνίας διαιρείται σε 

γεωγραφικούς τοµείς οι οποίοι ονοµάζονται «κύτταρα». Σε κάθε γεωγραφικό κύτταρο 

τοποθετείται ένας σταθερός ποµποδέκτης, ο οποίος ελέγχει τις τηλεπικοινωνιακές 

δραστηριότητες των κινητών χρηστών της ενεργού περιοχής δράσης του.    

 Στο σχήµα 2.1.α φαίνεται ένας κυτταρικός χάρτης γεωγραφικής κάλυψης. Τα 

κύτταρα επισηµαίνονται µε διαφορετικό νούµερο και το καθένα εξυπηρετείται µε ένα 

διαφορετικό σύνολο συχνοτήτων λειτουργίας, προκειµένου να αποφευχθούν 

προβλήµατα παρεµβολών. Τα κύτταρα µε το ίδιο ψηφίο εξυπηρετούν το ίδιο σύνολο 

συχνοτήτων. Παρατηρείστε ότι τα κύτταρα π.χ µε το νούµερο 1 (Frequency 1),  

χρησιµοποιούν το ίδιο σύνολο συχνοτήτων, και πληρούν τις προϋποθέσεις για την 

µεταξύ τους απόσταση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εµφάνισης της 

συγκαναλικής παρεµβολής. 
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Σήµα 2.1.α  Επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων σε κυψελωτά δίκτυα 

 

Η χωρητικότητα του συστήµατος από πλευράς εξυπηρέτησης χρηστών, 

εξαρτάται από τον αριθµό των διαθέσιµων συχνοτήτων σε κάθε κύτταρο και από τον 

αριθµό των κυττάρων κάλυψης της συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής. 

 

Κυτταρική διάσπαση (Cell Splitting)    

 

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου να αντιµετωπιστεί το 

πρόβληµα της αύξησης της τηλεπικοινωνιακής κίνησης και προφανώς η αντίστοιχη 

αύξηση των χρηστών σε µία συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή. Να σηµειωθεί ότι 

εάν C είναι ο συνολικός αριθµός των διαθέσιµων συχνοτήτων λειτουργίας του 

συστήµατος, τότε λαµβανοµένου υπόψιν του συνολικού αριθµού των κυττάρων N,  ο 

αντίστοιχος αριθµός των συχνοτήτων λειτουργίας σε κάθε κύτταρο (στα πλαίσια του 

οµοιόµορφου καταµερισµού των ραδιο-συχνοτήτων ανά κύτταρο) είναι S=C/N. 

Εποµένως το σύνολο των συχνοτήτων που αντιστοιχεί σε κάθε κύτταρο, 

περιέχει S συχνότητες. Η λειτουργία του συστήµατος σε ώρες αιχµής, πολλές φορές 

είναι προβληµατική και η ανωτέρω συχνότητες δεν επαρκούν για την διεκπεραίωση 

των τηλεπικοινωνιακών αναγκών τις περιοχής. Τότε είναι απαραίτητο να 

ενεργοποιηθεί δυναµικά η διαδικασία (τεχνική) της κυτταρικής διάσπασης. 

Γενικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τεχνικές της Επαναχρησιµοποίησης των 

Συχνοτήτων και της Κυτταρικής ∆ιάσπασης, είναι βασικά εργαλεία για την 
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εξυπηρέτηση µεγάλου αριθµού κινητών συνδροµητών, λαµβανοµένου υπόψη του 

περιορισµένου αριθµού των διαθέσιµων συχνοτήτων λειτουργίας [7].       

            

2.2      Αρχιτεκτονική του GSM 

 

Ο καλύτερος τρόπος για να δηµιουργήσει κάποιος ένα διαχειρίσιµο σύστηµα 

επικοινωνιών είναι το χωρίσει σε διάφορα υποσυστήµατα τα οποία αλληλεπιδρούν 

µεταξύ τους χρησιµοποιώντας συµφωνηµένες  διεπαφές και πρωτόκολλα. Το GSM 

κυψελωτό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας χωρίζεται σε 3 οµάδες : στον κινητό σταθµό 

(κινητή συσκευή που χρησιµοποιεί ο κάθε συνδροµητής), τα υποσύστηµα σταθµού 

βάσης (Base Station Subsystem BSS) και το υποσύστηµα δικτύου. 

 

 

Σχήµα 2.2.α  Βασικά τµήµατα του GSM δικτύου 

Κινητός Σταθµός (Mobile Station MS) 

 

Το πιο γνωστό µέρος των κυψελωτών δικτύων είναι ασφαλώς ο κινητός σταθµός 

(MS). Υπάρχουν διάφορα είδη κινητών σταθµών ανάλογα µε την ισχύ τους και τις 

εφαρµογές.  Υπάρχουν «σταθεροί» κινητοί σταθµοί ο οποίοι είναι µόνιµα 

εγκατεστηµένοι µέσα σε αυτοκίνητα και έχουν µεγαλύτερη ισχύ σε σχέση µε 

κινητούς σταθµούς τσάντας ή  χεριού. Με την εισαγωγή των κινητών δεύτερης γενιάς 
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(φάσης)  το 1993, τα κινητά έγιναν ολοένα και πιο θελκτικά λόγω του πολύ µικρού 

µεγέθους τους και των πολλών εφαρµογών τους. 

 

Υποσύστηµα Σταθµού Βάσης (Base Station Subsystem BSS) 

 

Το υποσύστηµα αυτό αποτελείται από τον ελεγκτή σταθµού βάσης (Base Station 

Controller BSC) και το ποµποδέκτη σταθµού βάσης (Base Station Transceiver BTS). 

 

• Ο ποµποδέκτης σταθµού βάσης (Base Station Transceiver BTS) 

χρησιµοποιεί µια σειρά από ποµπούς µε σκοπό να συνδέσει τους κινητούς 

σταθµούς µε το κυψελωτό δίκτυο. Οι λειτουργίες των ποµπών αυτών 

περιλαµβάνουν κωδικοποίηση/ αποκωδικοποίηση καναλιού όπως και 

κρυπτογράφηση/ αποκρυπτογράφηση. Το BTS αποτελείται από ποµποδέκτες, 

κεραίες κ.τ.λ και είναι συνήθως εγκατεστηµένος στο κέντρο του κάθε 

κυττάρου. Η ισχύς εκποµπής του καθορίζει και το µέγεθος του κυττάρου το 

οποίο θα εξυπηρετήσει.  Ένα BTS µπορεί να περιέχει από 1 έως 16 

ποµποδέκτες όπου κάθε ένας αντιπροσωπεύει και µια διαφορετική ραδιο-

συχνότητα. 

• Ο ελεγκτής σταθµού βάσης (Base Station Controller BSC) παρακολουθεί 

και ελέγχει µια οµάδα από BTS, ο αριθµός των οποίων εξαρτάται από τον 

κατασκευαστή και κυµαίνεται από µερικές δεκάδες έως µερικές εκατοντάδες 

BTS. Οι βασικές λειτουργίες ενός BSC είναι η διαχείριση των συχνοτήτων, ο 

έλεγχος των BTS και η συντήρηση των κλήσεων. Το υλικό των BSC µπορεί 

να βρίσκεται είτε στα BTS, είτε να είναι µόνο του είτε ακόµα και στο MSC. 

Οι κινητοί σταθµοί περιοδικά στέλνουν µία αναφορά µε την ισχύ του 

λαµβανόµενου σήµατος κάθε 480 ms προς το BSC. Σύµφωνα µε αυτήν την 

πληροφορία, τo BSC αποφασίζει να ξεκινήσει µεταγωγή προς αλλό κύτταρο, 

αλλάζει την ισχύ των ποµποδεκτών του BTS κ.τ.λ     

Υποσύστηµα δικτύου 

 

Το υποσύστηµα δικτύου αποτελείται από πολλούς κόµβους οι οποίοι όλοι µαζί 

δηµιουργούν τον πυρήνα του κυψελωτού δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM (Core 

Netwotk) . Οι κόµβοι αυτοί αναλύονται ένας προς ένας παρακάτω : 

 



Κεφ. 2                                                                                                Το GSM δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 16

• Το Κέντρο Μεταγωγής Κινητής Τηλεφωνίας (Mobile Switching Center 

MSC) είναι το κυριότερο µέρος του συστήµατος GSM. Μέσα σε αυτόν τον 

κόµβο γίνεται ολόκληρη η µεταγωγή της τηλεπικοινωνιακής κίνησης που 

εξυπηρετεί το δίκτυο. Οι βασικές του λειτουργίες είναι : η εγγραφή 

(registration), ο έλεγχος της αυθεντικότητας του κινητού σταθµού 

(authentication), η ενηµέρωση της τρέχοντος θέσης του κινητού σταθµού 

(location update), οι µεταγωγές (handovers), η δροµολόγηση των κλήσεων 

κ.τ.λ. Εάν ο MSC κόµβος έχει και δυνατότητα επικοινωνίας µε άλλα δίκτυα, 

τότε ονοµάζεται Gateway MSC (GMSC). 

• O Home Location Register (HLR) κόµβος είναι µια βάση δεδοµένων που 

αποθηκεύει την ταυτότητα και τις πληροφορίες που αντιστοιχούν σε κάθε 

συνδροµητή του δικτύου. Αυτές οι πληροφορίες µπορεί να είναι µόνιµες όπως 

ο διεθνής αριθµός του κινητού συνδροµητή (International Mobile Subscriber 

Identity IMSI), ο τηλεφωνικός αριθµός του συνδροµητή (MSISDN), το κλειδί 

αυθεντικότητας (authentication key), υπηρεσίες που υποστηρίζει ο 

συνδροµητής κ.τ.λ. Επίσης ο HLR κόµβος αποθηκεύει και προσωρινές 

πληροφορίες όπως ο τρέχον MSC κόµβος µέσα στο οποίον είναι 

εγγεγραµµένος ο κινητός συνδροµητής την κάθε χρονική στιγµή, τους 

αριθµούς στους οποίους πρέπει να προωθηθεί η κλήση σε περίπτωση 

προώθησης κλήσης, τις µεταβατικές παραµέτρους για αυθεντικότητα και 

κρυπτογράφηση κ.α. Ένας HLR  κόµβος µπορεί να εξυπηρετήσει πολλούς 

MSC κόµβους. 

• O Visitor Location Register VLR κόµβος βρίσκεται ουσιαστικά µέσα στο 

MSC κόµβο και είναι µια αντίστοιχη βάση δεδοµένων, όπως ο HLR κόµβος,  

στην οποία αποθηκεύονται  προσωρινά δεδοµένα  µόνο για τους κινητούς 

συνδροµητές ο οποίοι είναι εγγεγραµµένοι την τρέχουσα στιγµή στο MSC 

κόµβο.  Περιέχει την τρέχουσα τοποθεσία του κινητού σταθµού και 

επιλεγµένες πληροφορίες διαχείρισης που έχει πάρει από τον HLR κόµβο και 

που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της κλήσης και για τις υπηρεσίες που 

έχει πρόσβαση ο συνδροµητής.    

• Το κέντρο αυθεντικότητας (Authentication Center AUC)  είναι µία 

προστατευµένη βάση δεδοµένων που διατηρεί ένα αντίγραφο του µυστικού 

κλειδιού της SIM κάρτας του κάθε συνδροµητή, το οποίο χρησιµοποιείται για 
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να εκτελεστεί η λειτουργία ελέγχου αυθεντικότητας και κρυπτογράφησης στο 

ραδιοκανάλι. Συνήθως ο κόµβος αυτός βρίσκεται κοντά στον HLR κόµβο. 

• Ο Equipment Identity Register (EIR) κόµβος είναι και αυτός µια βάση 

δεδοµένων που περιέχει την λίστα όλων τον έγκυρων συσκευών των 

συνδροµητών του δικτύου, όπου κάθε συσκευή αναγνωρίζεται από το δικό της 

αποκλειστικό αριθµό IMEI (International Mobile Equipment Identity). Ο EIR 

κόµβος χωρίζεται σε τρεις λίστες : 

- Λευκή λίστα (white list) : για όλα τα καλά κινητά 

- Μαύρη λίστα (black list) : για όλα τα κακά η κλεµµένα κινητά 

- Γκρίζα λίστα (grey list) :  για όλα τα αβέβαια κινητά  

 

Κέντρο λειτουργίας και συντήρησης (Operation and maintenance Center OMC) 

 

Ο OMC κόµβος είναι ένα σύστηµα διοίκησης που ελέγχει τα διάφορα GSM 

λειτουργικά µπλοκς. Ο κόµβος αυτός δίνει την δυνατότητα στο διαχειριστή του 

δικτύου να συντηρήσει και να ρυθµίσει το GSM δίκτυο. Μέσα από αυτό το κέντρο, ο 

διαχειριστής µπορεί να έχει πρόσβαση και στον MSC κόµβο και στα BSCs, να 

χειριστεί λάθη και να ελέγξει το τηλεπικοινωνιακή κίνηση του δικτύου [9] [10].  

 

2.3     Ταυτότητες του εξοπλισµού και των συνδροµητών 

 

Υπάρχουν αρκετές διαφορετικές ταυτότητες, οι οποίες ενσωµατώνονται στο 

πρότυπο του GSM, για να παρέχουν ευελιξία ενώ είναι δυνατόν να διατηρείται ένα 

επίπεδο ασφάλειας.  Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες από αυτές : 

 

Subscriber Identity Module (SIM) 

 

Η κάρτα SIM, όπως κοινώς λέγεται, προσδίδει στην κινητή συσκευή µια ταυτότητα. 

Χωρίς την SIM ο κινητός σταθµός δεν µπορεί να λειτουργήσει.  Πρόκειται για µία 

έξυπνη κάρτα ο οποία εισάγεται στο κινητό για να παρέχει πληροφορία σχετικά µε 

τον εκάστοτε συνδροµητή. ∆ηλαδή η κάρτα SIM χαρακτηρίζει τον συνδροµητή µέσα 

στο δίκτυο. Επίσης η κάρτα αυτή περιέχει και µια µικρή µνήµη οπότε και ο 

συνδροµητής µπορεί να αποθηκεύει τηλεφωνικούς αριθµούς, µηνύµατα κ.α.  
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International Mobile Equipment Identity  (IMEI) 

 

Η διεθνής ταυτότητα του εξοπλισµού της συσκευής (IMEI) είναι ένας 

δεκαπενταψήφιος αριθµός που χρησιµοποιείται για να αναγνωρίζει την συσκευή. 

Περιέχει πληροφορίες για τον κατασκευαστή, την χώρα κατασκευής καθώς επίσης 

και τον τύπο της έγκρισης. Τοποθετείται στην συσκευή κατά την διάρκεια της 

κατασκευής του και ελέγχεται όταν η συσκευή προσπαθεί να εισέλθει στο δίκτυο. Η 

ιδέα της δηµιουργίας του IMEI είναι να ελέγχεται η ταυτότητα της συσκευής σε κάθε 

εγγραφή ή κλήση και, ανάλογα µε το IMEI, να απαγορεύεται η να επιτρέπεται η 

πρόσβαση του κινητού στο δίκτυο. 

 

International Mobile Subscriber Identity  (IMSI) 

 

Η διεθνής ταυτότητα συνδροµητή  κινητής  τηλεφωνίας (IMSI) είναι ένας    

δεκαπενταψήφιος αριθµός, ο οποίος περιλαµβάνεται στην κάρτα SIM και εντοπίζεται 

ο χρήστης από τον διαχειριστή δικτύου. Επιτρέπει στον διαχειριστή να συνδέσει τον 

τηλεφωνικό αριθµό και τον συνδροµητή. Το νούµερο περιλαµβάνει ένα κώδικα 

ταυτότητας για να επιτρέπει στην συσκευή να µπορεί να είναι αναγνωρίσιµη 

παγκοσµίως. 

 

Temporary Mobile Subscriber Identity  (TMSI) 

 

Η προσωρινή ταυτότητα κινητού συνδροµητή (TMSI) ανατίθεται από το δίκτυο 

δυναµικά στον συνδροµητή µε σκοπό να αποφευχθεί η χρησιµοποίηση του IMSI στον 

ραδιοδίαυλο (στον αέρα). Έτσι το TMSI αντικαθιστά το IMSI προσωρινά και 

εποµένως παρέχεται µεγαλύτερη ασφάλεια στον συνδροµητή.  

 

MSISDN 

 

To MSISDN είναι ένα νούµερο που αναγνωρίζει έναν συνδροµητή µέσα σε ένα 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Είναι διαφορετικό από το IMSI αφού το IMSI έχει να 

κάνει µε την κάρτα SIM που εισάγεται στο κινητή συσκευή ενώ το MSISDN 

χρησιµοποιείται για να γίνει η δροµολόγηση των κλήσεων του συνδροµητή [10].   
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2.4      ∆ιεπαφές και πρωτόκολλα  

 

Τα σηµεία σύνδεσης των διαφορετικών τµηµάτων ενός κυψελωτού δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας GSM  αποτελούν τις διεπαφές του δικτύου. Επειδή τα επιµέρους  

τµήµατα αυτού του συγκεκριµένου δικτύου είναι αρκετά, το ίδιο πολλές είναι και οι 

διεπαφές µεταξύ τους. 

 

 

Σχήµα 2.4.α   ∆ιεπαφές GSM δικτύου 

 

Η κάθε διεπαφή µεταξύ διαφορετικών κόµβων είναι σαφώς ορισµένη και ορίζεται 

από προσυµφωνηµένα στάνταρς. Ο ακριβής προσδιορισµός των διεπαφών 

εξασφαλίζει επιτυχηµένη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των διαφορετικών κόµβων 

όπως επίσης δίνει την δυνατότητα σε διαφορετικούς κατασκευαστές να ασχοληθούν 

µε διαφορετικά τµήµατα του δικτύου. 

 

- Um interface είναι η ραδιο-διεπαφή, η επαφή του «αέρα» που χρησιµοποιείται για 

την επικοινωνία του κινητού σταθµού µε τον σταθµό βάσης (BTS/BSC). 
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- Abis interface είναι µια εσωτερική διεπαφή µέσα στο BSS που ενώνει το BSC και 

το BTS. Η διεπαφή αυτή επιτρέπει τον έλεγχο των ραδιο-συσκευών και την 

κατανοµή των ραδιο-συχνοτήτων µέσα στο BTS. 

- A interface χρησιµοποιείται για να παρέχει επικοινωνία µεταξύ του BSS και του  

MSC. Η διεπαφή µεταφέρει πληροφορίες µε σκοπό οι κινητές συσκευές που 

εξυπηρετούνται από το BSS να κατανεµηθούν σε  κανάλια, χρονοθυρίδες κ.τ.λ. 

Επίσης τα µηνύµατα που στέλνονται µέσω αυτής της διεπαφής εκτελούν και την 

λειτουργία της µεταγωγής (handover) µεταξύ των κελιών του δικτύου. 

- B interface ουσιαστικά δεν χρησιµοποιείται αφού η VLR είναι ενσωµατωµένη 

µέσα στον MSC κόµβο.     

- C interface βρίσκεται ανάµεσα στον HLR και στον G-MSC. Αυτή η διεπαφή 

χρησιµοποιείται όταν µια κλήση από ένα άλλο δίκτυο, π.χ σταθερής τηλεφωνίας, 

έχει σαν προορισµό έναν συνδροµητή του GSM δικτύου και του συγκεκριµένου 

MSC κόµβου.    

- D interface είναι η διεπαφή ανάµεσα στον MSC κόµβο  και στον HLR κόµβο. 

Χρησιµεύει στο να ανταλλάζονται δεδοµένα που έχουν σχέση µε την τοποθεσία 

του κινητού σταθµού και την διαχείριση του συνδροµητή. 

- E interface παρέχει την επικοινωνία µεταξύ δύο MSC κόµβων. 

- F interface χαρακτηρίζει την διεπαφή µεταξύ του MSC κόµβου και του EIR. Η 

επικοινωνία που συντελείται πάνω σε αυτήν την διεπαφή χρησιµοποιείται για να 

επιβεβαιωθεί το IMEI του συνδροµητή που θέλει να κάνει πρόσβαση στο δίκτυο 

[11]. 

 

Η αρχιτεκτονική του κυψελωτού  δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM  είναι 

δοµηµένη σε ένα πολύστρωµατικό µοντέλο πρωτοκόλλων όπως το µοντέλο του OSI. 

∆ύο άκρη προς άκρη οµότιµες οντότητες δύο διαφορετικών συστηµάτων 

επικοινωνούν µεταξύ του αυτόνοµα µέσω του αντίστοιχου πρωτοκόλλου.  Τα 

πρωτόκολλα των από κάτω επιπέδων προσφέρουν υπηρεσίες στα πρωτόκολλα των 

από πάνω επιπέδων. Ειδοποιήσεις στέλνονται από επίπεδο σε επίπεδο για να 

εξασφαλιστεί ότι έχει γίνει σωστή λήψη, εκποµπή και επεξεργασία της πληροφορίας. 

Η στοίβα πρωτοκόλλων που χρησιµοποιεί ένα κυψελωτό δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας GSM  φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα : 
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Σχήµα 2.4.β Στοίβα πρωτοκόλλων του δικτύου GSM 

 

MS πρωτόκολλα 

Το πρωτόκολλο σηµατοδοσίας στο GSM δίκτυο χωρίζεται σε τρία γενικά 

στρώµατα, ανάλογα µε την διεπαφή. 

 

• Στρώµα 1 : το φυσικό στρώµα (physical layer) , το οποίο χρησιµοποιεί τις 

δοµές καναλιού πάνω στην ραδιο-διεπαφή 

• Στρώµα 2 : το data-link στρώµα (data-link layer). Στο A interface, το MTP 

(message transger part), το 2
ο
 επίπεδο (Layer 2) της σηµατοδοσίας Νο7 (SS7) 

χρησιµοποιείται.   

• Στρώµα 3 : Αυτό το στρώµα διαιρείται σε επιµέρους υπο-στρώµατα : 

- ∆ιαχείριση ραδιο-πόρων (Radio Resource management RR) 

- ∆ιαχείριση κίνησης (Mobility Management MM) 

- ∆ιαχείριση σύνδεσης (Connection Management CM) 

 

MS προς BTS  πρωτόκολλα 

Το RR στρώµα παραβλέπει την αποκατάσταση της σύνδεσης  ανάµεσα στον 

κινητό σταθµό και τον MSC  κόµβο. Το RR  στρώµα ασχολείται µε την διαχείριση 

της RR συνεδρίας, η οποία είναι την χρονική στιγµή όπου γίνεται η διαµόρφωση των 

ραδιο-καναλιών. 
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 Το ΜΜ στρώµα είναι κατασκευασµένο πάνω από το RR στρώµα και 

χειρίζεται τις λειτουργίες που προκύπτουν από την κινητικότητα του συνδροµητή 

καθώς επίσης και θέµατα αυθεντικότητας και ασφάλειας.  

Το CM στρώµα είναι υπεύθυνο για την αποκατάσταση της κλήσης, διαχείριση 

συµπληρωµατικών υπηρεσιών, διαχείριση µηνυµάτων (sms), αποδέσµευση της 

κλήσης κ.α 

 

BSC πρωτόκολλα  

Αφού η πληροφορία µεταφερθεί από το BTS στο BSC, ένα διαφορετικό σετ 

από διεπαφές χρησιµοποιείται. Τα RR πρωτόκολλα είναι υπεύθυνα για τον 

προσδιορισµό και τον επαναπροσδιορισµό καναλιών τηλεπικοινωνιακής κίνησης 

ανάµεσα στο MS και το BSC. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν την αρχική 

πρόσβαση στο σύστηµα, το paging για κλήσεις προς τον καλούµενο (MT calls), την 

µεταγωγή της κλήσεως ανάµεσα σε δύο κελιά, έλεγχος ισχύος και τερµατισµός 

κλήσης. Τα RR πρωτόκολλα παρέχουν τις διαδικασίες για την χρήση,  τον 

προσδιορισµό,  τον επαναπροσδιορισµό και τον τερµατισµό των GSM καναλιών. 

 

MSC πρωτόκολλα  

Στον MSC κόµβο, η πληροφορία µεταφέρεται πλέον από τα τρία στρώµατα του MTP  

πρωτοκόλλου (MTP1,MTP2,MTP3)  στην Α διεπαφή και αυτή η µετατροπή γίνεται 

στο BSC. Στο A interface, τα πρωτόκολλα του RR στρώµατος που χρησιµοποιούνται 

είναι  το BSSMAP και το DTAP. Μέσα στο υπόλοιπο core δίκτυο, ο MSC κόµβος 

αλληλεπιδρά µε τους  υπόλοιπους κόµβους  ανταλλάσοντας µηνύµατα µέσω 

πρωτοκόλλων µε σκοπό να εντοπίσει και να συνδέσει τους χρήστες µέσα στο δίκτυο 

[13]. 

 

2.5         Βασικές λειτουργίες  

 

Η βασικές λειτουργίες που χαρακτηρίζουν ένα κυψελωτό δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας GSM είναι οι ακόλουθες : 

 

• Ενεργοποίηση του κινητού (IMSI ATTACH) 

• Απενεργοποίηση του κινητού (IMSI DETACH) 



Κεφ. 2                                                                                                Το GSM δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

 23

• Ενηµέρωση θέσης (LOCATION UPDATE) 

• Ξεκινώντας µια κλήση (MO CALL) 

• Λαµβάνοντας µια κλήση (MT CALL) 

• Μεταγωγή (HANDOVER) 

 

Ενεργοποίηση κινητού  (IMSI ATTACH) 

Όταν το κινητό ενεργοποιηθεί, η πρώτη ενέργεια που εκτελεί είναι να εντοπίσει το 

BTS µε την µεγαλύτερη λαµβανόµενη ισχύ σήµατος. Αφού βρεθεί το κατάλληλο 

BTS, τότε το κινητό στέλνει το IMSI του στον MSC κόµβο. Ο MSC κόµβος 

ενηµερώνει τον HLR κόµβο και τα δεδοµένα του συνδροµητή αποθηκεύονται στην 

τοπική VLR.  Τέλος, ο MSC και ο HLR κόµβος ελέγχουν την αυθεντικότητα του 

κινητού. 

 

Απενεργοποίηση του κινητού (IMSI DETACH) 

Το κινητό ενηµερώνει τον MSC κόµβο ότι αρχίζει να απενεργοποιείται και ο HLR 

κόµβος αποθηκεύει την τελευταία τοποθεσία που βρίσκεται το κινητό. Η VLR 

διαγράφει ότι δεδοµένα έχει για τον συγκεκριµένο συνδροµητή και το κινητό 

απενεργοποιείται. 

 

Ενηµέρωση θέσης (LOCATION UPDATE) 

Το κινητό, είτε επειδή άλλαξε περιοχή είτε περιοδικά χωρίς κάποιο λόγο, ενηµερώνει 

τον MSC κόµβο για την ακριβή τοποθεσία του.  Ο MSC κόµβος ενηµερώνει την VLR 

για την νέα τοποθεσία ενώ αν το κινητό βγεί από το πεδίο εξυπηρέτησης ενός MSC 

τότε ενηµερώνεται και ο HLR κόµβος για την νέα τοποθεσία. 

 

Ξεκινώντας µια κλήση (MO CALL) 

Αρχικά το κινητό ζητάει πρόσβαση από το δίκτυο για να πραγµατοποιήσει µια κλήση. 

Το BSS εντοπίζει το είδος της κλήσης και κατανέµει πόρους στον κινητό για να 

µπορέσει να πραγµατοποιήσει την κλήση. Το δίκτυο εντοπίζει τον προορισµό της 

κλήσης  και δροµολογεί την σηµατοδοσία αντίστοιχα. 

 

Λαµβάνοντας µια κλήση (MT CALL) 
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Ένας συνδροµητής πληκτρολογεί το MSISDN νούµερο του τελικού συνδροµητή που 

επιθυµεί να καλέσει. Ο HLR κόµβος ενηµερώνει για τον τρέχοντα MSC κόµβο που 

βρίσκεται το κινητό εκείνη την χρονική στιγµή.  Η VLR αυτού του MSC κόµβου 

ενηµερώνει για την περιοχή που βρίσκεται ο συνδροµητής και το αντίστοιχο BSS 

προσπαθεί να επικοινωνήσει µε τον συνδροµητή. Ο συνδροµητής απαντάει οπότε και 

το BSS κατανέµει ραδιο-πόρους προς το κινητό σταθµό. 

