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1. Εισαγωγή 

1.1. Σκοπός της Εργασίας 

Ανέκαθεν οι κινητές επικοινωνίες αποτελούσαν την αιχµή της τεχνολογίας στις 
επικοινωνίες. Χρήση της τεχνολογίας γινόταν κυρίως για στρατιωτικούς λόγους και 
αιτίες είναι πολλές (ακριβή υλοποίηση, ανεπαρκής χωρητικότητα των καναλιών για 
δεδοµένη κίνηση, αναξιόπιστοι αλγόριθµοι κ.α.). Τα τελευταία χρόνια, εντούτοις, η 
τεχνολογία έχει επιτρέψει τη µαζική διάθεση των κινητών τηλεφώνων σε απλούς 
καταναλωτές για προσωπική χρήση. Μέσα σε λίγα χρόνια από την εµφάνισή της η 
κινητή τηλεφωνία έχει κατορθώσει να διεισδύσει σε τεράστιο βαθµό στη ζωή µας.  

Η διόγκωση αυτή του αριθµού των συνδροµητών οδηγεί τους διαχειριστές στην 
ανάπτυξη δικτύων µε µεγάλη πυκνότητα σταθµών και µε αυξηµένη περιοχή κάλυψης. 
Ο συνδυασµός των παραπάνω παραγόντων µας δίνει µια πρώτη άποψη για τον όγκο 
της κίνησης που καλείται να διεκπεραιώσει ένα τέτοιο δίκτυο. ∆εν είναι παράξενο 
λοιπόν που εµφανίζονται στιγµές που ένα µικρότερο ή µεγαλύτερο κοµµάτι του 
δικτύου δεν µπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Τις 
στιγµές αυτές και στο συγκεκριµένο κοµµάτι λέµε πως το δίκτυο αντιµετωπίζει µια 
κρίση συνωστισµού (congestion crisis). Είναι προφανές πως η κρίση συνωστισµού ως 
γεγονός είναι ανεπιθύµητη και πρέπει να µελετηθεί, ώστε µελλοντικά να µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µε µεγαλύτερη επιτυχία. 

Η µελέτη τέτοιων κρίσεων έχει δώσει µεθόδους αντιµετώπισης τους ανάλογα µε το 
γεγονός στο οποίο οφείλονται, την περιοχή όπου παρατηρούνται και την έκταση που 
καταλαµβάνουν. Έτσι µε στατιστικές µεθόδους αναπτύσσεται µεθοδολογία για την 
ολοένα και αποτελεσµατικότερη, αυτόµατη αντιµετώπιση αυτών των συµβάντων. Η 
εργασία αυτή αποτελεί µέρος µίας ευρύτερης προσπάθειας αντιµετώπισης τέτοιων 
φαινοµένων. 

Πιο συγκεκριµένα, δοθείσης µιας κρίσης, για την επίλυσή της, εκτός από την 
αυτόµατη διαδικασία πολλές φορές χρειάζεται και ανθρώπινη παρέµβαση. 
Ταυτόχρονα πρέπει να γίνεται έλεγχος ώστε η µέθοδος που ενεργοποιείται αυτόµατα 
να µην υπερισχύει αυτής που προτείνεται από τον ειδικό χειριστή. Επιπλέον πρέπει 
να λαµβάνεται µέριµνα ώστε τελικά η συνολική εικόνα του δικτύου να καλυτερεύει 
και να µην δηµιουργούνται επιπλέον συγκρούσεις λόγω των αλλαγών. Το CAUTION 
project στόχο έχει την υλοποίηση των παραπάνω. Για το σκοπό αυτό είναι 
απαραίτητη η συνεργασία συγκεκριµένων στοιχείων του δικτύου. Το CAUTION 
είναι το απαραίτητο λογισµικό που θα αναλάβει τη συγκέντρωση και ανάλυση των 
δεδοµένων, την απόφαση και το συντονισµό των στοιχείων ώστε να επιτευχθεί το 
καλύτερο αποτέλεσµα. 

Η εργασία αυτή αποτελεί ουσιαστικά µια γέφυρα (λογισµικού) µεταξύ της αυτόµατης 
διαδικασίας αντιµετώπισης των κρίσεων, των ειδικευµένων χειριστών, οι οποίοι 
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αντιλαµβάνονται και αναλαµβάνουν δράση για αντιµετώπιση του γεγονότος, και του 
υλικού διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων του δικτύου. 

1.2. Ο SA (Strategy Actuator) 

Κατά την ανάλυση των παραµέτρων που συνθέτουν µία κρίση συνωστισµού, το 
σύστηµα CAUTION, µέρος του οποίου αποτελεί και η έρευνα που έγινε σε αυτή τη 
διπλωµατική εργασία, παράγει µία µέθοδο αντιµετώπισης. Η µέθοδος αυτή µπορεί να 
εφαρµόζεται προληπτικά, βασισµένη σε ήδη υπάρχουσα γνώση, ή ανασταλτικά βάση 
στατιστικών στοιχείων που υπολογίζονται σε πραγµατικό χρόνο. Επιπλέον της 
µεθόδου που εφαρµόζεται αυτόµατα δίνεται η δυνατότητα να χειριστεί την κρίση 
κάποιος ειδικευµένος χειριστής που σίγουρα έχει καλύτερη εποπτεία του φαινοµένου. 
Ο SA αναλαµβάνει την υλοποίηση της µεθόδου περνώντας τη σωστή γραµµή 
εντολών στα αντίστοιχα κέντρα ελέγχου. Κατά την επεξεργασία των εντολών, ο SA 
λαµβάνει υπόψη του την υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου, τις προτεραιότητες που 
υφίστανται (πχ ο χειριστής έχει προτεραιότητα έναντι της αυτόµατης επιλογής 
µεθόδου) καθώς και των αναγκών σε επάρκεια πόρων (πχ σε περίπτωση φυσικής 
καταστροφής). Μετά την επεξεργασία των δεδοµένων γίνεται σύνδεση µε το κέντρο 
ελέγχου και αποστολή των εντολών που απαρτίζουν τη µέθοδο. Ταυτόχρονα, όταν 
υπάρχει σύγκρουση, ενηµερώνονται οι διεργασίες που εµπλέκονται και χρήζουν 
τερµατισµού. Ο SA διατηρεί ένα χάρτη της κατάστασης του δικτύου ώστε ανά πάσα 
στιγµή µπορεί να διαχειριστεί τις αιτήσεις διαχείρισης πόρων από κάθε πηγή µε την 
προτεραιότητα που έχει η κάθε µία.  

Η έρευνα για τις µεθόδους αντιµετώπισης είναι και η καρδιά του προγράµµατος 
CAUTION. Έτσι η βάση µε τις διαθέσιµες µεθόδους εξελίσσεται και αναπτύσσεται 
διαρκώς. Ο SA είναι γραµµένος έτσι ώστε να είναι εύκολη η προσθήκη και η αλλαγή 
των µεθόδων χωρίς να χρειάζεται να ξαναµεταφραστεί. Οι µέθοδοι αυτές 
αποθηκεύονται σε φόρµα XML ώστε οποιοσδήποτε απλός χρήστης Η/Υ να µπορεί να 
επέµβει. Επιπλέον η XML είναι γλώσσα που διαβάζεται ανεξάρτητα πλατφόρµας και 
λειτουργικού συστήµατος, πράγµα που κάνει ευκολότερη τη συντήρηση της βάσης 
των µεθόδων. 

1.3. Συνοπτική Παρουσίαση των Περιεχοµένων 

Το 2ο κεφάλαιο παρουσιάζει, το δίκτυο GSM: Την αρχή λειτουργίας του, τα µεγέθη 
και τα βασικά χαρακτηριστικά του. Αρχικά, γίνεται µια σύντοµη ιστορική 
παρουσίαση στην εξέλιξη των συστηµάτων κινητών τηλεπικοινωνιών. Κατόπιν 
γίνεται αναφορά στη βασική ιδέα των κυψελοειδών συστηµάτων, µε παρουσίαση των 
λειτουργικοτήτων του GSM. Ακολουθεί µία εκτενής περιγραφή της αρχιτεκτονικής 
του GSM, όπου αναλύονται τα υποσυστήµατα στα οποία διαιρείται καθώς και οι 
λειτουργίες τους. Αναφέρονται επίσης και τα διάφορα λειτουργικά επίπεδα του GSM 
ενώ αντιµετωπίζονται τα ζητήµατα της ραδιοζεύξης. Ανάµεσά τους είναι το θέµα της 
κατανοµής του φάσµατος � πολυπλεξία, δίαυλοι, διαµόρφωση � και του ασύρµατου 
interface γενικότερα. Τέλος, γίνεται και µία αναφορά σε εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που διαφοροποιούν το σύστηµα GSM από το DCS1800. 
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Το 3ο κεφάλαιο αποτελεί µια πιο ειδική προσέγγιση στις συνήθεις λειτουργίες που 
περιγράφονται από το πρότυπο GSM καθώς και την προσέγγιση που ακολουθεί το 
εγχείρηµα CAUTION -ένα εγχείρηµα µε στόχο την αποκλιµάκωση του φόρτου σε 
ένα υπερβολικά φορτισµένο δίκτυο-, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις καταστάσεις 
υπερβολικού φόρτου αποτελεσµατικά, χρησιµοποιώντας την ήδη υπάρχουσα δοµή 
των δικτύων GSM. Προς τούτο περιγράφεται η συνήθης δοµή ενός τυπικού δικτύου, 
οι αναγκαίες προσθήκες που οφείλουν να γίνουν καθώς και ο ρόλος κάθε παραµέτρου 
που διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του τελικού στόχου. 

Το 4ο κεφάλαιο περιγράφει την ανάπτυξη του αρθρώµατος SA, σκοπός του οποίου, 
όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι να συντονίσει την ορθή υλοποίηση των µεθόδων 
που έχουν αποφασισθεί (είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα) λαµβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο του δικτύου και των συνδροµητών όσο και αυτού που 
ενεργοποίησε το συναγερµό. Επιπλέον δίνεται περιγραφή για όλες τις τεχνικές / 
µεθόδους που αναπτύχθηκαν και υλοποιούνται από τον SA. 

Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο, γίνεται ο απολογισµός του έργου, τα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν και οι µελλοντικές προοπτικές όσον αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη 
τεχνικών αντιµετώπισης κρίσης καθώς και στην πρακτική εφαρµογή των 
αποτελεσµάτων. 
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2. Το GSM 

2.1. Ιστορική αναδροµή 

2.1.1. Πριν το GSM 

Όταν απολαµβάνουµε τα προνόµια που µας προσφέρει ένα µοντέρνο σύστηµα 
κινητών τηλεπικοινωνιών, δεν µπορούµε να συλλάβουµε το πόσο πρόσφατη είναι 
αυτή η τεχνολογική κατάκτηση. Η ανάπτυξη των ραδιοεπικοινωνιών είναι άµεσα 
συνδεδεµένη µε την εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών. Η πρώτη εφαρµογή 
ραδιοεπικοινωνίας, εµφανίστηκε στο τέλος του 19ου αιώνα µε τη χρήση του 
ραδιοτηλεγράφου. Η νέα αυτή εφεύρεση χρησιµοποιήθηκε και εξελίχθηκε κατ� αρχήν 
για στρατιωτικούς σκοπούς. Οι πρώτες δηµόσιες υπηρεσίες αφορούσαν αποκλειστικά 
εκποµπή ήχου και αργότερα εικόνας. Είναι εµφανής η έλλειψη διάδρασης � 
interaction σε τέτοιες µορφές υπηρεσιών επικοινωνίας. 

Η µεγάλη έκρηξη στα συστήµατα δηµόσιας, αµφίδροµης κινητής ραδιοεπικοινωνίας 
(two-way, εκποµπή και λήψη από το κινητό τερµατικό) έγινε µετά τον δεύτερο 
παγκόσµιο πόλεµο, όταν η χρήση της διαµόρφωσης συχνότητας (FM) και η εξέλιξη 
της ηλεκτρονικής βοήθησαν στην δηµιουργία της πρώτης τηλεφωνικής υπηρεσίας για 
αυτοκίνητα σε πραγµατική κλίµακα. Η πρώτη υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας 
γεννήθηκε επίσηµα στο St. Louis των ΗΠΑ το 1946. Η Ευρώπη αφού συνήλθε από 
τον πόλεµο, ακολούθησε µερικά χρόνια αργότερα.  

Τα πρώτα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, θα έµοιαζαν σήµερα πρωτόγονα. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουµε πως λειτουργούσαν δια χειρός (για τη µεταγωγή από το 
σύστηµα κινητής τηλεφωνίας στο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο). Τα πρώτα κινητά 
τερµατικά ήταν µεγάλα, βαριά και ακριβά. Η εξυπηρετούµενη περιοχή ήταν 
περιορισµένη στην ραδιοκάλυψη του ενός µόνο σταθµού και µικρή ποσότητα 
φάσµατος ήταν διαθέσιµη για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Οι περιορισµοί αυτοί 
οδήγησαν στην µικρή χωρητικότητα των αρχικών συστηµάτων και η συµφόρηση των 
καναλιών επερχόταν πολύ εύκολα. Η ποιότητα των υπηρεσιών µειώθηκε ραγδαία µε 
την συµφόρηση των καναλιών και µερικές φορές το σύστηµα έφτανε σε καταστάσεις 
κοντά στην απόλυτη κατάρρευση. 

Από το 1950 µέχρι το 1980, τα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας εξελίχθηκαν στο να 
γίνουν αυτόµατα και το κόστος µειώθηκε λόγω της εισαγωγής της τεχνολογίας 
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. ∆υστυχώς όµως η χωρητικότητα βελτιώθηκε ελάχιστα 
χωρίς να καταφέρει να πετύχει αύξηση της διείσδυσής της στην αγορά. Το 
αποτέλεσµα ήταν η δηµόσια ραδιοτηλεφωνία να παραµένει ένα προϊόν πολυτελείας 
απευθυνόµενο µόνο σε λίγους. 
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2.1.2. Αναλογικά συστήµατα κινητών επικοινωνιών 

Τη δεκαετία του 1970 είχαµε την εµφάνιση ολοένα και πολυπλοκότερων 
συστηµάτων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η εµφάνιση των ηλεκτρονικών συσκευών 
µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης και η ανάπτυξη των µικροεπεξεργαστών. Το αµέσως 
επόµενο βήµα πέρα από τα συστήµατα ενός σταθµού βάσης, ήταν η υλοποίηση ενός 
συστήµατος µε αρκετούς σταθµούς λήψης και µόνο έναν σταθµό εκποµπής. 
Επιτρεπόταν έτσι η κάλυψη µίας µεγαλύτερης περιοχής µε αύξηση όµως της 
πολυπλοκότητας. Η αληθινή επανάσταση ήρθε όµως µε τα κυψελωτά συστήµατα 
όπου σταθµοί βάσεις (εκποµπής και λήψης) είναι αρκετοί σε αριθµό. Επιπλέον οι 
περιοχές εξυπηρέτησής τους εν µέρει αλληλοκαλύπτονται. 

Παλιότερες προσπάθειες για αύξηση της περιοχής κάλυψης κινούνταν προς την 
κατεύθυνση της αύξησης της ισχύος εκποµπής. Τα κυψελωτά δίκτυα είναι βασισµένα 
στην ιδέα της επαναχρησιµοποίησης συχνότητας. Η ίδια συχνότητα, δηλαδή, 
χρησιµοποιείται από διάφορους σταθµούς βάσης οι οποίοι είναι αρκετά µακριά ο ένας 
από τον άλλο. Το αποτέλεσµα είναι ένα τροµερό κέρδος σε χωρητικότητα. 
Ταυτόχρονα όµως µεγαλώνει η πολυπλοκότητα τόσο για το δίκτυο όσο και για το 
κινητό που θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει ένα σταθµό ανάµεσα σε 
αρκετούς πιθανούς. 

Η ιδέα των κυψελωτών δικτύων εισήχθη από τα Bell Labs και µελετήθηκε σε αρκετά 
µέρη του κόσµου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Στις ΗΠΑ, το πρώτο 
κυψελωτό σύστηµα, το AMPS (Advanced Mobile Phone Service) έγινε 
πραγµατικότητα το 1979 όταν το πρώτο προ-λειτουργήσιµο δίκτυο παρουσιάστηκε 
στο Chicago του Illinois. Στις χώρες της βόρειας Ευρώπης, οι οργανισµοί 
τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία µε µερικούς κατασκευαστές σχεδίασαν το σύστηµα 
ΝΜΤ (Nordic Mobile Telephone), το οποίο είχε σκοπό τη Σκανδιναβική κάλυψη. Το 
σύστηµα άρχισε τη λειτουργία του στη Σουηδία το Σεπτέµβρη του 1981 και λίγο 
αργότερα στη Νορβηγία, τη ∆ανία και τη Φιλανδία. Στη ∆υτική Γερµανία 
υλοποιήθηκε το σύστηµα C-Netz, στη Γαλλία το Radiocom 2000 και στην Ιταλία το 
RTMI/RTMS. 

Το µεγαλύτερο εθνικό σύστηµα στον κόσµο ήταν το βρετανικό TACS µε 
περισσότερους από ένα εκατοµµύριο συνδροµητές µέχρι το 1990. Την µεγαλύτερη 
διείσδυση στην αγορά είχε το σκανδιναβικό ΝΜΤ όπου περισσότερο από το 6% του 
σουηδικού και νορβηγικού πληθυσµού διέθετε εξοπλισµό κινητής τηλεφωνίας. Παρ' 
όλα αυτά, οι αριθµοί αυτοί είναι πολύ µεγαλύτεροι από τις µέσες ευρωπαϊκές τιµές 
και αποτελούσαν µάλλον την εξαίρεση. Για παράδειγµα, ο δείκτης εισχώρησης το 
1991 στη Γαλλία ήταν περίπου το ένα δέκατο από εκείνον της Σουηδίας. 