 

Μεταγωγή (HANDOVER) 

Το κινητό, όπως κινείται, παρακολουθεί την ισχύ του σήµατος και την ποιότητα της 

κλήσης. Όταν αρχίζει και αποµακρύνεται από µία κεραία και πλησιάζει µια άλλη, 

τότε ο BSS ξεκινά την µεταγωγή. Η µεταγωγή γίνεται µε τέτοιον τρόπο που ο 

συνδροµητής δεν καταλαβαίνει κάτι κατά την διάρκεια της κλήσης του. Τελικά ο 

συνδροµητής εξυπηρετείται από το BSS που βρίσκεται πιο κοντά στο κινητό [14].    
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3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥ HLR 

ΚΟΜΒΟΥ 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται µε περισσότερη λεπτοµέρεια ο HLR κόµβος 

και περιγράφονται τα πρωτόκολλα που χρησιµοποιεί αυτός ο κόµβος. Στην παρ. 3.1 

γίνεται µια γενική περιγραφή του HLR κόµβου καθώς επίσης προβάλλονται και οι 

πολυάριθµες λειτουργίες τις οποίες επιτελεί.. Στην παρ. 3.2 γίνεται µια παρουσίαση 

της στοίβας πρωτοκόλλων που χρησιµοποιεί ο HLR κόµβος και αναλύεται το κάθε 

επιµέρους πρωτόκολλο. 

 

3.1 Ο HLR κόµβος 

3.1.1   Περιγραφή του  HLR κόµβου 

 

Ο ΗLR (Home Location Register) κόµβος είναι µια κεντρική βάση δεδοµένων 

η οποία αποθηκεύει λεπτοµέρειες για κάθε κινητό συνδροµητή ο οποίος είναι 

εξουσιοδοτηµένος να χρησιµοποιεί το GSM δίκτυο.  Ο HLR κόµβος µπορεί να 

υλοποιηθεί είτε ως ένας ξεχωριστός κόµβος του δικτύου ή να ενσωµατωθεί µέσα στον 

MSC/ VLR κόµβο ο οποίος τότε θα ονοµάζεται  MSC/ VLR/ΗLR κόµβος. Συνήθως ο 

HLR κόµβος αποτελεί ξεχωριστό κόµβο του δικτύου GSM (stand-alone HLR) οπότε 

και οι λειτουργίες του διαχωρίζονται από αυτές του MSC κόµβου. Ο MSC κόµβος 

διατηρεί τις λειτουργίες της µεταγωγής και ο HLR κόµβος ασχολείται µε διοικητικές 

εργασίες που σχετίζονται µε τους συνδροµητές. Για να είναι δυνατή η επεξεργασία 

µιας κλήσης ενός συνδροµητή, θα πρέπει οι σχετικές µε τον συνδροµητή πληροφορίες 

να µεταφερθούν από τον HLR κόµβο στον MSC /VLR κόµβο που επισκέπτεται 

εκείνη την στιγµή ο συνδροµητής. 

 Ο HLR κόµβος κατέχει µια πολύ κεντρική θέση µέσα σε ένα κυψελωτό 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM. O αριθµός των HLR κόµβων µέσα σε ένα δίκτυο 

εξαρτάται από τον αριθµό των συνδροµητών που είναι εγγεγραµµένοι στο δίκτυο 

αυτό. Συνήθως υπάρχει ένας HLR κόµβος µέσα σε όλο το δίκτυο GSM µε τον οποίο 

επικοινωνούν όλοι οι MSC/ VLR  κόµβοι προκειµένου να διαβάζουν πληροφορίες για 
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τον κάθε ένα συνδροµητή που ζητάει πρόσβαση και εξυπηρέτηση.  Στο σχήµα 3.1.1.α 

φαίνεται ο κεντρικός ρόλος του HLR κόµβου µέσα σε ένα δίκτυο GSM  καθώς επίσης 

και όλοι οι διαφορετικοί κόµβοι του δικτύου µε τους οποίους είναι συνδεδεµένος.     

 

 

Σχήµα 3.1.1.α   Ο HLR κόµβος µέσα σε ένα δίκτυο GSM 

 

Για µειωθεί το τηλεπικοινωνιακό φορτίο που εξυπηρετεί ο HLR κόµβος και συνεπώς 

να αποσυµφορηθεί, δηµιουργήθηκε η VLR η οποία βρίσκεται µέσα στον MSC κόµβο 

και υποστηρίζει τον HLR κόµβο, αποθηκεύοντας κάποια προσωρινά δεδοµένα και 

επεξεργάζοντάς τα τοπικά και χωρίς να επικοινωνεί µε τον HLR κόµβο. Εξαιτίας της 

κεντρικής λειτουργίας του HLR κόµβου και τις σηµαντικότητας των αποθηκευµένων 

δεδοµένων, είναι πολύ σηµαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσπάθεια στο να αποφευχθεί 

ένα πιθανό χάσιµο των δεδοµένων ή κάποια µη πρόσβαση στον κόµβο αυτόν. 

 

3.1.2   Λειτουργίες  του  HLR κόµβου 

 

              Σκοπός του HLR κόµβου είναι να συντηρεί ένα αρχείο για κάθε ένα από τους 

συνδροµητές που είναι εγγεγραµµένοι στο δίκτυο GSM. Οποιεσδήποτε αλλαγές 

γίνουν σε αυτά τα δεδοµένα, είτε από τον διαχειριστή του δικτύου είτε από τους 

συνδροµητές, θα πρέπει αµέσως να ενηµερωθεί ο HLR κόµβος και µετά θα 
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ενηµερωθεί και η VLR στην οποία βρίσκεται εκείνη την στιγµή ο συνδροµητής. Ο 

HLR κόµβος διατελεί πολλές λειτουργίες οι οποίες είναι ζωτικής σηµασίας για την 

γενικότερη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου. Στο Σχήµα 3.1.2.α παρουσιάζεται 

ένας χονδρικός διαχωρισµός των λειτουργιών αυτών. 

 

 

Σχήµα 3.1.2.α  Λειτουργίες µέσα στον HLR κόµβο 

 

Mobility Management λειτουργίες 

Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν λειτουργίες που έχουν να κάνουν µε την διαχείριση 

της κινητικότητας του κινητού συνδροµητή.  Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες : 

• Location Updating. Ο HLR κόµβος ενηµερώνεται ότι ο συνδροµητής     

ενεργοποίησε το κινητό του ή ότι άλλαξε γεωγραφική θέση και πλέον 

εξυπηρετείται από άλλον MSC κόµβο. 

• Location Cancellation. Ο Ο HLR κόµβος ενηµερώνεται  ότι ο συνδροµητής     

απενεργοποίησε το κινητό του ή ότι άλλαξε γεωγραφική θέση και πλέον δεν 

εξυπηρετείται από αυτόν τον  MSC κόµβο. 

• Restore Data. Ο MSC κόµβος ζητά από τον HLR κόµβο να του δώσει 

πληροφορίες για κάποιον συγκεκριµένο συνδροµητή 

• Insert Subscriber Data. Ο HLR κόµβος ενηµερώνει τον MSC/VLR όταν 

κάποιο δεδοµένο ενός συνδροµητή αλλάζει. 

• Purge MS. Ο MSC/VLR κόµβος ενηµερώνει τον HLR κόµβο ότι πρόκειται να 

διαγράψει έναν συνδροµητή από την VLR. 
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Call  Handling λειτουργίες 

Ο λειτουργίες αυτές αναφέρονται στον χειρισµό των κλήσεων που πραγµατοποιούν οι 

συνδροµητές.  Μερικές από αυτές είναι οι ακόλουθες : 

• Roaming Routing Determination.  Ο HLR  κόµβος αναλαµβάνει να πάρει το 

νούµερο περιαγωγής (roaming number) κατά την διάρκεια της 

αποκατάστασης  της κλήσης. 

• Provide Subscriber Info. Ο HLR στέλνει πληροφορία για τον συνδροµητή 

προς την VLR όπου ο συνδροµητής κάνει περιαγωγή κατά  την διάρκεια της 

αποκατάστασης  της κλήσης. 

 

Supplementary Services Related λειτουργίες 

Αυτήν η κατηγορία λειτουργιών του HLR κόµβου σχετίζεται µε την διαχείριση και 

την λειτουργία συµπληρωµατικών υπηρεσιών του δικτύου όπως προώθηση κλήσεως, 

αναµονή κλήσεως, τριµελής συνοµιλία κ.τ.λ. 

 

Authentication λειτουργίες 

Είναι λειτουργίες οι οποίες εκτελούν τον έλεγχο της αυθεντικότητας του κινητού 

συνδροµητή και της κρυπτογράφησης της επικοινωνίας, για να µπορεί το δίκτυο να 

είναι προστατευµένο από επίδοξους παράνοµους εισβολείς.  Μερικές από αυτές είναι 

οι ακόλουθες : 

• Authentication and Ciphering Data Handling.  Ο HLR κόµβος διαχειρίζεται 

και αποθηκεύει δεδοµένα που είναι σχετικά µε κρυπτογράφηση και έλεγχο 

αυθεντικότητας. 

• Authentication Data Request. Ο HLR κόµβος αποσπά τα κατάλληλα δεδοµένα 

(triplets) που χρειάζεται από τον AUC κόµβο ώστε να ελέγξει τον κινητό 

συνδροµητή για την αυθεντικότητά του.   

 

SMS λειτουργίες 

Στην κατηγορία αυτή των λειτουργιών, ο HLR κόµβος αναλαµβάνει και 

διεκπεραιώνει την αποστολή και λήψη γραπτών µηνυµάτων από συνδροµητή σε 

συνδροµητή. 
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Administrative and Analysis λειτουργίες 

Εδώ γίνεται η ανάλυση των διαφόρων ταυτοτήτων των συνδροµητών µε σκοπό την 

δροµολόγηση των κλήσεων καθώς επίσης και όλες οι διαδικασίες καταχώρησης και 

αποθήκευσης όλων των δεδοµένων σχετικά µε τον κάθε συνδροµητή. 

 

Redundancy λειτουργίες 

Αυτή είναι µια ειδική κατηγορία και αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε HLR κόµβος 

συνοδεύεται και από έναν εφεδρικό HLR κόµβο για να είναι δυνατή η συνεχής και 

αδιάλειπτη λειτουργία του δικτύου στην περίπτωση της µη λειτουργίας του ενός 

κόµβου. Υπάρχουν λειτουργίες στο HLR κόµβο όπου αντιγράφουν και συντηρούν 

δεδοµένα  συνδροµητών και στον εφεδρικό HLR κόµβο [15][16][17]. 

 

3.2 Πρωτόκολλα του HLR κόµβου  

 

O HLR κόµβος είναι δοµηµένος σε ένα πολυστρωµατικό µοντέλο 

πρωτοκόλλων όπως ακριβώς συµβαίνει κα µε τους άλλους κόµβους του κυψελωτού 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM . O HLR κόµβος δεν επικοινωνεί µε τα BTS και τα 

BSC (µε τον ραδιο-κοµµάτι του δικτύου) αλλά αποτελεί τµήµα του πυρήνα του 

δικτύου (core network) . Στο σχήµα 3.2.α φαίνονται οι κύριοι κόµβοι µε τους οποίους 

επικοινωνεί και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα.  

 

 

Σχήµα 3.2.α    ∆ιεπαφές και πρωτόκολλα του HLR κόµβου 
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Ουσιαστικά, το πρωτόκολλο επικοινωνίας µεταξύ του HLR κόµβου και των 

υπολοίπων κόµβων είναι το MAP  πρωτόκολλο. Σε αυτό το στρώµα µεταφέρεται η 

χρήσιµη σηµατοδοσία ώστε να εκτελεστούν οι λειτουργίες που αφορούν αυτόν τον 

κόµβο. Ο MSC και ο HLR κόµβος ανταλλάσουν MAP µηνύµατα µεταξύ τους µε 

σκοπό να µεταφέρουν ο ένας στον άλλον την κατάλληλη πληροφορία και να 

ολοκληρώσουν επιτυχώς τις διεργασίες που έχουν εκτελέσουν. 

 Σύµφωνα και µε το µοντέλο του OSI, κάτω από το MAP πρωτόκολλο 

υπάρχουν άλλα πρωτόκολλα (στοίβα πρωτοκόλλων) τα οποία αναλαµβάνουν να 

σταλεί το MAP µήνυµα στον σωστό προορισµό χωρίς σφάλµατα, καθυστερήσεις και 

λάθη.  Αυτή η στοίβα πρωτοκόλλων που χρησιµοποιείται από τον HLR κόµβο 

παρουσιάζεται στο σχήµα 3.2.β παρακάτω. 

 

 

Σχήµα 3.2.β Στοίβα πρωτοκόλλων στον HLR κόµβο 

 

Message Transfer Part (MTP) 

Το MTP πρωτόκολλο είναι το χαµηλότερου επιπέδου πρωτόκολλο και προσφέρει την 

αξιόπιστη µεταφορά της σηµατοδοσίας από τον έναν κόµβο του δικτύου  στον άλλον.  

Αυτήν την υπηρεσία την προσφέρει στους παραπάνω από αυτό χρήστες 

(πρωτόκολλα). Αντιπροσωπεύει τα τρία πρώτα στρώµατα του µοντέλου του OSI. 

Επίσης, όταν κάποιο πρόβληµα παρουσιάζεται, παίρνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 

διασφαλίσει ότι η σύνδεση θα παραµείνει ή να αποτρέψει την απώλεια δεδοµένων 

στην γραµµή.  

 

Signalling Connection Control Part (SCCP)    

To SCCP πρωτόκολλο χρησιµοποιεί τον MTP πρωτόκολλο που βρίσκεται από κάτω 

του . Σε αντίθεση µε το MTP, αναλαµβάνει την άκρη προς άκρη µετάδοση της 

πληροφορίας διαµέσου πολλών κόµβων και δικτύων. Επιπλέον, επιτρέπει τον 
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διαχωρισµό µεταξύ των πολλών εφαρµογών που βρίσκονται µέσα σε ένα κόµβο του 

δικτύου. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το SCCP διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : µε 

σύνδεση και χωρίς σύνδεση.   Στην υπηρεσία µε σύνδεση, πρώτα αποκαθίσταται η 

σύνδεση και µετά στέλνεται η πληροφορία διαµέσου της ήδη ορισµένης σύνδεσης 

(Σχήµα 3.2.γ), ενώ στην υπηρεσία χωρίς σύνδεση, η πληροφορία στέλνεται σε πακέτα 

και χωρίς να υπάρχει καµία αποκαταστηµένη σύνδεση.  

 

 

Σχήµα 3.2.γ  Υπηρεσία µε σύνδεση του SCCP 

 

Transaction Capabilities and Mobile Application Part (TCAP) 

To TCAP πρωτόκολλο χρησιµοποιεί το από κάτω στρώµα, το SCCP , για να 

εκτελέσει τις λειτουργίες του. Αυτό το πρωτόκολλο είναι το πιο σηµαντικό στην 

στοίβα πρωτοκόλλων του GSM ή σε οποιαδήποτε άλλο σύστηµα κινητής τηλεφωνίας 

διότι παρέχει στην κεντρική λειτουργία του δικτύου την δυνατότητα της περιαγωγής 

(roaming). To TCAP πρωτόκολλο δεν είναι περιορισµένο στο να χρησιµοποιείται 

µόνο για κινητές υπηρεσίες αλλά εφαρµόζεται και σε άλλες εφαρµογές όπως για 

πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και άλλες παρόµοιες λειτουργίες. Με αυτήν την 

έννοια, το TCAP είναι διαφορετικό σε σχέση µε τα προηγούµενα πρωτόκολλα. 

Επιτρέπει στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων, να 

προκαλούν υπηρεσίες και να µεταβάλλουν παραµέτρους. Την ίδια στιγµή, το ίδιο 

πρωτόκολλο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν πλατφόρµα για καθαρή µεταφορά 

δεδοµένων, όπως ένα inter-MSC Handover. 

 To TCAP ουσιαστικά υλοποιεί τα στρώµατα 4 έως 6 του OSI. Επιτρέπει την 

προσαρµογή µερικών µεταφραστικών λειτουργιών µέσα στο µήνυµα για να 

προσφέρει την δυνατότητα στους χρήστες της διεργασίας να συζητήσουν και να 
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συγχρονιστούν πάνω στο πρωτόκολλο εφαρµογής. Στο σχήµα 3.2.δ παρουσιάζεται η 

θέση του MAP και του TCAP πρωτοκόλλου µέσα στην στοίβα πρωτοκόλλων του 

δικτύου.     

 

 

Σχήµα 3.2.δ Θέση του MAP και TCAP µέσα στην στοίβα πρωτοκόλλων του 

δικτύου 

 

Mobile Application Part (MAP) 

To MAP πρωτόκολλο συνεργάζεται στενά µε το TCAP πρωτόκολλου που 

περιγράφτηκε προηγουµένως . Τα MAP µηνύµατα στέλνονται ανάµεσα στα MSCς 

και τις βάσεις δεδοµένων (HLR, AUC, EIR κ.τ.λ) και εξυπηρετούν διάφορες 

λειτουργίες όπως ο έλεγχος αυθεντικότητας, η περιαγωγή, η διαχείριση µόνιµων ή 

προσωρινών δεδοµένων κ.α. Το πρωτόκολλο αυτό µαζί µε το TCAP σχηµατίζουν το 

στρώµα 7 (στρώµα εφαρµογής) του µοντέλου του OSI. ‘Έχει διάφορες λειτουργίες 

όπως : Update Location, Roaming Number Provision, Insert/ Delete Subscriber Data 

κ.α. Το MAP πρωτόκολλο υπάρχει σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις, MAP version 1,  

MAP version 2, MAP version 3 και χρησιµοποιεί την υπηρεσία χωρίς σύνδεση που 

του προσφέρει το TCAP [18].   
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4. ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΣΕ GSM ∆ΙΚΤΥΑ 

 

Εισαγωγή 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια της συµφόρησης στα διάφορα 

συστήµατα και ειδικότερα στα κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM. Στην 

παρ. 4.1 περιγράφεται η συµφόρηση και τα αποτελέσµατά της. Στην παρ. 4.2 

παρουσιάζονται τα διάφορα είδη συµφόρησης που µπορεί να συναντήσει κανείς σε 

ένα δίκτυο GSM ενώ η παρ. 4.3 ασχολείται µε τις αιτίες που προκαλούν την 

συµφόρηση στο δίκτυο. Τέλος, οι τρόποι αντιµετώπισης του φαινόµενου της 

συµφόρησης στα GSM προβάλλονται στην παρ. 4.4.  

 

4.1 Γενικά για συµφόρηση δικτύου 

 

 Σε ένα δίκτυο δεδοµένων, συµφόρηση δικτύου συµβαίνει όταν µια σύνδεση, 

µια ζεύξη ή ένας κόµβος του δικτύου µεταφέρει ή διαχειρίζεται τόσα πολλά δεδοµένα 

που η ποιότητα της υπηρεσίας (Quality of service QoS) που προσφέρεται αρχίζει και 

εξασθενεί. Μερικά από τα τυπικά συµπτώµατα της συµφόρησης είναι καθυστέρηση 

σε ουρές, απώλεια πακέτων ή και απαγόρευση νέων συνδέσεων. Αποτέλεσµα όλων 

των παραπάνω είναι ότι το αυξανόµενο προσφερόµενο φορτίο µπορεί να οδηγήσει 

και σε µη αντίστοιχη αύξηση της απόδοσης (throughput)  του δικτύου ή ακόµα 

χειρότερα σε πραγµατική µείωση της [19]. 

 Στα κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM η βασική µετρική της 

απόδοσης του δικτύου είναι ο ρυθµός επιτυχηµένων κλήσεων (call success rate). Για 

να θεωρηθεί ένα τέτοιο δίκτυο καλό, ασφαλές, αξιόπιστο και µε συνεχή και 

αδιάλειπτη λειτουργία, τότε θα πρέπει αυτός ο ρυθµός να είναι κάτω από 2%. ∆ηλαδή  

o αριθµός των αποτυχηµένων κλήσεων θα πρέπει να είναι µικρότερος από το 2% του 

συνολικού αριθµού κλήσεων που πραγµατοποιούνται από την πλευρά των 

συνδροµητών. Η παραπάνω µετρική αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς στόχους 

των εταιριών κινητής τηλεφωνίας αφού από αυτό εξαρτάται η ικανοποίηση των ήδη 

υπαρχόντων συνδροµητών και η προσέγγιση των υποψήφιων νέων συνδροµητών. Η 

ποιότητα της υπηρεσίας και η αξιοπιστία της αφήνει ικανοποιηµένους και χρήστες 

και διαχειριστές. 
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  Το πρόβληµα της συµφόρησης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM είναι 

υψίστης σηµασίας και προτεραιότητας για τους διαχειριστές των δικτύων αυτών αφού 

οι επιπτώσεις µιας πιθανής εµφάνισης συµφόρησης δικτύου είναι πολλές και 

εγκυµονούν πολλούς κινδύνους για την οµαλή και αδιάλειπτη  λειτουργία ολόκληρου 

του δικτύου. Οι δύο πιο βασικές από αυτές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Μπλοκάρισµα αποκατάστασης νέων κλήσεων 

Η εµφάνιση υπερφόρτωσης σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας GSM συνεπάγεται 

αυτόµατα την απώλεια κλήσεων των συνδροµητών. Οποιοσδήποτε νέος συνδροµητής 

προσπαθήσει να πραγµατοποιήσει µια νέα κλήση αυτή θα απορριφθεί αφού το δίκτυο 

δεν θα είναι σε θέση να τον εξυπηρετήσει. Αυτό έχει να αποτέλεσµα ο ρυθµός 

επιτυχηµένων κλήσεων να µειώνεται σηµαντικά και η απόδοση του δικτύου να πέφτει 

κατακόρυφα. 

 

Γενικότερη δυσλειτουργία του δικτύου 

 Ένα δίκτυο το οποίο βιώνει µια συνεχή κατάσταση υπερφόρτωσης διατρέχει µεγάλο 

κίνδυνο δυσλειτουργίας και, σε σπάνιες περιπτώσεις, ακόµα και κατάρρευσης είτε 

κάποιου τµήµατός του είτε και ολόκληρου του δικτύου. Η υπερ-χρησιµοποίηση των 

πόρων του δικτύου µπορεί να δηµιουργήσει γενικότερα προβλήµατα τα οποία τις πιο 

πολλές φορές είναι απρόβλεπτα και µπορούν να δηµιουργήσουν αλυσιδωτές 

επιδράσεις σε όλο το δίκτυο.  

 

Το πρόβληµα της συµφόρησης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι κυρίως θέµα 

διαχείρισης του δικτύου από τους διαχειριστές του καθώς έχει να κάνει µε τον 

συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των συνδροµητών αλλά και µε την ποιότητα υπηρεσίας 

που θέλει ο κάθε διαχειριστής να προσφέρει για το δίκτυο του. Η καθολική αποδοχή 

που έχει πλέον αποκτήσει η κινητή τηλεφωνία έχει σαν αποτέλεσµα την ραγδαία 

αύξηση των συνδροµητών που εξυπηρετούνται από τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα  και 

συνεπώς την υπερφόρτωση και τελικά την συµφόρησή τους. Η αντιµετώπιση ή η 

πρόληψη της συµφόρησης δικτύου αποτελεί µια οικονοµοτεχνική µελέτη µε  πολλούς 

παραµέτρους.  Οφείλεται να διερευνηθεί το τηλεπικοινωνιακό φορτίο που εξυπηρετεί 

το δίκτυο, η µέγιστες τιµές που παίρνει αυτό και το χρονικό διάστηµα που διαρκεί 

καθώς επίσης το κόστος επέκτασης του ήδη υπάρχοντος δικτύου σε σχέση µε το 

µέγεθος της συµφόρησης και την  συχνότητα εµφάνισης της [20][21].   
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4.2 Είδη συµφόρησης σε δίκτυα GSM 

 

Η συµφόρηση εµφανίζεται σε διαφορετικά µέρη του δικτύου ανάλογα µε την 

κάθε περίπτωση. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, τα µέρη του δικτύου τα οποία 

µπορεί να συµφορεθούν είναι  οι συνδέσεις του δικτύου (π.χ η σύνδεση ανάµεσα σε 

δυο κόµβους MSC) , οι ζεύξεις (π.χ η ραδιο-ζεύξη ανάµεσα στον κινητό σταθµό και 

τον σταθµό Βάσης BTS) και µέσα στον ίδιο τον κόµβο ( συµφόρηση της κεντρικής 

µονάδας επεξεργασίας CPU στον HLR κόµβο). Η ποικιλία αυτή που παρουσιάζεται 

σχετικά µε την συµφόρηση περιπλέκει την διαδικασία αντιµετώπισής της αφού 

εφαρµόζεται διαφορετική τεχνική ανά περίπτωση. Παρακάτω ακολουθούν οι 

περιοχές του δικτύου στις οποίες εµφανίζεται συµφόρηση καθώς και τα 

χαρακτηριστικά του κάθε είδους συµφόρησης : 

 

Κανάλια Κοινού ελέγχου (Common Control Channel CCCH)   

Το Common Control Channel είναι µια οµάδα από κανάλια ελέγχου τα οποία 

υποστηρίζουν την αποκατάσταση και την διατήρηση των ζεύξεων επικοινωνίας 

µεταξύ των κινητών µονάδων και του σταθµού βάσης BS. Περιέχουν το κανάλι 

τυχαίας πρόσβασης (Random Access Channel RACH), τα κανάλια Paging (PCH), και 

το κανάλι χορήγησης πρόσβασης (Access Grant Channel AGCH) 

 

 

 

Σχήµα 4.2.α Επικοινωνία από κινητή µονάδα σε κινητή µονάδα 

 

Το RACH κανάλι χρησιµοποιείται για να κάνει αιτήσεις για εκχώρηση σε δίκτυο, το 

PCH κανάλι χρησιµοποιείται για να ειδοποιήσει τον κινητό σταθµό για εισερχόµενη 

κλήση, και το AGCH έχει ως στόχο να συνδέσει τον κινητό σταθµό µε ένα 
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συγκεκριµένο DCCH ή SDCCH για την µετέπειτα επικοινωνία. Σε αυτά τα CCCH 

κανάλια, συµφόρηση µπορεί να συµβεί για τους παρακάτω λόγους: 

• Συµφόρηση στο RACH κανάλι συµβαίνει όταν δεν υπάρχει ελεύθερο RACH 

κανάλι για χρησιµοποιηθεί ώστε είτε να γίνει µια κλήση είτε να απαντήσει σε 

µια κλήση. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει ολικό µπλοκάρισµα σε 

εισερχόµενες ή σε εξερχόµενες κλήσεις. 

 

 

Σχήµα 4.2.β  Συµφόρηση στο RACH κανάλι 

 

• Συµφόρηση στο PCH κανάλι συµβαίνει όταν δεν υπάρχει ελεύθερο PCH 

κανάλι για να ενηµερώσει τον κινητό σταθµό για εισερχόµενη κλήση. 

 

 

Σχήµα 4.2.γ  Συµφόρηση στο PCH κανάλι 

 

• Συµφόρηση στο AGCH κανάλι συµβαίνει όταν δεν υπάρχει ελεύθερο AGCH 

κανάλι για να κάνει έλεγχο αυθεντικότητας στον κινητό σταθµό που απαντά. 

 

 

Σχήµα 4.2.δ  Συµφόρηση στο AGCH κανάλι 



Κεφ. 4                                                                                                              Συµφόρηση σε GSM δίκτυα 

 39

Όταν οποιοδήποτε από αυτά τα τρία κανάλια ελέγχου εµφανίσουν συµφόρηση, τότε 

δεν µπορεί να υπάρξει καµία αποκατάσταση κλήσης µεταξύ αποστολέα και 

παραλήπτη. Αυτό το είδος της αποτυχίας ονοµάζεται «αποτυχία αποκατάστασης 

κλήσης» (Call Establishment Failure).     

 

Αφιερωµένο κανάλι ελέγχου (Dedicated Control Channel DCCH) 

 

Το Dedicated Control Channel είναι το επιλεγµένο κανάλι το οποίο παρέχει τον 

έλεγχο αυθεντικότητας του κινητού σταθµού, ενηµέρωση της θέσης του κινητού 

(Location Updating), και την εκχώρηση καναλιών τηλεπικοινωνιακής κίνησης 

(Traffic Channels TCHs) κατά την διάρκεια µη κατειληµµένων περιόδων.  