Κάθε σύστηµα από τα προηγούµενα, λειτουργούσε αποκλειστικά σε µία χώρα. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε στην ύπαρξη ασυµβατότητας όχι µόνο µεταξύ των 
συστηµάτων αυτών αλλά και του εξοπλισµού. Είναι προφανές ότι η κατάσταση αυτή 
ήταν ανεπιθύµητη για επιχειρηµατικούς λόγους και όχι µόνο. Η ανάγκη για επέκταση 
της αγοράς κινητής τηλεφωνίας ακόµη και έξω από τα στενά όρια των χωρών σε 
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πανευρωπαϊκό επίπεδο θα επέτρεπε την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας προς 
όφελος των εταιριών αλλά και των καταναλωτών. 

Η χωρητικότητά των δικτύων αυτών έφτανε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες 
συνδροµητές, χωρίς παρόλα αυτά να µπορούν να αντεπεξέλθουν στην ραγδαία 
ζήτηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επισηµαίνουµε πως όλα αυτά τα πρώτα 
συστήµατα ήταν βασισµένα σε αναλογική µεταφορά οµιλίας µε διαµόρφωση 
συχνότητας. Όλα χρησιµοποιούσαν περιοχές συχνοτήτων είτε στα 450 MHz, είτε στα 
900 MHz. Το πρόβληµα θα µπορούσε να µετριαστεί µε την εκχώρηση νέων 
συχνοτήτων τις οποίες, όµως, οι κυβερνήσεις δεν ήταν διατεθειµένες να δώσουν. 
Επίσης προτάθηκαν νέες αναλογικές τεχνικές που φιλοδοξούσαν να διευθετήσουν το 
πρόβληµα, αλλά το κόστος τους ήταν ιδιαίτερα υψηλό. 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1980 η ανάπτυξη του αναλογικού εξοπλισµού κινητής 
τηλεφωνίας ήταν ραγδαία. Αρχικά ήταν δυνατή η εγκατάσταση του εξοπλισµού µόνο 
µέσα σε όχηµα, για λόγους βάρους και παροχής ενέργειας. Όσο ο χρόνος περνούσε το 
βάρος του εξοπλισµού µειώνονταν και η αυτονοµία αυξάνονταν. Οι συσκευές χειρός 
πρωτοεµφανίστηκαν γύρω στο 1988 αλλά και πάλι δεν ήταν τόσο µικρές ώστε να 
χωράνε σε τσέπη. Το 1990, τα µικρότερα τερµατικά στην αγορά ζύγιζαν λιγότερο από 
400 gr. Για να µπορέσουµε να συγκρίνουµε εύκολα, αναφέρουµε ενδεικτικά ότι 
σήµερα υπάρχουν συσκευές που ζυγίζουν λιγότερο από 100 gr. έχουν πολύ µικρό 
µέγεθος και αυτονοµία µερικών ηµερών. Επιπλέον η διεύρυνση της αγοράς, επέτρεψε 
την µαζικότερη παραγωγή εξοπλισµού ρίχνοντας αισθητά τις τιµές και κάνοντας τον 
προσιτό σε µεγαλύτερο αριθµό ανθρώπων. Πώς φτάσαµε όµως από τα πανάκριβα 
τηλέφωνα αυτοκινήτων, που µόνο λίγοι µπορούσαν να αποκτήσουν, στην σηµερινή 
κατάσταση µε τα µικρά τερµατικά τσέπης; Η απάντηση είναι πολύ απλή: χάρις στο 
GSM. 

2.1.3. Η ιστορία του GSM 

Στην Ευρώπη έγινε αντιληπτή από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 η αναγκαιότητα 
δηµιουργίας ενός εξελιγµένου ψηφιακού συστήµατος κινητών τηλεπικοινωνιών. Έτσι 
το 1982 η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Ταχυδροµείων και Τηλεγράφων (Conference of 
European Posts and Telegraphs - CEPT) σχηµάτισε µια οµάδα µελέτης µε την 
ονοµασία Groupe Special Mobile (εξ' ου και GSM). Σκοπός της επιτροπής αυτής 
ήταν η µελέτη και η ανάπτυξη ενός Πανευρωπαϊκού δηµόσιου συστήµατος κινητών 
τηλεπικοινωνιών. Το υπό ανάπτυξη σύστηµα θα έπρεπε να επιτυγχάνει συγκεκριµένα 
κριτήρια. 

Τα κριτήρια αυτά ήταν: καλή ποιότητα µετάδοσης φωνής, χαµηλό κόστος τερµατικών 
συσκευών και υπηρεσιών, υποστήριξη δυνατότητας διεθνούς περιαγωγής (roaming), 
δυνατότητα υποστήριξης τερµατικών χειρός, υποστήριξη για µια γκάµα νέων 
υπηρεσιών και διευκολύνσεων, ικανοποιητική φασµατική απόδοση και τέλος 
συµβατότητα µε το ISDN. 

Το 1989, η αρµοδιότητα για την ανάπτυξη του GSM µεταφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunication Standards 
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Institute - ETSI) και η πρώτη φάση των προδιαγραφών δηµοσιεύτηκε το 1990. Η 
εµπορική λειτουργία ξεκίνησε στα µέσα του 1991 µε αποτέλεσµα µέχρι το 1993 να 
υπάρχουν 36 δίκτυα GSM σε 22 χώρες. 

Οι δηµιουργοί του GSM επέλεξαν ένα µη δοκιµασµένο (εκείνη την εποχή) ψηφιακό 
σύστηµα απορρίπτοντας τις τότε ευρέως διαδεδοµένες επιλογές αναλογικών 
κυψελωτών συστηµάτων όπως το AMPS στις Ηνωµένες Πολιτείες και το TACS στη 
Μεγάλη Βρετανία. Είχαν πίστη στα πλεονεκτήµατα των αλγορίθµων συµπίεσης και 
στους επεξεργαστές ψηφιακής σηµατοδοσίας, και ευελπιστούσαν ότι θα εξασφάλιζαν 
την εκπλήρωση των αρχικών στόχων και την συνεχή βελτίωση του συστήµατος σε 
επίπεδα ποιότητας και κόστους. Οι πάνω από 8.000 σελίδες των προδιαγραφών του 
GSM προσπάθησαν να επιτρέψουν την ευελιξία και την εξελιξιµότητα του προτύπου 
στα πλαίσια του ανταγωνισµού ανάµεσα στους κατασκευαστές. Παρόλα αυτά οι 
προδιαγραφές παρείχαν την απαραίτητη προτυποποίηση ώστε να εγγυηθούν την 
απαραίτητη συνεργασία µεταξύ των επιµέρους τµηµάτων του συστήµατος. Αυτό 
έγινε παρέχοντας προτυποποίηση για λειτουργικές απαιτήσεις (functional) και 
διαπροσωπείες (interface) για κάθε µία από τις λειτουργίες του συστήµατος. 

Παρότι η δηµιουργία του προτύπου GSM έγινε στην Ευρώπη, αυτό δεν παρέµεινε 
Ευρωπαϊκό standard. Πάνω από 200 GSM δίκτυα (συµπεριλαµβανοµένων των 
δικτύων DCS1800 και PCS1900) λειτουργούν σε 110 χώρες σε όλο τον κόσµο. Στις 
αρχές του 1994 τα συστήµατα υποστήριζαν 1,3 εκατοµµύρια συνδροµητές 
παγκοσµίως, οι οποίοι αυξήθηκαν σε 55 εκατοµµύρια τον Οκτώβριο του 1997. Στις 
χώρες της βορείου Αµερικής το GSM εισήχθηκε µε καθυστέρηση, µε µια παραλλαγή 
το PCS1900. Αυτή τη στιγµή το GSM είναι ένα πραγµατικά παγκόσµιο standard 
τηλεπικοινωνιών και το ακρωνύµιο αντιπροσωπεύει πλέον τη φράση Global System 
for Mobile communications. 

2.2. Εισαγωγή 

2.2.1. Τα κυψελωτά συστήµατα 

2.2.1.1. Εισαγωγή στα κυψελωτά συστήματα 

Ακόµα και αν ο όρος δίκτυο χρησιµοποιείται συχνά όταν µιλάµε για την 
αρχιτεκτονική του GSM, θα ήταν πιο σωστό να θεωρούµε το σύστηµα, όπως 
σχεδιάστηκε, ως µία πρόσβαση στα υπάρχοντα δίκτυα τηλεπικοινωνιών που 
στοχεύουν στην εξυπηρέτηση χρηστών µε κινητά τερµατικά GSM. Ένα GSM δίκτυο, 
δεν µπορεί ουσιαστικά να εγκαθιστά αυτόνοµα, τηλεφωνήµατα που δεν είναι τοπικά 
µεταξύ κινητών συνδροµητών. Για άλλα τηλεφωνήµατα, βασίζεται σε ήδη υπάρχοντα 
δίκτυα για τη δροµολόγηση των τηλεφωνηµάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 
υπηρεσία που προσφέρεται στο χρήστη αποτελεί ένα συνδυασµό της πρόσβασης που 
προσφέρει ένα GSM δίκτυο και εκείνης ενός σταθερού δικτύου. 
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Θεωρώντας το GSM ως ένα άλλο "τοπικό βρόχο" µας οδηγεί στο να συγκρίνουµε τα 
χαρακτηριστικά του µε εκείνα της καλωδιακής τηλεφωνικής πρόσβασης, τονίζοντας 
δύο βασικές διαφορές: 

Πρώτον, η ευρείας περιοχής κινητικότητα των συνδροµητών τους οδηγεί στο να 
αλλάζουν το σηµείο πρόσβασης (σταθµός βάσης) και αυτό δηµιουργεί ένα σοβαρό 
πρόβληµα για τη δροµολόγηση των τηλεφωνηµάτων προς τους συνδροµητές. Αυτό 
σχετίζεται µε τη διαχείριση κινητικότητας (mobility management). 

∆εύτερον, η σύνδεση µεταξύ του κινητού και του σταθµού βάσης δεν είναι µόνιµη 
αλλά αντικείµενο κυµαινόµενων απαιτήσεων µεταφοράς (transmission requirements). 
Αυτό έχει να κάνει µε τη διαχείριση ραδιοπόρων (radio resource management).  

Οι επιπτώσεις και των δύο παραπάνω θα περιγραφούν στη συνέχεια αφού λάβουµε 
υπόψη κάποιες βασικές αρχές της κυψελωτής κάλυψης. 

2.2.1.2. Κυψελωτή κάλυψη 

Τα βασικά προβλήµατα µε την ράδιο-κατανοµή προκύπτουν από τη διάδοση 
(propagation) του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. Με ένα µειωµένο µέγεθος αλλά και 
µε µία αυξανόµενη αυτονοµία τα κινητά τερµατικά έχουν περιορισµένες δυνατότητες 
µεταφοράς. Είναι γνωστό ότι η ισχύς των ραδιοκυµάτων µειώνεται ανάλογα µε το 
τετράγωνο της απόστασης στον ελεύθερο χώρο. Μεταξύ όµως δύο σταθµών κοντά 
στο έδαφος οι ανακλάσεις που δηµιουργούν παρεµβολές δεν µπορούν να αµεληθούν, 
ενώ είναι πολύ πιθανό το ότι διάφορα εµπόδια να επεµβαίνουν στη οπτική επαφή 
τους. Ως αποτέλεσµα, η διάδοση στο επίπεδο του εδάφους σε ένα αστικό περιβάλλον 
γίνεται δυσκολότερα και η λαµβανόµενη ισχύς κυµαίνεται σε σχέση µε το 
αντίστροφο της τέταρτης δύναµης της απόστασης. 

Ένα δεύτερο πρόβληµα είναι η έλλειψη φάσµατος (spectrum scarcity). Ο αριθµός των 
ταυτόχρονων ραδιοεπικοινωνιών που υποστηρίζεται από έναν µοναδικό σταθµό είναι 
περιορισµένος. 

Η κυψελωτή κάλυψη επιτρέπει υψηλή πυκνότητα τηλεφωνικής κίνησης σε µία ευρεία 
περιοχή ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα προβλήµατα επιβαρύνοντας όµως µε 
κόστος και πολυπλοκότητα το όλο σύστηµα. 
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Σχήµα 2.2.1: Κυψελωτή κάλυψη 

Η έλλειψη φάσµατος παρακάµπτεται από την επαναχρησιµοποίηση των ραδιοπόρων. 
Συχνότητες που χρησιµοποιούνται σε µία δεδοµένη κυψέλη επαναχρησιµοποιούνται 
(βλέπε σχήµα 2.1) σε άλλες κυψέλες που βρίσκονται τόσο µακριά, ώστε η 
αναπόφευκτη παρεµβολή που δηµιουργείται από την κοντινή χρήση του ίδιου 
φάσµατος να βρίσκεται σε αποδεκτό επίπεδο. Αυτή η ιδέα της επαναχρησιµοποίησης 
συχνότητας είναι το κλειδί για την υψηλή χωρητικότητα. Για παράδειγµα, αν η ίδια 
συχνότητα επαναχρησιµοποιείται κάθε ένατη κυψέλη, η ανάθεση φάσµατος Ν 
συχνοτήτων επιτρέπει Ν/9 φέροντα να µπορούν να χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα σε 
οποιαδήποτε δεδοµένη κυψέλη. Η συνολική διέλευση του συστήµατος, συχνά 
εκφρασµένη σε αριθµό ταυτόχρονων τηλεφωνηµάτων ανά τετραγωνικό χλµ. ανά 
ΜΗz, µπορεί έτσι να αυξηθεί µειώνοντας το µέγεθος της κυψέλης (στην πράξη 
ελάττωση της επιφάνειας της κυψέλης έχει και κάποια άλλα αποτελέσµατα και ο 
σχεδιασµός ενός κυψελωτού συστήµατος σπάνια διαχειρίζεται επιτυχώς όλα τα 
µεγέθη κυψελών από το 0 έως το άπειρο). Στην περίπτωση του GSM, ο αρχικός 
προγραµµατισµός σκόπευε σε µεσαίου µεγέθους κυψέλες, διαµέτρων της τάξης των 
χλµ. ή δεκάδων χλµ. Όµως το κατώτερο όριο είναι δύσκολό να καθοριστεί: κυψέλες 
µε ακτίνα µεγαλύτερη από 1 χλµ. δεν θα είχαν πρόβληµα, όµως το σύστηµα πιθανόν 
να µην ήταν πλήρως κατάλληλο να χειριστεί κυψέλες µε ακτίνα µικρότερη από 300 µ. 
Ένας παράγοντας περιορισµού είναι περισσότερο οικονοµικός παρά σχετικός µε 
φυσικούς νόµους. Η αποδοτικότητα του συστήµατος µειώνεται όταν µικραίνει το 
µέγεθος της κυψέλης και ο λόγος του κόστους προς την τηλεφωνική κίνηση αυξάνει 
και τελικά φτάνουµε σε ένα σηµείο όπου πολύ δύσκολα γίνονται περαιτέρω δαπάνες. 
Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι το να µπορεί η χωρητικότητα του 
συστήµατος να µεταφέρεται από µία κυψέλη σε άλλη ταχύτατα και το GSM απαιτεί 
πολύ χρόνο για να ετοιµάσει µία τέτοια µεταφορά και να αντιµετωπίσει τους πολύ 
γρήγορα κινούµενους χρήστες σε πολύ µικρές κυψέλες. Το ανώτερο όριο για το 
µέγεθος της κυψέλης είναι πιο προφανές: ένα πρώτο, όχι τόσο απόλυτο όριο στο 
GSM είναι ένα εύρος 35 χλµ. Κυψέλες µεγαλύτερου µεγέθους είναι πιθανές, αλλά 
απαιτούν ειδικά σχεδιασµένο εξοπλισµό για το σταθµό βάσης και έχουν και κάποια 
απώλεια αν αναφερθούµε σε µέγιστη χωρητικότητα. 
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Ο αριθµός των σταθµών βάσης που θα καλύψουν µία δεδοµένη περιοχή µε δεδοµένη 
υψηλή κίνηση αλλά και το ύψος του συνολικού κόστους, καθορίζεται ευθέως από τον 
παράγοντα επαναχρησιµοποίησης αλλά και από τον αριθµό των καναλιών κίνησης 
που µπορούν να εξαχθούν από το διαθέσιµο φάσµα. Αυτοί οι δύο παράγοντες 
συνθέτουν αυτό που ονοµάζεται φασµατική απόδοση του συστήµατος. 

Πολλά τεχνικά τεχνάσµατα ώστε να βελτιωθεί η φασµατική απόδοση 
χρησιµοποιήθηκαν κατά το σχεδιασµό του συστήµατος και παρουσιάστηκαν στο 
GSM. Αυξάνουν την πολυπλοκότητα, αλλά αυτό εξισορροπείται από τα οικονοµικά 
πλεονεκτήµατα της καλύτερης αυτής απόδοσης. 

2.2.2. Λειτουργικότητες του GSM 

Το GSM είναι ένα σύστηµα πολλαπλών υπηρεσιών, επιτρέποντας επικοινωνίες 
διαφόρων τύπων ανάλογα µε τη φύση της εκπεµπόµενης πληροφορίας. Έχουµε τις 
υπηρεσίες οµιλίας και δεδοµένων. Στις υπηρεσίες οµιλίας πληροφορία είναι η φωνή, 
ενώ στις υπηρεσίες δεδοµένων (data services) περιλαµβάνονται όλα τα υπόλοιπα 
όπως, κείµενο, εικόνα, αρχεία υπολογιστών, µηνύµατα κ.α. Το GSM παρέχει ένα 
ευρύ φάσµα από υπηρεσίες που προσφέρονται στους σταθερούς χρήστες αλλά και 
ένα σωρό άλλες µη παραδοσιακές υπηρεσίες, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια (π.χ. 
η υπηρεσία γραπτών µηνυµάτων). 

2.2.2.1. Υπηρεσίες ομιλίας 

Η πιο σηµαντική υπηρεσία που προσφέρεται από το GSM είναι η τηλεφωνία. Αυτή η 
υπηρεσία καθιστά δυνατές τις αµφίδροµες κλήσεις µεταξύ χρηστών GSM και 
οποιουδήποτε τηλεφωνικού συνδροµητή που είναι προσβάσιµος µέσω του γενικού 
τηλεφωνικού δικτύου. Σταθεροί συνδροµητές σε όλον τον κόσµο µπορούν να 
ειδοποιηθούν όπως και οι κινητοί συνδροµητές. Με την ανάπτυξη του ISDN, η 
τηλεφωνία έχει κατά κάποιο τρόπο παραγκωνιστεί από υπηρεσίες data, που 
παρουσιάζονται συχνά ως το µέλλον των τηλεπικοινωνιών. Παρ' όλα αυτά η οµιλία 
παραµένει και θα παραµείνει η πιο σηµαντική υπηρεσία για τα κινητά συστήµατα. Η 
απουσία ενός σταθερού καλωδίου και η ύπαρξη τερµατικών χειρός κάνουν την 
κυψελωτή τηλεφωνία την πιο προηγµένη τεχνική για διαπροσωπικές επικοινωνίες, 
την πιο ουσιώδη µέθοδο τηλεπικοινωνίας που έχει ως βάση την πιο φυσική µορφή 
επικοινωνίας (την οµιλία) που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για πολλές εκατοντάδες 
χιλιετίες.  

Ακολουθώντας την επίσηµη ορολογία του GSM, επείγουσα κλήση (emergency 
calling) είναι µία ξεχωριστή υπηρεσία εξαγόµενη από την τηλεφωνία. Επιτρέπει σε 
έναν χρήστη ενός κινητού τερµατικού να καλέσει έναν κοντινό σταθµό επειγόντων 
περιστατικών (όπως αστυνοµία ή πυροσβεστική) µέσω µίας απλής διαδικασίας, µε 
την επιλογή του αριθµού 112 (του αριθµού που έχει συµφωνηθεί ως ο βασικός 
αριθµός επείγουσας ανάγκης σε όλη την Ευρώπη). 

Μία άλλη υπηρεσία που εξάγεται από την τηλεφωνία είναι τα µηνύµατα φωνής. Στις 
προδιαγραφές δεν αναγνωρίζεται αυτή η υπηρεσία ως ξεχωριστή. Πραγµατοποιεί την 
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ίδια λειτουργία µε τον γνωστό αυτόµατο τηλεφωνητή που µπορούµε να 
χρησιµοποιούµε και στο σταθερό δίκτυο. 

2.2.2.2. Υπηρεσίες δεδομένων 

Όπως και το ISDN, το GSM έχει σχεδιαστεί από την αρχή ώστε να προσφέρει πολλές 
υπηρεσίες δεδοµένων. Ουσιαστικά, οι περισσότερες υπηρεσίες που έχουν τα σταθερά 
τηλεφωνικά δίκτυα αλλά και τα δίκτυα ISDN έχουν περιληφθεί, όσο βέβαια 
επιτρέπουν οι περιορισµοί της ράδιο - µετάδοσης. 

Οι υπηρεσίες data έχουν πολλές µορφές που εξαρτώνται κυρίως από τους δυνατούς 
αποδέκτες, και από τη φύση της ροής της πληροφορίας, τον τρόπο της µετάδοσης, τη 
φύση του τερµατικού και άλλα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά οι υπηρεσίες data που προσφέρονται: 

• Σύνδεση µε χρήστες PSTN. Περιλαµβάνονται υπηρεσίες fax και videotext. 
Μεταφοράς πληροφορίας όπως τα modem αλλά σε χαµηλές ταχύτητες (9.600 
bps)  

• Σύνδεση µε χρήστες ISDN. Μεταφορά δεδοµένων µε χαµηλές ταχύτητες πάλι, 
όπως και παραπάνω. Η ταχύτητα των 9.600 bps είναι ένας σοβαρός 
περιορισµός σε σχέση µε τα 64.000 bps του ISDN. 

• Σύνδεση µε χρήστες του ίδιου του GSM. 

• Σύνδεση µε χρήστες άλλων δικτύων τα οποία εδώ απλώς αναφέρουµε 
ονοµαστικά χωρίς ιδιαίτερη παρουσίαση. Τέτοια είναι το PSPDN (Packet 
Switched Public Data Network), το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως για 
επικοινωνίες για ή µέσω υπολογιστών καθώς και το CSPDN (Circuit Switched 
Public Data Networks) που χρησιµοποιείται για µεταφορά δεδοµένων 
πολλαπλών σκοπών και µοιάζει πολύ µε το προηγούµενο. 

2.2.2.3. Υπηρεσία γραπτών μηνυμάτων 

Οι διάφορες υπηρεσίες δεδοµένων που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν είναι ουσιαστικά 
προσαρµοσµένες στο κινητό περιβάλλον. Ένα από τα προβλήµατα είναι το ότι τέτοιες 
υπηρεσίες απαιτούν την παρουσία µεγάλων και βαριών τερµατικών σε σύγκριση µε 
τις συσκευές χειρός. 

Κάποιες όµως υπηρεσίες δεδοµένων ενδιαφέρουν τους συνδροµητές που κινούνται 
και δεν επιθυµούν την χρήση ή ακόµη και κατοχή τέτοιων βαριών και µη πρακτικών 
τερµατικών. Έτσι το GSM καθιστά δυνατή την µετάδοση γραπτών, µικρών 
µηνυµάτων που καλούνται "point-to-point short messages" από έναν συνδροµητή 
GSM σε έναν άλλο. Ο αριθµός των χαρακτήρων που µπορούν να µεταδοθούν σε ένα 
µήνυµα του οποίου το περιεχόµενο είναι αλφαριθµητικό, είναι περίπου 150 µε 160. Η 
υπηρεσία αυτή επιτρέπει την αµφίδροµη ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ κάποιων 
χρηστών ενώ µπορεί ακόµα να ενηµερώνει τον αποστολέα αν ο παραλήπτης έλαβε το 
µήνυµα ή όχι. 
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Ένα άλλο είδος γραπτών µηνυµάτων εκτός από τα point-to-point (που σηµαίνει 
ουσιαστικά από ένα και µοναδικό σηµείο-τερµατικό σε ένα και µοναδικό άλλο) είναι 
τα "broadcast messages". Η υπηρεσία αυτή αποτελείται από την εκποµπή ψηφιακής 
πληροφορίας σε διάφορα κινητά τερµατικά µέσα σε µία δεδοµένη γεωγραφική 
περιοχή. Ένα κλασσικό παράδειγµα χρήσης τέτοιας υπηρεσίας είναι για 
πληροφόρηση της κίνησης στους δρόµους. 

2.2.2.4. Συμπληρωματικές υπηρεσίες 

Οι "συµπληρωµατικές υπηρεσίες" τροποποιούν και εµπλουτίζουν τις βασικές 
υπηρεσίες επιτρέποντας στο χρήστη να αποφασίζει το πώς θα αντιµετωπίζονται από 
το δίκτυο οι διάφορες κλήσεις από και προς αυτόν αλλά και να του παρέχουν την 
κατάλληλη πληροφορία ώστε να καθίσταται δυνατή η καλύτερη και πιο ευφυής 
χρήση αυτών των υπηρεσιών. Αυτές οι λειτουργίες δεν είναι καθορισµένες στο GSM. 
Οι περισσότερες από αυτές προέρχονται από το σταθερό δίκτυο µε ελαφρές 
τροποποιήσεις όπου χρειάζεται για να γίνει προσαρµογή στην κινητικότητα. 

Στο σηµείο αυτό θα περιγράψουµε αυτά τα χαρακτηριστικά όπως τα αντιλαµβάνεται 
ο χρήστης. 

Φραγές κλήσεων. Με αυτήν την υπηρεσία µπορεί ο χρήστης να µπλοκάρει κάποιες 
κλήσεις που γίνονται από το κινητό ή να καθορίσει το κόστος των κλήσεων (αυτό δεν 
προσφέρεται ακόµα από τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της 
Ελλάδας) ακόµα και να περιορίσει τα λαµβανόµενα τηλεφωνήµατα (σε περίπτωση 
π.χ. περιαγωγής όπου χρεώνεται και ο καλούµενος). Η ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση µπορεί να προστατεύεται από κωδικό ασφαλείας τον οποίο γνωρίζει 
ο ιδιοκτήτης του κινητού. Για παράδειγµα µπορεί να απαγορεύσει τα διεθνή 
εξερχόµενα τηλεφωνήµατα. Ακόµη να ενεργοποιήσει φραγές για όλες τις 
εισερχόµενες κλήσεις επιτρέποντας λ.χ. µόνο τα µηνύµατα. 

Προώθηση κλήσεων. Η υπηρεσία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση που 
ο καλούµενος δεν µπορεί να κληθεί (λόγω π.χ. απουσίας σήµατος), σε περίπτωση που 
δεν απαντά ή σε περίπτωση που το κινητό είναι απασχοληµένο και δεν υπάρχει 
αναµονή κλήσης. Η προώθηση οδηγεί την εισερχόµενη κλήση σε άλλον αριθµό, είτε 
σταθερό είτε κινητό, αφού πρώτα ενηµερωθεί από ηχογραφηµένο µήνυµα ο καλών 
ώστε να αποφασίσει αν θα συνεχίσει. Υπάρχει βέβαια και η πιθανότητα να µην 
υπάρχει προώθηση και το δίκτυο απλώς να ενηµερώνει τον καλούντα ότι η 
εγκατάσταση της κλήσης δεν είναι δυνατή. 

Αναγνώριση κλήσεων. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα της αναγνώρισης 
του αριθµού που καλεί τον συνδροµητή και έτσι µπορεί ο τελευταίος να αποφασίσει 
αν θα δεχτεί το τηλεφώνηµα ή όχι. Η αναγνώριση είναι δυνατή µόνο αν ο καλών 
χρησιµοποιεί ψηφιακή γραµµή. Στα σταθερά δίκτυα ο αριθµός της καλούσας 
συσκευής φαίνεται πάντα. Όµως στα κινητά δίκτυα µπορεί ο συνδροµητής να ζητήσει 
από τον operator του δικτύου να µην παρουσιάζεται ο αριθµός του κινητού του όταν 
καλεί. 
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Κόστος κλήσεων. Με τη λειτουργία αυτή µπορεί ο καλών και ο καλούµενος να 
γνωρίζουν τη διάρκεια της κλήσης και το κόστος της. Αυτή η υπηρεσία δεν 
προσφέρεται όπως προαναφέραµε από τους operator στην Ελλάδα. 

Αναµονή κλήσεων. Με αυτή τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης που βρίσκεται στο 
ενδιάµεσο µίας κλήσης µπορεί να δεχτεί άλλη µία εισερχόµενη και να θέσει σε 
κατάσταση αναµονής την πρώτη ενώ βρίσκεται στη δεύτερη και το αντίθετο. Ακόµα 
µπορεί � και αυτό είναι το πιο σηµαντικό � να µιλάει και µε τους δύο καλούντες 
ταυτόχρονα. Αυτό µπορεί να επαναληφθεί µέχρι να υπάρχουν ακόµα και πέντε 
επικοινωνίες � κλήσεις ταυτόχρονα. Επειδή και οι άλλοι χρήστες µπορούν να κάνουν 
το ίδιο, αυτό δίνει τη δυνατότητα για θεωρητικά απεριόριστο αριθµό συµµετεχόντων 
στην κλήση.  

2.2.2.5. Τοπικά χαρακτηριστικά 

Ένα κινητό τερµατικό GSM είναι µία αρκετά πολύπλοκη συσκευή που περιέχει έναν 
µικρό υπολογιστή. Όντας ένα ευφυές τερµατικό, µπορεί να προσφέρει διάφορα 
χαρακτηριστικά, τοπικά, χωρίς τη βοήθεια του δικτύου. Τέτοια είναι η ταχεία κλήση 
αριθµών, η αποθήκευσή τους, αυτόµατη επανάληψη αποτυχηµένων κλήσεων, η 
αυτόµατη απάντηση εισερχόµενων κλήσεων και πολλές άλλες. 

2.2.2.6. Η κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) 

Ένα κινητό σε οποιοδήποτε κυψελωτό δίκτυο πρέπει να είναι προσωπικό, δηλαδή να 
είναι συνδεδεµένο µε µία δεδοµένη συνδροµή. Αυτό χρειάζεται αφού η ταυτότητα 
του συνδροµητή δεν είναι µία προς µία σχέση µε το φυσικό µέσο που χρησιµοποιείται 
για την πρόσβαση, όπως στο καλωδιακό δίκτυο. Η συνήθης προσέγγιση είναι να 
αποθηκεύονται σε µία µόνιµη µνήµη όλες οι απαραίτητες πληροφορίες όπως µία 
ταυτοποίηση της συνδροµής. Αυτό γίνεται στα περισσότερα αναλογικά συστήµατα 
(µε εξαίρεση το γερµανικό δίκτυο C). Η προσέγγιση στο GSM είναι διαφορετική. 

Ένα κινητό τερµατικό GSM είναι χωρισµένο σε δύο µέρη. Το ένα περιέχει το 
απαραίτητο hardware και software σχετικά µε το ασύρµατο interface και το άλλο 
περιέχει την συγκεκριµένη πληροφορία του συνδροµητή. Πρόκειται για την κάρτα 
SIM. Η κάρτα SIM αποτελεί ένα είδος κλειδιού. Μόλις αφαιρεθεί από το κινητό, τότε 
αυτό δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί παρά µόνο για επείγουσες κλήσεις (αν το 
επιτρέπει και το δίκτυο), δηλαδή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υπηρεσία που να 
έχει επίδραση στον λογαριασµό του συνδροµητή. 

Η δυνατότητα να αφαιρείται η κάρτα SIM έχει πολλά πλεονεκτήµατα για το χρήστη 
εκτός από το ρόλο της σαν κλειδί. Για παράδειγµα, αν το κινητό του παρουσιάσει 
βλάβη και χρειάζεται επιδιόρθωση τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί µία άλλη συσκευή 
για αυτό το χρονικό διάστηµα. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η περίπτωση των αστικών 
χρηστών που έχουν µία µόνο συσκευή χειρός για λόγους οικονοµίας. Αν χρειαστεί 
µπορούν να δανειστούν µία ισχυρότερη συσκευή για να χρησιµοποιηθεί στην 
επαρχία, ή ακόµα και να νοικιάσουν ένα αυτοκίνητο που έχει κινητό εγκατεστηµένο 
σε αυτό. Σε όλες τις περιπτώσεις, µπορούν να χρησιµοποιήσουν την δική τους SIM, 
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ώστε οι κλήσεις προς τον προσωπικό τους αριθµό να δροµολογούνται στο κινητό που 
έχουν νοικιάσει και η χρέωση να γίνεται στον ίδιο λογαριασµό όπως και στην 
περίπτωση της δικής τους συσκευής. 

Η κάρτα SIM ακόµη είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες σχετικά µε τις διάφορες 
υπηρεσίες για τον χρήστη. Η SIM µπορεί να προστατεύεται από κωδικό ασφαλείας, 
έναν κώδικα PIN (Personal Identity Module) που µοιάζει µε τον κωδικό PIN των 
πιστωτικών καρτών. Αντίθετα όµως µε αυτές ο αριθµός των SIM του GSM µπορεί να 
επιλεχθεί από το χρήστη. Η SIM ακόµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
αποθήκευση συντοµευµένων αριθµών κλήσης ή και µηνυµάτων όταν ο χρήστης δεν 
είναι παρών. Μία περισσότερο τεχνική χρήση είναι η αποθήκευση µίας σειράς από 
προτιµήσεις για την επιλογή του δικτύου όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα. 

Μία άλλη πλευρά των λειτουργιών της SIM σχετίζεται µε την περιαγωγή (roaming). 
Έχουµε ήδη δει το πώς µπορεί να γίνει περιαγωγή µε την ίδια κινητή συσκευή ώστε 
να έχουµε υπηρεσία από δύο διαφορετικά δίκτυα µε µία µόνο συνδροµή. Αυτό το 
είδος περιαγωγής θα το ονοµάσουµε "περιαγωγή κινητού τερµατικού". Όµως υπάρχει 
και µία άλλη πιθανότητα. Το interface µεταξύ της SIM και του κινητού έχει οριστεί 
στις προδιαγραφές και αυτό το standard µπορεί να παρέχει τη βάση για περιαγωγή 
µεταξύ δικτύων κινητής τηλεφωνίας που έχουν διαφορετικά Air interfaces, κάτι που 
ονοµάζεται περιαγωγή SIM. 

2.2.2.7. Λειτουργίες ασφαλείας 

Ένα δίκτυο ασύρµατης πρόσβασης είναι εκ των πραγµάτων λιγότερο ασφαλές από 
ότι ένα σταθερό δίκτυο. Αυτό προκύπτει από την πιθανότητα να µπορεί να γίνει λήψη 
και εκποµπή ραδιοκυµάτων από οπουδήποτε, χωρίς να αναµιχθεί ο εξοπλισµός του 
operator. Για το λόγο αυτό διάφοροι τύποι από λειτουργίες ασφαλείας έχουν εισαχθεί 
στο GSM ώστε να προστατεύεται το δίκτυο από µη επιθυµητή πρόσβαση αλλά και να 
διασφαλίζεται το απόρρητο των κλήσεων των συνδροµητών. Αυτές οι λειτουργίες 
περιλαµβάνουν. 

• πιστοποίηση της αυθεντικότητας του συνδροµητή, ώστε να εµποδιστεί η 
χρήση µη εγκεκριµένων χρηστών 

• κρυπτογράφηση στο ράδιο-κοµµάτι, συγκεκριµένα κρυπτογράφηση όλης της 
πληροφορίας του χρήστη για την αποφυγή παρακολούθησης από τρίτους 

• απόκρυψη της ταυτότητας του χρήστη, ώστε να εµποδιστεί η αποκάλυψη της 
θέσης του συνδροµητή. 

• Αυτές οι λειτουργίες δεν είναι κάτω από τον έλεγχο του χρήστη. Ο λόγος για 
αυτό είναι ότι θα ήταν πιο επιβαρυντικό για το κόστος αλλά και πιο περίπλοκο 
στο χειρισµό από αυτούς. 

Όλες οι λειτουργίες ασφαλείας αφορούν την κάρτα SIM, που αποτελεί στην ουσία το 
πραγµατικό αντικείµενο πιστοποίησης. Έτσι, καµία από αυτές τις λειτουργίες δεν 
παρέχονται πριν την εισαγωγή της SIM στο κινητό. Επίσης, η φυσική παρουσία της 
SIM είναι απολύτως απαραίτητη για να έχουµε τις περισσότερες υπηρεσίες, µε µόνη 
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εξαίρεση τα τηλέφωνα ανάγκης. ∆εν επιτρέπεται σε κανένα κατασκευαστή κινητών 
τερµατικών να παρέχει τέτοιο εξοπλισµό που να µπορεί να διαβάζει την SIM µόνο 
µια φορά και µετά να µπορεί να παρέχει υπηρεσίες όταν αυτή έχει αφαιρεθεί. 
Επιπλέον, οι κάρτες SIM είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να είναι εξαιρετικά δύσκολο 
να αναπαραχθούν (εκτός από τον εκδότη τους, δηλαδή τον operator). Επίσης ο 
συνδυασµός των λειτουργιών ασφαλείας και της SIM παρέχει µία υψηλή προστασία 
για το χρήστη και το δίκτυο από µη εγκεκριµένη πρόσβαση. 