Συµφόρηση σε αυτό το κανάλι συµβαίνει στο Stand-alone DCCH (SDCCH) το οποίο 

περιλαµβάνει και την υπηρεσία των µηνυµάτων SMS.  Όταν ξεκινά µια κλήση ή 

απαντάται ένα  paging µήνυµα µε σκοπό να εκχωρηθεί ένα SDCCH κανάλι για τον 

έλεγχο αυθεντικότητας της κινητής µονάδας, εάν δεν υπάρχει ελεύθερο κανάλι 

SDDCH εκείνη την χρονική στιγµή, τότε η κλήση απορρίπτεται και συνεπώς έχουµε 

συµφόρηση στο δίκτυο. 

 

 

Σχήµα 4.2.ε  Συµφόρηση στο SDCCH κανάλι 

 

Κανάλι τηλεπικοινωνιακής κίνησης (Traffic Channel TCH)  

 

Το Traffic Channel χρησιµοποιείται για να µεταφέρει φωνή, δεδοµένα και 

πληροφορίες ελέγχου ανάµεσα στους κινητούς σταθµούς και στα διάφορα µέρη του 

δικτύου. Όταν το AGCH αδυνατεί να βρει ένα ελεύθερο TCH λόγω συµφόρησης τότε 

η επικοινωνία φωνής µέσα στο GSM δίκτυο δεν µπορεί  αποκατασταθεί και συνεπώς 

η κλήση αποτυγχάνει.    
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Σχήµα 4.2.ζ  Συµφόρηση στο TCH κανάλι 

 

Παλµοκωδική ∆ιαµόρφωση (Pulse Code Modulation PCM) 

Η Παλµοκωδική διαµόρφωση PCM είναι η σύνδεση η οποία ενώνει τον Σταθµό 

Βάσης και τον MSC κόµβο µεταξύ τους. Επίσης ενώνει διάφορους MSC κόµβους 

µεταξύ τους. Κάθε PCM αρτηρία µπορεί να µεταφέρει µέχρι και 32 κλήσεις. Όταν 

δεν υπάρχει ελεύθερη PCM για να µεταφερθούν τα σήµατα της κλήσης ανάµεσα στον 

σταθµό βάσης και τον MSC κόµβο, τότε έχουµε συµφόρηση και οι κλήσεις 

αποτυγχάνουν. Αυτό το είδος της συµφόρησης είναι δυνατόν να εµφανιστεί και µέσα 

στον πυρήνα του δικτύου και µεταξύ διαφορετικών δικτύων. 

 

 

Σχήµα 4.2.η  PCM συµφόρηση 

 

Συµφόρηση κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) των κόµβων του δικτύου  

Όλα τα προηγούµενα είδη συµφόρησης έχουν σχέση µε την µη σωστή 

διαστασιοποίηση του δικτύου που έχει σαν αποτέλεσµα  οι πόροι του δικτύου να µην 

επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τους πολυάριθµους συνδροµητές. ∆ηλαδή τα 

κανάλια και οι συνδέσεις επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων µερών του δικτύου δεν 

έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις ώστε να µπορέσουν να ικανοποιήσουν µια 

ασυνήθιστα µεγάλη ποσότητα τηλεπικοινωνιακού φορτίου που ζητά εξυπηρέτηση. 
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 Στο είδος συµφόρησης που περιγράφει αυτή η παράγραφος, τα διάφορα 

κανάλια και ο συνδέσεις επαρκούν. Αυτό όµως που παρουσιάζει πρόβληµα είναι η 

λειτουργία των ίδιων των κόµβων του δικτύου. Η διάφοροι κόµβοι του δικτύου (π.χ 

BSC, MSC, HLR κ.τ.λ) είναι υπολογιστικά συστήµατα τα οποία έχουν µια κεντρική 

µονάδα επεξεργασίας (CPU) που αναλαµβάνει να εκτελέσει πολυάριθµες διεργασίες 

ώστε να εξυπηρετήσει τα αιτήµατα που καταφθάνουν από άλλους κόµβους του 

δικτύου. Σε µια περίπτωση διαχείρισης και εξυπηρέτησης πολύ µεγάλου 

εισερχόµενου τηλεπικοινωνιακού φορτίου, µπορεί η κεντρική µονάδα επεξεργασίας 

CPU ενός κόµβου να υποστεί συµφόρηση και να µην µπορεί να εξυπηρετήσει τα 

εισερχόµενα αιτήµατα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ένας αριθµός εισερχόµενων 

αιτηµάτων να απορρίπτεται και οι κλήσεις να αποτυγχάνουν.   

 

4.3  Αιτίες εµφάνισης συµφόρησης σε δίκτυα GSM 

 

Οι λόγοι για τους οποίους κάνει την εµφάνισή της η συµφόρηση σε κυψελωτά 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM είναι πολλοί και ποικίλουν.  Η συµφόρηση συνήθως 

παρουσιάζεται σε συγκεκριµένες περιπτώσεις οπού ένας ασυνήθιστα µεγάλος 

αριθµός συνδροµητών προσπαθεί ταυτόχρονα να πραγµατοποιήσει κλήσεις  προς το 

δίκτυο. Οι περιπτώσεις αυτές είναι συνήθως µια φυσική καταστροφή όπως σεισµοί, 

πληµµύρες, κάποια µέρα και ώρα ιδιαίτερης σηµασίας όπως η πρωτοχρονιά, κάποιο 

επαγγελµατικό ή κοινωνικό γεγονός ευρείας κλίµακας κ.α. Επίσης µια επαναφορά 

του δικτύου µετά από κάποια επανεκκίνηση του µπορεί να συνοδευτεί από 

συµφόρηση αφού όλοι οι κινητοί σταθµοί που εξυπηρετούνται από το δίκτυο αυτό θα 

προσπαθήσουνε  όλοι ταυτόχρονα να αποκαταστήσουν την επικοινωνία τους µε το 

δίκτυο.  

Εκτός από τα παραπάνω που συµβαίνουν σε πολύ ειδικές περιπτώσεις  και θα 

πρέπει βέβαια να αποτραπούν µε κάποιο τρόπο, πολλοί διαχειριστές δικτύων δεν 

διαχειρίζονται σωστά τους πόρους του δικτύου σε σχέση µε τον όγκο της 

τηλεπικοινωνιακής κίνησης που εξυπηρετεί το δίκτυο. Αποτέλεσµα αυτού είναι να 

εµφανίζεται συµφόρηση στο δίκτυο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας χωρίς να έχει 

συµβεί κάτι ξαφνικό και απρόβλεπτο. Αυτό το είδος της συµφόρησης οφείλεται 

αποκλειστικά στους διαχειριστές του δικτύου οι οποίοι θα πρέπει είτε να επεκτείνουν 

είτε να αναδιοργανώσουν το δίκτυό τους. 
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Παρακάτω ακολουθούν µερικές από τις βασικές αιτίες εµφάνισης 

συµφόρησης σε κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM : 

 

• Έλλειψη επαρκών Σταθµών Βάσης (BTS). Μερικοί διαχειριστές δικτύου, 

παρότι ο αριθµός των συνδροµητών που εξυπηρετεί το δίκτυό τους αυξάνει, 

δεν επεκτείνουν αντίστοιχα τον αριθµό τον Σταθµών Βάσης BTS που 

υποστηρίζει το δίκτυο, µε αποτέλεσµα την συχνή εµφάνιση συµφόρησης. 

Αφού ο αριθµός των BTS είναι ανεπαρκής, τότε και ο αριθµός των καναλιών 

είναι ελλιπής και συνεπώς αυτά τα κανάλια δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν 

της απαιτήσεις τηλεπικοινωνιακού φορτίου.   

•  Ανταγωνισµός ανάµεσα στους διαχειριστές. Σε πολλές περιπτώσεις οι 

διαχειριστές των δικτύων, λόγω του ανταγωνισµού που υπάρχει µεταξύ τους,  

βάζουν σαν πρώτη προτεραιότητα την προσέγγιση και αύξηση των 

συνδροµητών τους παρά την ποιότητα υπηρεσίας (QoS) που προσφέρουν σε 

αυτούς. Έτσι, επενδύουν πολλά χρήµατα στην διαφήµιση, προβάλλουν 

ψεύτικες δυνατότητες σχετικά µε τον δίκτυο τους µε σκοπό να προσελκύσουν 

νέους συνδροµητές, χωρίς όµως να κάνουν την αντίστοιχη επένδυση στις 

υποδοµές και δυνατότητες του δικτύου.  

•  Έλλειψη ενός End-to-End συστήµατος. Υπάρχουν ακόµη και σήµερα 

µερικά κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τα οποία εξαρτώνται ακόµα 

από τα ραδιο-κύµµατα για την µεταφορά της φωνής και των δεδοµένων από 

το Σταθµό Βάσης BTS προς τον MSC κόµβο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 

παρατηρείται χειρότερη και βραδύτερη επικοινωνία ο οποία οδηγεί σε 

συµφόρηση, σε απόρριψη κλήσεων, και σε άλλες  παραµορφώσεις. 

• Έλλειψη καλών επικοινωνιακών όρων µεταξύ διαφορετικών δικτύων. 

Ένας από τους λόγους για την φτωχή επικοινωνία µεταξύ δικτύων είναι η 

ανικανότητα των διαχειριστών δικτύων να συµφωνήσουν για το µοίρασµα 

των εσόδων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι γραµµές που είναι ανοικτές για 

επικοινωνιακή διασύνδεση µεταξύ των δικτύων να είναι λίγες σε σύγκριση µε 

τον ολικό αριθµό των γραµµών αυτών. Επίσης, µια άλλη κατάσταση η οποία 

µπορεί να συµβεί είναι να υπάρχει συµφόρηση στα δίκτυα µε τα οποία 

συνδέεται ο συνδροµητής. Μπορεί δηλαδή ένας συνδροµητής να καλεί από 

ένα δίκτυο που δεν βιώνει συµφόρηση προς ένα άλλο δίκτυο το οποίο βιώνει 

συµφόρηση. Αυτή η κλήση δεν θα ολοκληρωθεί [20].        
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4.4 Τρόποι αντιµετώπισης της συµφόρησης σε δίκτυα GSM 

    

Η συµφόρηση σε διάφορα συστήµατα ή δίκτυα αντιµετωπίζεται µε διάφορες 

τεχνικές  ο οποίες εµπίπτουν σε µία από δύο κατηγορίες, αποφυγή της εµφάνισης της 

συµφόρησης ή καταστολή της ήδη υπάρχουσας συµφόρησης. Η κατηγορία αποφυγής 

της εµφάνισης συµφόρησης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί καλύτερη λύση για την 

αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του προβλήµατος αφού η συµπεριφορά ενός 

συστήµατος ή δικτύου σε κατάσταση συµφόρησης  είναι επικίνδυνη και απρόβλεπτη. 

 

Καταστολή της ήδη υπάρχουσας συµφόρησης 

Η κεντρική ιδέα αυτής της κατηγορίας αντιµετώπισης της συµφόρησης αναφέρεται 

στις τεχνικές που ακολουθούνται από την στιγµή που διαπιστωθεί ότι το σύστηµα ή 

το δίκτυο παρουσιάζει συµπτώµατα συµφόρησης. Σε αυτές τις τεχνικές θα πρέπει να 

παρθούν κάποια µέτρα από το δίκτυο που τέλει υπό συµφόρηση ώστε να διοχετευτεί 

το πλεονάζων τηλεπικοινωνιακό φορτίο σε άλλους ελεύθερους πόρους  του 

συστήµατος οπότε και να µειωθεί η τρέχουσα συµφόρηση.  Άλλες τεχνικές 

περιορίζουν τον ρυθµό των εισερχόµενων κλήσεων ή µειώνουν δυναµικά το εύρος 

ζώνης που χρησιµοποιεί η κάθε κλήση. Πλεονέκτηµα της κατηγορίας αυτής είναι το 

γεγονός ότι πολλές φορές τα δίκτυα υπερφορτώνονται αλλά τελικά δεν εµφανίζουν 

συµφόρηση. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει µηδενική απώλεια κλήσεων και 

διεργασιών.  

 

Αποφυγή της εµφάνισης συµφόρησης    

Σε αυτήν την κατηγορία, το δίκτυο δεν περιµένει να συµβεί πρώτα η συµφόρηση και 

µετά να ψάξει τρόπο να την αντιµετωπίσει. Αντίθετα, λειτουργεί προληπτικά και 

παίρνει κάποια µέτρα από νωρίτερα ώστε να αποτρέψει µια πιθανή εµφάνιση 

συµφόρησης µέσα στο δίκτυο. Με αυτήν την τεχνική, δίδεται η δυνατότητα στο 

δίκτυο να επιλέξει από µόνο του τον τρόπο και τις διεργασίες που θέλει να µειώσει, 

ανάλογα µε τις προτεραιότητες, σε αντίθεση µε την προηγούµενη κατηγορία όπου η 

απόρριψη και η απώλεια κλήσεων και διεργασιών είναι µη ελεγχόµενη κατά ένα 

µεγάλο ποσοστό. Μειονέκτηµα αυτής της κατηγορίας είναι ότι παίρνει αυτά τα 

προληπτικά µέτρα, που µπορεί να περιέχουν την µείωση του εισερχόµενου ρυθµού 

κλήσεων, εναλλακτική δροµολόγηση, ακόµη και απόρριψη µερικών διεργασιών, 

χωρίς όµως να είναι δεδοµένη η εµφάνιση συµφόρησης στο δίκτυο. Παρόλα αυτά, η 
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επικίνδυνη, απρόβλεπτη και οριακή συµπεριφορά ενός δικτύου που βρίσκεται σε 

κατάσταση συµφόρησης είναι κάτι που κάθε διαχειριστής δικτύου επιδιώκει να 

αποφύγει µε την θυσία µερικών απορριφθέντων κλήσεων και διεργασιών.       

 

Μερικές από τις τεχνικές που εφαρµόζονται για να αντιµετωπιστεί η συµφόρηση σε 

κυψελωτά  δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM φαίνονται παρακάτω : 

 

• ∆ανεισµός καναλιού (Channel Borrowing). Όταν ένα κελί έχει 

χρησιµοποιήσει όλα τα κανάλια του τότε µπορεί να δανειστεί ελεύθερα 

κανάλια από ένα γειτονικό κελί για να µπορέσει να εξυπηρετήσει την νέα 

κλήση. 

• ∆ιαχωρισµός κελιού (Cell-Splitting). Ένα κελί χωρίζεται σε περισσότερα 

επιµέρους κελιά τα οποία χρησιµοποιούνε συγκεκριµένες συχνότητες οι 

οποίες και επαναχρησιµοποιούνται  σε άλλα επιµέρους κελιά . 

• Cell Sectorring.  Είναι µια µέθοδος που χρησιµοποιεί µια συστοιχία πολύ-

κατευθυντικών κεραιών για να µειωθεί η συγκαναλική παρεµβολή και έχει 

σαν αποτέλεσµα την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου. 

• ∆υναµική κατανοµή καναλιού (Dynamic Channel Allocation). Σύµφωνα 

µε την τεχνική αυτήν, τα κανάλια φωνής δεν είναι µόνιµα ορισµένα σε κάθε 

κελί αλλά δυναµικά ο MSC κόµβος  αποφασίζει για το κανάλι που θα 

χρησιµοποιήσει η κάθε κλήση.  

• Automatic Call Gapping (ACG). Ο αλγόριθµος αυτός µειώνει τον ρυθµό 

εισερχόµενων κλήσεων επιτρέποντας µία κλήση ανά συγκεκριµένο διάστηµα. 

Αυτή η µείωση συµβαίνει όταν ο αλγόριθµος είναι ενεργοποιηµένος λόγω 

συµφόρησης και διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί και η συµφόρηση. 

• Token Bank (TB).  Χρησιµοποιείται για να προστατεύσει µια οντότητα από 

το να περιέλθει σε κατάσταση  συµφόρησης.  Χρησιµοποιεί τις παραµέτρους 

της χωρητικότητας C του Token Bank και του ρυθµού λ του Token Bank. Το 

Token Bank είναι συνδεδεµένο µε κάθε πηγή που παράγει αιτήµατα κλήσεων 

και όταν το Token Bank είναι γεµάτο, τότε τα Tokens είναι µπλοκαρισµένα 

και χάνονται. Εάν το TB δεν είναι άδειο, τότε ένα αίτηµα κλήσης περνάει και 

ένα Token αφαιρείται από το TB, αλλιώς αν το TB είναι άδειο τότε το αίτηµα 

κλήσης απορρίπτεται.    
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• Έλεγχος εκποµπής κλήσεων (Call Admission Control CAC). Πρόκειται 

για έναν αλγόριθµο πρόληψης της συµφόρησης του δικτύου µε σκοπό να 

αποφύγει την συµφόρηση, την απώλεια κλήσεων και να προσφέρει στους 

χρήστες την επιθυµητή ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Ο αλγόριθµος αυτός 

µπλοκάρει µια νέα κλήση εάν ο αριθµός των τρεχουσών κλήσεων είναι 

µεγαλύτερος από ένα προκαθορισµένο κατώφλι. Αυτός ο αλγόριθµος µπορεί 

να συνδυαστεί µε την δυναµική προσαρµογή του εύρους ζώνης ανάλογα µε 

την τρέχουσα διαθεσιµότητά της [21].   
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5. ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΣΤΟΝ HLR ΚΟΜΒΟ ΕΝΟΣ GSM 

∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Εισαγωγή 

 

Στο κεφ. 5  παρουσιάζεται το φαινόµενο της συµφόρησης συγκεκριµένα στην 

κεντρική µονάδα επεξεργασίας CPU του HLR κόµβου. Αρχικά στην παρ. 5.1 

µελετάται η περίπτωση όπου ο HLR κόµβος είναι ενσωµατωµένος µαζί µε τον MSC 

κόµβο (Integrated MSC/HLR). Στην παρ. 5.2 αναλύεται η συµφόρηση σε έναν 

αυτόνοµο HLR κόµβο (stand-alone  HLR) ενώ παρουσιάζονται οι αιτίες που 

αναγκάζουν την CPU να περιέλθει σε κατάσταση αυτή. Στην ίδια παράγραφο 

περιγράφεται η διαδικασία του Location Updating, µελετάται η συµφόρηση κατά την 

διάρκεια του Location Updating και τελικά προτείνονται κάποιες τεχνικές 

αντιµετώπισης του προβλήµατος αυτού.  

 

5.1 Ενσωµατωµένος HLR κόµβος – Integrated MSC/HLR  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενα κεφάλαια, ο HLR κόµβος µπορεί 

να είναι ενσωµατωµένος µέσα στο MSC κόµβο (Integrated MSC/HLR) 

χρησιµοποιώντας κοινό hardware και έχοντας µία κοινή κεντρική µονάδα 

επεξεργασίας CPU. Αυτή η κοινή µονάδα επεξεργασίας εξυπηρετεί και τους δύο 

κόµβος παράλληλα παρότι αυτοί εκτελούν αυτόνοµες και διαφορετικές διεργασίες ο 

καθένας.  Το ίδιο αυτόνοµες και διαφορετικές πρέπει να είναι και οι ενέργειες που 

εκτελεί ο κάθε κόµβος σε περίπτωση συµφόρησης της CPU λόγω υπερφόρτωσης του 

ενός ή του άλλου κόµβου. Ουσιαστικά το HLR κοµµάτι του ολικού κόµβου 

χρησιµοποιεί τους πόρους και τις δυνατότητες του MSC κοµµατιού για να µπορέσει 

να καταστείλει αποτελεσµατικότερα την εµφάνιση συµφόρησης της CPU. 

Οι λειτουργίες ενός ΜSC κόµβου εξυπηρετούνται από την κεντρική µονάδα 

επεξεργασίας CPU και από διάφορους περιφερειακούς επεξεργαστές. Αυτοί οι 

περιφερειακοί επεξεργαστές ενώνουν τον MSC κόµβο µε τα BSS, µε άλλους MSC 

κόµβούς ή γενικότερα µε άλλους κόµβους του δικτύου. Μια από τις λειτουργίες των 

περιφερειακών επεξεργαστών είναι να παρακολουθούν το φορτίο της κεντρικής 

µονάδας επεξεργασίας του MSC κόµβου και να απορρίπτουν αιτήµατα από τα BSS 

(A - interface) στην περίπτωση που εντοπίζουν υπερφόρτωση της CPU. Οι 
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περιφερειακοί επεξεργαστές θεωρούν ότι υπάρχει πιθανή υπερφόρτωση βασιζόµενοι 

στην  καθυστέρηση που υπόκειται το κάθε αίτηµα περιµένοντας στην ουρά για να 

εξυπηρετηθεί από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας. Όταν αυτή η καθυστέρηση 

ξεπερνά ένα καθορισµένο όριο, τότε οι περιφερειακοί επεξεργαστές σταµατούν να 

στέλνουν αιτήµατα που αφορούν έναρξη νέων κλήσεων προς την CPU. Συνεπώς, 

κλήσεις οι οποίες είναι ήδη υπό επεξεργασία µπορούν να ολοκληρωθούν σε αντίθεση 

µε τις νέες κλήσεις οι οποίες απορρίπτονται. 

 

 

Σχήµα 5.1.α  Integrated MSC/HLR 

 

Στην  περίπτωση του ενσωµατωµένου HLR κόµβου (Integrated MSC/HLR) 

µέσα στο MSC κόµβο, η κοινή κεντρική µονάδα επεξεργασίας χωρίζεται σε δύο 

µερίδες, η µια για τις λειτουργίες του MSC και η άλλη για τις λειτουργίες του HLR. 

To MSC κοµµάτι της CPU χειρίζεται την εµφάνιση της συµφόρησης όπως 

περιγράφτηκε στην προηγούµενη παράγραφο .  Το HLR κοµµάτι αρχικά εντοπίζει 

την εµφάνιση της υπερφόρτωσης µε το να παρακολουθεί των αριθµό των αιτηµάτων 

που βρίσκονται στην ουρά και περιµένουν να εξυπηρετηθούν από τo HLR κοµµάτι  

της CPU. Όταν αυτός ο αριθµός ξεπεράσει ένα προκαθορισµένο όριο, τότε 
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ενηµερώνει τους  περιφερειακούς επεξεργαστές, µέσω του MSC κοµµατιού της CPU, 

να απορρίψουν το εισερχόµενο φορτίο που έρχεται από το A interface (από τα BSS). 

Για την περίπτωση της  υπερφόρτωσης του HLR κοµµατιού της κεντρικής µονάδας 

επεξεργασίας CPU ενός Integrated MSC/HLR κόµβου, µετρήσεις έχουν δείξει ότι 

αρκεί το 1/5 των περιφερειακών επεξεργαστών να απορρίψει τα εισερχόµενα 

αιτήµατα έτσι ώστε να αποσυµφορεθεί  το HLR κοµµάτι της CPU.    

 Ο έλεγχος της υπερφόρτωσης και της συµφόρησης σε ένα ενσωµατωµένο 

σύστηµα MSC/HLR (Integrated MSC/HLR) είναι πολύ αποτελεσµατικός διότι το 

HLR κοµµάτι χρησιµοποιεί το MSC κοµµάτι για να αντιµετωπίσει την συµφόρηση 

στο σηµείο της δηµιουργίας της. Σύµφωνα µε µια θεωρία, ο καλύτερος τρόπος να 

σταθεροποιηθεί ένας κόµβος, που βρίσκεται σε κατάσταση υπερφόρτωσης, είναι να 

παρθούν µέτρα στα σηµεία εισόδου του φορτίου µέσα στο κόµβο. Το καλύτερο 

σηµείο για να εφαρµοστεί αυτό, στα GSM δίκτυα, είναι το A interface αφού η 

πλειοψηφία  του τηλεπικοινωνιακού φορτίου εισέρχεται από εκεί. Αυτό ακριβώς 

εκµεταλλεύεται  to HLR κοµµάτι του κόµβου.  Αφού το HLR κοµµάτι δεν έχει 

απευθείας πρόσβαση στο A interface, χρησιµοποιεί το MSC κοµµάτι του κόµβου 

ώστε να µπορέσει να ενηµερώσει τους περιφερειακούς επεξεργαστές να πάρουν τα 

κατάλληλα µέτρα [22]. 

 

5.2 Αυτόνοµος  HLR κόµβος – Stand-Alone HLR  

 

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η συµφόρηση της κεντρικής 

µονάδας επεξεργασίας CPU του αυτόνοµου HLR κόµβου (Stand Alone HLR) και οι 

τρόποι αντιµετώπισής της. Σε αντίθεση µε τον ενσωµατωµένο HLR κόµβο, ο 

αυτόνοµος HLR κόµβος  δεν έχει άµεση πρόσβαση προς το A-interface αφού πλέον ο 

MSC κόµβος αποτελεί διαφορετικό κόµβο του δικτύου και επικοινωνεί µαζί του µε 

συγκεκριµένη εξωτερική σηµατοδοσία. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να εφαρµοστεί 

διαφορετική τεχνική σε σχέση µε αυτήν που περιγράφτηκε στο προηγούµενο 

κεφάλαιο. 

 

5.2.1 Αιτίες συµφόρησης της CPU του αυτόνοµου HLR κόµβου  

 

Ένας αυτόνοµος HLR κόµβος µέσα σε ένα κυψελωτό δίκτυο κινητής 

τηλεφωνίας GSM µπορεί να περιέλθει σε κατάσταση συµφόρησης για διάφορους 
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λόγους. Οι λόγοι αυτοί έχουν σχέση µε σφάλµατα που οφείλονται στην κακή ρύθµιση 

του δικτύου από τον διαχειριστή, σε απρόβλεπτες και σπάνιες καταστάσεις και σε 

συγκεκριµένες λειτουργίες του ίδιου του δικτύου. Οι πιο βασικοί από αυτούς 

παρουσιάζονται παρακάτω : 

 

• Κακή ρύθµιση της λειτουργίας του δικτύου. Όπως έχει αναφερθεί και σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, υπάρχουν δίκτυα όπου ο αριθµός των συνδροµητών 

που υποστηρίζουν είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που οι υπάρχουσες 

υποδοµές και ρυθµίσεις του δικτύου µπορούν να εξυπηρετήσουν. Μπορεί 

δηλαδή ένας HLR κόµβος να εξυπηρετεί υπερβολικά πολλούς  MSC κόµβους, 

µε αποτέλεσµα, σε χρονικές περιόδους έντονου τηλεπικοινωνιακού φορτίου, 

οι πόροι του να µην επαρκούν, η κεντρική µονάδα επεξεργασίας να βιώνει 

συµφόρηση και οι κλήσεις να αρχίζουν να αποτυγχάνουν. Η συχνότητα µε την 

οποία εµφανίζεται αυτού του είδους η συµφόρηση είναι αρκετά µεγάλη και το 

πρόβληµα αρκετά γενικευµένο. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 

διαχειριστή του δικτύου και για να αντιµετωπιστεί θα πρέπει είτε να ρυθµιστεί 

διαφορετικά το δίκτυο είτε να επεκταθεί (π.χ να τοποθετηθεί και δεύτερος 

HLR κόµβος προκειµένου το δίκτυο να είναι σε θέση να διαχειριστεί 

ολόκληρο τον όγκο του τηλεπικοινωνιακού φορτίου).     

• Απρόβλεπτες και σπάνιες καταστάσεις. Τέτοιου είδους καταστάσεις είναι οι 

σεισµοί, οι πληµµύρες κ.α κατά τις οποίες ο όγκος του τηλεπικοινωνιακού 

φορτίου αυξάνει υπερβολικά και φτάνει σε ασυνήθιστα επίπεδα µε 

αποτέλεσµα την συµφόρηση της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του HLR 

κόµβου καθώς και άλλων σηµείων του δικτύου.  

• Επανεκκίνηση (restart) ενός MSC κόµβου. Αποτελεί έναν από τους 

βασικούς λόγους της εµφάνισης υπερφόρτωσης στην κεντρική επεξεργασίας 

του HLR κόµβου. Μετά την επανεκκίνηση ενός MSC κόµβου, ένας πολύ 

µεγάλος αριθµός κινητών µονάδων προσπαθεί να επικοινωνήσει µε τον MSC 

κόµβο ώστε να πραγµατοποιήσει την λειτουργία ενηµέρωσης της τρέχουσας  

θέσης του (Location Update procedure).  Αυτό συµβαίνει διότι κατά την 

διάρκεια της επανεκκίνησης µπορεί να γίνει αναδιοργάνωση των Location 

Areas στα οποία είναι οµαδοποιηµένα τα κελιά, οπότε και όλοι οι κινητοί 

σταθµοί που ελέγχονταν από αυτόν τον MSC κόµβο ενηµερώνουν για την νέα 

Location Area στην οποία βρίσκονται. Επίσης, σε µερικά δίκτυα, κατά την 

διάρκεια της επανεκκίνησης , όσοι κινητοί σταθµοί βρίσκονται στα όρια µε 
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έναν άλλον γειτονικό MSC κόµβο, τότε εγγράφονται και εξυπηρετούνται 

προσωρινά από τον γειτονικό αυτόν MSC και ύστερα ξαναεγγράφονται πάλι 

στο παλιό MSC κόµβο. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο να πληµµυριστεί ο 

MSC κόµβος από αιτήµατα εγγραφής και ενηµέρωσης τρέχουσας θέσης και 

συνεπώς να υποστεί συµφόρηση ο HLR κόµβος.     

• Ενεργοποίηση ενός νέου MSC κόµβου. Αυτή η κατηγορία συµφόρησης είναι 

παρόµοια µε την ακριβώς προηγούµενη. Όταν ένας νέος MSC κόµβος 

ενεργοποιείται, οι κινητοί σταθµοί που εκείνη την στιγµή βρίσκονται στην 

γεωγραφική περιοχή που θα εξυπηρετεί αυτός, στέλνουν αιτήµατα εγγραφής 

και ενηµέρωσης θέσης για να αποκτήσουν επικοινωνία µε τον νέο MSC 

κόµβο. 

 

Όλα τα παραπάνω είδη συµφόρησης, εκτός από το πρώτο, εµφανίζονται όχι τόσο 

συχνά µέσα στα κυψελωτά  δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM αφού αφορούν 

συνθήκες που δεν αντιστοιχούν την κανονική λειτουργία του συστήµατος. Παρόλα 

αυτά, οι διαχειριστές δικτύων δίνουν µεγάλη προσοχή και προσπάθεια στην εύρεση 

τρόπων αντιµετώπισης και καταστολής αυτών τον φαινόµενων αφού η παρουσία 

συµφόρησης συνοδεύεται από µεγάλες απώλειες κλήσεων και εγκυµονεί κίνδυνο 

ακόµη και προσωρινής κατάρρευσης του δικτύου.      

 

5.2.2 Εγγραφή συνδροµητή – Location Update procedure 

 

Η παρούσα εργασία µελετά ένα συγκεκριµένο είδος συµφόρησης που 

εµφανίζεται µέσα στα κυψελωτά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας GSM και αναφέρεται 

στην συµφόρηση της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας CPU του αυτόνοµου HLR 

κόµβου (Stand - Alone HLR)  λόγω του πολύ µεγάλου αριθµού εισερχόµενων 

αιτηµάτων για εγγραφή των συνδροµητών µέσα στο δίκτυο. Αυτή η εγγραφή, 

ουσιαστικά, είναι η Location Update λειτουργία του GSM δικτύου για έναν µη ήδη 

εγγεγραµµένο συνδροµητή µέσα στο δίκτυο. Για να µπορέσει να µελετηθεί το 

συγκεκριµένο είδος συµφόρησης και να σχεδιαστεί ένας αποτελεσµατικός τρόπος 

αντιµετώπισής της, θα πρέπει πρώτα να αναλυθεί η διαδικασία της Location Update 

λειτουργίας που λαµβάνει χώρα µεταξύ του κινητού σταθµού, του MSC κόµβου και 

του HLR κόµβου. Στο Σχήµα 5.2.2.α παρουσιάζεται σχηµατικά η σηµατοδοσία που  
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ανταλλάσσεται µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων του δικτύου µε σκοπό την επίτευξη 

της Location Update λειτουργίας. 

 

 

Σχήµα 5.2.2.α   ∆ιάγραµµα σηµατοδοσίας Location Update λειτουργίας  

 

Όταν ο MSC κόµβος λάβει ένα Location Update Request µήνυµα (αίτηµα 

ενηµέρωσης θέσης) από ένα κινητό σταθµό (MS), τότε ζητά από τον HLR κόµβο να 

τον ενηµερώσει µε δεδοµένα που αφορούν αυτόν τον κινητό σταθµό (MAP Send 

Authentication Info – Send Authentication Info Ack). Ο HLR κόµβος επεξεργάζεται 

αυτό τα αίτηµα που του έστειλε ο MSC και του απαντά στέλνοντας του τα δεδοµένα 

τα οποία είχε ζητήσει. Ο MSC κόµβος χρησιµοποιεί αυτά τα δεδοµένα για να κάνει 

τον έλεγχο αυθεντικότητας του κινητού σταθµού (DTAP Authentication Request -  

Authentication Response). Αν όλα κυλήσουν οµαλά, ο MSC κόµβος ενηµερώνει τον 

HLR κόµβο µε πληροφορίες για τον νέο MSC κόµβο που πλέον εξυπηρετεί τον 

κινητό σταθµό (MAP Update Location). O HLR κόµβος µε την σειρά του ενηµερώνει 
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τον παλιό MSC κόµβο που εξυπηρετούσε πριν τον συνδροµητή, να διαγράψει από 

την VLR του τον συγκεκριµένο συνδροµητή. Στην συνέχεια, ενηµερώνει την VLR  

του νέου MSC κόµβο µε πληροφορίες σχετικά µε το προφίλ και τις υπηρεσίες που 

υποστηρίζει ο συγκεκριµένος συνδροµητής (MAP Insert Subscriber Data  -  Insert 

Subscriber Data  Ack) και τελικά επιβεβαιώνει την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της  

Location Update λειτουργίας [23].  

    

5.2.3 Μελέτη της συµφόρησης της HLR  κατά την διάρκεια της 

Location Update λειτουργίας 

 

Η επικοινωνία του HLR κόµβου µε όλους τους άλλους κόµβους γίνεται µέσω 

ανταλλαγής µηνυµάτων MAP πρωτοκόλλου. Το MAP πρωτόκολλο χρησιµοποιεί το 

MTP πρωτόκολλο που βρίσκεται στο χαµηλότερο επίπεδο επικοινωνίας, όπως έχει 

ήδη αναλυθεί στην παρ. 3.2 του κεφαλαίου 3. Όταν η κεντρική µονάδα επεξεργασίας 

του HLR κόµβου βιώνει συµφόρηση, τότε το MTP στρώµα του HLR ενηµερώνει τα 

αντίστοιχα MTP στρώµατα των άλλων κόµβων µε σκοπό να µην σταλούν άλλα 

µηνύµατα προς αυτόν τον κόµβο διότι δεν είναι σε θέση να τα χειριστεί. ∆ηλαδή, για 

όσο διάστηµα ο HLR κόµβος βρίσκεται σε κατάσταση συµφόρησης, οι υπόλοιποι 

κόµβοι του δικτύου µε τους οποίους είναι συνδεδεµένος, σταµατούν να στέλνουν 

οποιοδήποτε σηµατοδοσία. Βέβαια, αυτό δεν σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι κόµβοι 

σταµατούν να δέχονται µηνύµατα για αυτό το χρονικό διάστηµα και συγκεκριµένα ο 

MSC κόµβος συνεχίζει να λαµβάνει αιτήµατα εγγραφής από το A interface (BSS). 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, όταν κάποια στιγµή ο HLR κόµβος αποσυµφορεθεί, οι 

MSC κόµβοί θα του ξαναστείλουν ένα πολύ µεγάλο τηλεπικοινωνιακό φορτίο 

δηµιουργώντας του πάλι συµφόρηση κ.ο.κ. Είναι προφανές ότι αυτός ο τρόπος 

ρύθµισης του φαινόµενου της συµφόρησης της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του 

HLR κόµβου δεν αντιµετωπίζει το πρόβληµα, αντίθετα το επιδεινώνει και το εντείνει. 

Μια άλλη ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος η οποία πρέπει να αναλυθεί είναι 

το µέγεθος της χωρητικότητας του MSC και του HLR κόµβου το οποίο σπαταλάται 

λόγω της καθυστερηµένης απόρριψης της διαδικασίας του Location Updating. 

Παρατηρώντας το Σχήµα 5.2.2.α, φαίνεται ότι η διαδικασία του  Location Updating 

µπορεί να διακοπεί σε τρία διαφορετικά σηµεία λόγω µιας πιθανής συµφόρησης της 

CPU του HLR κόµβου.  
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• Όταν ο MSC κόµβος πρόκειται να στείλει το MAP Send Auth. Info µήνυµα 

• Όταν ο MSC κόµβος πρόκειται να στείλει το MAP Update Location µήνυµα 

• Όταν ο MSC κόµβος πρόκειται να στείλει το MAP Insert Subscriber Data Ack 

µήνυµα 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις µπορεί ο HLR κόµβος να εµφανίσει συµφόρηση όποτε και 

το MTP στρώµα του MSC κόµβου θα ενηµερωθεί και δεν θα στείλει πότε κάποιο από 

τα τρία παραπάνω MAP µηνύµατα τα οποία ήταν έτοιµος να στείλει. Ο λόγος για τον 

οποίον έχουν επιλεγεί µόνο αυτά τα µηνύµατα είναι ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης 

ενός MSC κόµβου, η συντριπτική πλειοψηφία των Location Updating λειτουργιών 

αναφέρεται σε αρχική εγγραφή (initial registration) και όχι σε αιτήµατα ανανέωσης 

θέσης (Normal Location Updating). Στην περίπτωση της αρχικής εγγραφής, δεν 

υπάρχει παλιός MSC κόµβος (OLD MSC) παρά µόνο νέος (NEW MSC). Στην 

παρούσα εργασία µελετάµε την συµφόρηση που παρουσιάζεται στον HLR κόµβου 

λόγω της αρχικής εγγραφής των συνδροµητών µετά από µια πιθανή επανεκκίνηση 

(restart) του MSC κόµβου. 

 Η διαδικασία της αρχικής εγγραφής καταλαµβάνει περίπου το 4% της 

συνολικής χωρητικότητας της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας CPU ενός MSC 

κόµβου κατά την κανονική φάση λειτουργίας του δικτύου. Μετά από µια πιθανή 

επανεκκίνηση του MSC κόµβου, το διαχειριζόµενο φορτίο µέσα στο MSC κόµβο 

µπορεί να φτάσει και στο 100% της συνολικής χωρητικότητας της CPU. Από αυτό το 

φορτίο, περίπου το 70% αναφέρεται σε διεργασίες αρχικής εγγραφής. Ο HLR 

κόµβος, ο οποίος έχει ήδη κάποιο φορτίο που διαχειρίζεται λόγω άλλων διεργασιών ,  

είναι πολύ πιθανό να συµφορεθεί λόγω του τεράστιου αριθµού αιτηµάτων αρχικής 

εγγραφής που θα δεχτεί εκείνο το χρονικό διάστηµα από τον MSC κόµβο που µόλις 

έκανε επανεκκίνηση.  Είναι προφανές ότι εκείνη την χρονική περίοδο, έχει µεγάλη 

σηµασία και για τον MSC και για τον HLR  κόµβο, σε ποιο σηµείο θα διακοπεί η 

διαδικασία της αρχικής εγγραφής λόγω πιθανής συµφόρησης του HLR κόµβου. Όσο 

πιο καθυστερηµένα αποτύχει η διαδικασία της κάθε µίας αρχικής εγγραφής, τόσο πιο 

µεγάλη σπατάλη χρήσιµης χωρητικότητα της CPU θα έχει επιτελεστεί.        

 

Παραδείγµατα σπατάλης χωρητικότητας της CPU του MSC κόµβο 

 Αν η αρχική εγγραφή απορριφθεί λόγω αποτυχίας αποστολής του MAP Send Auth. 

Info µηνύµατος στον υπό συµφόρηση HLR κόµβο, τότε θα έχει σπαταληθεί το 28% 

µιας πετυχηµένης διαδικασίας αρχικής  εγγραφής για έναν συνδροµητή µέσα στον 
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MSC κόµβο. Αν το ίδιο συµβεί για το  MAP Update Location µήνυµα, τότε το 

ποσοστό αυτό φτάνει στο 85%.  

   

Παραδείγµατα σπατάλης χωρητικότητας της CPU του HLR κόµβο 

Αντίστοιχα φαινόµενα σπατάλης παρατηρούνται και στην κεντρική µονάδα 

επεξεργασίας του HLR κόµβου.  Αν η αρχική εγγραφή απορριφθεί λόγω αποτυχίας 

αποστολής του MAP Update Location µηνύµατος στον υπό συµφόρηση HLR κόµβο, 

τότε θα έχει ήδη σπαταληθεί το 33% µιας πετυχηµένης διαδικασίας αρχικής  

εγγραφής για έναν συνδροµητή µέσα στον HLR κόµβο. Αν το ίδιο συµβεί για το 

MAP Insert Subscriber Data Ack µήνυµα, τότε το ποσοστό αυτό φτάνει στο 66%. 

 

5.2.4 Τρόποι αντιµετώπισης της συµφόρησης στο HLR κόµβο  

   

Ο καλύτερος και πιο ασφαλής τρόπος να διαφυλαχτεί η σωστή και αδιάλειπτη 

λειτουργία του HLR κόµβου από τον κίνδυνο της εµφάνισης συµφόρησης είναι να 

εφαρµοστεί µια τεχνική αποφυγής της συµφόρησης πάρα µια τεχνική καταστολής 

της. Επειδή ο HLR κόµβος διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην λειτουργία ολόκληρου 

του κυψελωτού δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, µια πιθανή δυσλειτουργία του ή 

ακόµα και προσωρινή κατάρρευσή του είναι ικανή να επηρεάσει ολόκληρο το δίκτυο, 

όσο µεγάλο κι αν είναι αυτό. Σε αντίθεση µε τους MSC κόµβους, οπού µια πιθανή 

συµφόρηση επηρεάζει αποκλειστικά σχεδόν την γεωγραφική περιοχή και του 

συνδροµητές που εξυπηρετεί το συγκεκριµένο MSC, η συµφόρηση του HLR κόµβου 

επηρεάζει όλους τους MSC κόµβους και όλους τους συνδροµητές του εν λόγω 

δικτύου. 

Βασική ιδέα οποιασδήποτε τεχνικής αντιµετώπισης της συµφόρησης της 

κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του HLR κόµβου είναι το γεγονός ότι το φορτίο που 

δηµιουργεί την συµφόρηση οφείλεται, σε συντριπτικό ποσοστό, στους συνδεδεµένους  

MSC κόµβους. Το τηλεπικοινωνιακό φορτίο που στέλνουν αυτοί στον HLR κόµβο, 

αθροίζεται µέσα στο κόµβο µε αποτέλεσµα η CPU να µην µπορεί να εξυπηρετήσει 

όλα τα αιτήµατα και να δηµιουργείται συµφόρηση. Συνεπώς, ο καλύτερος τρόπος να 

αποφευχθεί η συµφόρηση, είναι να µειώσουν οι MSC κόµβοι το τηλεπικοινωνιακό  

φορτίο που στέλνουν προς τον HLR. 

Ο οποιοσδήποτε αλγόριθµος εφαρµοστεί µπορεί να υλοποιηθεί είτε µέσα στο 

HLR κόµβο είτε µέσα στους MSC κόµβους. Μία λύση θα µπορούσε να είναι ο κάθε  

MSC κόµβος να ενηµερώνεται για το τρέχον φορτίο που διαχειρίζεται η CPU του 
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HLR κόµβου και ανάλογα µε κάποια ορισµένα κατώφλια να µειώνει δυναµικά το 

τηλεπικοινωνιακό φορτίο που στέλνει προς τον HLR κόµβο. Αντίθετα, θα µπορούσε 

αυτή η διαδικασία να γίνεται κεντρικά µέσα στο HLR κόµβο για όλους τους MSC  

κόµβους παρά το κάνει ο κάθε ένας MSC κόµβος ξεχωριστά.  

Το µέγεθος της µείωσης της προσφερόµενης τηλεπικοινωνιακής κίνησης από 

τον κάθε MSC κόµβο µπορεί να εξαρτάται από πολλούς παραµέτρους όπως µέγεθος 

του φορτίου που  στέλνει ο κάθε MSC κόµβος αναλογικά, το είδος των συνδροµητών 

που εξυπηρετεί ο κάθε MSC κόµβος, το επίπεδο της υπερφόρτωσης που βιώνει ο 

HLR κόµβος, τις προτεραιότητες του κάθε συνδροµητή κ.α.     
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∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ  

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

HLR ΣΕ ∆ΙΚΤΥΑ GSM  
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6. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 

         ΣΥΜΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ HLR ΣΕ ∆ΙΚΤΥΑ GSM  

 

 

Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται µια λεπτοµερειακή ανάλυση του αλγόριθµου ελέγχου 

της συµφόρησης της HLR σε δίκτυα GSM. Στην παρ.6.1 παρουσιάζεται η γενικότερη 

λειτουργία του αλγορίθµου µαζί µε µια σύντοµη περιγραφή των βασικών τµηµάτων του 

αλγορίθµου. Στην παρ. 6.2 αναλύεται η λειτουργία του αλγορίθµου µέσα στον HLR κόµβο,  

µέσα στον οποίο υλοποιείται το µεγαλύτερο κοµµάτι του . Η νέα σηµατοδοσία που εισάγεται 

µεταξύ του HLR κόµβου και του MSC κόµβου περιγράφεται στην παρ. 6.3 ενώ στην παρ. 6.4 

παρουσιάζεται το κοµµάτι του αλγόριθµου που βρίσκεται στον MSC κόµβο. Στην τελευταία 

παράγραφο προτείνονται ο τρόποι µε τους οποίους ένας διαχειριστής δικτύου θα µπορούσε 

να προσαρµόσει τον αλγόριθµο στον δικό του δίκτυο. 

 

6.1 Γενική περιγραφή αλγορίθµου 

 

Αρχικά, η βασική λειτουργία που θα πρέπει να υποστηρίζει ο αλγόριθµος είναι η 

διαρκής παρακολούθηση του φορτίου που διαχειρίζεται ανά πάσα στιγµή η κεντρική µονάδα 

επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου. Με βάση την συχνότητα αυτής της παρακολούθησης, 

θα πρέπει ο αλγόριθµος να µετρά το φορτίο και να ελέγχει, κάθε στιγµή, αν αυτό έχει 

ξεπεράσει κάποια ορισµένα όρια οπότε και η κεντρική µονάδα επεξεργασίας θεωρείται ότι 

βρίσκεται σε κατάσταση υπερφόρτωσης (Overload situation). Αν αυτή είναι η περίπτωση, 

τότε θα πρέπει να λαµβάνει δυναµικά κάποια µέτρα (actions) µε σκοπό να µειωθεί το 

εισερχόµενο φορτίο µέσα στον HLR κόµβο. Οι MSC κόµβοι θα ενηµερώνονται για αυτά τα 

µέτρα και ο κάθε ένας από αυτούς θα έχει την δυνατότητα να απαγορεύει την εξερχόµενη 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση προς το HLR κόµβο ανάλογα µε τα δικά του ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Αφού οι MSC κόµβοι θα αρχίσουν να µειώνουν την  τηλεπικοινωνιακή 

κίνηση  που στέλνουν προς τον HLR κόµβο, τότε το συνολικό φορτίο  στον HLR κόµβο θα 

αρχίσει να µειώνεται και αυτό µε αποτέλεσµα να αποφευχθεί η συµφόρηση (Congestion) και 

βαθµιαία να επανέλθει το διαχειριζόµενο φορτίο στον κόµβο σε φυσιολογικά επίπεδα. Στο 

σχήµα 6.1.α παρουσιάζονται τα επιµέρους τµήµατα από τα οποία αποτελείται ο 

προτεινόµενος αλγόριθµος.  
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Σχήµα 6.1.α   Βασικές λειτουργίες αλγορίθµου 
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Ο δυναµικός αλγόριθµος ελέγχου της συµφόρησης της HLR αποτελείται από  

επιµέρους δοµικά στοιχεία, η πλειοψηφία των οποίων είναι εγκατεστηµένη στον HLR κόµβο 

και ένα από αυτά είναι εγκατεστηµένο στους MSC κόµβους. Επίσης, ο προτεινόµενος 

αλγόριθµος, εισαγάγει την κατασκευή και χρήση ενός νέου MAP µηνύµατος που θα 

στέλνεται περιοδικά από τον HLR κόµβο στους MSC κόµβους. καθορίζοντας τους το 

ποσοστό της µείωσης ή της βαθµιαίας αύξησης του τηλεπικοινωνιακού φορτίου που θα 

πρέπει να απορρίψει ή να επιτρέψει ο MSC κόµβος στο επόµενο χρονικό διάστηµα.      

 

Επιµέρους λειτουργίες στον HLR κόµβο  

 

• Χρονιστής (timer) 

• Αλγόριθµος παρακολούθησης και καταµέτρησης του φορτίου της κεντρικής µονάδας 

επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου ανά συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το οποίο 

ελέγχεται από τον χρονιστή (Monitor HLR Load Algorithm). 

• Αλγόριθµος ρύθµισης του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του 

HLR κόµβου (Load Regulation Algorithm) ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του κάθε συνδεδεµένου MSC κόµβου όπως επίσης και το µέγεθος της συµφόρησης 

της CPU. 

 

Επιµέρους λειτουργίες στον MSC κόµβο  

 

• Αλγόριθµος  απαγόρευσης τηλεπικοινωνιακής κίνησης προς τον HLR κόµβο 

ανάλογα µε τις προτεραιότητες τις εισερχόµενης τηλεπικοινωνιακής κίνησης (HLR 

Load Restriction Algorithm). 

 

Νέα σηµατοδοσία 

 

• Νέο MAP µήνυµα στην διεπαφή ανάµεσα στον HLR κόµβο και στους MSC κόµβους  

(LOAD REGULATION – new MAP message) .  

 

Όπως θα µπορούσε να παρατηρήσει κανείς, βλέποντας το σχήµα 6.1.α, η βασική λειτουργία 

του αλγορίθµου τελείται µέσα στον HLR κόµβο χωρίς αυτό όµως να σηµαίνει ότι δεν θα 

µπορούσε να µεταφερθεί στους MSC κόµβους ή ακόµα και να µοιραστεί ανάµεσα στους δύο 

κόµβους. Στα επόµενα κεφάλαια αναλύονται κάθε µία από τις επιµέρους λειτουργίες του 

αλγορίθµου αλλά και πώς αυτές συνεργάζονται µεταξύ τους δυναµικά ώστε να επιτευχθεί το 

επιθυµητό αποτέλεσµα . 
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6.2 Λειτουργίες στον HLR κόµβο 

 

 Η καρδιά του αλγορίθµου βρίσκεται µέσα στον HLR κόµβο. Εκεί, ο αλγόριθµος 

συλλέγει όλα τα απαραίτητα δεδοµένα τα οποία χρειάζεται να επεξεργαστεί, συγχρονίζεται, 

επεξεργάζεται, αποφασίζει και τελικά ενηµερώνει τους συνδεδεµένους MSC κόµβους για τις 

ενέργειες (actions) που πρέπει να πάρει ο καθένας. Τα επιµέρους δοµικά στοιχεία του 

αλγορίθµου που βρίσκονται µέσα στον HLR κόµβο αναλύονται στα επόµενα κεφάλαια :       

 

6.2.1 Χρονιστής (Timer) 

 

 Χρονιστής είναι ένα ειδικού τύπου ρολόι το οποίο χρησιµοποιείται  για να ελέγχει 

την ακολουθία ενός γεγονότος (event) ή µιας διαδικασίας (process).  Ο χρονιστής, αντίθετα 

µε την λειτουργία ενός ρολογιού, µετράει από ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και προς 

το µηδέν µε σκοπό να ενηµερώσει µε κάποιο τρόπο ότι το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

µόλις έληξε.  Οι χρονιστές µπορεί να είναι : 

 

• Μηχανικοί 

• Ηλεκτροµηχανικοί 

• Ηλεκτρονικοί 

• Λογισµικού 

 

   Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος χρησιµοποιεί έναν χρονιστή λογισµικού (software timer)  ο 

οποίος έχει σαν σκοπό να ελέγχει την συχνότητα µε την οποία καταγράφεται το τρέχον 

φορτίο της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του HLR κόµβου και εποµένως ανιχνεύεται και 

η κατάσταση συµφόρησης του κόµβου αυτού [1]. Με άλλα λόγια, το φορτίο της CPU της 

HLR ελέγχεται κάθε συγκεκριµένο και προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα το οποίο 

ρυθµίζεται από τον αντίστοιχο χρονιστή. 

Ο χρονιστής του συγκεκριµένου αλγορίθµου είναι συνδεδεµένος µε τον  αλγόριθµο 

παρακολούθησης και καταµέτρησης του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) 

του HLR κόµβου  (Monitor HLR Load Algorythm) (σχήµα 6.1.α) και η µόνη του λειτουργία 

είναι να εκτελεί το εξής : Κάθε φορά που λήγει το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (time 

interval)  το οποία καταµετρά, να ενηµερώνει µε κάποια εσωτερική σηµατοδοσία 

(λογισµικού) τον αλγόριθµο παρακολούθησης και καταµέτρησης του φορτίου της κεντρικής 

µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου , ότι  το χρονικό διάστηµα έληξε. Στην 

συνέχεια, είναι στα πλαίσια των λειτουργιών του αλγόριθµο παρακολούθησης και 

καταµέτρησης του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου, το 

τι θα συµβεί µετά . Η λειτουργία του χρονιστή είναι συνεχής και αδιάλειπτη. 
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Σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρονιστή, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

ακρίβεια του είναι σε δευτερόλεπτα (seconds) και ότι η αρχική (default) τιµή του είναι 1 

δευτερόλεπτο. Η τιµή του χρονιστή  διαµορφώνεται από τον διαχειριστή  του κόµβου ή  και 

του δικτύου γενικότερα και εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες : 

 

• Συχνότητα µε την οποία η κεντρική µονάδα επεξεργασίας του HLR κόµβου του 

εκάστοτε δικτύου έρχεται σε κατάσταση συµφόρησης 

• το χρονικό διάστηµα  που διαρκεί αυτή η κατάσταση συµφόρησης 

• το πόσο µεγάλη είναι η συµφόρηση 

 

Γενικότερα, η ίδια η λειτουργία του αλγορίθµου δηµιουργεί κάποιο επιπλέον φορτίο στην 

CPU  του HLR κόµβου και αυτό εξαρτάται από την τιµή του χρονιστή. Όσο πιο µικρή είναι η 

τιµή του χρονιστή  (time interval) τόσο πιο πολύ φορτίο επωµίζεται η CPU λόγω του 

αλγορίθµου. Συνεπώς, σε ένα δίκτυο όπου το φαινόµενο της συµφόρησης της CPU του HLR 

κόµβου δεν παρουσιάζεται συχνά, και όταν παρουσιάζεται είναι µικρής διάρκειας και όχι 

µεγάλης έντασης, τότε είναι προτιµότερο ο χρονιστής να έχει πιο µεγάλη τιµή και η 

παρακολούθηση του φορτίου της CPU της HLR να µην γίνεται τόσο συχνά.     

Η διερεύνηση της παραµέτρου της τιµής του χρονιστή θα µελετηθεί και στο κεφ. 7 

όπου εκτελείται µια προσοµοίωση του εν λόγω αλγορίθµου.   

 

 

 

6.2.2 Αλγόριθµος παρακολούθησης και καταµέτρησης του φορτίου της     

            κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου (Monitor    

            HLR Load Algorithm). 

 

 Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος υλοποιεί  την διεργασία της γρήγορης και έγκυρης 

καταγραφής του τρέχοντος φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR 

κόµβου και την ενηµέρωση του επόµενου στην σειρά αλγορίθµου.  

 Αυτό το επιµέρους τµήµα του συνολικού αλγορίθµου συνδέεται µε τα υπόλοιπα τρία 

τµήµατα του αλγορίθµου. Έχει σαν είσοδο την έξοδο του χρονιστή, η έξοδος του συνδέεται 

µε τον αλγόριθµο ρύθµισης του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του 

HLR κόµβου (Load Regulation Algorithm), ενώ έχει µια διεπαφή µε την κεντρικη µονάδα 

επεξεργασίας από όπου ζητάει και παίρνει το τρέχον φορτίο της CPU.  