 

2.2.3. GSM: Ένα σύστηµα για τον operator 

Η όψη ενός δικτύου τηλεπικοινωνιών για τον χρήστη µπορεί να περιορίζεται µόνο σε 
ότι αφορά τη φροντίδα των µέσων µετάδοσης. Αυτό όµως δε δίνει τη συνολική 
εικόνα. Με τον ίδιο τρόπο όπως µία εταιρία λεωφορείων δεν περιλαµβάνει µονάχα 
µηχανές και θέσεις επιβατών αλλά και οδηγούς, τεχνικούς, τεστ για βλάβες, 
ανταλλακτικά, σύστηµα πώλησης εισιτηρίων, συστήµατα παρακολούθησης της 
κίνησης και πολλά άλλα, έτσι και ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο δεν αποτελείται µόνο 
από γραφεία για µεταγωγές και µέσα µετάδοσης. Υπάρχουν εταιρίες operator, 
πιθανόν ακόµα και εταιρίες παροχής service για µηχανήµατα και/ή software. Ο 
συνολικός σκοπός αυτών των στοιχείων αναφέρεται ως λειτουργία και συντήρηση 
(operation and maintenance, O&M). 

Η λειτουργία και συντήρηση µπορεί να χωριστεί σε τρεις περιοχές: 

Η διαχείριση των συνδροµητών (subscriber management) περιλαµβάνει αυτά που 
χρειάζονται για να διαχειρίζονται τις συνδροµές. Μία συνδροµή GSM είναι σύνθετη, 
µε πολύπλοκες υπηρεσίες και συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά. Σε όλες αυτές τις 
παραµέτρους θα πρέπει να µπορεί να έχει πρόσβαση ο operator. 

Η λειτουργία του δικτύου (network operation) αποτελείται από το να "οδηγηθεί" το 
δίκτυο. Περιλαµβάνει τα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν στον operator να 
παρακολουθεί τη συµπεριφορά του δικτύου, όπως το φορτίο του συστήµατος, τους 
ρυθµούς µπλοκαρίσµατος, τον αριθµό των διαποµπών µεταξύ δύο δεδοµένων 
κλήσεων και άλλα. Αυτή η παροχή πληροφοριών στον operator του επιτρέπει να 
ελέγχει το σύνολο της ποιότητας υπηρεσίας που λαµβάνουν οι χρήστες και να 
εντοπίζει τα σηµεία που υπάρχουν προβλήµατα. 

2.3. Αρχιτεκτονική του GSM 

Ένα GSM δίκτυο αποτελείται από διακεκριµένες οντότητες, των οποίων οι 
λειτουργίες και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους είναι καθορισµένες. Στο σχήµα 2.2 
φαίνεται ο λεπτοµερής σχεδιασµός ενός γενικού GSM δικτύου. Το δίκτυο GSM 
χωρίζεται σε 3 µέρη: το Mobile Station (MS), το Base Station Subsystem (BSS) και 
το Network Subsystem (NS). To MS (κινητό) το κρατάει ο χρήστης. Το BSS ελέγχει 
το ραδιοδίαυλο που συνδέεται µε το κινητό. Τέλος το NS, του οποίου το κύριο µέρος 
είναι το Mobile services Switching Center (MSC), είναι υπεύθυνο για τη µεταγωγή 
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των κλήσεων µεταξύ δύο κινητών αλλά και µεταξύ ενός κινητού και ενός σταθερού 
τηλεφώνου. Στο σχήµα επίσης, δεν φαίνεται το τµήµα Operations and Maintenance 
Center (OS), το οποίο επιβλέπει τη σωστή λειτουργία και το στήσιµο του δικτύου. Το 
MS και το BSS επικοινωνούν διαµέσου του Um interface, γνωστό επίσης και ως 
ζεύξη µέσω του αέρα ή ραδιοζεύξη. Το BSS επικοινωνεί µε το MSC διαµέσου του Α 
interface (βλέπε Σχήµα 2.2).  

 

 

 

 

Σχήµα 2.2: Αρχιτεκτονική του δικτύου GSM 

 

2.3.1. Υποσυστήµατα 

2.3.1.1. Ο Κινητός Σταθμός (Mobile Station, MS) 

Το MS αποτελείται από το τερµατικό (Mobile Equipment, ME) και από την «έξυπνη» 
κάρτα που λέγεται Subscriber Identity Module (κάρτα SIM). Όπως έχουµε αναφέρει 
ήδη η κάρτα SIM είναι ιδιωτική, έτσι ώστε ο χρήστης να µπορεί να έχει πρόσβαση 
στις συνδροµητικές υπηρεσίες χωρίς να χρειάζεται η χρήση ενός συγκεκριµένου 
τερµατικού. Βάζοντας την κάρτα SIM σε ένα άλλο GSM τερµατικό, ο χρήστης 
µπορεί να δεχθεί τηλεφωνήµατα σε αυτό, να κάνει τηλεφωνήµατα από αυτό και 
γενικά να έχει πρόσβαση σε όποια άλλη υπηρεσία του προσφέρεται. 

Το κινητό είναι µοναδικά αναγνωρίσιµο από την ΙΜΕΙ (International Equipment 
Identity). Η κάρτα SIM περιέχει την IMSI (International Mobile Subscriber Identity) 
που χρησιµοποιείται για την αναγνώριση του συνδροµητή από το σύστηµα και 

SIM Subscriber Identity Module BSC Base Station Controller MSC Mobile services Switching Center  

ME Mobile Equipment HLR Home Location Register EIR Equipment Identity Register 

BTS Base Transceiver Station VLR Visitor Location Register AuC Authentication Center 
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αποτελεί το µυστικό κλειδί για την πιστοποίηση και άλλες πληροφορίες. Η IMEI και 
η IMSI είναι ανεξάρτητες επιτρέποντας έτσι την αυστηρά ιδιωτική χρήση του 
κινητού.  

2.3.1.2. Το υποσύστημα του σταθμού βάσης (Base Station Subsystem, BSS) 

Γενικά, στο BSS βρίσκονται οµαδοποιηµένα όλα εκείνα τα µηχανήµατα που έχουν 
σχέση µε την ασύρµατη-κυψελωτή δοµή του GSM. Το BSS βρίσκεται σε απευθείας 
επαφή µε τους κινητούς σταθµούς µέσω του ασύρµατου interface Um. Συνεπώς αυτό 
συµπεριλαµβάνει τα µηχανήµατα εκείνα τα οποία είναι υπεύθυνα για την µετάδοση 
και τη λήψη στο ασύρµατο περιβάλλον και για την περαιτέρω διαχείρισή των 
ζεύξεων. Από την άλλη πλευρά το BSS συνδέεται µε το τµήµα NSS. Ο ρόλος δηλαδή 
του BSS είναι εν συντοµία να συνδέσει το κινητό τερµατικό µε το NSS και συνεπώς 
τους χρήστες των κινητών σταθµών µε άλλους χρήστες τηλεπικοινωνιών. Εξάλλου το 
BSS θα πρέπει να ελέγχεται και ακριβώς για αυτό συνδέεται µε το υποσύστηµα OSS. 

Το BSS αποτελείται από δύο µέρη: το BTS (Base Transceiver Station) και το BSC 
(Base Station Controller). Αυτά επικοινωνούν διαµέσου του στάνταρ Abis interface 
(βλέπε Σχήµα 2.2), επιτρέποντας (όπως και στο υπόλοιπο σύστηµα) λειτουργίες 
µεταξύ δύο χρηστών, οι οποίοι χρησιµοποιούν συσκευές διαφορετικών 
κατασκευαστών. 

Το BTS εµπεριέχει τους ποµποδέκτες που ορίζουν µια κυψέλη (cell) και χειρίζεται τα 
πρωτόκολλα ραδιοζεύξης µε το κινητό (ΜS). Οι ποµποδέκτες αυτοί αποτελούνται 
από συσκευές µετάδοσης και λήψης (συµπεριλαµβανοµένων των κεραιών) όπως 
επίσης και συσκευές επεξεργασίας σηµάτων. Τα BTS µπορούν να θεωρηθούν σαν 
µιας µορφής σύνθετα ασύρµατα modems τα οποία περιλαµβάνουν και µερικές επίσης 
λειτουργίες. Ένα τυπικό πρώτης γενιάς BTS αποτελείται από µερικά racks που 
περιέχουν όλες τις απαραίτητες ηλεκτρονικές συσκευές για τις λειτουργίες 
µετάδοσης. Οι κεραίες βρίσκονται συνήθως µερικές δεκάδες µέτρα µακριά σε ένα 
ιστό, ενώ τα racks συνδέονται µε αυτό µέσω καλωδίου. Ένα rack BTS µπορεί να 
διαχειριστεί από τρία µέχρι πέντε φέροντα και να φέρει εις πέρας περίπου 20 µε 40 
ταυτόχρονες επικοινωνίες. 

Μία εξίσου σηµαντική µονάδα του BSS, η οποία θεωρείται στην κανονική 
αρχιτεκτονική του GSM σαν ένα τµήµα του BTS, είναι η TRAU (Transport/Rate 
Adaptor Unit). Η TRAU είναι µια συσκευή στην οποία πραγµατοποιείται η κατά 
GSM κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση της µεταδιδόµενης φωνής, όπως επίσης 
και η προσαρµογή του ρυθµού στην περίπτωση µετάδοσης δεδοµένων. Αν και οι 
προδιαγραφές θεωρούν την TRAU σαν ένα τµήµα του BTS, αυτό µπορεί να 
τοποθετηθεί και µακριά από το BTS δεδοµένου ότι σε πολλές περιπτώσεις βρίσκεται 
µεταξύ του BSC και του MSC. 

Σηµειώνουµε ότι σε µία µεγάλη αστική περιοχή, θα υπάρχει ενδεχοµένως ένας 
µεγάλος αριθµός από BTS, οπότε οι απαιτήσεις από ένα BTS θα είναι 
κατασκευαστική αντοχή, αξιοπιστία, δυνατότητα προσαρµογής και ελάχιστο κόστος. 
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Το BSC διαχειρίζεται τους ραδιοπόρους για ένα ή περισσότερα BTS. Είναι υπεύθυνο 
για την εγκατάσταση του ραδιοδιαύλου, την επαναχρησιµοποίηση της συχνότητας 
και τις διαποµπές, όπως περιγράφεται πιο κάτω. Το BSC είναι ουσιαστικά ο 
ενδιάµεσος για την επικοινωνία µεταξύ του κινητού (ΜS) και του MSC. Το BSC 
λοιπόν, συνδέεται από τη µια πλευρά σε αρκετά BTS ενώ από την άλλη προς ένα 
MSC. Ένα BSC είναι στην ουσία ένα µικρό κέντρο µεταγωγής µε σηµαντική 
υπολογιστική ικανότητα. Ένα τυπικό BSC αποτελείται από ένα ή δύο racks και 
µπορεί να διαχειριστεί µερικές δεκάδες BTS αναλόγως της χωρητικότητάς τους σε 
τηλεπικοινωνιακή κίνηση. 

Στο λεξιλόγιο του GSM, το BSS σηµαίνει ένα σύνολο από ένα BSC και όλα τα BTS 
κάτω από τον έλεγχό του και δεν πρέπει να συγχέεται µε την έννοια του BSS σαν 
υποσυστήµατος που περιλαµβάνει όλα τα BSC και όλα τα BTS. Επίσης το interface 
µεταξύ BTS και BSC έχει προτυποποιηθεί και καλείται Abis interface. 

2.3.1.3. Το υποσύστημα δικτύου (Network Subsystem, NS) 

Το υποσύστηµα NS περιλαµβάνει τις βασικές µεταγωγικές (switching) λειτουργίες 
του GSM, όπως επίσης και τις βάσεις δεδοµένων που χρειάζονται για τα δεδοµένα 
των συνδροµητών και την διαχείριση της κινητικότητας. Ο κύριος ρόλος του NSS 
είναι η διαχείριση των επικοινωνιών µεταξύ των χρηστών του GSM και των χρηστών 
άλλων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

Το κεντρικό µέρος του NS είναι το MSC (Mobile Switching Center). ∆ρα σαν ένας 
φυσιολογικός κόµβος µεταγωγής του PSTN ή του ISDN και ταυτόχρονα παρέχει όλη 
τη λειτουργικότητα που χρειάζεται για το χειρισµό ενός συνδροµητή (κινητού), όπως 
εγγραφή, πιστοποίηση, ενηµέρωση θέσης, διαποµπές και δροµολόγηση κλήσης σε 
συνδροµητή που έχει κάνει περιαγωγή (roaming). Αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται σε 
συνδυασµό µε διάφορες λειτουργικές οντότητες, που όλες µαζί αποτελούν το NS. Το 
MSC παρέχει τη σύνδεση µε τα σταθερά δίκτυα (όπως PSTN ή ISDN). Το interface 
προς τα εξωτερικά δίκτυα µπορεί να απαιτεί την ύπαρξη µονάδας διαλειτουργίας 
(InterWorking Unit) για την προσαρµογή, ο ρόλος της οποίας είναι περισσότερο ή 
λιγότερο ουσιαστικός ανάλογα µε τα δεδοµένα του χρήστη και το δίκτυο το οποίο 
διασυνδέει. Η σηµατοδοσία (signaling) µεταξύ των λειτουργικών οντοτήτων στο NS 
χρησιµοποιεί ένα ειδικό πρωτόκολλο, το Signaling System No 7 (SS7) της CCITT, 
που χρησιµοποιείται για τη σηµατοδοσία στο ISDN και χρησιµοποιείται ευρέως στα 
τρέχοντα δηµόσια δίκτυα. 

Εκτός από τα MSC, το NS περιλαµβάνει και βάσεις δεδοµένων: τον οικείο 
καταχωρητή θέσης (Home Location Register, HLR) και τον καταχωρητή θέσης 
επισκεπτών (Visitor Location Register, VLR) (βλέπε Σχήµα 2.2). Αυτοί µαζί µε το 
MSC, παρέχουν τη δροµολόγηση της κλήσης και τις δυνατότητες της περιαγωγής 
(roaming) στο GSM. Το HLR περιέχει όλες τις πληροφορίες διαχείρισης κάθε ενός 
συνδροµητή που έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο GSM δίκτυο, µαζί µε την τρέχουσα 
θέση του κινητού. Η θέση του κινητού υπάρχει συνήθως στη διεύθυνση 
σηµατοδοσίας του VLR και σχετίζεται µε το Mobile Station (βλέπε Σχήµα 2.2). Η 
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πραγµατική διαδικασία δροµολόγησης θα περιγραφεί αργότερα. Λογικά υπάρχει ένα 
HLR ανά δίκτυο GSM, παρόλο που αυτό µπορεί να υλοποιηθεί στη λογική µίας 
κατανεµηµένης βάσης δεδοµένων.  

Το VLR περιέχει επιλεγµένες διαχειριστικές πληροφορίες από το HLR, απαραίτητες 
για τον έλεγχο της κλήσης και την παροχή υπηρεσιών του συνδροµητή, για κάθε 
κινητό που βρίσκεται κάθε φορά στη γεωγραφική περιοχή που ελέγχεται από το VLR. 
Παρόλο που κάθε λειτουργική οντότητα µπορεί να υλοποιηθεί σαν µια ανεξάρτητη 
µονάδα, όλοι οι κατασκευαστές της µονάδας που είναι υπεύθυνη για τη µεταγωγή 
(Switching), υλοποιούν µέχρι σήµερα το VLR µαζί µε το MSC, έτσι ώστε η 
γεωγραφική περιοχή που ελέγχεται από το MSC να ταιριάζει µε αυτή που ελέγχεται 
από το VLR, απλοποιώντας έτσι τη σηµατοδοσία που απαιτείται. Σηµειωτέον ότι το 
MSC δεν περιέχει πληροφορίες για συγκεκριµένα κινητά (MS). Αυτή η πληροφορία 
είναι αποθηκευµένη στους καταχωρητές της περιοχής. 

Οι άλλοι δύο καταχωρητές χρησιµοποιούνται για πιστοποίηση και για λόγους 
ασφάλειας. Για την ακρίβεια, ο Καταχωρητής Ταυτότητας Εξοπλισµού (Equipment 
Identity Register, EIR) είναι µία βάση δεδοµένων η οποία περιέχει µία λίστα µε όλα 
τα έγκυρα κινητά που υπάρχουν στο δίκτυο, µε βάση την International Mobile 
Equipment Identity (IMEI) τους. Κάθε ΙΜΕΙ θεωρείται άκυρη αν αναφερθεί ως 
κλεµµένη ή δεν είναι εγκεκριµένη. Το κέντρο πιστοποίησης (Authentication Center, 
AuC) είναι µία προφυλασσόµενη βάση δεδοµένων, η οποία περιέχει ένα αντίγραφο 
για κάθε ένα µυστικό κλειδί των καρτών SIM από όλους τους συνδροµητές και 
χρησιµοποιείται για πιστοποίηση και απόκρυψη µέσα στο ραδιοδίαυλο. 

Πέρα όµως από τα MSC και τους καταχωρητές το υποσύστηµα NS περιέχει και τον 
µεταγωγέα GMSC (ο οποίος δε φαίνεται στο σχήµα 2.2) προκειµένου να ετοιµάσει 
την προώθηση των κλήσεων προς τους χρήστες GSM. Οι κλήσεις πρώτα 
δροµολογούνται προς αυτό τον µεταγωγέα χωρίς καµία γνώση για τον χρήστη που 
προορίζονται. Σκοπός αυτού του µεταγωγέα είναι να βρει κάποιες πληροφορίες θέσης 
του χρήστη και να δροµολογήσει την κλήση προς εκείνο το MSC µέσω του οποίου ο 
συνδροµητής µπορεί να εξυπηρετηθεί τη δεδοµένη στιγµή. Για να το πετύχει αυτό, 
πρέπει πρώτα να εντοπίσει το κατάλληλο HLR, γνωρίζοντας µόνο τον αριθµό 
καταλόγου του χρήστη GSM, και να το �ανακρίνει�. Το GMSC έχει τα κατάλληλα 
interface και σύστηµα σηµατοδοσίας SS7 για να µπορεί να επικοινωνεί τόσο µε τα 
εξωτερικά δίκτυα όσο και µε άλλες οντότητες του NS. 

Το υποσύστηµα λειτουργιών (Operation Subsystem, OS) 

To OS, όπως έχουµε αναφέρει και προηγουµένως, (αν και δε φαίνεται στο σχήµα 2.2) 
είναι πολύ σηµαντικό και έχει να πραγµατοποιήσει πολλούς στόχους. Όλοι αυτοί οι 
στόχοι όµως απαιτούν αλληλεπιδράσεις µεταξύ µερικών ή ακόµη και όλων των 
τµηµάτων του συστήµατος, όπως για παράδειγµα µεταξύ του BSS ή του NS και του 
προσωπικού της εταιρίας επικοινωνιών.  

Κατά τα πρώτα � πειραµατικά � στάδια της ανάπτυξης ενός δικτύου GSM, οι 
λειτουργίες συντήρησης και λειτουργιών πραγµατοποιούνται µε παρέµβαση σε κάθε 
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µηχάνηµα ξεχωριστά. Αυτό γίνεται µε την παροχή ενός interface µεταξύ ανθρώπου 
και µηχανήµατος, όπως για παράδειγµα ένα τοπικό τερµατικό, ενώ ο συντονισµός 
των λειτουργιών γίνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Σύµφωνα την προσέγγιση αυτή, 
οι λειτουργίες του OS γίνονται επί τόπου στα τµήµατα των BSS και NSS και οι 
µοναδικές συσκευές OS είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ ανθρώπου και 
µηχανηµάτων (δηλαδή τα τοπικά τερµατικά). 

Με την ανάπτυξη, όµως, της τεχνολογίας και της συνθετότητας των 
τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, ο αριθµός των πιθανών ενεργειών που πρέπει ένας 
άνθρωπος να κάνει, όπως επίσης και η ποσότητα της πληροφορίας που πρέπει να 
διαχειριστεί, έχουν αυξηθεί αισθητά. Έτσι, η «τοπικιστική» προσέγγιση που έγινε 
προηγουµένως καθίσταται ανεπαρκής. Απαιτείται, τότε, κάποιος «συγκεντρωτισµός», 
πράγµα που σηµαίνει ότι χρειάζονται κάποια µηχανήµατα µε συντονιστικές 
λειτουργίες τα οποία θα αντικαθιστούν τους ανθρώπους-χειριστές σε ορισµένα µέρη 
του συστήµατος. Η απόλυτη προσέγγιση του συγκεντρωτισµού αυτού, είναι η ιδέα 
του ∆ικτύου ∆ιαχείρισης Τηλεπικοινωνιών (Telecommunication Management 
Network, TMN), όπου όλα τα µηχανήµατα διαχείρισης και λειτουργιών συνθέτουν 
ένα δίκτυο το οποίο µε τη σειρά του συνδέεται µε όλα τα µηχανήµατα διαχείρισης 
κίνησης. 

Κατ� αρχήν θα πρέπει να πούµε ότι το δίκτυο συντήρησης και λειτουργιών πάντα 
µεσολαβεί µεταξύ του προσωπικού χειρισµού και όλων των µηχανηµάτων. Συνεπώς, 
αν ακολουθούνται οι αρχές της ιδέας του ΤΜΝ που αναφέραµε προηγουµένως, το 
δίκτυο λειτουργιών συνδέεται από την µια πλευρά µε τηλεπικοινωνιακές συσκευές 
(MSC, BSC, HLR�s και µε άλλες συσκευές) και από την άλλη πλευρά µε τους 
υπολογιστικούς σταθµούς δρώντας σαν ένα interface µεταξύ ανθρώπων και 
µηχανηµάτων. Αυτά τα µηχανήµατα του OS που συνδέονται µε συσκευές του BSS ή 
του NS ονοµάζονται Κέντρα Λειτουργιών και Συντήρησης (Operation and 
Maintenance Centres, OMC) και συνδέονται µε µερικά τηλεπικοινωνιακά 
µηχανήµατα της ίδιας κατηγορίας. Για παράδειγµα ένα OMC-R (OMC-Radio) είναι 
υπεύθυνο για µερικά BSC και µέσω αυτών για τα αντίστοιχα BTS. Σε µια απλή 
αρχιτεκτονική διαχείρισης, το OMC λειτουργεί αυτόνοµα και αποτελείται από ένα 
τυπικό υπολογιστικό σταθµό. 

Άλλη κατηγορία λειτουργιών είναι η διαχείριση συνδροµητών η οποία αντιστοιχεί σε 
λειτουργίες ανεξάρτητες από τις λειτουργίες συντήρησης και λειτουργιών που 
περιγράψαµε και µπορεί συνεπώς να υποστηριχθεί από µηχανήµατα ξεχωριστά από 
αυτά που περιέχονται στο δίκτυο λειτουργιών. Η διαχείριση συνδροµητών 
αποτελείται από δύο κοµµάτια: τη διαχείριση δεδοµένων συνδροµητού και την 
χρέωση κλήσεων. 

Η διαχείριση δεδοµένων συνδροµητού περιλαµβάνει µόνο το HLR 
(συµπεριλαµβανοµένου και του AuC) και ορισµένες συσκευές του OS, όπως για 
παράδειγµα ένα δίκτυο που διασυνδέει το HLR µε τις συσκευές µε τις οποίες 
έρχονται σε επαφή οι συνδροµητές στην εταιρία τηλεπικοινωνιών στην οποία αυτοί 
είναι εγγεγραµµένοι. Η κάρτα SIM παίζει το ρόλο της και σε αυτό το στάδιο. Η SIM 
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αποτελείται από δύο φάσεις στη ζωή της. Στην πρώτη φάση, τη «διοικητική» θα 
µπορούσαµε να πούµε, χρησιµοποιείται από το σύστηµα διαχείρισης συνδροµητών, 
αλλά δεν είναι ενεργή στο κοµµάτι διαχείρισης της κίνησης του συστήµατος. Έπειτα, 
µόλις αυτή αρχικοποιηθεί, τίθεται σε λειτουργία και µπορεί να εισέλθει στην κινητή 
συσκευή. 

Οσον αφορά τώρα τη χρέωση κλήσεων, γνωρίζουµε ότι σε ένα περιβάλλον κινητής 
τηλεφωνίας, τα «εισιτήρια» των κλήσεων ενός συνδροµητή GSM µπορούν να 
εκδοθούν από πολλά διαφορετικά µηχανήµατα συµπεριλαµβανοµένων και όλων των 
MSC τα οποία ο χρήστης έχει επισκεφτεί. Κατόπιν, χρειάζονται µηχανήµατα για να 
συγκεντρώσουν τα δεδοµένα χρέωσης του κάθε συνδροµητή. Το HLR είναι ένας από 
τους πιθανούς υποψηφίους του εξοπλισµού για τις πληροφορίες χρέωσης δεδοµένου 
ότι συνδέεται µε το σύστηµα διαχείρισης συνδροµητών. 

Η τελευταία κατηγορία λειτουργιών και συντήρησης είναι αυτή της διαχείρισης των 
κινητών σταθµών. Ένα µέρος αυτής της δουλειάς γίνεται µέσα στο δίκτυο 
λειτουργιών. Θα µπορούσαµε σε αυτό το σηµείο να πούµε ότι ο καταχωρητής EIR 
ανήκει εδώ και όχι στο NS όπως προαναφέρθηκε. ∆εν υπάρχει βέβαια καµία διαφορά 
στη ουσία, αλλά εξαρτάται πώς θα κάνει κανείς τον ακριβή διαχωρισµό των 
υποσυστηµάτων και των λειτουργιών τους. 

2.3.2. Τα λειτουργικά επίπεδα 

Μέχρι τώρα έχουµε µελετήσει τις λειτουργίες του GSM ανάλογα µε το πού 
υλοποιούνται. Έχει γίνει, δηλαδή, η αναλυτική περιγραφή τους οµαδοποιώντας τες 
φυσικά, µελετώντας παράλληλα και την τεχνική τους υποστήριξη. Στο συγκεκριµένο 
τµήµα θα ασχοληθούµε µε το πώς µπορούν να οµαδοποιηθούν οι λειτουργίες 
σύµφωνα µε τον σκοπό που θέλουν να πραγµατοποιήσουν, δηλαδή µε το ποιες 
λειτουργίες χρησιµοποιούνται για ποια περίπτωση. 

2.3.2.1. Μοντελοποίηση επιπέδων 

Μια µέθοδος προκειµένου να οµαδοποιήσουµε τις λειτουργίες του GSM, είναι να 
χρησιµοποιήσουµε το πρότυπο OSI (Open System Interconnection). Το πρότυπο OSI 
περιγράφει τη γενική ιδέα της στρωµάτωσης (layering). Έτσι σύµφωνα µε αυτό, οι 
λειτουργίες οµαδοποιούνται σε λειτουργικά επίπεδα (στρώµατα) και 
αναπαριστάνονται σαν µια στοίβα επιπέδων το ένα πάνω στο άλλο. Το κατώτερο 
επίπεδο είναι αφιερωµένο στην φυσική µετάδοση της πληροφορίας ενώ το υψηλότερο 
αναπαριστά την άποψη των εξωτερικών θεατών. Κάθε επίπεδο προσφέρει υπηρεσίες 
για το πιο πάνω επίπεδο, ενώ οι υπηρεσίες αυτές είναι βελτιώσεις των υπηρεσιών που 
παρέχονται από το αµέσως κατώτερο επίπεδο. Μεταξύ αυτών των επιπέδων, οι 
οντότητες συνεργάζονται για να παρέχουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες µέσω 
ανταλλαγών πληροφοριών. Οι κανόνες για τις ανταλλαγές αυτές καθορίζονται στα 
σηµεία αναφοράς όπου η πληροφορία ανταλλάσσεται, και ουσιαστικά αποτελούν τα 
πρωτόκολλα σηµατοδοσίας. Παρακάτω, οι λειτουργίες του GSM θα διαχωριστούν σε 
πέντε επίπεδα.  
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Το κατώτερο επίπεδο, το οποίο αποτελεί και την βάση των τηλεπικοινωνιακών 
συστηµάτων, είναι το επίπεδο µετάδοσης. Αυτό παρέχει µέσα µετάδοσης για τις 
επικοινωνιακές ανάγκες των χρηστών όπως επίσης και για τη µεταφορά πληροφοριών 
µεταξύ των συνεργαζοµένων µονάδων. 

Το επόµενο πιο υψηλό επίπεδο ασχολείται µε την διαχείριση των πόρων µετάδοσης. 
Ενώ στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα οι λειτουργίες αυτές οµαδοποιούνται µε τις 
λειτουργίες διαχείρισης επικοινωνιών, στην περίπτωση των κυψελωτών συστηµάτων 
όπως το GSM, η διαχείριση των ασύρµατων πόρων µετάδοσης είναι ένα σύνθετο 
θέµα και απαιτεί ένα ξεχωριστό λειτουργικό επίπεδο, το επίπεδο διαχείρισης 
ασυρµάτων πόρων ή Radio Resource management layer (RR). Το επίπεδο RR παρέχει 
σταθερές ζεύξεις µεταξύ των κινητών σταθµών και των MSC ενώ οι περισσότερες 
από τις RR λειτουργίες πραγµατοποιούνται από το BSS. Από µια οπτική γωνία το 
επίπεδο αυτό και τα δύο επόµενα πραγµατεύονται µε γεγονότα κλίµακας µιας 
κλήσης. 

Τρίτο στην ακολουθία των λειτουργικών επιπέδων έρχεται το Στρώµα ∆ιαχείρισης 
Κινητικότητας ή Mobility Management layer (MM), το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
διαχείριση των βάσεων δεδοµένων που περιέχουν στοιχεία για τους συνδροµητές και 
πιο συγκεκριµένα για τα δεδοµένα θέσης αυτών. Ένας επιπλέον σκοπός του 
στρώµατος αυτού είναι η διαχείριση εµπιστευτικών θεµάτων όπως η πιστοποίηση 
(authentication). Η κάρτα SIM, το HLR και το AuC αποτελούν παραδείγµατα 
µονάδων που εµπλέκονται σε λειτουργίες του MM στρώµατος. Το στρώµα αυτό 
παρέχει στις λειτουργίες µετάδοσης, που παρέχονται από τα κατώτερα στρώµατα, τα 
µέσα να εντοπίσουν κινητούς χρήστες όταν αυτοί δεν εµπλέκονται σε επικοινωνίες, 
όπως επίσης και τις σχετιζόµενες µε την ασφάλεια λειτουργίες. 

Το επόµενο επίπεδο είναι το επίπεδο διαχείρισης της επικοινωνίας ή Communication 
Management layer (CM) και χρησιµοποιεί τη βάση που παρέχουν τα στρώµατα RR 
και ΜΜ για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους χρήστες. Το κοµµάτι 
NS και κυρίως το MSC αποτελούν κύρια στοιχεία του στρώµατος αυτού. 

Το τελευταίο επίπεδο του GSM συστήµατος χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες µετάδοσης. 
Αυτό είναι το Επίπεδο Λειτουργιών, ∆ιοίκησης και Συντήρησης ή Operation, 
Administration and Maintenance layer (OAM) το οποίο παρέχει τα µέσα για τις 
δραστηριότητες του διαχειριστή. Όπως είναι προφανές, η εγγύτητά του µε το 
υποσύστηµα OS είναι µεγάλη. Παρακάτω γίνεται πιο αναλυτική περιγραφή του κάθε 
στρώµατος. 

2.3.2.2. Το στρώμα μετάδοσης 

Μερικές από τις µονάδες του GSM ασχολούνται αποκλειστικά µε την µετάδοση. 
Ένας προφανές παράδειγµα είναι ο transcoder και η µονάδα προσαρµογής ρυθµού 
TRAU που ασχολούνται µόνο µε την προσαρµογή της οµιλίας ή των δεδοµένων. Οι 
περισσότερες όµως άλλες µονάδες έχουν ένα περισσότερο ή λιγότερο σύνθετο ρόλο 
στην µετάδοση. Παραδείγµατα τέτοιων µονάδων αποτελούν το κινητό τερµατικό και 
τα BSC και MSC τα οποία παίζουν το ρόλο τους καθ� όλη τη διάρκεια της ζεύξης 
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στην επικοινωνία µεταξύ δύο χρηστών. Τέλος, υπάρχουν και κάποιες µονάδες που 
δεν έχουν σχέση µε την µετάδοση, εξαιρουµένων των µικρών αναγκών που αφορούν 
τη σηµατοδοσία µε τις άλλες συσκευές. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το στρώµα µετάδοσης περιλαµβάνει δύο περισσότερο ή 
λιγότερο ανεξάρτητες µεταξύ τους λειτουργίες. Η πρώτη είναι να παρέχει τα µέσα για 
τη µεταφορά πληροφορίας χρήστη (οµιλίας ή δεδοµένων) σε όλα τα τµήµατα της 
διαδροµής που ακολουθείται κατά τη διάρκεια µιας επικοινωνίας. Η δεύτερη 
λειτουργία είναι να παρέχει τα µέσα για τη µεταφορά µηνυµάτων σηµατοδοσίας 
µεταξύ των οντοτήτων. Σηµειώνουµε ότι η σηµατοδοσία είναι απαραίτητη για την 
επικοινωνία µεταξύ διπλανών µονάδων (π.χ. MS µε BTS, BTS µε BSC, BSC µε MSC 
κτλ). 

Άλλες απόψεις του θέµατος της µετάδοσης που συµπεριλαµβάνονται σε αυτό το 
στρώµα αποτελούν η διαµόρφωση, η κωδικοποίηση και η πολυπλεξία όπως επίσης 
και τα πρωτόκολλα χαµηλού επιπέδου για την µορφοποίηση των δεδοµένων, τη 
διόρθωση των λαθών µέσω επαναλήψεων και τη δροµολόγηση πληροφοριών µέσω 
δικτύων.  

2.3.2.3. Το στρώμα διαχείρισης ασύρματων πόρων (RR) 

Ο ρόλος του στρώµατος αυτού είναι η εγκατάσταση και η απελευθέρωση σταθερών 
συνδέσεων µεταξύ των κινητών σταθµών και ενός MSC κατά την διάρκεια µιας 
κλήσης, όπως επίσης και η διατήρησή τους παρά την κινητικότητα του χρήστη. Το 
στρώµα αυτό πρέπει να εργάζεται µε ένα περιορισµένο αριθµό ασύρµατων πόρων και 
να τους µοιράζει δυναµικά µεταξύ των αναγκών που υπάρχουν. Οι λειτουργίες του 
στρώµατος RR υλοποιούνται κυρίως στο MS και στο BSC. Επιπλέον και δεδοµένου 
ότι η ευθύνη για τις διαδικασίες διαποµπής βρίσκονται εξολοκλήρου στο στρώµα RR, 
µέρος των λειτουργιών του MSC εµπεριέχεται στο στρώµα RR. 

2.3.2.4. Το στρώμα διαχείρισης κινητικότητας (ΜΜ) 

Οι µονάδες που ασχολούνται µε τη διαχείριση κινητικότητας είναι κυρίως οι κινητοί 
σταθµοί (για την ακρίβεια η SIM κάρτα µέσα στα τερµατικά), το HLR και τα 
MSC/VLR. Η διαχείριση των λειτουργιών ασφάλειας γίνεται από τις ίδιες µονάδες 
και ειδικότερα από το AuC µέσα στο HLR. Σηµειώνουµε ότι το BSS δεν ασχολείται 
µε θέµατα του στρώµατος ΜΜ. 