Πριν µελετηθεί µε περισσότερη λεπτοµέρεια o συγκεκριµένος αλγόριθµος, θα πρέπει 

πρωτύτερα να οριστεί η έννοια του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας στον HLR 

κόµβο (CPU LOAD). 
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Φορτίο της CPU του HLR κόµβου (CPU LOAD) 

  

 Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας του συγκεκριµένου κόµβου θεωρούµε ότι 

επεξεργάζεται διαρκώς δύο ειδών εισερχόµενα αιτήµατα (requests) : 

 

• Αιτήµατα τα οποία αφορούν εσωτερικές, περιοδικές ή µη, διεργασίες  του ίδιου του 

HLR κόµβου 

• Αιτήµατα τα οποία καταφτάνουν από άλλους κόµβους µε τους οποίους είναι 

συνδεδεµένος ο HLR κόµβος (π.χ MSC κόµβοι, AUTHENTCATION CENTERS, 

κ.τ.λ) και τα οποία ζητούν επεξεργασία.   

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτηµάτων (requests) προς επεξεργασία προέρχεται από τους 

συνδεδεµένους MSC κόµβους οι οποίοι είναι πολλοί περισσότεροι, στέλνουν ο καθένας πολύ 

µεγαλύτερο πλήθος αιτηµάτων και µε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα.  Έτσι, στην συνέχεια 

αυτού του αλγορίθµου, θεωρείται ότι µεγαλύτερο µέρος του φορτίου της CPU της HLR 

οφείλεται στα αιτήµατα (requests) των MSC κόµβων και ένα µικρό ποσοστό σε όλα τα 

υπόλοιπα. 

 Επίσης, θεωρείται ότι το φορτίο της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας µοιράζεται 

ισόποσα σε όλα τα αιτήµατα που επεξεργάζεται την κάθε στιγµή. Με άλλα λόγια, όλων των 

ειδών τα αιτήµατα (requests) θεωρείται ότι απορροφούν την ίδια ποσότητα φορτίου (load) 

από την CPU του HLR κόµβου. Αυτή η παραδοχή είναι πολύ σηµαντική διότι το φορτίο της 

CPU του HLR κόµβου µπορεί πλέον να εκφραστεί,  όχι σε ποσοστό του συνολικού φορτίου 

που µπορεί να διαχειριστεί, αλλά σε αριθµό αιτηµάτων τα οποία µπορεί να διαχειριστεί 

ταυτόχρονα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Εποµένως, µπορεί κάποιος να καταλήξει 

την παρακάτω αντιστοιχία :       

  

Μέγιστο φορτίο της CPU  =  100%   ===>  1000 αιτήµατα/δευτερόλεπτο   

 

Η παραπάνω σχέση δηλώνει ότι το µέγιστο φορτίο (LOAD) που µπορεί να 

διαχειριστεί η κεντρική µονάδα επεξεργασίας του HLR κόµβου είναι 1000 

αιτήµατα/δευτερόλεπτο. Οπότε, αν π.χ το τρέχον φορτίο είναι 85%, αυτό σηµαίνει ότι εκείνο 

το δευτερόλεπτο εξυπηρετεί 850 αιτήµατα ταυτόχρονα. Ισχύει και το αντίθετο, δηλαδή αν σε 

κάποιο συγκεκριµένο δευτερόλεπτο εξυπηρετεί ταυτόχρονα 850 αιτήµατα, τότε το φορτίο της 

CPU είναι 85%.     

Μια βασική λειτουργία του συγκεκριµένου αλγορίθµου είναι ότι έχει την δυνατότητα 

να λαµβάνει από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας την επιµέρους κατανοµή του τρέχοντος 

φορτίου που διαχειρίζεται εκείνο το δευτερόλεπτο. ∆ηλαδή τα δεδοµένα που αντλεί ο 

αλγόριθµος είναι τα εξής : 
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• Φορτίο (load) που οφείλεται σε κάθε ένα από τους συνδεδεµένους MSC κόµβους 

ξεχωριστά 

• Φορτίο (load) που οφείλεται σε όλες τις υπόλοιπες διεργασίες που αναλύθηκαν 

παραπάνω. 

 

Αφού ο αλγόριθµος αντλήσει αυτά τα δεδοµένα από την CPU του HLR κόµβου, τότε τα 

µεταφέρει στον παρακάτω αλγόριθµο για να τα αξιολογήσει και να δράσει κατάλληλα.  

Η λειτουργία του αλγόριθµου παρακολούθησης και καταµέτρησης του φορτίου της 

κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου (Monitor    HLR Load Algorythm) 

εξηγείται µε την βοήθεια του παρακάτω σχήµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

    Notify Texp                                                   Request                          Take  

                                                                          CPU Load                       CPU Load 

 

 

 

 

                                                                         Updated 

                                                                         CPU Load 

 

 

 

 

Σχηµα 6.2.2.α  Αλγόριθµος παρακολούθησης και καταµέτρησης του CPU φορτίου 

 

α)  το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (time interval) που µετράει ο χρονιστής λήγει,   

     οπότε ο  χρονιστής  ειδοποιεί (notify) τον αλγόριθµο παρακολούθησης και   

     καταµέτρησης του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR  

     κόµβου (µέσω εσωτερικής σηµατοδοσίας - Notify Texp), ότι το διάστηµα έληξε.  

β)  ο επιµέρους αλγόριθµος ζητάει από την κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) το  

     τρέχον φορτίο που διαχειρίζεται αυτή εκείνη την συγκεκριµένη χρονική στιγµή (µε   

TIMER 

             CENTRAL 

            PROCESSOR 

                 UNIT 

                 (CPU) 

                                MONITOR HLR LOAD ALGORITHM 

Timer expiries 
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     εσωτερική σηµατοδοσία - Request CPU Load).     

γ)   η κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) στέλνει το τρέχον φορτίο στο αλγόριθµο 

      µε εσωτερική σηµατοδοσία (Take CPU Load). 

δ)  ο αλγόριθµος  ενηµερώνει αµέσως το επόµενο στάδιο (τον αλγόριθµο ρύθµισης  

     του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου) για τις  

     νέες τιµές του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας  (µε εσωτερική    

     σηµατοδοσία - Updated CPU Load).     

 

Το τρέχον φορτίο της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου εκφράζεται 

πάντα σε επι τις εκατό ποσοστό του µέγιστου φορτίου το οποίο µπορεί να διαχειριστεί  η 

CPU προτού αρχίσει να απορρίπτει αιτήµατα λόγω ολοκληρωτικής συµφόρησης. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουµένως, το τρέχον φορτίο είναι δοσµένο στα επιµέρους φορτία του 

καθένα MSC κόµβου και του αθροίσµατος όλων των υπόλοιπων διεργασιών.  Με βάση τις 

τιµές αυτών των φορτίων, θα λειτουργήσει όλος ο αλγόριθµος και ,αν χρειάζεται, θα παρθούν 

και τα κατάλληλα µέτρα (actions) για να αποφευχθεί η συµφόρηση και να οµαλοποιηθεί η 

τηλεπικοινωνιακή κίνηση σε όλο το δίκτυο . 

 

6.2.3 Αλγόριθµος ρύθµισης του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) 

του HLR κόµβου (Load Regulation Algorithm) 

 

Η κεντρική ιδέα του γενικότερου αλγορίθµου είναι, αφού  πρώτα ανιχνευθεί ο      

κίνδυνος εµφάνισης συµφόρησης στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) του HLR 

κόµβου, µε κάποιο τρόπο να εφαρµοστούν κάποια συντονισµένα µέτρα (actions) ώστε να 

αποφευχθεί η συµφόρηση µε όσο το δυνατόν λιγότερη απόρριψη του τηλεπικοινωνιακού 

φορτίου. Αυτή ακριβώς την πολύπλοκη διεργασία υλοποιεί ο συγκεκριµένος αλγόριθµος 

ρύθµισης του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου. 

 Ειδικότερα, ο αλγόριθµος δέχεται σαν είσοδο τα επιµέρους τρέχοντα φορτία  που 

προκαλεί ο καθένας MSC κόµβος και όλες οι υπόλοιπες διεργασίες µαζί στην CPU του HLR 

κόµβου ανά συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (time interval), τα προσθέτει, συγκρίνει το 

ολικό φορτίο (LOAD) µε κάποια προκαθορισµένα όρια (limits) φορτίου που είναι 

καθορισµένα από τον διαχειριστή του δικτύου και ανάλογα µε το πού βρίσκεται η τιµή αυτή 

καθορίζει το ποσοστό της µείωσης του εισερχόµενου φορτίου από κάθε συνδεδεµένο MSC 

κόµβο. Ο υπολογισµός του ποσοστού µείωσης υπολογίζεται µε βάση κάποιες παραµέτρους 

που έχουν να κάνουν µε το κάθε MSC κόµβο ξεχωριστά και οι οποίες θα µελετηθούν 

παρακάτω. Το σχήµα 6.2.3.α είναι ένα κοµµάτι του σχήµατος 6.1.α και παρουσιάζει 

σχηµατικά τις εισόδους, τις εξόδους και τις παραµέτρους από τις οποίες εξαρτάται ο 

επιµέρους αυτός αλγόριθµος.   
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                                                                HLR_LOAD (t) 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.2.3.α  Αλγόριθµος ρύθµισης του φορτίου της CPU 

 

Είσοδος : ο αλγόριθµος αυτός έχει σαν είσοδο την έξοδο του Αλγόριθµου παρακολούθησης 

και καταµέτρησης του φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου 

(Monitor HLR Load Algorythm). ∆ηλαδή κάθε χρονικό διάστηµα (time interval) λαµβάνει το 

τρέχον φορτίο που διαχειρίζεται εκείνη την συγκεκριµένη χρονική στιγµή t η κεντρική 

µονάδα επεξεργασίας του HLR κόµβου. Και, όπως έχει περιγραφεί και νωρίτερα,  η 

πληροφορία αυτή έρχεται δοσµένη ανά το φορτίο που δηµιουργεί ο κάθε MSC κόµβος. 

 

Έξοδος : ο αλγόριθµος, αφού επεξεργαστεί τα δεδοµένα που έχει λάβει σε σχέση µε τις  

ορισµένες παραµέτρους , καταλήγει στο ποσοστό της µείωσης ή της βαθµιαίας αύξησης του 

τηλεπικοινωνιακού φορτίου που θα πρέπει να στέλνει καθένας από τους συνδεδεµένους MSC 

κόµβους προς τον HLR κόµβο. Αυτό το ποσοστό πακετάρεται και στέλνεται στους MSC 

κόµβους µέσω ενός νέου MAP µηνύµατος που θα ονοµάζεται  LOAD REGULATION. Αυτό 

το νέο µήνυµα θα αναλυθεί σε επόµενο κεφάλαιο.    

 

Παράµετροι : για να υπάρχει η δυνατότητα ο αλγόριθµος να µπορεί να εφαρµοστεί σε 

διαφορετικά δίκτυα µε διαφορετικά χαρακτηριστικά, ανάγκες και απαιτήσεις, η ύπαρξη 

παραµέτρων είναι ένα γεγονός µεγάλης σπουδαιότητας. Επίσης µέσα στο ίδιο δίκτυο 

υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες κατά την διάρκεια της ηµέρας, για διαφορετικούς MSC 

κόµβους και για διαφορετικά µεγέθη συµφόρησης. Θα µπορούσε ο αλγόριθµος να είναι 

εντελώς απλώς και να µείωνε το τηλεπικοινωνιακό φορτίο που στέλνει ο κάθε MSC κόµβος 

ισόποσα ανεξάρτητα από το ποιος MSC στέλνει το πιο µεγάλο φορτίο, ή το µέγεθος του 

φορτίου της προς συµφόρηση CPU της HLR, ή την ώρα της ηµέρας που συµβαίνει  

υπερφόρτωση. Για παράδειγµα, αν ένας MSC κόµβος εξυπηρετεί µια βιοµηχανική περιοχή 

και ένας άλλος MSC κόµβος εξυπηρετεί µια αγροτική περιοχή, τότε σε περίοδο υψηλού 

φορτίου του HLR κόµβου, θα πρέπει να περιοριστεί περισσότερο το φορτίο που στέλνει ο 

MSC κόµβος της αγροτικής περιοχής παρά αυτός της βιοµηχανικής περιοχής. Ένα άλλο 
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     REGULATION          

     ALGORITHM 
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επίσης χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρεται στην χρονική στιγµή µέσα στην ηµέρα. Αν 

δηλαδή ένας MSC κόµβος εξυπηρετεί µια περιοχή κατοικιών και καταλυµάτων και ένας 

άλλος µια περιοχή επαγγελµατικής δραστηριότητας και εργασιακών χώρων, τότε µια πιθανή 

υπερφόρτωση τις πρωινές ώρες θα πρέπει να περιορίσει περισσότερο τα φορτίο του  πρώτου 

MSC κόµβου ενώ για τις βραδινές ώρες θα πρέπει να ισχύει το αντίθετο.       

 Οι παράµετροι σύµφωνα µε τους οποίους επεξεργάζεται  τα δεδοµένα του ο 

αλγόριθµος είναι οι εξής : 

 

• Συντελεστής  µείωσης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης 

• Συντελεστής  βαθµιαίας αύξησης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης 

• Συντελεστής  µείωσης φορτίου ανά MSC κόµβο 

 

Η πρώτη παράµετρος ρυθµίζει το συντελεστή µείωσης του φορτίου που θα στείλει ο MSC 

κόµβος ανάλογα µε το πόσο µεγάλη είναι η υπερφόρτωση στη CPU του HLR κόµβου. Όσο 

πιο µεγάλη είναι αυτή, τόσο πιο µεγάλος είναι και ο συντελεστής αυτός. Η δεύτερη 

παράµετρος είναι ακριβώς η ίδια, µε την διαφορά ότι τώρα ρυθµίζεται το πόσο γρήγορα 

επιτρέπει ο HLR κόµβος να ξανά αυξηθεί  το φορτίο που στέλνει ένας MSC, ο οποίος 

νωρίτερα  έχει ήδη υποστεί περιορισµό του εξερχόµενου φορτίου του λόγω συµφόρησης. Η 

τελευταία παράµετρος απλά ελέγχει το πόσο θα µειωθεί το φορτίο ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του MSC κόµβου στον οποίο απευθύνεται . Οι παράµετροι αυτοί 

ρυθµίζονται από τον διαχειριστή του δικτύου ο οποίος γνωρίζει καλά το δίκτυο και την 

συµπεριφορά του και είναι σε θέση να δώσει την πιο κατάλληλες τιµές σε αυτές τις 

παραµέτρους. 

 Η λειτουργία του αλγορίθµου ρύθµισης του φορτίου της κεντρικής µονάδας 

επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου (Load Regulation Algorithm) είναι αρκετά περίπλοκη 

και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι δυναµική και προσαρµοστική σε οποιοδήποτε 

δίκτυο. Στο σχήµα 6.2.3.β παρουσιάζεται ένα διάγραµµα ροής (block diagram) της 

γενικότερης λογικής του αλγορίθµου χωρίς όµως να παρουσιάζει µε λεπτοµέρεια τις 

επιµέρους διεργασίες που εκτελεί. Με βάση αυτό το διάγραµµα ροής, θα παρουσιαστεί ο 

τρόπος λειτουργίας του αλγορίθµου και θα γίνει κατανοητή και η δυναµικότητά του και η 

προσαρµοστικότητά του. 

Τρόπος λειτουργίας αλγορίθµου 

    

1. Αρχικά, ο αλγόριθµος λαµβάνει το τρέχον φορτίο της κεντρικής µονάδας 

επεξεργασίας (CPU)  του HLR κόµβου (HLR_LOAD (i)) δοσµένο όµως ανά φορτίο 

που προσφέρει ο καθένας MSC κόµβος (την χρονικη στιγµή i). 

2. Στην συνέχεια ελέγχεται εάν ήδη βρίσκεται σε κατάσταση υπερφόρτισης 

(OVERLOADED)  
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Σχήµα 6.2.3.β   ∆ιάγραµµα ροής αλγορίθµου 
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3. αν δεν είναι σε κατάσταση υπερφόρτισης, ελέγχει αν το τρέχον φορτίο βρίσκεται 

µέσα σε κάποιο από τα ορισµένα όρια υπερφόρτισης (LIMIT1, LIMIT2, LIMIT3).    

4. αν είναι κάτω από κατώτερο όριο τότε δεν χρειάζεται να παρθούν µέτρα αφού το 

φορτίο θεωρείται φυσιολογικό και διαχειρίσιµο (NO OVERLOAD – NO 

RESTRICTION). 

5.  αν είναι πάνω από το κατώτερο όριο, τότε θεωρείται ότι υπάρχει υπερφόρτιση και 

ανάλογα µε το µέγεθος του φορτίου παίρνονται και τα κατάλληλα µέτρα 

(REGULATION VALUES). Επίσης σηµειώνεται ότι ο αλγόριθµος βρίσκεται σε 

κατάσταση υπερφόρτισης (OVERLOADED) και το αντίστοιχο επίπεδο 

υπερφόρτωσης (OVERLOAD TYPE). 

6. αν, µε την είσοδο του τρέχοντος φορτίου, ο αλγόριθµος είναι ήδη σε κατάσταση 

υπερφόρτωσης (OVERLOADED), τότε συγκρίνεται το τρέχον φορτίο µε τα όρια του 

εκάστοτε επιπέδου υπερφόρτωσης (OVERLOAD TYPE VALUES) στο οποία 

βρίσκεται ήδη η HLR. 

7. αν το τρέχον φορτίο (HLR_LOAD(i)) είναι µεγαλύτερο, τότε έχω υπερφόρτωση 

µεγαλύτερης έντασης και εποµένως παίρνονται µεγαλύτερα µέτρα (REGULATION 

VALUES) και σηµειώνεται το αντίστοιχο επίπεδο υπερφόρτωσης (OVERLOAD 

TYPE).   

8. αν το τρέχον φορτίο (HLR_LOAD(i)) είναι µικρότερο, τότε θα συγκριθεί η τιµή του 

φορτίου την προηγούµενη χρονική στιγµή (HLR_LOAD(i-1)) µε το τρέχον φορτίο. 

9. αν το τρέχον φορτίο (HLR_LOAD(i)) είναι µεγαλύτερο, αυτό σηµαίνει ότι η CPU 

µετά την δραστική µείωση  του φορτίου το οποίο δέχεται (λόγω της εφαρµογής του 

αλγορίθµου), αρχίζει βαθµιαία να επιτρέπει στους MSC κόµβους να αυξάνουν λίγο 

το φορτίο που στέλνουν. Οπότε θα πρέπει να συνεχίσει αυτήν την βαθµιαία αύξηση 

(STEP INCREASE VALUE) αρκεί το φορτίο να είναι µέσα στα όριο του 

συγκεκριµένου επιπέδου υπερφόρτωσης.  

10. αν το τρέχον φορτίο (HLR_LOAD(i)) είναι µικρότερο, τότε το συνολικό  φορτίο που 

δέχεται η CPU της HLR αρχίζει και µειώνεται, οπότε θεωρείται ότι ο κίνδυνος για 

συµφόρηση αποµακρύνεται και εποµένως ο αλγόριθµος φεύγει από την κατάσταση 

υπερφόρτισης (NO OVERLOAD – NO RESTRICTION).  

11. Όλα τα παραπάνω ενδεχόµενα έχουν σαν κατάληξη στο να παίρνουν κάποιες τιµές τα 

REGULATION VALUES. Αυτές οι τιµές είναι ανά MSC κόµβο και µπορεί να έχουν 

τις παρακάτω λογικές ερµηνείες ανάλογα µε την τιµή τους: 

 

• REGULATION VALUE < 1  �   περιορισµός του φορτίου (restriction)   

• REGULATION VALUE > 1  �   βαθµιαία αύξηση του φορτίου (step increase)   

• REGULATION VALUE = 1  �   δεν έχει ανιχνευθεί υπερφόρτωση  
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 Αυτές οι τιµές πακετάρονται µέσα στο νέο MAP µήνυµα LOAD REGULATION  που 

στέλνεται από τον HLR κόµβο σε όλους στους συνδεδεµένους MSC κόµβους στον G 

διεπαφή (G interface). 

Σε αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό να αναλυθεί η έννοια της βαθµιαίας 

αύξησης του φορτίου (βήµα 9) διότι φαίνεται λίγο περίεργο για ένα HLR κόµβο που πάσχει 

από υπερφόρτωση να θέλει να αυξήσει το φορτίο που του στέλνουν οι MSC κόµβοι. Μια 

πολύ απλή µορφή του αλγορίθµου θα µπορούσε να είναι οι εξής : Όταν ο HLR κόµβος 

ανιχνεύει οποιοδήποτε είδος υπερφόρτωσης, να προστάζει τους MSC κόµβους να 

περιορίσουν το τηλεπικοινωνιακό φορτίο που θα του στέλνουν στο ακριβώς επόµενο χρονικό 

διάστηµα επιτήρησης (time interval). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι MSC κόµβοι να 

απορρίπτουν κάποιο ποσοστό αρχικών αιτηµάτων (initial requests) από τους κινητούς 

σταθµούς (κινητά)  οι οποίοι θα ξαναστείλουν τα αιτήµατα αµέσως µετά. Συνεπώς, όταν 

περάσει το επόµενο χρονικό διάστηµα όπου το φορτίο που θα στείλουν οι MSC κόµβοι θα 

είναι αισθητά µειωµένο, στο ακριβώς επόµενο χρονικό διάστηµα θα αυξηθεί πολύ απότοµα 

το φορτίο αφού οι MSC κόµβοι, εκτός από τα νέα αιτήµατα, θα λάβουν και αυτά τα οποία 

είχαν απορριφθεί νωρίτερα. Με αυτήν την λογική, α αλγόριθµος είναι µη λειτουργικός και 

αναποτελεσµατικός. 

 Για τον παραπάνω λόγο, ο αλγόριθµος που προτείνεται στην παρούσα εργασία 

υλοποιεί µια βαθµιαία αύξηση του επιτρεπόµενου εισερχόµενου τηλεπικοινωνιακού φορτίου 

µετά από οποιαδήποτε µείωση λόγω ανίχνευσης υπερφόρτωσης του HLR κόµβου.  Αν ο HLR 

κόµβος έχει προηγουµένως ζητήσει την µείωση του φορτίου που του στέλνουν οι MSC 

κόµβοι, στα επόµενα χρονικά διαστήµατα (time intervals) θα ζητήσει από τα MSC να 

αυξήσουνε βαθµιαία το φορτίο που του στέλνουν µέχρι να τελειώσει η κατάσταση 

υπερφόρτωσης στην οποία βρίσκεται. Στην περίπτωση που επιδεινώνεται αυτή η 

υπερφόρτωση, τότε ο HLR κόµβος θα ζητήσει επιπλέον µείωση του τηλεπικοινωνιακού 

φορτίου και µετά θα ξεκινήσει ξανά η βαθµιαία αύξηση του φορτίου. Με αυτήν την λογική 

ελέγχεται ο τρόπος µε τον οποίο επιτρέπει ο HLR κόµβος την αύξηση του εισερχόµενου 

φορτίου  σε συνθήκες υπερφόρτωσης. Το βήµα µε το οποία αυξάνεται το φορτίο που 

στέλνουν οι MSC κόµβοι εξαρτάται από : 

 

• Τα χαρακτηριστικά του κάθε MSC κόµβου 

• Το επίπεδο υπερφόρτωσης του HLR κόµβου. 

 

Υπολογισµός του ποσοστού µείωσης 

   

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο βασικός σκοπός του αλγορίθµου είναι να υπολογιστεί το 

ποσοστό µείωσης του τηλεπικοινωνιακού φορτίου που θα στέλνει ο κάθε MSC κόµβος στον 

HLR κόµβο. Ο υπολογισµός αυτού του ποσοστού είναι το άθροισµα δύο παραγόντων.  
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Πρώτον, του προκαθορισµένου ποσοστού µείωσης που εξαρτάται από τον MSC κόµβο στον 

οποίον αναφέρεται η µείωση και από το επίπεδο συµφόρησης του HLR κόµβου. Και 

δεύτερον, του ποσοστού του συνολικού φορτίου της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του 

HLR κόµβου που οφείλεται στο φορτίο που στέλνεται από ένα συγκεκριµένο MSC κόµβο. Ο 

δεύτερος παράγοντας είναι εξίσου σηµαντικός µε τον πρώτο, διότι είναι το πιο λογικό και 

δίκαιο, ο MSC κόµβος που έχει υπερφορτώσει περισσότερο τον HLR κόµβο, να εφαρµόζει 

και την µεγαλύτερη µείωση του τηλεπικοινωνιακού φορτίου που στέλνει προς τον HLR 

κόµβο.   

  

6.3 Νέα σηµατοδοσία στην D διεπαφή (D interface)   

 

 O HLR κόµβος θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να ενηµερώσει τους συνδεδεµένους MSC 

κόµβους ότι τη τρέχοντα χρονική στιγµή βιώνει υπερφόρτωση της κεντρικής του µονάδας 

επεξεργασίας (CPU) και να υποδείξει τα µέτρα (actions) τα οποία πρέπει να πάρουν οι MSC 

κόµβοι ώστε να περιοριστεί η υπερφόρτωση και να αποφευχθεί η συµφόρηση και η απόρριψη 

του τηλεπικοινωνιακού φορτίου 

 Η διεπαφή µεταξύ του HLR κόµβου και του MSC κόµβου ονοµάζεται D διεπαφή (D 

interface) και το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιµοποιούνε για να ανταλλάσουν 

πληροφορίες ονοµάζεται MAP πρωτόκολλο (MAP protocol) (βλέπε κεφάλαιο 3). Ο 

προτεινόµενος αλγόριθµος εισάγει ένα νέο MAP µήνυµα, το οποίο ονοµάζεται LOAD 

REGULATION, το οποίο θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

 

• Ο HLR κόµβος στέλνει αυτό το µήνυµα προς τον MSC κόµβο χωρίς να περιµένει 

κάποια απάντηση 

• Ο MSC κόµβος λαµβάνει αυτό το µήνυµα χωρίς να απαντάει τίποτα στον κόµβο που 

το έστειλε 

• Περιοδικότητα ( το µήνυµα στέλνεται κάθε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (time 

interval) το οποίο ορίζεται από τον διαχειριστή του δικτύου) 

• Στέλνεται συνέχεια και χωρίς να χρειάζεται να ικανοποιείται οποιαδήποτε συνθήκη   

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Σχήµα 6.3.α     MAP LOAD REGULATION  µήνυµα 

                                                           LOAD    

                                                           REGULATION 

                                                           

MAP   LOAD REGULATION MESSAGE 
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 Αυτή η καινούργια περιοδική σηµατοδοσία προσδίδει ένα επιπλέον φορτίο στην 

κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου αλλά συγκρινόµενο µε υπόλοιπα 

φορτία µέσα στον HLR κόµβο, το µέγεθός του είναι µικρό. Πάντως, χρειάζεται να 

αξιολογηθεί το επιπλέον φορτίο που  δηµιουργείται λόγω αυτής της σηµατοδοσίας διότι 

υπάρχει το ενδεχόµενο , αν ο διαχειριστής του δικτύου έχει βάλει το χρονικό διάστηµα (time 

interval) ένα δευτερόλεπτο, ο HLR κόµβος να στέλνει κάθε δευτερόλεπτο τόσα MAP LOAD 

REGULATION µηνύµατα όσος είναι και ο αριθµός των συνδεδεµένων MSC κόµβων. 

 Η σηµατοδοσία αυτή είναι απαραίτητη µόνο όταν η κεντρική µονάδα επεξεργασίας 

του HLR κόµβου βρίσκεται σε κατάσταση υπερφόρτωσης. Σε κατάστασης κανονικής 

λειτουργίας του HLR  θα µπορούσε αυτή η σηµατοδοσία να παραλειφθεί και να ελαφρύνει 

την CPU. Από την άλλη,  σε κατάστασης κανονικής λειτουργίας, που το φορτίο τoυ  HLR 

κόµβου είναι αρκετά χαµηλό, δεν ενοχλεί τον κόµβο το επιπλέον φορτίο που δηµιουργεί η 

νέα σηµατοδοσία. Ο προτεινόµενος αλγόριθµος που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία 

στέλνει την νέα σηµατοδοσία συνεχώς και αδιάλειπτα ανεξάρτητα αν επικρατεί 

υπερφόρτωση ή όχι στην CPU του HLR κόµβου.     