2.3.2.5. Το στρώμα διαχείρισης επικοινωνιών (CM) 

Οι λειτουργίες του στρώµατος αυτού συνίστανται στην εγκατάσταση κλήσεων 
µεταξύ των χρηστών και στην διατήρηση αυτών των κλήσεων και την απελευθέρωσή 
τους. Το στρώµα αυτό περιλαµβάνει τα µέσα για το χρήστη ώστε αυτός να έχει 
κάποιο έλεγχο πάνω στις κλήσεις που ξεκινούν από αυτόν ή καταλήγουν σε αυτόν, 
µέσω των «συµπληρωµατικών υπηρεσιών». Οι λειτουργίες ∆ιαχείρισης Επικοινωνιών 
µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω. 
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• Έλεγχος Κλήσεων: Τα MSC/VLR, GMSC και HLR µέσω βασικών 
λειτουργιών διαχείρισης κλήσεων, είναι ικανά να διαχειρίζονται τις πιο 
πολλές από τις λειτουργίες κυκλωµάτων που παρέχονται στους χρήστες του 
GSM, συµπεριλαµβανοµένων της οµιλίας και των δεδοµένων. Αυτός ο 
λειτουργικός πυρήνας αναπαριστά ένα τµήµα του στρώµατος CM και καλείται 
CC (Call Control). Μια σηµαντική άποψη της διαχείρισης επικοινωνιών, πέρα 
από την εγκατάσταση, διατήρηση και απελευθέρωση κλήσεων, είναι η 
λειτουργία δροµολόγησης. Το GSM βασίζεται πιο πολύ σε εξωτερικά δίκτυα 
για τη διεκπεραίωση αυτού του σκοπού και συνδέεται µε αυτά τα δίκτυα µέσω 
των MSC και των GMSC. Επίσης, η διαχείριση κλήσεων απαιτεί πρόσβαση 
στα δεδοµένα των συνδροµητών προκειµένου να ελέγξει το προφίλ του κάθε 
συνδροµητή, µε αποτέλεσµα την παρέµβαση και του HLR στο στρώµα CM. 

• ∆ιαχείριση Συµπληρωµατικών Υπηρεσιών: Οι χρήστες του GSM µπορούν 
να έχουν κάποιο έλεγχο στον τρόπο µε τον οποίο το δίκτυο χειρίζεται τις 
κλήσεις τους. Αυτή η δυνατότητα αναφέρεται µε τον όρο «συµπληρωµατικές 
υπηρεσίες». Το αποτέλεσµα των συµπληρωµατικών υπηρεσιών πάνω στις 
κλήσεις είναι κυρίως µια Call Control λειτουργία. Παρ� όλα αυτά η διαχείριση 
αυτών καθαυτών των συµπληρωµατικών υπηρεσιών όπως για παράδειγµα η 
µετατροπή ή ο έλεγχος των υπηρεσιών µπορεί να γίνει µέσω του GSM 
ανεξάρτητα από τις κλήσεις. Αυτό είναι και το αντικείµενο ενός ξεχωριστού 
τµήµατος του στρώµατος CM, του τµήµατος διαχείρισης συµπληρωµατικών 
υπηρεσιών. Οι οντότητες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τµήµα είναι λίγες: 
το κινητό τερµατικό και το HLR. 

• Υπηρεσίες Σύντοµων Μηνυµάτων: Η τελευταία πλευρά του στρώµατος CM 
µε τις υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων σηµείο προς σηµείο ή SMS-PP (point-
to-point short message services). Για τις ανάγκες αυτών των υπηρεσιών, το 
GSM βρίσκεται σε επαφή µε το κέντρο υπηρεσιών σύντοµων µηνυµάτων 
(Short Message Service Centre, SM-SC). Ένα τέτοιο κέντρο µπορεί να 
συνδέεται σε αρκετά δίκτυα GSM. Σε κάθε ένα από αυτά, µια ή περισσότερες 
λειτουργικές οντότητες είναι υπεύθυνες για το interface µε το SM-SC. 
Βασικά, οι λειτουργίες των οντοτήτων αυτών είναι λειτουργίες gateway. 
Έχουν οριστεί βασικά δύο τύποι τέτοιων οντοτήτων: τα SMS-GMSC τα οποία 
απευθύνονται σε υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων που καταλήγουν σε κινητά 
τερµατικά και τα SMS-IWMSC για υπηρεσίες σύντοµων µηνυµάτων που 
ξεκινούν από τα κινητά. 

2.3.2.6. Το στρώμα λειτουργιών, διοίκησης και συντήρησης (ΟΑΜ) 

Το στρώµα ΟΑΜ περιλαµβάνει λειτουργίες που βοηθούν τον εκάστοτε χειριστή να 
παρακολουθήσει και να ελέγξει το σύστηµα. Κατά τη µια κατεύθυνση µεσολαβεί στη 
ροή πληροφοριών που έχουν σχέση µε την παρατήρηση του συστήµατος, από τα 
µηχανήµατα προς τον χειριστή. Κατά την αντίθετη κατεύθυνση, δίνει τη δυνατότητα 
στο χειριστή να τροποποιήσει τον υπάρχοντα σχεδιασµό των µηχανηµάτων και των 
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λειτουργιών. Σαν λειτουργικό πλαίσιο, εξαρτάται από όλα τα υπόλοιπα πλαίσια αν 
και δεν χρησιµοποιεί τις παρεχόµενες από αυτά υπηρεσίες, εκτός από τις βασικές 
λειτουργίες µετάδοσης που χρειάζονται στις ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ των 
µηχανηµάτων. 

Η εγγύτητα µεταξύ του πλαισίου ΟΑΜ και του ΟS είναι προφανής. Το OS είναι ένα 
ολοκληρωµένο τµήµα του επιπέδου ΟΑΜ ενώ επίσης και όλες οι συσκευές στα BSS 
και NS συνεισφέρουν στις λειτουργίες Λειτουργιών και Συντήρησης. Για 
παράδειγµα, ο όγκος των πληροφοριών που αποτελεί τη βάση για την παρατήρηση 
της συµπεριφοράς του συστήµατος δηµιουργείται καθαρά µέσα στα µηχανήµατα 
διαχείρισης της κίνησης. Τα δεδοµένα, όµως, αυτά στη συνέχεια µεταδίδονται στις 
συσκευές OS. 

2.4. Ζητήµατα ραδιόζευξης 

2.4.1. Οι διαθέσιµες συχνότητες 

Η International Telecommunication Union (ITU), η οποία διαχειρίζεται τη διεθνή 
κατανοµή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος (µεταξύ πολλών άλλων λειτουργιών), 
κατένειµε τη ζώνη 890-915 MHz για την άνω ζεύξη (από το κινητό στη βάση) και τη 
935-960 MHz για την κάτω ζεύξη (από τη βάση στο κινητό) για τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας στην Ευρώπη. Από τότε που αυτό το εύρος είχε ήδη αρχίσει να 
χρησιµοποιείται στις αρχές του �80 από τα αναλογικά συστήµατα της εποχής, η CEPT 
προέβλεψε να δεσµεύσει τα ανώτερα 10 MHz από κάθε ζώνη για το δίκτυο GSM που 
ακόµα αναπτυσσόταν. 

Το GSM δηµιουργήθηκε αρχικά σαν ένα κυψελωτό σύστηµα σε αυτήν την µπάντα 
των 900 MHz ( �βασική� µπάντα όπως καλείται). Το 1990, κατόπιν αίτησης της 
Μεγάλης Βρετανίας, µια δεύτερη µπάντα καθορίστηκε προς χρησιµοποίηση. Αυτή 
περιλαµβάνει τις περιοχές 1710-1785 MHz και 1805-1880 MHz στο χώρο των 
συχνοτήτων. Έχει δηλαδή δύο µπάντες των 75 MHz που σηµαίνει ότι είναι 
τριπλάσιου µεγέθους από τη βασική µπάντα των 900 ΜΗz. Το σύστηµα στα 1800 
MHz ονοµάζεται DCS1800 και χρησιµοποιεί διαφορετικούς κινητούς σταθµούς από 
ότι το GSM. 

Οι κεντρικές συχνότητες των σχισµών συχνοτήτων είναι απλωµένες οµοιόµορφα 
κάθε 200 KHz µέσα στις µπάντες, ξεκινώντας 200 KHz µακριά από τα όρια κάθε 
µπάντας. Υπάρχουν, συνεπώς, 124 διαφορετικές σχισµές συχνοτήτων σε 25 MHz 
φάσµατος και 374 σχισµές σε φάσµα 75 MHz. Το διαµορφωµένο φάσµα είναι λίγο 
µεγαλύτερο από 200 KHz, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κάποια παρεµβολή µεταξύ των 
ριπών σε ταυτόχρονες σχισµές ή σε σχισµές κοντινών συχνοτήτων. Αυτή η ενόχληση 
κυρίως συµβαίνει κοντά στα σύνορα κάθε µπάντας, δεδοµένου ότι οι παρεµβολές 
µπορεί να ενοχλήσουν άλλες µη-GSM εφαρµογές που βρίσκονται σε διπλανές 
µπάντες. Έτσι, οι οριακές συχνότητες συνήθως αποφεύγονται µε αποτέλεσµα ο 
αριθµός των σχισµών των συχνοτήτων να µειώνεται σε 122. 
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2.4.2. ∆ιαχείριση του radio - interface 

Αφού ο αριθµός των διαθέσιµων ράδιο - καναλιών είναι πολύ µικρότερος από το 
συνολικό αριθµό των πιθανών χρηστών, κανάλια που καθιστούν ικανή την 
επικοινωνία προς τις δύο κατευθύνσεις χρησιµοποιούνται κατ' απαίτηση του χρήστη. 
Αυτή είναι µία βασική διαφορά από τη συµβατική τηλεφωνία, όπου κάθε τερµατικό 
είναι µονίµως συνδεδεµένο σε ένα κέντρο µεταγωγών, είτε γίνεται τηλεφώνηµα είτε 
όχι. Μια τέτοια σταθερότητα της ύπαρξης µέσου επιτρέπει εύκολες διαδικασίας για 
την εγκατάσταση της κλήσης. 

Σε ένα κινητό δίκτυο όµως τα ασύρµατα κανάλια πρέπει να ανατίθενται και να 
απελευθερώνονται δυναµικά µε βάση την κλήση. ∆ηλαδή κάθε φορά δεν 
χρησιµοποιείται το ίδιο µέσο όπως το ίδιο καλώδιο στην υπάρχουσα τηλεφωνία, αλλά 
διαφορετικό ανάλογα µε το τι υπάρχει διαθέσιµο. 

Επιπλέον, το να φτάσουµε στο συνδροµητή δεν είναι µία εύκολη υπόθεση. Στο GSM 
αλλά και στα περισσότερα κυψελωτά συστήµατα, το κινητό τερµατικό καταλαβαίνει 
για µία εισερχόµενη κλήση µε το να "ακούει" ένα συγκεκριµένο κανάλι (PCH). Αυτό 
το κανάλι µεταφέρει µηνύµατα που ονοµάζονται µηνύµατα αναζήτησης (paging 
messages). Ο σκοπός των µηνυµάτων είναι να υποδεικνύουν ότι ένας δεδοµένος 
κινητός συνδροµητής καλείται. Ένα τέτοιο κανάλι εκπέµπεται σε κάθε κυψέλη, και το 
πρόβληµα που έχει το δίκτυο είναι να αποφασίσει σε ποιες κυψέλες ένας δεδοµένος 
συνδροµητής πρέπει να κληθεί όταν χρειαστεί. 

Η διαδικασία εγκατάστασης µίας κλήσης, είτε προέρχεται από το κινητό, είτε 
τερµατίζεται σε αυτό απαιτεί ειδικά µέσα, µε τα οποία το κινητό τερµατικό θα µπορεί 
να έχει πρόσβαση στο σύστηµα µε σκοπό να καταλάβει ένα κανάλι. Στο GSM, αυτή η 
διαδικασία πρόσβασης πραγµατοποιείται σε ένα ειδικό κανάλι µε κατεύθυνση από το 
κινητό προς τη βάση. Αυτό το κανάλι, µαζί µε άλλα κανάλια µε την αντίθετη 
κατεύθυνση, είναι γνωστό ως κοινό (common) κανάλι στο GSM, αφού µεταφέρει 
πληροφορία από και προς πολλά κινητά ταυτόχρονα. Αντίθετα, κανάλια που έχουν 
ανατεθεί σε ένα και µοναδικό κινητό τερµατικό για κάποια χρονική περίοδο 
ονοµάζονται dedicated (αφοσιωµένα) κανάλια. Βασισµένοι σε αυτόν τον διαχωρισµό 
µπορούν να οριστούν οι δυο καταστάσεις του κινητού: 

• Στην κατάσταση idle, όπου το κινητό ακούει το κοινό κανάλι και δεν έχει 
κανάλι δικό του 

• Στην κατάσταση dedicated, όπου στο κινητό έχει ανατεθεί ένα αµφίδροµο 
κανάλι για τις ανάγκες επικοινωνίας του, επιτρέποντας σε αυτό να µεταφέρει 
πληροφορία µε τους σταθµούς βάσης και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Η διαδικασία πρόσβασης είναι µία ιδιαίτερη λειτουργία που επιτρέπει στο κινητό να 
µεταβεί από την κατάσταση idle στην κατάσταση dedicated. 
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2.4.3. Πολλαπλή πρόσβαση και δοµή καναλιού 

Από τότε που το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα είναι ένας περιορισµένος πόρος που 
µοιράζεται από όλους τους χρήστες, µία µέθοδος πρέπει να επινοηθεί ώστε να 
διαιρεθεί το εύρος ζώνης µεταξύ όσο το δυνατόν περισσοτέρων χρηστών. Η µέθοδος 
που διαλέχτηκε για το GSM είναι ένας συνδυασµός πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης 
συχνότητας � χρόνου (Time � Frequency Division Multiple Access, TDMA � 
FDMA). Το FDMA µέρος περιλαµβάνει τη διαίρεση της συχνότητας του 25 MHz (το 
πολύ) εύρους ζώνης σε 124 φέρουσες συχνότητες µε διάστηµα 200 kHz µεταξύ τους. 
Μία ή περισσότερες φέρουσες συχνότητες έχουν ανατεθεί σε κάθε βάση. Κάθε µία 
από αυτές τις φέρουσες συχνότητες διαιρείται τώρα στο χρόνο, χρησιµοποιώντας ένα 
TDMA σχέδιο. Η βασική µονάδα σε αυτό το TDMA σχέδιο, ονοµάζεται περίοδος 
έκρηξης (burst period) και διαρκεί 15/26 ms (ή προσεγγιστικά 0,577 ms). Η ακριβής 
δοµή της έκρηξης θα αναλυθεί παρακάτω. Οκτώ περίοδοι έκρηξης οµαδοποιούνται 
σε ένα TDMA πλαίσιο (120/26 ms, ή προσεγγιστικά 4,615 ms), το οποίο αποτελεί τη 
βασική µονάδα για τον καθορισµό των λογικών καναλιών. Ένα φυσικό κανάλι είναι 
µία περίοδος έκρηξης ανά TDMA πλαίσιο. 

Τα κανάλια προσδιορίζονται από τον αριθµό και τη θέση των αντίστοιχων περιόδων 
έκρηξής τους. Όλα αυτά γίνονται κυκλικά και το όλο µοτίβο επαναλαµβάνεται 
περίπου κάθε 3 ώρες. Τα κανάλια µπορούν να χωριστούν, όπως αναφέρθηκε λίγο πιο 
πάνω, στα αφοσιωµένα κανάλια (dedicated channels), τα οποία είναι ανατεθειµένα σε 
κάποιο κινητό και τα κοινά κανάλια (common channels), τα οποία χρησιµοποιούνται 
για κινητά που βρίσκονται σε αδράνεια (ανενεργά - idle).  

2.4.4. Κανάλια κίνησης (TRAFFIC CHANNELS) 

Ένα κανάλι κίνησης (TCH) χρησιµοποιείται για να µεταφέρει φωνή και δεδοµένα. Τα 
κανάλια κίνησης ορίζονται, χρησιµοποιώντας ένα πολυπλαίσιο (multiframe) µε 26 
πλαίσια, ή οµάδα από 26 TDMA πλαίσια. Το µήκος ενός τέτοιου πολυπλαισίου είναι 
120 ms. Έτσι φαίνεται πως ορίζεται το µήκος µίας περιόδου έκρηξης (120 ms 
διαιρούνται σε 26 πλαίσια τα οποία διαιρούνται σε 8 περιόδους έκρηξης το καθένα) 
και είναι (120/26)/8=15/26 ms. Από τα 26 πλαίσια τώρα, τα 24 χρησιµοποιούνται για 
την κίνηση, 1 για το Slow Associated Control Channel (SACCH) και 1 είναι 
αχρησιµοποίητο (βλέπε Σχήµα 2.3). Τα TCH για την άνω ζεύξη (uplink) και την κάτω 
ζεύξη (downlink) είναι χωρισµένα στο χρόνο σε 3 περιόδους έκρηξης, οπότε το 
κινητό (MS) δε χρειάζεται να µεταδώσει και να λάβει ταυτοχρόνως, διευκολύνοντας 
έτσι τους κατασκευαστές των κινητών.  

Εκτός από αυτά τα ολικού εύρους (full � rate) TCH, υπάρχουν επίσης τα µισού 
εύρους (half � rate) TCH. Αυτά διπλασιάζουν τη χωρητικότητα του συστήµατος 
(κωδικοποιώντας το λόγο περίπου στα 7 kbps, αντί για 13 kbps). 8-πλού εύρους TCH 
είναι επίσης υπαρκτά και χρησιµοποιούνται για σηµατοδοσία. Στις συστάσεις 
καλούνται και ως SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channels). 
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Σχήµα 2.3 Οργάνωση των εκρήξεων, των TDMA πλαισίων 
και των πολυπλαισίων για λόγο και δεδοµένα 

2.4.5. Κανάλια ελέγχου (CONTROL CHANNELS) 

Τα κανάλια ελέγχου χρησιµοποιούνται για σηµατοδοσία και για έλεγχο συστήµατος 
και τα δεδοµένα τα οποία µεταφέρουν δεν είναι προσβάσιµα από τους χρήστες. Οι 
εργασίες που επιτελούν είναι η εγκατάσταση, διατήρηση και απελευθέρωση 
καναλιών κίνησης, η διαχείριση κινητικότητας και ο έλεγχος πρόσβασης στο σύνολο 
των καναλιών του Air-interface. Τα κανάλια ελέγχου διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες: 

2.4.5.1. Broadcast Control Channels (BCCH’s) 

Το BCCH αποτελεί µια οµάδα από λογικά κανάλια που εκπέµπουν πάντα downlink 
και που παρέχουν γενικές πληροφορίες κοινές για όλους τους χρήστες που 
ευρίσκονται για µια δεδοµένη χρονική στιγµή υπό την εξυπηρέτηση του 
συγκεκριµένου BTS. Εποµένως, το BCCH εκπέµπει point-to-multipoint. Οι 
πληροφορίες αυτές έχουν να κάνουν µε την ταυτότητα του σταθµού βάσης, την 
κατανοµή συχνοτήτων και µε περιπτώσεις αναπήδησης συχνότητας. 