 Σαν εναλλακτική λύση, θα µπορούσε να σταλεί η πληροφορία του ποσοστού µείωσης 

ή αύξησης του φορτίου µέσα από κάποιο ήδη υπάρχον MAP µήνυµα που στέλνει ο HLR 

κόµβος στους MSC κόµβους. Έτσι δεν θα υπήρχε η ανάγκη για δηµιουργία καινούργιας 

σηµατοδοσίας και ούτε τα επακόλουθα προβλήµατα που έρχονται µαζί της. ∆υστυχώς, αυτή 

η εναλλακτική έχει ένα πολύ βασικό µειονεκτήµατα. Καταστρέφει το συγχρονισµό του 

αλγορίθµου, αφού σε άλλο χρόνο θα τρέχει ο χρονιστής  (timer) και σε άλλο θα 

ενηµερώνονται οι MSC κόµβοι. Μπορεί δηλαδή όταν λήξει το συγκεκριµένο χρονικό 

διάστηµα (time interval) που ελέγχεται από τον χρονιστή, να µην υπάρχει κάποιο MAP 

µήνυµα που θα πρέπει να στείλει ο HLR κόµβος σε κάποιο MSC κόµβο. Αν κάποια στιγµή 

λίγο αργότερα βρεθεί, τότε οι πληροφορίες που θα σταλούν σχετικά µε τον αλγόριθµο θα 

αναφέρονται στο προηγούµενο time interval και όχι στο τρέχον.    

 

6.4           Λειτουργίες στον MSC κόµβο 

 

Σύµφωνα µε την λογική του γενικότερου αλγορίθµου, ο MSC κόµβος απλά εκτελεί 

αυτά που του υπαγορεύονται από τον αλγόριθµο ρύθµισης του φορτίου της κεντρικής 

µονάδας επεξεργασίας (CPU) του HLR κόµβου που βρίσκεται στον HLR κόµβο. Η 

συντριπτική πλειοψηφία του αλγορίθµου και της λογικής του βρίσκονται στον HLR κόµβο 

οπότε είναι λίγα αυτά που πρέπει να κάνει ο MSC κόµβος. Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες 

µικρές ενέργειες που µπορεί και θα έπρεπε να τις παίρνει αυτόνοµα ο MSC κόµβος.  Οι 

λειτουργίες αυτές περιγράφονται στον παρακάτω αλγόριθµο που υλοποιείται µέσα στον MSC 

κόµβο.   
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6.4.1 Αλγόριθµος  απαγόρευσης τηλεπικοινωνιακής κίνησης προς τον HLR    

             κόµβο ανάλογα µε τις προτεραιότητες τις εισερχόµενης  

             τηλεπικοινωνιακής κίνησης (HLR Load Restriction Algorithm). 

 

 Ο αλγόριθµος αυτός δέχεται σαν είσοδο το ποσοστό της µείωσης ή της αύξησης του 

τηλεπικοινωνιακού φορτίου που στέλνει ο MSC κόµβος στον HLR κόµβο και το οποίο 

λαµβάνει από το εισερχόµενο MAP LOAD REGULATION µήνυµα που του στέλνει 

περιοδικά ο HLR κόµβος.  Ο τρόπος µε τον οποίο θα εκτελέσει ο MSC κόµβος την µείωση ή 

την βαθµιαία αύξηση αυτού του φορτίου είναι καθαρά µέσα στις δικές του αρµοδιότητες. 

 Μία από τις βασικές λειτουργίες του αλγορίθµου είναι κρατάει  στην µνήµη του το 

τηλεπικοινωνιακό φορτίο (αιτήµατα /δευτερόλεπτο) (βλέπε κεφάλαιο 6.2.2) που έστειλε το 

ακριβώς προηγούµενο δευτερόλεπτο προς τον HLR κόµβο. Αυτό συµβαίνει διότι ο MSC 

κόµβος πρέπει να γνωρίζει το φορτίο που πρέπει να στείλει στον HLR κόµβο από πριν, για 

την κάθε χρονική στιγµή. Για να γίνει κατανοητό, υποθέστε ότι ο MSC κόµβος στέλνει π.χ 

400 αιτήµατα το δευτερόλεπτο 5. Ο HLR κόµβος λαµβάνει τα αιτήµατα, η CPU του έχει 

υπερφόρτωση οπότε υπολογίζει ο αλγόριθµος ότι πρέπει αυτός MSC κόµβος να µειώσει το 

φορτίο που στέλνει κατά 2%. Αυτό το ποσοστό το λαµβάνει ο MSC κόµβος µέσω του  MAP 

LOAD REGULATION µηνύµατος, οπότε έχοντας συγκρατήσει το φορτίο που έστειλε το 

προηγούµενο δευτερόλεπτο, βρίσκει ότι το δευτερόλεπτο 6 θα πρέπει να στείλει 400 – 

0.02*400 =  392 αιτήµατα το µέγιστο.        

 Μια πολύ απλή µορφή αυτού του αλγορίθµου θα µπορούσε να απορρίπτει όλα τα 

αιτήµατα χωρίς να διακρίνει µεταξύ των αιτηµάτων. Με άλλα λόγια θα θεωρούσε ότι όλα τα 

αιτήµατα, η αλλιώς όλο το φορτίο που προορίζεται να σταλεί  στον HLR κόµβο είναι τις ίδιας 

σηµαντικότητας και αναγκαιότητας. Έτσι, αδιακρίτως θα κάνει απόρριψη αιτηµάτων ώστε να 

ικανοποιήσει το µειωµένο φορτίο που πρέπει να στείλει στον HLR κόµβο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 6.4.1.α  Block diagram αλγόριθµου 

                       MSC 

 

HLR-LOAD 

RESTRICTION 

ALGORITHM 

PRIORITY1 

PRIORITY2 

PRIORITY3 

LOAD REGULATION 

Priority1 Priority2 Priority3 
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Σε ένα πραγµατικό δίκτυο όµως, όλα τα αιτήµατα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα (βλέπε σχήµα 

6.4.1.α). Για παράδειγµα, επαγγελµατικές κλήσεις είναι πιο σηµαντικές από προσωπικές 

κλήσεις. Τα επείγοντα τηλεφωνήµατα (emergency calls) δεν θα πρέπει να απορριφθούν. 

Επαγγελµατικά κινητά που χρησιµοποιούνται από υπαλλήλους ασθενοφόρων,  αστυνοµικούς,  

γιατρούς κ.τ.λ θα πρέπει να έχουν µεγαλύτερη προτεραιότητα. Ο συγκεκριµένος αλγόριθµος 

που παρουσιάζεται  στην παρούσα εργασία λαµβάνει υπόψη του τις διαφορετικές 

προτεραιότητες που υπάρχουν ανάµεσα στους διάφορους συνδροµητές και στα κινητά που 

χρησιµοποιούν  και ανάλογα µε αυτές τις προτεραιότητες απορρίπτει ή επιτρέπει τα αιτήµατα 

να σταλούν στον υπερφορτωµένο HLR κόµβο.  

 

6.5           ∆ιαχείριση αλγορίθµου από διαχειριστή δικτύου 

 

Όπως έχει αναφερθεί νωρίτερα, ο συγκεκριµένος αλγόριθµος είναι δυναµικός και 

προσαρµοστικός σε οποιοδήποτε δίκτυο. Ο δυναµικός του χαρακτήρας έχει να κάνει µε την 

γενικότερη λειτουργία του ενώ η προσαρµοστικότητα του εξαρτάται από τον τρόπο που θα 

τον εφαρµόσει και θα τον προσαρµόσει ο εκάστοτε διαχειριστής δικτύου στο δικό του δίκτυο. 

Το κάθε δίκτυο έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για να µπορέσει ο 

αλγόριθµος να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει ο διαχειριστής δικτύου να ρυθµίσει κατάλληλα 

τις παραµέτρους ώστε αυτές να ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά αυτά. Οι παράµετροι οι 

οποίες πρέπει να  ρυθµιστούν είναι οι παρακάτω : 

 

• Τιµή του χρονιστή (timer) 

• Συντελεστής  µείωσης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης 

• Συντελεστής  βαθµιαίας αύξησης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης 

• Συντελεστής  µείωσης φορτίου ανά MSC κόµβο 

 

Τιµή του χρονιστή (timer) 

 

Η επιλογή της σωστής τιµής του χρονιστή (timer) είναι πάρα πολύ σηµαντική διότι από την 

συχνότητα µε την οποία ελέγχεται το τρέχον φορτίο της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας 

(CPU) του HLR κόµβου εξαρτάται και η απόδοση του αλγορίθµου. Για ένα δίκτυο του 

οποίου η  HLR δεν έρχεται συχνά σε συνθήκες υπερφόρτισης και όταν έρχεται αυτή η 

υπερφόρτωση δεν έχει µεγάλη ένταση και διάρκεια, τότε θα ήταν προτιµότερο ο χρονιστής να 

µην έχει µικρή τιµή. Έτσι αποφεύγουµε να φορτώνουµε τον HLR κόµβο µε το επιπλέον 

φορτίο που οφείλεται στην συχνότητα λειτουργίας του αλγορίθµου (βλέπε κεφάλαιο 6.2.1). 

Αντίθετα για ένα δίκτυο του οποίου η HLR έρχεται σε κατάστασης υπερφόρτισης συχνά και 

έχει µεγάλη ένταση, τότε επιβάλλεται, για την καλύτερη απόδοση αλγορίθµου και συνεπώς 
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και του δικτύου, να έχει µικρή τιµή ο χρονιστής αυτός. Ο διαχειριστής του δικτύου οφείλει, 

µέσα από την συντήρηση στατιστικών και άλλων ειδών µετρήσεων, να γνωρίζει τα παραπάνω 

στοιχεία για να προσαρµόσει το χρονιστή αντίστοιχα. 

 

Συντελεστής  µείωσης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης 

 

 Αυτή η παράµετρος σχετίζεται µε το πόσο απότοµα µεταβάλλεται το φορτίο που εξυπηρετεί 

η CPU του HLR κόµβου όταν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση υπερφόρτωσης. Σε ένα δίκτυο 

όπου το φορτίο δεν µεταβάλλεται τόσο απότοµα τότε οι συντελεστές µείωσης δεν πρέπει να 

είναι πολύ υψηλοί. Αν είναι υψηλοί, τότε χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, απορρίπτουµε φορτίο, 

δηλαδή αιτήµατα, που σηµαίνει ότι απορρίπτουµε συνδροµητές και µειώνουµε την απόδοση 

του δικτύου. Σε δίκτυο όπου  το φορτίο µεταβάλλεται γρήγορα, υψηλές τιµές του  

συντελεστής  µείωσης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης είναι επιθυµητές. Όπως και για 

την προηγούµενη παράµετρο, ο διαχειριστής του δικτύου οφείλει να έχει διερευνήσει αυτά τα 

χαρακτηριστικά του δικτύου και να προσαρµόσει τις τιµές ανάλογα.    

      

Συντελεστής  βαθµιαίας αύξησης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης 

 

Η παράµετρος αυτή έχει σχέση µε ότι περιγράφτηκε στην προηγούµενη παράµετρο µε την 

διαφορά όµως ότι οι τιµές που παίρνει είναι οι αντίθετες από ότι  η προηγούµενη παράµετρος. 

∆ηλαδή, σε δίκτυο που το φορτίο του HLR κόµβου µεταβάλλεται απότοµα, η τιµή του  

συντελεστής  βαθµιαίας αύξησης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης πρέπει να είναι 

χαµηλή. Αντίθετα, σε δίκτυο που το φορτίο του HLR κόµβου µεταβάλλεται αργά, η τιµή της 

παραµέτρου θα πρέπει να µην είναι χαµηλή. 

 

Συντελεστής  µείωσης φορτίου ανά MSC κόµβο 

 

Η ρύθµιση αυτής της παραµέτρου εξαρτάται µε την κατανοµή της γεωγραφικής κάλυψης που 

παρέχει το δίκτυο καθώς επίσης και το είδος των συνδροµητών που κάθε MSC κόµβος 

εξυπηρετεί. Ο διαχειριστής του δικτύου πρέπει να γνωρίζει ο κάθε MSC κόµβος ποια 

γεωγραφική περιοχή καλύπτει (αγροτική, βιοµηχανική, κατοικίες, εµπορική κ.τ.λ) και τι 

είδους συνδροµητές εξυπηρετεί  (χρηµατιστές, νοσοκοµεία κ.τ.λ). Για παράδειγµα, ένας MSC 

κόµβος που εξυπηρετεί µια βιοµηχανική περιοχή θα πρέπει να έχει συντελεστή  µείωσης 

φορτίου ανά MSC κόµβο µικρότερο από ότι ένας άλλος MSC κόµβος που εξυπηρετεί µια 

αγροτική περιοχή.  

 

 Ο αλγόριθµος θα µπορούσε να γίνει ακόµα πιο ευέλικτος αν π.χ όλες οι παραπάνω 

παραµέτρους έπαιρναν τιµή ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας ή την ηµέρα της εβδοµάδας 
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κ.ο.κ. Είναι πολύ σηµαντικό ο αλγόριθµος να µπορεί να αλλάζει εύκολα ανάλογα µε τις 

απαιτήσεις της κάθε περιοχής, της κάθε εποχής, της κάθε ιδιαίτερης συνθήκης και τελικά των 

αναγκών τον συνδροµητών που εξυπηρετεί το κάθε δίκτυο.  
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ΚΚΕΕΦΦ..   77 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ  

ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  
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7. ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  

 

 

Εισαγωγή 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγµατοποιηθούν διάφορες πειραµατικές µετρήσεις µε την 

βοήθεια του κώδικα προσοµοίωσης του αλγορίθµου µε σκοπό την µελέτη και ανάλυση της 

συµπεριφοράς του αλγορίθµου σε διάφορες συνθήκες φορτίου και δικτύου. Στην παρ.7.1 

ορίζονται οι παράµετροι  του αλγορίθµου προσοµοίωσης Ένας απλοποιηµένος αλγόριθµος 

περιγράφεται και γίνεται η προσοµοίωσή του στην παρ. 7.2 ενώ παρ.7.3 αποτελεί το βασικό 

κοµµάτι αυτού του κεφαλαίου. Στην παράγραφο αυτή γίνεται η προσοµοίωση του 

ολοκληρωµένου αλγορίθµου και λαµβάνονται διάφορες πειραµατικές µετρήσεις για 

διαφορετική ποικιλία δεδοµένων.  

 

7.1 Ορισµός παραµέτρων αλγόριθµου προσοµοίωσης 

 

Η µελέτη της συµπεριφοράς του αλγορίθµου µέσω του κώδικα προσοµοίωσης είναι  

µια πάρα πολύ σηµαντική διαδικασία διότι επιτρέπει την αποσφαλµάτωση, την αξιολόγηση 

και την αναβάθµιση του αλγορίθµου.  Για να µπορέσει όµως να εκτελεστεί η προσοµοίωση, 

θα πρέπει πρώτα να οριστούν οι είσοδοι, οι έξοδοι και οι παράµετροι του κώδικα 

προσοµοίωσης.  Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση των δεδοµένων µε βάση τα οποία θα 

εκτελεστεί η προσοµοίωση. 

Το προσφερόµενο τηλεπικοινωνιακό φορτίο ανά MSC κόµβο είναι το φορτίο που 

στέλνει ο κάθε MSC κόµβος προς τον HLR κόµβο. Το φορτίο αυτό αποτελεί το άθροισµα 

των επιµέρους φορτίων διαφορετικής προτεραιότητας που υπάρχουν µέσα στον MSC κόµβο.  

Η µορφή του κάθε ενός επιµέρους φορτίου θεωρείται ότι ακολουθεί το πρώτο µισό της 

ηµιτονοειδούς καµπύλης. Οπότε και το άθροισµά  τους, δηλαδή το συνολικό φορτίο, θα έχει 

παρόµοια µορφή. Το µέγιστο προσφερόµενο φορτίο που µπορεί να στείλει κάθε MSC κόµβος 

είναι διαφορετικό αφού o κάθε MSC κόµβος λειτουργεί αυτόνοµα και έχει τις δικές τους 

τηλεπικοινωνιακές ανάγκες. Στη προσοµοίωση που αναλύεται έχει τον παρακάτω 

συµβολισµό ανά MSC  κόµβο (για παράδειγµα) : 

 

offered_rpsA_prio1(i)=50*sin((pi/Tmax)*t(i))     �  MSCA κόµβος, priority1 

offered_rpsA_prio2(i)=150*sin((pi/Tmax)*t(i))   �  MSCA κόµβος, priority2 
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offered_rpsA_prio3(i)=400*sin((pi/Tmax)*t(i))   �  MSCA κόµβος, priority3 

offered_rpsA(t)=800*sin((pi/100)*t(t))      �  MSCA κόµβος, συνολικό φορτίο 

offered_rpsB(t)=300*sin((pi/100)*t(t))      �  MSCΒ κόµβος, συνολικό φορτίο 

offered_rpsC(t)=150*sin((pi/100)*t(t))      �  MSCC κόµβος, συνολικό φορτίο    

  

Το φορτίο µετριέται  σε επι τις 100 ποσοστό η σε αιτήµατα / δευτερόλεπτο. Στις παραπάνω 

σχέσεις θεωρείται ότι π.χ ο MSCA κόµβος στέλνει το µέγιστο 800 αιτήµατα / δευτερόλεπτο. 

Η καµπύλες του τηλεπικοινωνιακού φορτίου που στέλνει το κάθε MSC φαίνονται παρακάτω. 

 

 

Σχήµα 7.1.α 

 

Παρατηρείστε ότι το χρονικό διάστηµα για το οποίο εκτελείται η προσοµοίωση είναι 100 sec. 

Από το σχήµα 7.1.α φαίνεται ότι το προσφερόµενο φορτίο που στέλνουν οι MSC  κόµβοι 

στον HLR κόµβο στην αρχή είναι χαµηλό, µε την πάροδο του χρόνου αυξάνει, για κάποιο 

χρονικό διάστηµα είναι αρκετά υψηλό και µετά σταδιακά ελαττώνεται.  

 Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας του HLR κόµβου, εκτός από το φορτίο που δέχεται 

από τα MSC, εξυπηρετεί και επιπλέον φορτίο εξαιτίας άλλων διεργασιών που εκτελεί (όπως 

έχει περιγραφή σε προηγούµενο κεφάλαιο).  Στον κώδικα προσοµοίωσης έχει τον παρακάτω 

συµβολισµό και την παρακάτω µορφή (για παράδειγµα). 

 

HLR_CP_LOAD_EXTRA(i)=50*sin((pi/100)*t(i)) 
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Η µορφή του θεωρείται ότι είναι αντίστοιχη όπως αυτή του προσφερόµενου φορτίου από 

τους  MSC κόµβούς. Και αυτό φορτίο µετριέται  σε επι τις 100 ποσοστό η σε αιτήµατα 

/δευτερόλεπτο. 

O συντελεστής µείωσης του τηλεπικοινωνιακού φορτίου ανά MSC κόµβο, είναι 

το φορτίο που θα πρέπει να µειώσει ο κάθε MSC κόµβος για να αποφευχθεί η συµφόρηση 

της CPU του HLR κόµβου. Εξαρτάται από το επίπεδο υπερφόρτωσης και είναι διαφορετικό 

για κάθε MSC κόµβο. Στη συγκεκριµένη προσοµοίωση, το ποσοστό µείωσης εκφράζεται ως 

ένας συντελεστής ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε το προσφερόµενο φορτίο του κάθε MSC 

κόµβου για µας δώσει σαν αποτέλεσµα το  φορτίο που τελικά στέλνεται στον HLR κόµβο. 

Αυτός ο συντελεστής ονοµάζεται LIMIT και σχετίζεται µε το επίπεδο υπερφόρτωσης του 

HLR κόµβου. Στον κώδικα προσοµοίωσης έχει τον παρακάτω συµβολισµό :  

 

LIMIT_Α_70      �  για τον MSCA κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 70 

LIMIT_Α_80     �  για τον MSCA κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 80  

LIMIT_Α_90     �  για τον MSCA κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 90 

LIMIT_Β_70      �  για τον MSCΒ κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 70 

LIMIT_Β_80     �  για τον MSCΒ κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 80 

LIMIT_Β_90     �  για τον MSCΒ κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 90 

LIMIT_C_70     �  για τον MSCC κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 70  

LIMIT_C_80     �  για τον MSCC κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 80 

LIMIT_C_90     �  για τον MSCC κόµβο και για επίπεδο υπερφόρτωσης 90 

 

Ο συντελεστής  βαθµιαίας αύξησης φορτίου ανά επίπεδο υπερφόρτωσης 

ρυθµίζεται το πόσο γρήγορα επιτρέπει ο HLR κόµβος να ξανά αυξηθεί  το φορτίο που 

στέλνει ένας MSC, ο οποίος νωρίτερα  έχει ήδη υποστεί περιορισµό του εξερχόµενου 

φορτίου του λόγω συµφόρησης. Ο συµβολισµός µέσα στον κώδικα προσοµοίωσης είναι ο 

ακόλουθος :  

 

STEP_OVL_70_80     �  συντελεστής βαθµιαίας αύξησης για επίπεδο υπερφόρτωσης 70 

STEP_OVL_80_90     �  συντελεστής βαθµιαίας αύξησης για επίπεδο υπερφόρτωσης 80 

STEP_OVL_90_100   �  συντελεστής βαθµιαίας αύξησης για επίπεδο υπερφόρτωσης 90 

  

 Η τιµή του χρονιστή (timer) αποτελεί µια παράµετρο προς µελέτη στην παρούσα 

προσοµοίωση και ο συµβολισµός της στο πρόγραµµα είναι  Tstep. 

    

 



Κεφ. 7                                                                                     Προσοµοίωση αλγόριθµου και πειραµατικές µετρήσεις 

 81 

7.2 Απλοποιηµένος αλγόριθµος 

 

 Ο αλγόριθµος που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία έχει έναν πολύ βασικό 

στόχο, ο οποίος είναι ο εξής : να αποτρέψει την παρουσία συµφόρησης φορτίου µέσα  στην 

κεντρική µονάδα επεξεργασίας του HLR κόµβου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα 

πρέπει ο HLR κόµβος, όταν αρχίσει να ανιχνεύει υπερφόρτωση της κεντρικής µονάδας 

επεξεργασίας του, να ενηµερώσει τους συνδεδεµένους MSC κόµβους να µειώσουν λίγο το 

φορτίο που στέλνουν προς τον HLR κόµβο. Αυτή η βασική λειτουργία µπορεί να υλοποιηθεί 

µε ένα απλό αλγόριθµο, ο οποίος όµως, όπως  θα αποδειχθεί στην συνέχεια,  χρειάζεται πάρα 

πολύ διαµόρφωση και εξέλιξη. 

 Στόχος της συγκεκριµένης παραγράφου είναι παρουσιαστεί αυτός ο απλός 

αλγόριθµος, να γίνει η προσοµοίωσή του και µε βάση τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης, 

να τονιστούν τα πολλά του µειονεκτήµατα του και η  δυσλειτουργικότητά του.   

 

Γενική περιγραφή αλγόριθµου            

 

 Ο απλοποιηµένος αυτός αλγόριθµος εκτελεί τις παρακάτω βασικές λειτουργίες : 

 

• Ανιχνεύει την παρουσία υπερφόρτωσης µέσα στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας  CPU 

του HLR κόµβου κάθε ένα δευτερόλεπτο 

• Η ένταση της υπερφόρτωσης διακρίνεται σε επίπεδα ( >70%, >80%, >90% ) 

• Στέλνει το ίδιο ποσοστό µείωσης του τηλεπικοινωνιακού φορτίου προς όλους τους MSC 

κόµβους χωρίς διάκριση και ανάλογα µε το επίπεδο υπερφόρτωσης.   

• Η µείωση αυτή του φορτίου ισχύει µόνο για το επόµενο δευτερόλεπτο. Αν, εξαιτίας της 

µείωσης αυτής, στον HLR κόµβο δεν ανιχνευθεί συµφόρηση το επόµενο δευτερόλεπτο, 

οι MSC κόµβοι µπορούν να στείλουν ανεξέλεγκτα όσο φορτίο θέλουν. 

 

Θεωρητικά, οι παραπάνω λειτουργίες ικανοποιούν τον βασικό στόχο του αλγορίθµου 

όπως αυτός παρουσιάστηκε νωρίτερα. Θα αποδειχθεί στην συνέχεια πόσο ελλιπής είναι και 

πώς δεν θα µπορούσε ποτέ να εφαρµοστεί σε ένα πραγµατικό δίκτυο. 

 

Προσοµοίωση αλγορίθµου 

 

Ο κώδικας ο οποίος κατασκευάστηκε για να προσοµοιώσει τον παραπάνω 

απλοποιηµένο αλγόριθµο υπάρχει στο παράρτηµα, στο τέλος της παρούσας εργασίας. 
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Θεωρείται ότι το δίκτυο στο οποίο εφαρµόζεται ο αλγόριθµος αποτελείται από έναν HLR 

κόµβο και τρεις συνδεδεµένους MSC κόµβούς (σχήµα 7.2.α ).  

 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.2.α 

 

Θεωρείται ότι το προσφερόµενο τηλεπικοινωνιακό φορτίο που στέλνουν  οι τρεις MSC 

κόµβοι προς τον HLR κόµβο είναι της µορφής:  

 

offered_rpsA(i)=600*sin((pi/100)*t(i))    %MSCA  

offered_rpsB(i)=300*sin((pi/100)*t(i))    %MSCB 

offered_rpsC(i)=150*sin((pi/100)*t(i))    %MSCC 

 

 Το επιπλέον φορτίο που εξυπηρετεί ο HLR  κόµβος λόγω άλλων διεργασιών είναι της 

µορφής  : 

  

HLR_CP_LOAD_EXTRA(i)=50*sin((pi/100)*t(i)) 

 

 

 

HLR 

 

MSCA 

 

MSCB 

 

MSCC 

offered_rpsA(i)=600*sin((pi/100)*t(i) 

offered_rpsΒ(i)=300*sin((pi/100)*t(i) 

offered_rpsC(i)=150*sin((pi/100)*t(i) 

HLR_CP_LOAD_EXTRA(i)=50*sin((pi/100)*t(i)) 

LIMIT_70=0.98      

LIMIT_80=0.96      

LIMIT_90=0.94     

T
im

er
 =

 1
se

c 

priority0 

priority0 

priority0 
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Oι συντελεστές µείωσης του τηλεπικοινωνιακού φορτίου ανά MSC κόµβο έχουν τις εξής 

τιµές : 

 

LIMIT_70=0.98       

LIMIT_80=0.96       

LIMIT_90=0.94      

 

Τέλος, ο χρονιστής (timer) έχει τιµή 1 sec, δηλαδή η ανίχνευση και η µείωση των 

αντίστοιχων φορτίων γίνεται κάθε 1 δευτερόλεπτο.  

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδοµένα, εκτελείται ο κώδικας του αλγόριθµου προσοµοίωσης 

και παράγονται οι επόµενες γραφικές παραστάσεις. 

 

 

Σχήµα 7.2.β 

 

Στο παραπάνω σχήµα, το offered HLR LOAD αναφέρεται στο προσφερόµενο 

τηλεπικοινωνιακό φορτίο που προορίζεται προς τον HLR κόµβο και περιλαµβάνει  το 

προσφερόµενο φορτίο από κάθε MSC κόµβο µαζί µε το επιπλέον φορτίο που επεξεργάζεται 

ήδη εσωτερικά  ο  HLR κόµβος. Το fetched HLR LOAD αναφέρεται στο φορτίο που τελικά 

στέλνεται στον HLR κόµβο από τους MSC κόµβους λόγω του αλγορίθµου µαζί µε το 

επιπλέον εσωτερικό φορτίο που αναφέρθηκε προηγουµένως.  

 Μπορεί εύκολα κάποιος να παρατηρήσει ότι ο αλγόριθµος αποτυγχάνει. Αν 

θεωρήσουµε ότι η κεντρική µονάδα επεξεργασίας του HLR κόµβου µπορεί να εξυπηρετήσει 

το µέγιστο µέχρι 1000 αιτήµατα/δευτερόλεπτο (100% φορτίο), από το σχήµα φαίνεται ότι τις  

χρονικές στιγµές  t=40 sec και t=58 sec τα προσφερόµενα αιτήµατα είναι παραπάνω από 
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1000. Άρα εκείνες τις χρονικές στιγµές υπάρχει συµφόρηση, και ο HLR κόµβος θα αρχίσει να 

απορρίπτει αδιακρίτως αιτήµατα τα οποία ζητούν εξυπηρέτηση.  Αν το προσφερόµενο φορτίο 

ήταν ακόµη µεγαλύτερο, τότε θα είχαµε πολύ περισσότερα αιτήµατα τα οποία θα απέρριπτε ο 

HLR κόµβος λόγω συµφόρησης.  

Από το σχήµα 7.2.β φαίνεται ότι όταν το φορτίο (αιτήµατα /δευτερόλεπτο) φτάσει το 

70% τότε αρχίζει ο αλγόριθµος να εφαρµόζεται, για αυτό και παρατηρείται πτώση του 

εισερχόµενου φορτίου. Επίσης, είναι ορατό η µεταβολές και τα σκαµπανεβάσµατα του 

φορτίου που τελικά δέχεται ο HLR κόµβος είναι µεγάλα και µη αποδεκτά.   

 

 

Σχήµα 7.2.γ 

 

Το σχήµα 7.2.γ παρουσιάζει το προσφερόµενο φορτίο που έχει να στείλει ο κάθε MSC 

κόµβος προς τον HLR κόµβο και επίσης το φορτίο που τελικά στέλνει ο κάθε MSC κόµβος 

λόγω της εφαρµογής του αλγόριθµου.  Και εδώ φαίνονται οι µεγάλες αποκλίσεις στο µέγεθος 

του φορτίου που  στέλνουν οι MSC κόµβοι κάθε δευτερόλεπτο, όπως επίσης και η 

ποσοστιαία απόρριψη φορτίου από τον κάθε MSC κόµβο (η απόρριψη προσφερόµενου 

φορτίου στον MSCA κόµβο είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή του MSCC κόµβου). 

Αυτό που πρέπει να συµπληρωθεί είναι ότι απουσιάζει παντελώς η επιλεκτική 

απόρριψη φορτίου από την πλευρά των MSC κόµβων. Οι MSC κόµβοι µειώνουν το 

προσφερόµενο φορτίο προς τον HLR κόµβο αδιάκριτα και χωρίς κάποια προτεραιότητα. 

Περισσότερη  ανάλυση των µειονεκτηµάτων του αλγορίθµου αυτού γίνεται στην παράγραφο 

7.3   όπου συγκρίνεται  ο απλοποιηµένος αυτός αλγόριθµος  µε την ολοκληρωµένη του 

µορφή. 
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7.3 Ολοκληρωµένος αλγόριθµος 

 

Ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος είναι ουσιαστικά ο αλγόριθµος που αναλύθηκε σε 

ολόκληρο το κεφάλαιο 6 και αποτελεί το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. Αυτός ο 

αλγόριθµος εξαλείφει όλα τα µειονεκτήµατα του απλοποιηµένου αλγορίθµου της 

προηγούµενης παραγράφου  και αποτελεί έναν πολύ καλό τρόπο αντιµετώπισης της 

συµφόρησης της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας του  HLR κόµβου λόγω µεγάλου 

εισερχόµενου τηλεπικοινωνιακού φορτίου.   

 

7.3.1   Γενική περιγραφή αλγόριθµου            

 

 Ο ολοκληρωµένος  αλγόριθµος εκτελεί τις παρακάτω βασικές λειτουργίες : 

• Ανιχνεύει την παρουσία υπερφόρτωσης µέσα στην κεντρική µονάδα επεξεργασίας  CPU 

του HLR κόµβου κάθε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (ρυθµιζόµενο από τον 

διαχειριστή δικτύου) 

• Η ένταση της υπερφόρτωσης διακρίνεται σε επίπεδα ( >70%, >80%, >90% ) 

• Στέλνει το διαφορετικό ποσοστό µείωσης του τηλεπικοινωνιακού φορτίου προς καθένα  

MSC κόµβο και ανάλογα µε το επίπεδο υπερφόρτωσης.   

• Αυξάνει βαθµιαία την ποσότητα του τηλεπικοινωνιακού φορτίου που θα πρέπει να 

στέλνει ο κάθε MSC κόµβος µετά από οποιαδήποτε µείωση λόγω υπερφόρτωσης. 

• Σε περίπτωση µείωσης φορτίου, ο MSC κόµβος απορρίπτει επιλεκτικά τα προσφερόµενα 

αιτήµατα προς τον HLR κόµβο ανάλογα µε τις προτεραιότητες.  

 

7.3.2 Προσοµοίωση του αλγορίθµου  

 

 Ο στόχος αυτής της παραγράφου είναι να γίνουν διάφορες πειραµατικές µετρήσεις µε 

την βοήθεια του κώδικα προσοµοίωσης του αλγορίθµου ώστε να µπορεί  να αναλυθεί η 

συµπεριφορά και η απόδοση του αλγορίθµου σε διαφορετικές συνθήκες και σε διαφορετικά 

φορτία. Οι συνδυασµοί που µπορούν να προκύψουν αλλάζοντας τις εισόδους και τις 

παραµέτρους του αλγορίθµου είναι αρκετοί και στην παρούσα εργασία µελετούνται µερικοί 

µόνο από αυτούς.    

 

Προσοµοίωση Νο1 

 

 Η συγκεκριµένη προσοµοίωση θα έχει ακριβώς τις ίδιες εισόδους και τις ίδιες 

παραµέτρους όπως και η προσοµοίωση του απλοποιηµένου αλγορίθµου που εκτελέστηκε 
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στην προηγούµενη παράγραφο µε σκοπό να συγκριθούν τα αποτελέσµατά τους και να 

επαληθευτεί και γραφικά η µη καταλληλότητα του απλοποιηµένου αλγορίθµου και αντίθετα 

η καταλληλότητα του ολοκληρωµένου αλγορίθµου.  Για να υλοποιηθεί αυτό θα γίνουν οι 

εξής ενέργειες : 

• Το προσφερόµενο φορτίο προς τον HLR κόµβο θα παραµείνει το ίδιο 

(offered_rpsA(i), offered_rpsΒ(i), offered_rpsC(i), HLR_CP_LOAD_EXTRA(i)) 

• Ο χρονιστής θα παραµείνει 1 δευτερόλεπτο 

• Οι συντελεστές µείωσης φορτίου θα είναι και αυτοί οι ίδιοι για όλους τους MSC 

κόµβους. 

• Οι συντελεστές βαθµιαίας αύξησης φορτίο ανά επίπεδο υπερφόρτωσης παίρνει τις 

τιµές που φαίνονται στο σχήµα 43 

• Το προσφερόµενο φορτίο δεν κατηγοριοποιείται σε προτεραιότητες   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα  7.3.2.α 

priority0 

 

 

HLR 

 

MSCA 

 

MSCB 

 

MSCC 

offered_rpsA(i)=600*sin((pi/100)*t(i) 

offered_rpsΒ(i)=300*sin((pi/100)*t(i) 

offered_rpsC(i)=150*sin((pi/100)*t(i) 

HLR_CP_LOAD_EXTRA(i)=50*sin((pi/100)*t(i)) 

LIMIT_A_70=0.98 

LIMIT_B_70=0.98 

LIMIT_C_70=0.98 

LIMIT_A_80=0.96 

LIMIT_B_80=0.96 

LIMIT_C_80=0.96 

LIMIT_A_90=0.94 

LIMIT_B_90=0.94 

LIMIT_C_90=0.94 

T
im

er
 =
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se
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priority0 
priority0 

STEP_OVL_70_80=1.05 

STEP_OVL_80_90=1.03 

STEP_OVL_90_100=1.02 



Κεφ. 7                                                                                     Προσοµοίωση αλγόριθµου και πειραµατικές µετρήσεις 

 87 

Με όλα τα παραπάνω δεδοµένα, η εκτέλεση του κώδικα προσοµοίωσης δίνει τις παρακάτω 

γραφικές παραστάσεις. 

 

 

 
 

Σχήµα 7.3.2.β 

 

 

Από την παραπάνω γραφική παράσταση αξίζει να τονιστούν οι επόµενες παρατηρήσεις : 

 

• Ο αλγόριθµος λειτουργεί µε επιτυχία αφού ο βασικός στόχος επιτυγχάνεται και δεν 

συµβαίνει συµφόρηση την κεντρική µονάδα επεξεργασίας του HLR κόµβου ούτε για 

µια στιγµή. Από το σχήµα φαίνεται πως το φορτίο φτάνει έως το 90% και κάτι αλλά 

ποτέ πάνω από αυτό.    

• Όταν το φορτίο φτάσει το 70% τότε έχουµε µια µικρή µείωση του φορτίου στο 

επόµενο δευτερόλεπτο και µετά µια βαθµιαία αύξηση. Η αύξηση αυτή τερµατίζεται 

όταν ανιχνευθεί το επόµενο επίπεδο υπερφόρτωσης. Το ίδιο συµβαίνει και στο 

επίπεδο υπερφόρτωσης 80% και 90%. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να 

παρατηρήσει κανείς την διαφορά στον ποσό της µείωσης ανάµεσα στα τρία 

διαφορετικά επίπεδα υπερφόρτωσης όπως επίσης την διαφορά στον βήµα αύξησης 

του φορτίου ανάλογα µε το επίπεδο υπερφόρτωσης. 

• Ένα λειτουργικό χαρακτηριστικό του αλγορίθµου φαίνεται στο τελείωµα της 

κατάστασης υπερφόρτωσης. Εκεί, ο αλγόριθµος εντοπίζει τον πιθανό τερµατισµός 

της υπερφόρτωσης οπότε και επιτρέπει όλο το προσφερόµενο φορτίο να σταλεί προς 

τον HLR κόµβο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η CPU του HLR κόµβου βρίσκεται 

σε ακόµα κατάσταση υπερφόρτωσης.       
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Σχήµα 7.3.2.γ 

 

Η γραφική παράσταση του σχήµατος7.3.2.γ απεικονίζει τα επιµέρους τηλεπικοινωνιακά 

φορτία που στέλνει  ο καθένας συνδεδεµένος MSC κόµβος προς τον HLR κόµβο. Από την 

µελέτη του σχήµατος αυτού µπορεί κάποιος να συµπεράνει κάποια πολύ σηµαντικά 

πράγµατα. 

 

• Αρχικά φαίνεται ότι η ποσοστιαία µείωση του φορτίου που στέλνει ο κάθε MSC 

κόµβος. Π.χ ο MSCA  που στέλνει και το µεγαλύτερο φορτίο προς τον HLR κόµβο, 

έχει υποστεί και την µεγαλύτερη µείωση. 

• Αυτό που δεν διακρίνεται τόσο εύκολα αλλά θα γίνει φανερό όταν συγκριθούν οι 

γραφικές παραστάσεις του απλοποιηµένου αλγορίθµου και του ολοκληρωµένου 

είναι η εξής λειτουργία : ο αλγόριθµος εκτός του ότι µειώνει αναλογικά το φορτίο 

του κάθε MSC (και συγκεκριµένα εδώ κατά το ίδιο ρυθµισµένο ποσοστό) 

προσθέτει και ένα επιπλέον πόσο µείωσης ανάλογα µε το ποσοστό της CPU  τoυ 

HLR κόµβου που απασχολεί ο κάθε MSC κόµβος.         

 

Σύγκριση απλοποιηµένου και ολοκληρωµένου αλγορίθµου 

 

Τα συγκριτικά αποτελέσµατα µεταξύ των δυο αλγορίθµων φαίνονται στα παρακάτω σχήµατα 
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                                      Σχήµα  7.3.2.δ                                                                   Σχήµα 7.3.2.ε 

 

Η ουσιαστική διαφορά που οδηγεί τον απλοποιηµένο αλγόριθµο να έχει την µορφή που 

φαίνεται  στο σχήµα 7.3.2.δ είναι το γεγονός ότι απουσιάζει εντελώς από τον αλγόριθµο η 

λογική της βαθµιαίας αύξησης του φορτίου µετά από οποιαδήποτε µείωσή του λόγω 

υπερφόρτωσης.  Επειδή, όσο φορτίο απορριφθεί λόγω του αλγορίθµου, είναι λογικό αµέσως 

µετά να ξαναζητήσει να εξυπηρετηθεί από τον HLR κόµβο, θα πρέπει ο αλγόριθµος βαθµιαία 

να αρχίσει να αυξάνει το φορτίο που στέλνει ο κάθε MSC κόµβος ώστε έτσι να ελέγχει 

διαρκώς το εισερχόµενο φορτίο. Όταν εντοπίσει ότι συνεχίζει να αυξάνει επικίνδυνα, τότε 

πρέπει να ξαναµειώσει το φορτίο αυτό. Αυτό ακριβώς κάνει ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος στο 

σχήµα 7.3.2.ε.      

   

                                      Σχήµα 7.3.2.ζ                                                                   Σχήµα 7.3.2.η 

 

Ότι ισχύει για το ολικό φορτίο που διαχειρίζεται ο HLR κόµβος, το ίδιο ισχύει και για τους 

MSC κόµβους των οποίων τις γραφικές παραστάσεις βλέπουµε παραπάνω.  Το καινούργιο 

στοιχείο που φαίνεται σε αυτές τις γραφικές παραστάσεις έχει να κάνει τον MSCB κόµβο και 

πιο πολύ µε τον MSCC κόµβο. Αν συγκρίνει κανείς τα δύο σχήµατα, θα παρατηρήσει ότι το 
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φορτίο που απορρίπτεται από τον MSCC κόµβο στον ολοκληρωµένο αλγόριθµο  είναι πολύ 

µικρότερο από ότι το αντίστοιχο στον απλοποιηµένο αλγόριθµο. Αυτό δικαιολογείται ως εξής:  

MSCC κόµβος στέλνει πολύ λίγο φορτίο σε σχέση µε τους άλλους δύο MSC κόµβους. Οπότε, 

στoν HLR κόµβο, το ποσοστό του συνολικού φορτίου που επεξεργάζεται αυτός ο κόµβος και 

που οφείλεται από προσφερόµενα αιτήµατα από τον MSCC κόµβο είναι επίσης µικρός. Ο 

αλγόριθµος το λαµβάνει αυτό υπόψη του µε την λογική ότι µειώνει τον συντελεστή µείωσης 

του φορτίου προς αυτόν τον MSC κόµβο. Ο απλοποιηµένος αλγόριθµος µειώνει το 

προσφερόµενο φορτίο που στέλνουν οι MSC κόµβοι ανεξάρτητα µε το ποιος MSC στέλνει το 

µεγαλύτερο φορτίο προς τον HLR κόµβο.       

 

Προσοµοίωση Νο2    

Σε αυτή την προσοµοίωση, το προσφερόµενο φορτίο προς τον HLR κόµβο θα παραµείνει 

όπως έχει από την προηγούµενη προσοµοίωση, η τιµή του χρονιστή επίσης , αλλά οι 

καινούργιοι παράµετροι οι οποίοι θα εισαχθούν είναι : 

• Οι συντελεστές µείωσης φορτίου θα είναι διαφορετικοί ανά MSC κόµβο και ανά επίπεδο 

υπερφόρτωσης. 

• Ο MSC κόµβοι θα περιορίσουν το φορτίο που στέλνουν προς τον HLR κόµβο, όχι πλέον 

αδιακρίτως, αλλά ανάλογα µε κάποιες προτεραιότητες. 

Στο ακόλουθο σχήµα παρουσιάζονται όλες οι λεπτοµέρειες της προσοµοίωσης Νο2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Σχήµα 7.3.2.θ 

 

 

HLR 

 

MSCA 

 

MSCB 

 

MSCC 

offered_rpsA(i)=600*sin((pi/100)*t(i) 

offered_rpsΒ(i)=300*sin((pi/100)*t(i) 

offered_rpsC(i)=150*sin((pi/100)*t(i) 

HLR_CP_LOAD_EXTRA(i)=50*sin((pi/100)*t(i)) 

LIMIT_A_70=0.99 

LIMIT_B_70=0.95 

LIMIT_C_70=0.94 

LIMIT_A_80=0.98 

LIMIT_B_80=0.93 

LIMIT_C_80=0.92 

LIMIT_A_90=0.97 

LIMIT_B_90=0.91 

LIMIT_C_90=0.90 

T
im

er
 =

 1
se

c 

Priority2 
Priority1 

STEP_OVL_70_80=1.05 

STEP_OVL_80_90=1.03 

STEP_OVL_90_100=1.02 

Priority3 
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Εκτελώντας τον κώδικα προσοµοίωσης, ρυθµισµένο στα παραπάνω δεδοµένα, καταλήγουµε 

στις επόµενες γραφικές παραστάσεις.     

 

Σχήµα 7.3.2.ι 

 

Η µορφή του συνολικού προσφερόµενου φορτίου προς τον HLR κόµβο σε σχέση µε το φορτίο 

που τελικά στέλνεται στον HLR κόµβο είναι σχεδόν η παρόµοια µε της προηγούµενης 

προσοµοίωσης. Αυτό είναι αναµενόµενο, αφού στην συγκεκριµένη προσοµοίωση, δεν αλλάζει 

τελικά το φορτίο που στέλνεται αλλά διαφοροποιείται η κατανοµή αυτού του µειωµένου 

φορτίου στους διάφορους MSC κόµβους και στις προτεραιότητες στις οποίες είναι 

διαβαθµισµένο αυτό το φορτίο.      

 

Σχήµα 7.3.2.κ 
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Ο τρόπος που κατανέµεται αυτή η µείωση του προσφερόµενου τηλεπικοινωνιακού φορτίου 

απεικονίζεται στο παραπάνω σχήµα (σχήµα 7.3.2.κ). Παρατηρείστε την αυξηµένη µείωση 

στους MSCB και  MSCC κόµβους και την µικρότερη µείωση στον MSCA κόµβο. 

 

 

Σχήµα 7.3.2.λ 

 

Το σχήµα 7.3.2.λ  παρουσιάζει το φορτίο που στέλνεται προς τον HLR κόµβο από τον 

MSCA κόµβο σε σχέση µε τις προτεραιότητες του προσφερόµενου φορτίου. Είναι φανερό 

ότι ο MSCA κόµβος στέλνει ολόκληρο το φορτίο που αντιστοιχεί σε προτεραιότητες 1 και 2 

(prio1 και prio2) και µειώνει το φορτίο που αντιστοιχεί σε προτεραιότητα 3 (prio3)  που είναι 

και η χαµηλότερη από όλες.   
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Σχήµα 7.3.2.µ 

Αυτή η γραφική παράσταση απεικονίζει ότι και η προηγούµενη αλλά αναφέρεται στον MSCB κόµβο. 

  

 

Σχήµα 7.3.2.ν 

 

Η ίδια απεικόνιση για τον MSCC κόµβο είναι λίγο διαφορετική. Εδώ παρατηρείται ότι φορτίο 

προτεραιότητας 3 µειώνεται ολόκληρο, οπότε, σύµφωνα µε τον αλγόριθµο, θα πρέπει να αρχίσει να 

µειώνεται το επόµενο στην σειρά προτεραιότητας φορτίο. Αυτό είναι το φορτίο προτεραιότητας 2, 

για αυτόν τον λόγο και στην γραφική παράσταση είναι φαίνεται µειωµένο και το φορτίο αυτό.  
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Σύγκριση µε την προσοµοίωση Νο1 

Τα συγκριτικά αποτελέσµατα σε σχέση µε την προσοµοίωση που έγινε στην προηγούµενη 

παράγραφο (προσοµοίωση Νο1)  φαίνονται παρακάτω. 

 

   

                                    Σχήµα 7.3.2.ξ                                                                   Σχήµα 7.3.2.ο 

 

Γενικά, το συνολικό προσφερόµενο φορτίο και το φορτίο που τελικά στέλνεται στον HLR 

κόµβο, δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερες διαφορές. 

 

  

                               Σχήµα 7.3.2.π                                             Σχήµα 7.3.2.ρ 

  

Είναι προφανές ότι αλλάζοντας τους συντελεστές µείωσης φορτίου και προσαρµόζοντάς τους 

ανάλογα µε τον MSC κόµβο και ανάλογα µε το επίπεδο υπερφόρτωσης, το πόσο της µείωσης 

ανά MSC κόµβο αλλάζει και προσαρµόζεται στις ανάγκες του κάθε δικτύου. 

 

Προσοµοίωση Νο3 

 



Κεφ. 7                                                                                     Προσοµοίωση αλγόριθµου και πειραµατικές µετρήσεις 

 95 

Σε αυτή την προσοµοίωση, το προσφερόµενο φορτίο προς τον HLR κόµβο θα παραµείνει 

όπως έχει από την προηγούµενη προσοµοίωση, οι συντελεστές µείωσης και οι 

προτεραιότητες επίσης οι ίδιες, όµως  η τιµή του χρονιστή (timer) θα αλλάξει και από ένα 

δευτερόλεπτο (1 sec) θα γίνει πέντε δευτερόλεπτα (5 sec).  Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι ο 

έλεγχος της ανίχνευσης υπερφόρτωσης και οι επακόλουθες ενέργειες που θα πρέπει να 

ακολουθήσουν, δεν θα γίνονται πλέον κάθε δευτερόλεπτο αλλά κάθε 5 δευτερόλεπτα.   

 

 

Σχήµα 7.3.2.σ 

 

Παρατηρώντας τον απεικόνιση του σχήµατος 7.3.2.σ, αποκαλύπτεται µια βασική λειτουργία 

του αλγορίθµου σε σχέση µε τον χρονιστή (timer). Η ελάχιστη τιµή του χρονιστή είναι ένα 

δευτερόλεπτο. Όταν ο χρονιστής είναι παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο τότε ο αλγόριθµος 

λειτουργεί ως εξής : 

Την στιγµή που ανιχνευθεί υπερφόρτωση στον HLR κόµβο, ο αλγόριθµος στέλνει στους 

MSC κόµβους το πόσο της µείωσης του προσφερόµενου φορτίου τους. Οι MSC κόµβοι 

αντίστοιχα µειώνουν το φορτίο τους. Ο αλγόριθµος θα ξαναεπικοινωνήσει µε τους MSC 

κόµβους µετά από κάποια δευτερόλεπτα, ανάλογα µε την τιµή του χρονιστή. Μέχρι όµως να 

συµβεί αυτό, οι MSC κόµβοι δεν ξέρουν τι να κάνουν µε το εξερχόµενο φορτίο τους (να το 

µειώσουν κι άλλο, να το αυξήσουν βαθµιαία κ.τ.λ). Για αυτό το λόγο ο αλγόριθµος µέσα 

στους MSC κόµβους έχει την λειτουργία να διατηρεί το προσφερόµενο φορτίο σταθερό µέχρι 

να του ξαναπεί ο HLR κόµβος τι να κάνει (η να το µειώσει κι άλλο, η να αρχίσει να το 

αυξάνει βαθµιαία).  Αυτή η λειτουργία διακρίνεται στο σχήµα 7.3.2.σ αφού όταν υπάρχει 

µείωση του φορτίου, τότε για τα επόµενα 5 sec το εξερχόµενο φορτίο παραµένει σταθερό.       
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Σχήµα 7.3.2.τ 

 

Στο σχήµα 7.3.2.τ φαίνεται η κατανοµή του προσφερόµενου φορτίου ανά MSC κόµβο.   

 Μέσα στα πλαίσια της ίδιας προσοµοίωσης, έχει πολύ ενδιαφέρον να γίνει µια πολύ 

µεγαλύτερη αύξηση της τιµής του χρονιστή (timer) και να µελετηθεί η συµπεριφορά του 

αλγορίθµου.     

Στο επόµενη γραφική παράσταση, όλα τα δεδοµένα του αλγορίθµου έχουν παραµείνει ίδια 

και η τιµή του χρονιστή έχει ρυθµιστή στην τιµή 10 δευτερόλεπτα (10 sec).  

 

 

Σχήµα 7.3.2.υ 
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Είναι προφανές ότι η απόδοση του αλγορίθµου αρχίζει και µειώνεται. Η µέγιστη τιµή του φορτίου 

µέσα στον HLR κόµβο ξεπερνά, σε κάποια χρονική στιγµή, το 100% της κεντρικής µονάδας 

επεξεργασίας. Άρα ο αλγόριθµος για τόσο µεγάλη τιµή του χρονιστή αποτυγχάνει. Αυτό έχει την 

λογική εξήγηση ότι αφού ελέγχεται το δίκτυο ανά µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα, τότε ουσιαστικά 

αφήνεται πιο ελεύθερο να λειτουργήσει µε τον τρόπο που λειτουργεί όταν είναι εντελώς 

απροστάτευτο από τον κίνδυνο της συµφόρησης της CPU του HLR κόµβου. 
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ΚΚΕΕΦΦ..   88 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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8. ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

 

Εισαγωγή 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται τα συµπεράσµατα και οι παρατηρήσεις που 

διαπιστώθηκαν µέσα από την µελέτη και την ανάλυση της εφαρµοζόµενης µεθόδου και 

διερευνάται η αποτελεσµατικότητά της και η αξιοπιστία της. 

 

8.1        Γενικά συµπεράσµατα-Παρατηρήσεις 

 

Η µέθοδος η οποία εφαρµόστηκε στην παρούσα εργασία µελετήθηκε σε βάθος, 

διερευνήθηκαν αρκετές διαφορετικές περιπτώσεις, έγιναν πολλές µετρήσεις και 

πειράµατα και παρουσιάστηκαν αρκετά αποτελέσµατα. Μέσα από όλα τα παραπάνω 

είναι δυνατόν να βγουν συµπεράσµατα για τα χαρακτηριστικά της µεθόδου καθώς και 

για την καταλληλότητα και την αξιοπιστία της. 

Συγκεκριµένα, για την περίπτωση του απλοποιηµένου αλγορίθµου, οι µετρήσεις 

και τα πειραµατικά αποτελέσµατα µας οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι ο αλγόριθµος 

αυτός είναι ανεπαρκής και αναποτελεσµατικός. Αποτυγχάνει να εξυπηρετήσει τον 

βασικό σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε, αφού δεν είναι σε θέση να αποτρέψει την 

εµφάνιση της συµφόρησης της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας CPU του HLR κόµβου 

µέσα σε ένα κυψελωτό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Αυτός ο αλγόριθµος έχει το βασικό 

µειονέκτηµα ότι δεν λαµβάνει υπόψη του το γεγονός ότι για να ελεγχθεί το διογκωµένο 

τηλεπικοινωνιακό φορτίο θα πρέπει να του επιβληθεί µια βαθµιαία και µικρή αύξησή του 

µετά από οποιαδήποτε µείωσή του.  Μειώνοντας και µετά αφήνοντας ελεύθερο το φορτίο 

να διοχετευτεί προς το HLR κόµβο, και στην συνέχεια ξαναµειώνοντάς το κ.ο.κ , οδηγεί 

το δίκτυο σε µια µη οµαλή  και ανεξέλεγκτη κατάσταση η οποία αποσταθεροποιεί το 

δίκτυο και εγκυµονεί κινδύνους στην σταθερή και αδιάλειπτη λειτουργία του.    

Ένα άλλο µειονέκτηµα που παρουσιάζει αυτός ο αλγόριθµος είναι ότι 

συµπεριφέρεται στον κάθε MSC κόµβο µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. ∆εν λαµβάνει υπόψη 

του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε MSC κόµβου, µε αποτέλεσµα κόµβοι µε 
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διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικό µέγεθος 

διαχειριζόµενου φορτίο να υπόκεινται την ίδια µείωση και τον ίδιο περιορισµό. 

Τέλος, ο απλοποιηµένος αλγόριθµος δεν είναι ευέλικτος και προσαρµοστικός στο 

εκάστοτε δίκτυο. Παρότι τα χαρακτηριστικά του κάθε δικτυού στο οποίο θα εφαρµοστεί 

ο αλγόριθµος αυτός διαφέρουν, δυστυχώς  δεν δύναται η δυνατότητα στον κάθε 

διαχειριστή δικτύου να προσαρµόσει τον αλγόριθµο  στις δικές του ανάγκες και 

συνθήκες. 

Όλα τα παραπάνω µειονεκτήµατα, τα εξαλείφει ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος ο 

οποίος αποτελεί και το αντικείµενο µελέτης της παρούσας εργασίας. Το βασικότερο 

πλεονέκτηµά του είναι πως δίνει την δυνατότητα στον εκάστοτε διαχειριστή δικτύου να 

τον προσαρµόσει αναλόγως στο δικό του δίκτυο. Αυτό το γεγονός, τον µετατρέπει σε 

έναν πολύ λειτουργικό αλγόριθµο ο οποίος θα έχει ευρεία εφαρµογή σε πολλά 

διαφορετικά δίκτυα.  

Συγκεκριµένα, δίνει την δυνατότητα να ρυθµιστεί κατάλληλα η συχνότητα 

λειτουργίας του. Από τις πειραµατικές µετρήσεις που έγιναν, φαίνεται ότι είναι 

προτιµότερο, σε δίκτυα µε υψηλό τηλεπικοινωνιακό φορτίο, η συχνότητα του 

αλγορίθµου να είναι αρκετά υψηλή (π.χ κάθε 1 sec) ώστε να ελέγχεται πιο συχνά το 

διαχειριζόµενο φορτίο στον HLR κόµβο. Αντίθετα, σε δίκτυα µε όχι τόσο έντονη 

υπερφόρτωση, αυτή η συχνότητα θα ωφελούσε να ήταν µικρότερη.   