 H ισχύς του BCCH µετριέται από όλα τα κινητά που είναι ανοιχτά µέσα στην 
κυψέλη, ανεξάρτητα από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και µπορεί να 
καθορίσει πότε θα συµβεί διαποµπή. Η οµάδα αυτή αποτελείται από τα εξής λογικά 
κανάλια: 

i) Frequency Correction Channel (FCCH):  

Το FCCH αποτελεί τον «φύλακα άγγελο» του BTS. Αποστέλλει µόνο µηδενικά και 
χρησιµοποιείται για διόρθωση συχνότητας από το MS για ακριβή συντονισµό του MS 
στο BTS.  

ii) Synchronization Channel (SCH): 
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Το SCH µεταφέρει πληροφορία για το συγχρονισµό του TDMA frame από το MS και 
για την αναγνώριση της ταυτότητας του BTS. Μεταφέρει µία δυαδική ακολουθία 64 
bit που είναι εκ των προτέρων γνωστή στο κινητό τερµατικό. Το MS υπολογίζει τη 
συνέλιξη αυτών των bit µε τα 64 bit που είναι αποθηκευµένα σε αυτό και έτσι εξάγει 
τον ακριβή χρονισµό αναφορικά στο frame του GSM. Συγχρονίζεται, έτσι, το κινητό 
στη δοµή της χρονικής σχισµής ενός κελιού, αφού ορίζονται τα όρια των περιόδων 
έκρηξης και η αρίθµηση των χρονικών σχισµών. Κάθε κελί σε ένα GSM δίκτυο 
εκπέµπει ακριβώς ένα FCCH και ένα SCH, τα οποία καθορίζονται από τη χρονική 
σχισµή 0 (σε ένα TDMA πλαίσιο). 

iii) Κυρίως BCCH: 

To κυρίως BCCH µεταφέρει γενική ποσότητα πληροφορίας που απαιτείται από το 
MS, τµήµα της οποίας είναι ιδιαίτερο για το συγκεκριµένο BTS. Μέσω του καναλιού 
αυτού µεταδίδεται ο κωδικός χώρας, ο κωδικός δικτύου, ο κωδικός τοπικής περιοχής, 
ο κωδικός για το PLMN, τα RF κανάλια που χρησιµοποιούνται στην κυψέλη που 
εξυπηρετεί το κινητό τερµατικό, οι γειτονικές κυψέλες, η αριθµητική ακολουθία 
αναπήδησης συχνότητας, η απόδοση συχνοτήτων στα κανάλια, παράµετροι επιλογής 
κυψέλης και παράµετροι για το κανάλι RACH (εξηγείται παρακάτω). Επίσης, οι 
εντολές για τον έλεγχο της ισχύος εκποµπής του κινητού τερµατικού µεταφέρονται 
από το BTS στο MS µέσω του καναλιού αυτού.  

2.4.5.2. Common Control Channels (CCCH’s) 

Η οµάδα των καναλιών που αποτελεί το CCCH χρησιµοποιείται αρχικά για να 
µεταφέρει πληροφορία σηµατοδοσίας απαραίτητη για τις λειτουργίες διαχείρισης 
προσβασιµότητας. Το κανάλι αυτό είναι διπλής κατεύθυνσης και εκπέµπει point-to-
multipoint. Αποτελείται από τα εξής κανάλια: 

! Paging Channel (PCH): 

Το κανάλι αυτό υπάρχει µόνο στη downlink κατεύθυνση και ειδοποιεί το κινητό 
τερµατικό για µια εισερχόµενη κλήση. Η λειτουργία αυτή του καναλιού ονοµάζεται 
paging.  

! Random Access Channel (RACH): 

Το κανάλι αυτό λειτουργεί µόνο uplink και χρησιµοποιείται από το κινητό τερµατικό 
για να ζητήσει πρόσβαση στο δίκτυο, δηλ. για να αιτήσει την απόδοση SDCCH 
(εξηγείται πιο κάτω), που είναι το πρώτο βήµα για την εγκατάσταση µιας κλήσης µε 
την απόδοση καναλιών για το κινητό τερµατικό. Η διαδικασία αυτή ξεκινά είτε ως 
αποτέλεσµα του paging, είτε από τη βούληση του χρήστη του κινητού τερµατικού να 
εγκαταστήσει µια εξερχόµενη κλήση. Το πρωτόκολλο πρόσβασης που 
χρησιµοποιείται είναι Aloha Με Σχισµές (Slotted Aloha). Λόγω της φύσης του, 
αποτελεί και το µοναδικό κανάλι του Air � Interface στο οποίο είναι δυνατόν να 
σηµειώνονται συγκρούσεις πακέτων. 

! Access Grant Channel (AGCH): 
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Το κανάλι αυτό χρησιµοποιείται από το σταθµό βάσης στην downlink κατεύθυνση, 
για να αναθέσει ένα SDCCH κανάλι σε ένα κινητό τερµατικό για σηµατοδοσία 
(ούτως ώστε να εξασφαλίσει ένα αφοσιωµένο κανάλι), απαντώντας σε µία αίτηση για 
ένα RACH. 

2.4.5.3. Dedicated Control Channels (DCCH’s) 

To DCCH αποτελεί την οµάδα των καναλιών του Air-interface του GSM που 
λειτουργούν downlink και uplink και χρησιµοποιούνται point-to-point για τη 
µεταφορά των µηνυµάτων σηµατοδοσίας για έλεγχο κλήσης σε διαφορετικούς 
ρυθµούς µετάδοσης. Το DCCH αποτελείται από τα εξής κανάλια: 

i) Stand-alone Dedicated Control Channel (SDCCH): 

Το κανάλι αυτό χρησιµοποιείται όταν ένα κανάλι κίνησης TCH δεν έχει αποδοθεί, 
είτε όταν το TCH θα αποδοθεί στο µέλλον, είτε όταν τελικά δεν θα αποδοθεί 
καθόλου. Το SDCCH αποδίδεται στο κινητό τερµατικό για τη σταθερή χρονική 
διάρκεια των 5 sec ανεξάρτητα από την ποσότητα πληροφορίας που µεταφέρεται 
µέσω αυτού. Οι αρµοδιότητες του καναλιού αυτού περιλαµβάνουν την καταγραφή 
(registration) του MS στο δίκτυο, την πιστοποίηση της ταυτότητάς του, την 
ενηµέρωση θέσης και τη µετάδοση δεδοµένων κατά την εγκατάσταση κλήσης.  

ii) Slow Associated dedicated Control Channel (SACCH): 

Το κανάλι αυτό λειτουργεί πάντα παράλληλα µε ένα κανάλι TCH ή SDCCH και 
διαχωρίζεται λογικά από αυτά. Μεταφέρει πληροφορία συστήµατος και µετρήσεων 
για την ισχύ σήµατος και την ποιότητα του λαµβανοµένου σήµατος. Το κανάλι αυτό 
είναι απαραίτητο για την υποβοηθούµενη από το κινητό τερµατικό διαποµπή και έχει 
χρήση, τέλος, στην χρονική ευθυγράµµιση µεταξύ MS και BTS.  

iii) Fast Associated dedicated Control Channel (FACCH): 

Το κανάλι αυτό, σε αντίθεση µε ότι ισχύει για το σύνολο των προαναφερθέντων 
καναλιών, δεν αντιστοιχεί µε καθορισµένο τρόπο σε κάποια σχισµή του TDMA 
πλαισίου, αλλά λειτουργεί σύµφωνα µε το λεγόµενο stealing mode. Σύµφωνα µε 
αυτό, εάν κατά τη διάρκεια χρήσης του TCH παρουσιαστούν αυξηµένες ανάγκες 
σηµατοδοσίας, το FACCH αντικαθιστά το TCH για έναν αριθµό από σχισµές. Τέτοια 
είναι και η περίπτωση στη διαποµπή. Η διακοπή της συνοµιλίας για ένα µικρό αριθµό 
από TDMA frames δεν µπορεί να γίνει αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί. 

Προαιρετική είναι η χρήση του καναλιού Cell Broadcast Channel (CBCH), το οποίο 
παρέχει τη δυνατότητα µετάδοσης µηνυµάτων σε όλους τους χρήστες που βρίσκονται 
µέσα στην κυψέλη. Το CBCH δε χρησιµοποιείται στην πράξη και δε θα µας 
απασχολήσει στη συνέχεια. 

2.4.6. ∆οµή έκρηξης (BURST) 

Το burst είναι ένα "κβάντο" µεταφοράς στο GSM. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί 
τύποι εκρήξεων που χρησιµοποιούνται για µετάδοση στο GSM. Η φυσιολογική 
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έκρηξη (normal burst) χρησιµοποιείται για να µεταφέρει δεδοµένα και περισσότερο 
σηµατοδοσία. Έχει ολικό µήκος 156,25 bits, αποτελούµενο από δύο σειρές των 57 
bits πληροφορίας (data bits), µία σειρά από 26 bits που έχουν σκοπό «προετοιµασίας» 
(training sequence), 1 bit για κάθε σειρά πληροφορίας (χρησιµοποιείται για FACCH) 
(stealing bit), 3 bits σε κάθε άκρο (tail bits) και µία σειρά από 8,25 bit «φρουρούς» 
(guard bits), όπως φαίνεται στο σχήµα 2.3. Τα 156,25 bits µεταδίδονται σε 0,577 ms, 
δίνοντας έτσι το µεγάλο ρυθµό µετάδοσης των 270,833 kbps. 

Η F έκρηξη, που χρησιµοποιείται στο FCCH καθώς και η S έκρηξη, που 
χρησιµοποιείται στο SCH, έχουν το ίδιο µήκος µε την οµαλή έκρηξη, αλλά 
διαφορετική εσωτερική δοµή η οποία τις διαφοροποιεί από αυτή (για αυτό 
επιτρέπεται ο συγχρονισµός). Χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για αρχικό 
συγχρονισµό και την αναζήτηση ενός κινητού τερµατικού σε µία δεδοµένη κυψέλη. 

Η έκρηξη πρόσβασης (access burst) είναι πιο µικρή στο µήκος από την οµαλή και 
χρησιµοποιείται µόνο στο RACH. Χρησιµοποιείται λοιπόν, µόνο κατά τη διεύθυνση 
uplink κατά τη διάρκεια των αρχικών φάσεων, όταν η καθυστέρηση διάδοσης µεταξύ 
του κινητού και του σταθµού βάσης δεν είναι ακόµα γνωστή. Αυτό γίνεται όταν το 
κινητό αρχίζει πρόσβαση στο κανάλι RACH για εγκατάσταση ενός καναλιού ελέγχου 
ή όταν το κινητό επιθυµεί πρόσβαση σε µία νέα κυψέλη για την προετοιµασία της 
διαποµπής. 

2.4.7. Κωδικοποίηση λόγου 

Το GSM είναι ένα ψηφιακό σύστηµα, οπότε ο λόγος που είναι καθαρά αναλογικός, 
πρέπει να ψηφιοποιηθεί. Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε από το ISDN και από τα 
τρέχοντα τηλεφωνικά συστήµατα για πολυπλεξία φωνής σε µεγάλης ταχύτητας 
γραµµές και οπτικές ίνες, είναι η παλµοκωδική διαµόρφωση (Pulse Coded 
Modulation, PCM). Η έξοδος από την PCM είναι 64 kbps, πολύ υψηλός ρυθµός για 
να είναι εφικτός για µία ραδιοζεύξη. Τα 64 kbps σήµα όµως, περιέχει 
επαναλαµβανόµενα στοιχεία που είναι περιττά. Μελετήθηκαν διάφοροι αλγόριθµοι 
για την κωδικοποίηση της φωνής µε βάση την υποκειµενική ποιότητα και 
πολυπλοκότητα του λόγου (πράγµα που σχετίζεται µε το κόστος, την καθυστέρηση 
της επεξεργασίας και την κατανάλωση ενέργειας) πριν φτάσουµε στην επιλογή του 
Regular Pulse Excited � Linear Predictive Coder (RPE�LPC) µε έναν Long Term 
Predictor βρόχο. Βασικά, πληροφορία από προηγούµενα δείγµατα που δεν αλλάζουν 
πολύ γρήγορα χρησιµοποιείται για να προβλέψει το τρέχον δείγµα. Οι συντελεστές 
του γραµµικού συνδυασµού των προηγούµενων δειγµάτων, συν έναν 
κωδικοποιηµένο κοµµάτι από αυτό που συνεχίζεται (η διαφορά του προβλεπόµενου 
και του πραγµατικού δείγµατος), αναπαριστάνουν το σήµα. Ο λόγος είναι διαιρεµένος 
σε δείγµατα των 20 ms, καθένα από τα οποία κωδικοποιείται σαν 260 bits, δίνοντας 
ένα συνολικό εύρος των (260/20=) 13 kbps. Αυτή είναι η αποκαλούµενη Full-Rate 
κωδικοποίηση λόγου. Πρόσφατα, ένας εµπλουτισµένος FR (Enhanced Full-Rate, 
EFR) αλγόριθµος κωδικοποίησης λόγου υλοποιήθηκε από κάποιους Νότιο-
Αµερικανούς διαχειριστές συστηµάτων PCS-1900. Αυτό λέγεται ότι θα παρέχει 
βελτιωµένη ποιότητα λόγου, χρησιµοποιώντας το υπάρχον εύρος των 13 kbps. 
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2.4.8. Κωδικοποίηση καναλιού και διαµόρφωση 

Λόγω της φυσικής και της τεχνητής ηλεκτροµαγνητικής παρεµβολής, ο 
κωδικοποιηµένος λόγος ή το σήµα µε άλλα δεδοµένα που µεταδίδεται, πρέπει να 
προστατεύονται από λάθη. Το GSM χρησιµοποιεί συνελικτική κωδικοποίηση και 
οµαδοποιηµένη διαστρωµάτωση (blocked interleaving) για να πετύχει αυτήν την 
προστασία. Οι ακριβείς αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται διαφέρουν για το λόγο και 
για διαφορετικούς ρυθµούς δεδοµένων. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται για κοµµάτια 
φωνής περιγράφεται παρακάτω. 

 Θυµηθείτε ότι η κωδικοποίηση του λόγου παράγει µία σειρά 260 bits για κάθε 
20 ms δείγµατος λόγου. Από υποκειµενική απαίτηση, βρέθηκε ότι µερικά από τα bits 
αυτής της σειράς ήταν περισσότερο σηµαντικά στο να διακρίνουν την ποιότητα του 
λόγου από κάποια άλλα. Τα bits έτσι, χωρίζονται σε τρεις κλάσεις: 

• Κλάση la 50 bits - περισσότερο ευαίσθητα στα λάθη. 

• Κλάση lb 132 bits � µέτρια ευαίσθητα στα λάθη. 

• Κλάση ll 78 bits � λιγότερο ευαίσθητα στα λάθη. 

Η κλάση la έχει έναν κυκλικό κώδικα πλεονασµού (Cyclic Redundancy Code) από 3 
bits επιπροσθέτως για προστασία από λάθη. Εάν βρεθεί ένα λάθος, το πλαίσιο 
απορρίπτεται. Αντικαθίσταται από µία ελαφρώς διαφοροποιηµένη έκδοση του 
προηγούµενου σωστά λαµβανόµενου πλαισίου. Αυτά τα 53 bits, µαζί µε τα 132 της 
κλάσης lb και από µία σειρά από 4 bits ουράς (tail bits), σύνολο δηλαδή 189 bits, 
εισάγονται σε έναν half-rate συνελικτικό κωδικοποιητή µε αναγκαστικό µήκος 
(constraint length) 4 bits. Κάθε εισαγόµενο bit κωδικοποιείται σε δύο εξαγόµενα bits, 
βασισµένα σε έναν συνδυασµό των 4 προηγουµένων εισαγοµένων bits. Ο 
συνελικτικός κωδικοποιητής έτσι, εξάγει 378 bits τα οποία προστίθενται στα 78 bits 
της κλάσης ll που αποµένουν και που είναι απροστάτευτα. Έτσι, κάθε 20 ms 
δείγµατος λόγου κωδικοποιείται σε 456 bits, δίνοντας ένα ρυθµό περί τα 22,8 kbps. 

Για περισσότερη προστασία ενάντια στα λάθη των εκρήξεων που είναι συνηθισµένα 
στο ασύρµατο interface, κάθε δείγµα υπόκειται σε διαστρωµάτωση (interleaving). Η 
έξοδος των 456 bits από τον συνελικτικό κωδικοποιητή διαιρείται σε 8 κοµµάτια των 
57 bits και αυτά τα κοµµάτια µεταδίδονται σε εκρήξεις 8 διαδοχικών χρονοσχισµών. 
Από τότε που κάθε έκρηξη µπορεί να µεταφέρει 2 κοµµάτια των 57 bits, τότε κάθε 
έκρηξη µεταφέρει κίνηση από δύο διαφορετικά δείγµατα λόγου.  