Επίσης, επιτρέπει στο διαχειριστή του δικτύου να προκαθορίσει, ανάλογα µε τις 

ανάγκες και τις προτεραιότητες του κάθε MSC κόµβου, το ποσοστό µείωσης του 

προσφερόµενου φορτίου που στέλνει ο κάθε ένας από αυτούς, όπως επίσης και το βήµα 

της βαθµιαίας αύξησης. Έτσι, επιτυγχάνεται ο αποτελεσµατικότερος έλεγχος του 

εισερχόµενου τηλεπικοινωνιακού φορτίου προς όφελος και τον συνδροµητών  και του 

ίδιου του δικτύου.       

Επιπλέον, προσφέρει το πλεονέκτηµα στους MSC κόµβους, να αποφασίσουν οι 

ίδιοι για το πιο εξερχόµενο τηλεπικοινωνιακό φορτίο επιθυµούν να απορρίψουν ώστε να 

ικανοποιήσουν το ποσοστό µείωσης που τους υποδεικνύει το κοµµάτι του  αλγόριθµου 

από τον HLR κόµβο.   

Ο ολοκληρωµένος αλγόριθµος που αναλύεται στην παρούσα εργασία είναι µία 

µέθοδος αποφυγής της εµφάνισης της συµφόρησης µέσα στην κεντρική µονάδα 
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επεξεργασίας CPU του HLR κόµβου. Επιλέγει να απορρίψει ένα κοµµάτι του 

εισερχόµενου τηλεπικοινωνιακού φορτίου προκαταβολικά, συντονισµένα, αξιοκρατικά, 

δίκαια, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των συνδροµητών, του διαχειριστή και των αναγκών 

του δικτύου, µε σκοπό να ελεγχθεί  το φορτίο και να αποτραπεί η αποσταθεροποίηση του 

δικτύου.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Προγράµµατα σε γλώσσα προγραµµατισµού 

Matlab 

 

Πρόγραµµα 1 (ΠΡ1)     (Απλοποιηµένος αλγόριθµος) 

 

clear all; 

clc; 

 

%************Define Section***************************** 

NO_LIMIT=1;   %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo ta MSCs isos me tin monada (mhdenikh  

                                %meiwsh) 

 

%******************************************************* 

 

%************∆εδοµενα*********************************** 

LIMIT_70=0.98;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCA otan 70%<LOAD in  

                                         %HLR<80%  

LIMIT_80=0.96;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCA otan 80%<LOAD in  

                                         %HLR<90%  

LIMIT_90=0.94;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCA otan 90%<LOAD in  

                                         %HLR<100%  

 

%******************************************************* 

 

%************Αρχικοποιησεις***************************** 

limitA=NO_LIMIT;   %arxika o suntelesths meiwshs einai monadiaios (mhdenikh meiwsh) 

limitB=NO_LIMIT;   %arxika o suntelesths meiwshs einai monadiaios (mhdenikh meiwsh) 

limitC=NO_LIMIT;   %arxika o suntelesths meiwshs einai monadiaios (mhdenikh meiwsh) 

 

%******************************************************* 

 

t=1:100;      %olikos xronos pou efarmozetai o parontas algoritmos 

for i=1:100 

     

%********************** Prosferomeno LOAD stin HLR apo ta 3 

MSC****************************************** 
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       offered_rpsA(i)=600*sin((pi/100)*t(i));    %MSCA  

       offered_rpsB(i)=300*sin((pi/100)*t(i));    %MSCB 

       offered_rpsC(i)=150*sin((pi/100)*t(i));    %MSCC  

        

   if i==1 

       fetched_rpsA(i)=offered_rpsA(i); 

       fetched_rpsB(i)=offered_rpsB(i); 

       fetched_rpsC(i)=offered_rpsB(i); 

   else 

       if limitA==1 

           fetched_rpsA(i)=offered_rpsA(i);   %no OVERLOAD in HLR 

       end 

       if limitB==1 

           fetched_rpsB(i)=offered_rpsB(i);   %no OVERLOAD in HLR 

       end 

       if limitC==1 

           fetched_rpsC(i)=offered_rpsC(i);   %no OVERLOAD in HLR 

       else     

           fetched_rpsA(i)=fetched_rpsA(i-1)*limitA;   %MSCA LOAD finally send to the HLR 

           if fetched_rpsA(i)>offered_rpsA(i) 

               fetched_rpsA(i)=offered_rpsA(i); 

           end   

           fetched_rpsB(i)=fetched_rpsB(i-1)*limitB;   %MSCB LOAD finally send to the HLR 

           if fetched_rpsB(i)>offered_rpsB(i) 

               fetched_rpsB(i)=offered_rpsB(i); 

           end   

           fetched_rpsC(i)=fetched_rpsC(i-1)*limitC;   %MSCC LOAD finally send to the HLR 

           if fetched_rpsC(i)>offered_rpsC(i) 

               fetched_rpsC(i)=offered_rpsC(i); 

           end   

       end          

   end 

   

  %extra LOAD stin HLR logo allwn diergasiwn 

   HLR_CP_LOAD_EXTRA(i)=50*sin((pi/100)*t(i)); 

    

  %sinoliko prosferomeno LOAD stin HLR  
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HLR_TOTAL_offered_load(i)=offered_rpsA(i)+offered_rpsB(i)+offered_rpsC(i)+HLR_CP_LOAD_EXT

RA(i); 

    

  %sinoliko LOAD pou diaxeirizetai h HLR  

   HLR_LOAD(i)=fetched_rpsA(i)+fetched_rpsB(i)+fetched_rpsC(i)+HLR_CP_LOAD_EXTRA(i); 

    

 %**algorithmos anixneushs OVERLOAD katastasis kai dynamikhs meiwshs tou ryhmo tou eiserxomenou    

 %traffic****  

   if HLR_LOAD(i)<700     %no OVERLOAD detected 

       limitA=NO_LIMIT; 

       limitB=NO_LIMIT; 

       limitC=NO_LIMIT; 

   elseif HLR_LOAD(i)<800  %anixneuthke OVERLOAD 70%<LOAD in HLR<80% 

       limitA=LIMIT_70; 

       limitB=LIMIT_70; 

       limitC=LIMIT_70; 

   elseif HLR_LOAD(i)<900  %anixneuthke OVERLOAD 80%<LOAD in HLR<80% 

       limitA=LIMIT_80;        

       limitB=LIMIT_80; 

       limitC=LIMIT_80; 

   else                   %anixneuthke OVERLOAD 90%<LOAD in HLR<100% 

       limitA=LIMIT_90; 

       limitB=LIMIT_90; 

       limitC=LIMIT_90; 

   end     

end 

 

%************************************************************************************

****************** 

 

figure(6) 

plot(t,offered_rpsA,t,fetched_rpsA,t,offered_rpsB,t,fetched_rpsB,t,offered_rpsC,t,fetched_rpsC); 

 

figure(7) 

plot(t,HLR_LOAD,t,HLR_TOTAL_offered_load); 
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%figure(8) 

%plot(t,offered_rpsA,t,offered_rpsC,t,offered_rpsB); 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραµµα 2 (ΠΡ2)     (Ολοκληρωµένος αλγόριθµος) 

 

 

clear all; 

clc; 

 

%************Define Section***************************** 

NOT_OVERLOADED=0;            %no OVERLOAD - LOAD in HLR<70% 

OVERLOADED70=1;              %OVERLOAD - 70%<LOAD in HLR<80% 

OVERLOADED80=2;              %OVERLOAD - 80%<LOAD in HLR<90% 

OVERLOADED90=3;              %OVERLOAD - 90%<LOAD in HLR<100%  

NOT_OVERLOADED_REDUCTION=4;  %no OVERLOAD due to offered LOAD in HLR  

                                                                                    %decreasing   

NO_LIMIT=1;                  %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo ta MSCs isos me tin monada  

                                                   %(mhdenikh meiwsh) 

%******************************************************* 

 

%************∆εδοµενα*********************************** 

LIMIT_A_70=0.99;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCA otan 70%<LOAD in  

                                               %HLR<80%  

LIMIT_B_70=0.95;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCB otan 70%<LOAD in  

                                               %HLR<80%  

LIMIT_C_70=0.94;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCC otan 70%<LOAD in  

                                              %HLR<80%  

LIMIT_A_80=0.98;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCA otan 80%<LOAD in  

                                              %HLR<90%  

LIMIT_B_80=0.93;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCB otan 80%<LOAD in  

                                              %HLR<90%  

LIMIT_C_80=0.92;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCC otan 80%<LOAD in  
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                                             %HLR<90%  

LIMIT_A_90=0.97;      %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCA otan 90%<LOAD in  

                                              %HLR<100%  

LIMIT_B_90=0.91;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCB otan 90%<LOAD in  

                                             %HLR<100%  

LIMIT_C_90=0.90;       %sydelestis meiwshs tou offered LOAD apo to MSCC otan 90%<LOAD in  

                                             %HLR<100%  

STEP_OVL_70_80=1.05;   %bhmatikh aukshsh tou offered LOAD apo to MSC otan 70%<LOAD in  

                                                      %HLR<80% 

STEP_OVL_80_90=1.03;   %bhmatikh aukshsh tou offered LOAD apo to MSC otan 80%<LOAD in  

                                                     %HLR<90% 

STEP_OVL_90_100=1.02;  %bhmatikh aukshsh tou offered LOAD apo to MSC otan 90%<LOAD in  

                                                       %HLR<100% 

Tstep=1;               %time interval gia tin anuxneush OVERLOAD katastashs sthn HLR (seconds) 

Tmax=100-mod(100,Tstep); 

%******************************************************* 

 

%************Αρχικοποιησεις***************************** 

OVERLOADED70_first=0;   %prwth fora pou anixneuthke OVERLOAD70 stin HLR 

OVERLOADED80_first=0;   %prwth fora pou anixneuthke OVERLOAD80 stin HLR 

OVERLOADED90_first=0;   %prwth fora pou anixneuthke OVERLOAD90 stin HLR 

 

limitA=NO_LIMIT; 

limitB=NO_LIMIT; 

limitC=NO_LIMIT; 

OVERLOADED=NOT_OVERLOADED; 

T_counter=0;      %counter that counts the time is seconds in order to control the time interval 

REDUCTION_counter=0; %metrhths synexomenhs meiwshs tou HLR LOAD 

%******************************************************* 

 

t=1:Tmax;         %olikos xronos pou efarmozetai o parontas algoritmos 

 

for i=1:Tmax 

     

%********************** Prosferomeno LOAD stin HLR apo ta 3 

MSC****************************************** 

     %mscA 
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       offered_rpsA_prio1(i)=50*sin((pi/Tmax)*t(i));    %requests per second with priority 1 

       offered_rpsA_prio2(i)=150*sin((pi/Tmax)*t(i));   %requests per second with priority 2 

       offered_rpsA_prio3(i)=400*sin((pi/Tmax)*t(i));   %requests per second with priority 3 

       offered_rpsA(i)=offered_rpsA_prio1(i)+offered_rpsA_prio2(i)+offered_rpsA_prio3(i); 

        

      %mscB  

       offered_rpsB_prio1(i)=40*sin((pi/(Tmax))*t(i));  %requests per second with priority 1 

       offered_rpsB_prio2(i)=100*sin((pi/(Tmax))*t(i)); %requests per second with priority 2 

       offered_rpsB_prio3(i)=160*sin((pi/(Tmax))*t(i)); %requests per second with priority 3 

       offered_rpsB(i)=offered_rpsB_prio1(i)+offered_rpsB_prio2(i)+offered_rpsB_prio3(i); 

        

      %mscC  

       offered_rpsC_prio1(i)=50*sin((pi/(Tmax))*t(i));  %requests per second with priority 1 

       offered_rpsC_prio2(i)=80*sin((pi/(Tmax))*t(i));  %requests per second with priority 2 

       offered_rpsC_prio3(i)=20*sin((pi/(Tmax))*t(i));  %requests per second with priority 3 

       offered_rpsC(i)=offered_rpsC_prio1(i)+offered_rpsC_prio2(i)+offered_rpsC_prio3(i); 

%**********************************************************************%*************

******************* 

 

      %extra LOAD stin HLR logo allwn diergasiwn  

       HLR_CP_LOAD_EXTRA(i)=10*sin((pi/(Tmax))*t(i));   

        

      %sinoliko prosferomeno LOAD stin HLR 

       

HLR_TOTAL_offered_load(i)=offered_rpsA(i)+offered_rpsB(i)+offered_rpsC(i)+HLR_CP_LOAD_EXT

RA(i); 

 

%**************LOAD apo ta 3 MSC pou telika stelnetai sthn HLR 

%****************************************       

   if i==1 

       fetched_rpsA(i)=offered_rpsA(i); 

       fetched_rpsB(i)=offered_rpsB(i); 

       fetched_rpsC(i)=offered_rpsC(i); 

   else 

       if limitA==NO_LIMIT      %no OVERLOAD in HLR 

           fetched_rpsA(i)=offered_rpsA(i); 

       elseif limitA>NO_LIMIT   %bathimaia aukshsh tou LOAD meta apo meiwsh logo OVERLOAD  
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                                                             %sthn HLR 

           fetched_rpsA(i)=fetched_rpsA(i-1)*limitA;            

       else     

           if T_counter~=0   %oso o algorithmos den elegxei, krata to offered LOAD apo to MSC opos  

                                                %kai sto prohgoumeno sec 

              fetched_rpsA(i)=fetched_rpsA(i-1); 

          else   %meiwsh tou offered LOAD apo to MSC pros thn HLR sumfwna me to calculated suntelesth  

                       %meiwshs 

              fetched_rpsA(i)=fetched_rpsA(i-1)*limitA; 

          end            

       end 

       if limitB==NO_LIMIT      %no OVERLOAD in HLR 

           fetched_rpsB(i)=offered_rpsB(i); 

       elseif limitB>NO_LIMIT   %bathimaia aukshsh tou LOAD meta apo meiwsh logo OVERLOAD  

                                                              %sthn HLR 

           fetched_rpsB(i)=fetched_rpsB(i-1)*limitB;       

       else      

           if T_counter~=0   %oso o algorithmos den elegxei, krata to offered LOAD apo to MSC opos  

                                                %kai sto prohgoumeno sec 

              fetched_rpsB(i)=fetched_rpsB(i-1); 

          else   %meiwsh tou offered LOAD apo to MSC pros thn HLR sumfwna me to calculated suntelesth  

                        %meiwshs 

              fetched_rpsB(i)=fetched_rpsB(i-1)*limitB;  

          end;     

       end  

       if limitC==NO_LIMIT      %no OVERLOAD in HLR 

           fetched_rpsC(i)=offered_rpsC(i); 

       elseif limitB>NO_LIMIT   %bathimaia aukshsh tou LOAD meta apo meiwsh logo OVERLOAD  

                                                             %sthn HLR 

           fetched_rpsC(i)=fetched_rpsC(i-1)*limitC;       

       else       

           if T_counter~=0  %oso o algorithmos den elegxei, krata to offered LOAD apo to MSC opos kai  

                                               %sto prohgoumeno sec 

              fetched_rpsC(i)=fetched_rpsC(i-1); 

          else   %meiwsh tou offered LOAD apo to MSC pros thn HLR sumfwna me to calculated suntelesth  

                       %meiwshs  

              fetched_rpsC(i)=fetched_rpsC(i-1)*limitC;  
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          end     

       end  

       if fetched_rpsA(i)>offered_rpsA(i) 

          fetched_rpsA(i)=offered_rpsA(i); 

       end 

       if fetched_rpsB(i)>offered_rpsB(i) 

          fetched_rpsB(i)=offered_rpsB(i); 

       end 

       if fetched_rpsC(i)>offered_rpsC(i) 

          fetched_rpsC(i)=offered_rpsC(i); 

       end 

   end 

%************************************************************************************

****************** 

 

%**************algorithmos aporripshs requests se kathe MSC analoga me ta 

priorities*******************       

   fetched_rpsA_prio1(i)=0; 

   fetched_rpsA_prio2(i)=0; 

   fetched_rpsA_prio3(i)=0; 

    

   for j=1:fetched_rpsA(i) 

       if j<=offered_rpsA_prio1(i) 

          fetched_rpsA_prio1(i)=fetched_rpsA_prio1(i)+1;   %MSCA priority 1 LOAD finally  

                                                                                                               %send to the HLR  

      elseif (offered_rpsA_prio1(i)<j&&j<=(offered_rpsA_prio1(i)+offered_rpsA_prio2(i))) 

          fetched_rpsA_prio2(i)=fetched_rpsA_prio2(i)+1;   %MSCA priority 2 LOAD finally  

                                                                                                               %send to the HLR 

      else 

          fetched_rpsA_prio3(i)=fetched_rpsA_prio3(i)+1;   %MSCA priority 3 LOAD finally  

                                                                                                               %send to the HLR 

      end 

   end    

 

   fetched_rpsB_prio1(i)=0; 

   fetched_rpsB_prio2(i)=0; 

   fetched_rpsB_prio3(i)=0; 
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   for j=1:fetched_rpsB(i) 

       if j<=offered_rpsB_prio1(i) 

          fetched_rpsB_prio1(i)=fetched_rpsB_prio1(i)+1;   %MSCB priority 1 LOAD finally send  

                                                                                                             %to the HLR 

      elseif (offered_rpsB_prio1(i)<j&&j<=(offered_rpsB_prio1(i)+offered_rpsB_prio2(i))) 

          fetched_rpsB_prio2(i)=fetched_rpsB_prio2(i)+1;   %MSCB priority 2 LOAD finally send  

                                                                                                              %to the HLR 

      else 

          fetched_rpsB_prio3(i)=fetched_rpsB_prio3(i)+1;   %MSCB priority 3 LOAD finally send  

                                                                                                           %to the HLR 

      end 

   end    

    

   fetched_rpsC_prio1(i)=0; 

   fetched_rpsC_prio2(i)=0; 

   fetched_rpsC_prio3(i)=0; 

    

   for j=1:fetched_rpsC(i) 

       if j<=offered_rpsC_prio1(i) 

          fetched_rpsC_prio1(i)=fetched_rpsC_prio1(i)+1;   %MSCC priority 1 LOAD finally send  

                                                                                                              %to the HLR 

      elseif (offered_rpsC_prio1(i)<j&&j<=(offered_rpsC_prio1(i)+offered_rpsC_prio2(i))) 

          fetched_rpsC_prio2(i)=fetched_rpsC_prio2(i)+1;   %MSCC priority 2 LOAD finally send  

                                                                                                              %to the HLR 

      else 

          fetched_rpsC_prio3(i)=fetched_rpsC_prio3(i)+1;   %MSCC priority 3 LOAD finally send  

                                                                                                             %to the HLR 

      end 

   end    

%************************************************************************************

****************** 

 

%******************algorithmos sunexous parakolouthhshs tou LOAD ths CPU ths 

HLR***********************   

     %sinoliko LOAD pou diaxeirizetai h HLR logo twn 3 MSCs      

      HLR_LOAD_registrations(i)=fetched_rpsA(i)+fetched_rpsB(i)+fetched_rpsC(i); 
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     %sudelestis epiprostheths meiwshs toy prosferomenou LOAD stin HLR analogika apo kathe MSC     

      HLR_LOAD_regA_ratio(i)=0.1*(fetched_rpsA(i)/HLR_LOAD_registrations(i)); 

      HLR_LOAD_regB_ratio(i)=0.1*(fetched_rpsB(i)/HLR_LOAD_registrations(i)); 

      HLR_LOAD_regC_ratio(i)=0.1*(fetched_rpsC(i)/HLR_LOAD_registrations(i)); 

    

     %sinoliko LOAD pou diaxeirizetai h HLR 

      HLR_LOAD(i)=HLR_LOAD_registrations(i)+HLR_CP_LOAD_EXTRA(i); 

%************************************************************************************

******************       

 

%diaxeirish tou xronikou interval gia to monitoring tou LOAD tis HLR kai enimerwshs twn MSCs  

T_counter=T_counter+1; 

 

if T_counter==Tstep 

      T_counter=0; 

 

%**algorithmos anixneushs OVERLOAD katastasis kai dynamikhs meiwshs tou ryhmo tou eiserxomenou 

traffic****       

      switch OVERLOADED 

          case OVERLOADED70    %OVERLOADED70 already detected 

               if OVERLOADED70_first==1  %if first time then increase LOAD unconditionally 

                  OVERLOADED70_first=0; 

                  limitA=STEP_OVL_70_80; 

                  limitB=STEP_OVL_70_80; 

                  limitC=STEP_OVL_70_80; 

               else 

                  if HLR_LOAD(i)>800 

                     OVERLOADED=OVERLOADED80;    %anixneuthke OVERLOADED80 

                     OVERLOADED80_first=1; 

                     limitA=LIMIT_A_80-HLR_LOAD_regA_ratio(i); 

                     limitB=LIMIT_B_80-HLR_LOAD_regB_ratio(i); 

                     limitC=LIMIT_C_80-HLR_LOAD_regC_ratio(i); 

                  else    

                     if HLR_LOAD(i)>HLR_LOAD(i-1)  %otan iparxei aukshsh tou HLR LOAD,  

                                                                                                  %aukshse bathmiaia to LOAD apo kathe MSC  

                        limitA=STEP_OVL_70_80; 
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                        limitB=STEP_OVL_70_80; 

                        limitC=STEP_OVL_70_80; 

                     else    %otan iparxei meiwsh tou HLR LOAD, epetrepse olo to LOAD na erthei apo ta  

                                     %MSC 

                        limitA=NO_LIMIT; 

                        limitB=NO_LIMIT; 

                        limitC=NO_LIMIT; 

                        OVERLOADED=NOT_OVERLOADED_REDUCTION;  %no  

                                                                               %OVERLOAD akoma ki an to LOAD eine pano apo 70% 

                     end    

                  end 

               end   

          case OVERLOADED80   %OVERLOADED80 already detected 

               if OVERLOADED80_first==1   %if first time then increase LOAD unconditionally 

                  OVERLOADED80_first=0; 

                  limitA=STEP_OVL_80_90; 

                  limitB=STEP_OVL_80_90; 

                  limitC=STEP_OVL_80_90; 

               else 

                   if HLR_LOAD(i)>900 

                      OVERLOADED=OVERLOADED90;   %anixneuthke OVERLOADED90 

                      OVERLOADED90_first=1; 

                      limitA=LIMIT_A_90-HLR_LOAD_regA_ratio(i); 

                      limitB=LIMIT_B_90-HLR_LOAD_regB_ratio(i); 

                      limitC=LIMIT_C_90-HLR_LOAD_regC_ratio(i); 

                   else    

                      if HLR_LOAD(i)>HLR_LOAD(i-1)   %otan iparxei aukshsh tou HLR LOAD,  

                                                                                                 %aukshse bathmiaia to LOAD apo kathe MSC 

                         limitA=STEP_OVL_80_90; 

                         limitB=STEP_OVL_80_90; 

                         limitC=STEP_OVL_80_90; 

                      else %otan iparxei meiwsh tou HLR LOAD, epetrepse olo to LOAD na erthei apo ta MSC 

                         limitA=NO_LIMIT; 

                         limitB=NO_LIMIT; 

                         limitC=NO_LIMIT; 

                         OVERLOADED=NOT_OVERLOADED_REDUCTION;  %no  

                                                                               %OVERLOAD akoma ki an to LOAD eine pano apo 70% 
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                      end    

                   end 

               end   

          case OVERLOADED90   %OVERLOADED90 already detected 

               if OVERLOADED90_first==1   %if first time then increase LOAD unconditionally 

                  OVERLOADED90_first=0; 

                  limitA=STEP_OVL_90_100; 

                  limitB=STEP_OVL_90_100; 

                  limitC=STEP_OVL_90_100; 

               else 

                  if HLR_LOAD(i)>900 

                     OVERLOADED=OVERLOADED90;  %anixneuthke OVERLOADED90  

                     OVERLOADED90_first=1; 

                     REDUCTION_counter=0; 

                     limitA=LIMIT_A_90-HLR_LOAD_regA_ratio(i); 

                     limitB=LIMIT_B_90-HLR_LOAD_regB_ratio(i); 

                     limitC=LIMIT_C_90-HLR_LOAD_regC_ratio(i); 

                  else    

                     if HLR_LOAD(i)>HLR_LOAD(i-1)   %otan iparxei aukshsh tou HLR LOAD,  

                                                                                                  %aukshse bathmiaia to LOAD apo kathe MSC  

                        limitA=STEP_OVL_90_100; 

                        limitB=STEP_OVL_90_100; 

                        limitC=STEP_OVL_90_100; 

                        REDUCTION_counter=0; 

                     else   %otan iparxei meiwsh tou HLR LOAD gia 4 sunexhs fores, epetrepse olo to LOAD  

                                    %na erthei apo ta MSC 

                        REDUCTION_counter=REDUCTION_counter+1; 

                        if REDUCTION_counter==4 

                           REDUCTION_counter=0; 

                           limitA=NO_LIMIT; 

                           limitB=NO_LIMIT; 

                           limitC=NO_LIMIT; 

                           OVERLOADED=NOT_OVERLOADED_REDUCTION;   %no  

                                                                               %OVERLOAD akoma ki an to LOAD eine pano apo 70% 

                       end    

                     end    

                  end  
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               end  

          case NOT_OVERLOADED_REDUCTION   %NOT_OVERLOADED_REDUCTION  

                                                                                                    %already detected 

               if HLR_LOAD(i)>HLR_LOAD(i-1) 

                  OVERLOADED=NOT_OVERLOADED;   %otan anixneutei aukshsh tou LOAD ths  

                                                                           %HLR, ksanarxizei pali i anixneush OVERLOAD sthn HLR 

               end     

          otherwise 

               if HLR_LOAD(i)<700    %no OVERLOAD detected 

                  limitA=NO_LIMIT; 

                  limitB=NO_LIMIT;  

                  limitC=NO_LIMIT; 

               elseif HLR_LOAD(i)<800 

                      OVERLOADED=OVERLOADED70;   %anixneuthke OVERLOADED70 

                      OVERLOADED70_first=1; 

                      limitA=LIMIT_A_70-HLR_LOAD_regA_ratio(i); 

                      limitB=LIMIT_B_70-HLR_LOAD_regB_ratio(i); 

                      limitC=LIMIT_C_70-HLR_LOAD_regC_ratio(i); 

               elseif HLR_LOAD(i)<900 

                      OVERLOADED=OVERLOADED80;   %anixneuthke OVERLOADED80 

                      OVERLOADED90_first=1; 

                      limitA=LIMIT_A_80-HLR_LOAD_regA_ratio(i);        

                      limitB=LIMIT_B_80-HLR_LOAD_regB_ratio(i); 

                      limitC=LIMIT_C_80-HLR_LOAD_regC_ratio(i); 

               else 

                      OVERLOADED=OVERLOADED90;   %anixneuthke OVERLOADED90 

                      OVERLOADED90_first=1; 

                      limitA=LIMIT_A_90-HLR_LOAD_regA_ratio(i); 

                      limitB=LIMIT_B_90-HLR_LOAD_regB_ratio(i); 

                      limitC=LIMIT_C_90-HLR_LOAD_regC_ratio(i); 

               end     

          end 

    end 

end 

%************************************************************************************

****************** 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                          Προγράµµατα σε γλώσσα προγραµµατισµού MATLAB  

 116

figure(1) 

plot(t,HLR_LOAD,t,HLR_TOTAL_offered_load); 

 

figure(2) 

plot(t,offered_rpsA,t,fetched_rpsA,t,offered_rpsB,t,fetched_rpsB,t,offered_rpsC,t,fetched_rpsC); 

 

figure(3) 

plot(t,fetched_rpsA_prio1,t,fetched_rpsA_prio2,t,fetched_rpsA_prio3,t,offered_rpsA_prio1,t,offered_rpsA

_prio2,t,offered_rpsA_prio3); 

 

figure(4) 

plot(t,fetched_rpsB_prio1,t,fetched_rpsB_prio2,t,fetched_rpsB_prio3,t,offered_rpsB_prio1,t,offered_rpsB_

prio2,t,offered_rpsB_prio3); 

 

figure(5) 

plot(t,fetched_rpsC_prio1,t,fetched_rpsC_prio2,t,fetched_rpsC_prio3,t,offered_rpsC_prio1,t,offered_rpsC_

prio2,t,offered_rpsC_prio3); 
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