Θυµίζουµε ότι κάθε έκρηξη σε χρονοσχισµές µεταδίδεται µε το µεγάλο ρυθµό 
µετάδοσης των 270,833 kbps. Αυτό το ψηφιακό σήµα διαµορφώνεται σε αναλογική 
φέρουσα συχνότητα χρησιµοποιώντας τη µεταλλαγή ελάχιστης µετατόπισης µε 
φίλτρο Gauss (Gaussian-filtered Minimum Shift Keying, GMSK). Η GMSK 
επιλέχθηκε µέσα από πολλά σχήµατα διαµόρφωσης σαν ένας συνδυασµός 
αποδοτικότητας όσον αφορά το φάσµα, µικρής πολυπλοκότητας του ποµπού και 
περιορισµένων ψευδών εκποµπών. Η πολυπλοκότητα του ποµπού σχετίζεται µε την 
κατανάλωση ενέργειας, η οποία θα έπρεπε να ελαχιστοποιείται για το κινητό. Οι 
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ψευδείς ράδιο-εκποµπές έξω από το κατανεµηµένο εύρος ζώνης πρέπει να 
ελέγχονται, ώστε να περιοριστεί η γειτονική παρεµβολή στα κανάλια και να επιτραπεί 
η συνύπαρξη του GSM και των παλαιοτέρων αναλογικών συστηµάτων (τουλάχιστον 
για την ώρα). 

2.4.9. ∆ιαστρωµάτωση (Interleaving) 

Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή γίνεται ανάµειξη διαφόρων κωδικών λέξεων (code 
words), έτσι ώστε τα bits που είναι κοντά το ένα µε το άλλο στο διαµορφωµένο σήµα, 
να σκορπίζονται σε διάφορες code words. Έτσι, αποσυσχετίζονται οι σχετικές θέσεις 
των bits αντίστοιχα στις code words και στις ριπές του διαµορφωµένου σήµατος. 
Γιατί είναι αυτό σηµαντικό; Κατ' αρχήν τα bit errors τείνουν να εµφανίζονται 
συνεχώς και όχι µεµονωµένα. Αυτό συµβαίνει µέσα σε ένα burst και προέρχεται από 
στατιστικές σφαλµάτων στη ραδιοµετάδοση αλλά και από διασυµβολική παρεµβολή 
που προέρχεται από τη διαµόρφωση. Η δοµή του burst έχει από µόνη της µία τάση 
για οµαδικά σφάλµατα: λόγω των διαφόρων σταθµών της λήψης και της παρεµβολής 
στο χρόνο µία έκρηξη µπορεί να έχει ένα µικρό αριθµό σφαλµάτων εκεί που το 
επόµενο θα έχει περισσότερα. Επίσης, απ' ότι φαίνεται είναι πιο δύσκολο να 
σχεδιαστούν αποδοτικοί κώδικες όταν αρκετά διαδοχικά bits είναι εσφαλµένα: 
καλύτερη απόδοση µπορεί να είναι εφικτή όταν τα σφάλµατα τυχαιοποιούται.  

Η τεχνική αυτή αποτελείται από την εξάπλωση b bits σε n εκρήξεις, ώστε να 
αλλάξουν οι σχέσεις ορθότητας µεταξύ των bits. Όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του n 
τόσο καλύτερη γίνεται η µετάδοση. Από την άλλη όµως όσο µεγάλη γίνεται η τιµή 
του n τόσο µεγάλη γίνεται η καθυστέρηση της µετάδοσης. Μία µέση λύση θα πρέπει 
να αναζητηθεί κάτι που εξαρτάται από τη χρησιµοποίηση του καναλιού. 

2.4.10. Κρυπτογράφηση (Ciphering) 

Ανάµεσα στα πολλαπλά πλεονεκτήµατα για το χρήστη ενός ψηφιακού συστήµατος 
µετάδοσης, είναι και η εύκολη προστασία της πληροφορίας από µη εξουσιοδοτηµένο 
τρίτο πρόσωπο. Τέτοια προστασία έχει εισαχθεί από το GSM µέσω της 
κρυπτογράφησης της µετάδοσης. Ένα σηµαντικό σηµείο είναι το ότι η µέθοδος 
ciphering δεν εξαρτάται από το είδος της πληροφορίας που εκπέµπεται, αλλά 
πραγµατοποιείται µόνο στα normal bursts. 

Η κρυπτογράφηση γίνεται εφικτή µε την εφαρµογή µίας διαδικασίας "αποκλειστικό 
ή" µεταξύ µίας ψευδοτυχαίας ακολουθίας και 114 bits του normal burst. ∆ηλαδή όλης 
της πληροφορίας εκτός από τις σηµαίες. Η ψευδοτυχαία ακολουθία προκύπτει από 
τον αριθµό του burst (που είναι γνωστός µέσω κάποιων µηχανισµών συγχρονισµού) 
και µιας διαδικασίας κλειδιού η οποία έχει ήδη εγκατασταθεί µε µέσα σηµατοδοσίας. 
Η αποκρυπτογράφηση ακολουθεί ακριβώς την αντίστροφη διαδικασία και φτάνουµε 
στην ίδια αρχική πληροφορία. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται ώστε να παραχθεί η 
ψευδοτυχαία ακολουθία ονοµάζεται στις προδιαγραφές "Α5". 
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2.4.11. Εξισορρόπηση πολλαπλών διαδροµών 

Στην εµβέλεια των 900 MHz, τα ραδιοκύµατα υπερπηδούν τα πάντα � κτίρια, 
λόφους, αυτοκίνητα, αεροπλάνα κ.λ.π. Αυτό σηµαίνει ότι πολλά ανακλώµενα 
σήµατα, διαφορετικής φάσης το καθένα, µπορούν «πέσουν» σε µία κεραία. Η 
εξισορρόπηση (equalization) χρησιµοποιείται για να εξάγει το επιθυµητό σήµα από 
τις ανεπιθύµητες ανακλάσεις. Λειτουργεί βρίσκοντας πώς ένα γνωστό µεταδιδόµενο 
σήµα τροποποιείται από εξασθένηση πολλαπλών διαδροµών και κατασκευάζοντας 
ένα αντίστροφο φίλτρο εξάγει το υπόλοιπο του επιθυµητού σήµατος. Αυτό το γνωστό 
σήµα είναι η σειρά προετοιµασίας (training) των 26 bits που µεταδίδεται στο µέσο 
κάθε έκρηξης (σε χρονοσχισµές). Η ακριβής υλοποίηση του εξισοροπητή (equalizer) 
δεν αναφέρεται στις προδιαγραφές του GSM. 

2.4.12. Αναπήδηση συχνότητας (Frequency Hopping) 

2.4.12.1. Τεχνική αναπήδησης 

Η τεχνική αναπήδησης συχνότητας συνίσταται στην αλλαγή της συχνότητας που 
χρησιµοποιείται από ένα κανάλι σε καθορισµένες στιγµές. Η προέλευση αυτής της 
τεχνικής βρίσκεται στα στρατιωτικά συστήµατα µετάδοσης, όπου και παρουσιάστηκε 
για την διασφάλιση της µυστικότητας. Η τεχνική αυτή διαχωρίζει τη Γρήγορη 
Αναπήδηση Συχνότητας ή FFH (Fast Frequency Hopping), όπου η συχνότητα 
µεταβάλλεται γρηγορότερα από το ρυθµό διαµόρφωσης, από την Αργή Αναπήδηση 
Συχνότητας ή SFH (Slow Frequency Hopping). Στο GSM, η συχνότητα µετάδοσης 
παραµένει η ίδια κατά την εκποµπή µιας έκρηξης και άρα το ασύρµατο interface του 
GSM χρησιµοποιεί την αργή αναπήδηση συχνότητας. 

Η αργή αναπήδηση συχνότητας εισήχθηκε στο GSM για δύο κυρίους λόγους. Ο 
πρώτος λόγος είναι η ποικιλία συχνοτήτων (frequency diversity). Γνωρίζουµε ότι το 
GSM χρησιµοποιεί κώδικες διόρθωσης λαθών που στηρίζονται στον πλεονασµό: τα 
δεδοµένα στέλνονται σε αρκετές ριπές µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ακόµα κι αν 
δηµιουργούνται λάθη, τα αρχικά δεδοµένα να µπορούν να επανακατασκευαστούν από 
τα δεδοµένα λήψης. Η τεχνική SFH, λοιπόν, διασφαλίζει ότι τα δεδοµένα στέλνονται 
σε αρκετές συχνότητες, πράγµα το οποίο βελτιώνει την ποιότητα εκποµπής. Η 
εξήγηση του φαινοµένου αυτού έχει ως εξής. Η ασύρµατη µετάδοση στις κινητές 
επικοινωνίες υπόκειται σε ορισµένες γρήγορες µεταβολές του πλάτους, οι οποίες 
καλούνται διαλείψεις Rayleigh. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κεραίες εκποµπής 
και λήψης δεν βρίσκονται σε οπτική επαφή µε αποτέλεσµα το λαµβανόµενο σήµα να 
είναι το άθροισµα πολλών ίδιων σηµάτων µε διαφορετικές φάσεις εξαιτίας των 
πολλαπλών ανακλάσεων που υφίσταται το σήµα από διάφορα εµπόδια. Το άθροισµα 
πολλών ολισθηµένων σε φάση σηµάτων µε µια τυχαία κατανοµή φάσεων είναι ένα 
σήµα µε περιβάλλουσα που ακολουθεί την κατανοµή Rayleigh. Οι διαλείψεις, όµως, 
που συµβαίνουν σε σήµατα διαφορετικών συχνοτήτων δεν είναι ίδιες και γίνονται 
µάλιστα τόσο περισσότερο ανεξάρτητες όσο η διαφορά στη συχνότητα αυξάνεται. 
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Έτσι λοιπόν µε την αναπήδηση συχνότητας, οι ριπές που περιέχουν τµήµατα µιας 
κωδικοποιηµένης λέξης δεν επηρεάζονται όλες το ίδιο από τις διαλείψεις Rayleigh. 

Όταν το κινητό κινείται σε υψηλές ταχύτητες, η διαφορά µεταξύ των θέσεών του 
κατά τη λήψη δύο συνεχόµενων ριπών είναι ικανή για να αποσυσχετίσει τις 
µεταβολές στο σήµα που προέρχονται από τις διαλείψεις. Σε αυτή δηλαδή την 
περίπτωση, η SFH δεν βλάπτει αλλά και δεν βοηθάει καθόλου. Παρ� όλα αυτά όταν 
το κινητό παραµένει σταθερό ή κινείται αργά, η SFH επιτρέπει στη µετάδοση να 
φτάσει το επίπεδο ποιότητας των υψηλών ταχυτήτων. Το κέρδος από αυτό το 
φαινόµενο έχει εκτιµηθεί γύρω στα 6,5dB, γεγονός που συνιστά ένα µεγάλο 
πλεονέκτηµα για ένα σύστηµα µε χρήστες που συνήθως µιλούν στα κινητά 
περπατώντας ή µένοντας ακίνητοι. 

Το δεύτερο πλεονέκτηµα της τεχνικής SFH είναι η ποικιλία σε παρεµβολές (interferer 
diversity), ένα φαινόµενο που σχετίζεται µε την πολυπλεξία CDMA. Σε περιοχές 
υψηλής κίνησης, όπως µεγάλες πόλεις, η χωρητικότητα ενός κυψελωτού συστήµατος 
περιορίζεται από τις ίδιες τις παρεµβολές του που συµβαίνουν λόγω της 
επαναχρησιµοποίησης συχνότητας. Ο λόγος παρεµβολής (σηµατοθορυβικός λόγος 
C/I) µπορεί να διαφέρει µεταξύ των διαφόρων κλήσεων: το C (ισχύς φέροντος) 
αλλάζει συνεχώς λόγω της αλλαγής του περιβάλλοντος, της θέσης του κινητού σε 
σχέση µε το σταθµό βάσης κ.τ.λ. ενώ και το Ι (ισχύς παρεµβάλλοντος σήµατος) 
µεταβάλλεται σύµφωνα µε την απόσταση από την πηγή παρεµβολής και άλλα. 

∆εδοµένου ότι σκοπός του συστήµατος είναι να εξυπηρετήσει όσο περισσότερους 
χρήστες είναι δυνατόν, η µέγιστη χωρητικότητά του υπολογίζεται µε βάση ένα 
αριθµό κλήσεων που υπόκεινται σε σηµαντικές υποβαθµίσεις ποιότητας λόγω 
παρεµβολών. Έτσι, η χωρητικότητα του συστήµατος είναι µεγάλη όταν για µια 
δοσµένη τιµή του λόγου C/I, η στατιστική εξάπλωση γύρω από την µέση τιµή είναι 
όσο το δυνατόν πιο µικρή. Για παράδειγµα, ας θεωρήσουµε ένα σύστηµα όπου το 
επίπεδο παρεµβολής κατά τη διάρκεια µιας κλήσης είναι ο µέσος όρος των 
παρεµβολών από πολλές άλλες κλήσεις. Τότε όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός 
αυτών που παρεµβάλουν, τόσο καλύτερο θα είναι το σύστηµα. Στην ουσία το όφελος 
από την µείωση της εξάπλωσης γύρω από την µέση τιµή είναι ότι µε αυτό τον τρόπο 
η ίδια η µέση τιµή τείνει να µειωθεί. 

2.4.12.2. Ακολουθίες αναπήδησης 

Το GSM επιτρέπει µια µεγάλη ποικιλία από διαφορετικά κανάλια όταν 
συνυπολογιστούν οι παράµετροι του χρόνου και της συχνότητας. Μια ακολουθία 
αναπήδησης - δηλαδή µια ακολουθία από ζευγάρια ΤΝ και συχνοτήτων που 
διανέµονται σε ένα κανάλι � µπορεί να χρησιµοποιήσει µέχρι και 64 διαφορετικές 
συχνότητες. Φυσικά στο GSM υπάρχει και η καλούµενη λίστα µοναδικής συχνότητας 
η οποία αντιστοιχεί σε ένα κανάλι καθορισµένης συχνότητας. Οι ακολουθίες 
αναπήδησης περιγράφονται για κανάλια που χρησιµοποιούν µια σχισµή κάθε 8 BPs 
και είναι εποµένως συναρτήσεις του αριθµού χρονοσχισµής modulo 8. Για ένα κανάλι 
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που χρησιµοποιεί λιγότερο από µια σχισµή κάθε 8 BPs, οι ακολουθίες αναπήδησης 
υπολογίζονται χρησιµοποιώντας την ίδια συνάρτηση. 

∆εδοµένου ότι ο αριθµός κάθε έκρηξης στο uplink εξάγεται από τον αντίστοιχο στο 
downlink µε µια καθυστέρηση 3 BPs, η ακολουθία αναπήδησης στο uplink εξάγεται 
από την αντίστοιχη στο downlink προσθέτοντας απλά 45 MHz. 

Σε ένα σύνολο από n διαφορετικές συχνότητες, το GSM επιτρέπει την κατασκευή έως 
και 64*n διαφορετικών ακολουθιών αναπήδησης. Αυτές περιγράφονται από δύο 
παραµέτρους : την MAIO (Mobile Allocation Index Offset) η οποία µπορεί να λάβει 
τόσες τιµές όσες και οι συχνότητες του συνόλου και τον αριθµό ακολουθίας 
αναπήδησης HSN (Hopping Sequence Number) ο οποίος µπορεί να λάβει 64 
διαφορετικές τιµές. ∆ύο κανάλια που έχουν ίδια HSN και διαφορετικά MAIOs δεν 
χρησιµοποιούν ποτέ την ίδια συχνότητα στην ίδια έκρηξη. Αντίθετα, δύο κανάλια 
ίδιας συχνότητας και ίδιου TN αλλά διαφορετικού HSN παρεµβάλλουν το ένα στο 
άλλο µόνο στο 1/n του συνόλου των ροπών σαν να είχαν επιλεχθεί οι ακολουθίες 
κατά τυχαίο τρόπο. Στην πραγµατικότητα, οι ακολουθίες είναι ψευδοτυχαίες εκτός 
από την ειδική περίπτωση του HSN=0 όπου οι συχνότητες χρησιµοποιούνται η µια 
µετά την άλλη µε τη σειρά. 

Συνήθως, τα κανάλια σε µια κυψέλη έχουν το ίδιο HSN και διαφορετικά MAIOs 
προκειµένου να αποφεύγονται οι παρεµβολές µέσα στην ίδια κυψέλη. Εξάλλου οι 
διπλανές κυψέλες δεν παρεµβάλλουν η µια στην άλλη επειδή χρησιµοποιούν 
διαφορετικά σύνολα συχνοτήτων. Επίσης σε αποµακρυσµένες κυψέλες που 
χρησιµοποιούν τα ίδια σύνολα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται διαφορετικά HSN 
προκειµένου να υπάρχει κέρδος από το φαινόµενο ποικιλίας σε παρεµβολές 
(interferer diversity).   

2.4.12.3. Η περίπτωση των κοινών καναλιών 

Υπάρχει ένας περιορισµός στη χρήση της αναπήδησης συχνότητας : τα κοινά κανάλια 
(FCCH, SCH, BCCH, PAGCH και RACH) πρέπει να χρησιµοποιούν µια σταθερή 
συχνότητα. Αυτός ο περιορισµός τέθηκε για να διευκολύνει την έναρξη του 
συγχρονισµού : µόλις ο κινητός σταθµός εντοπίσει µια FCCH έκρηξη, θα ψάξει για 
µια SCH έκρηξη στην ίδια συχνότητα. ∆εδοµένου ότι αυτή η έκρηξη είναι πολύ 
µικρή για να περιέχει την περιγραφή µιας ακολουθίας αναπήδησης για το BCCH, ο 
απλούστερος τρόπος είναι να µπει το BCCH κανάλι στην ίδια συχνότητα µε το SCH. 
Επίσης αν τα PAGCH και RACH ήταν κανάλια αναπήδησης, τότε οι ακολουθίες 
αναπήδησής τους θα µπορούσαν να µεταδοθούν στο BCCH. Αυτό όµως θα αύξανε 
την πολυπλοκότητα του συστήµατος µε µικρό κέρδος. 

Μια άλλη ιδιοµορφία που σχετίζεται µε τα κοινά κανάλια είναι ότι η συχνότητα που 
χρησιµοποιούν πρέπει να εκπέµπεται µε συνεχή τρόπο, ακόµα και αν δεν πρόκειται 
να µεταδοθεί καµία πληροφορία σε µερικές ριπές. Αυτό είναι αναγκαίο επειδή τα 
κινητά σε γειτονικές κυψέλες καταγράφουν συνεχώς µετρήσεις σε αυτή τη συχνότητα 
προκειµένου να αποφασίσουν για την καλύτερη κυψέλη στην οποία και θα 
συντονιστούν ή να αναφέρουν µετρήσεις για την προετοιµασία κάποιου handover. 
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Όταν δεν υπάρχει κάποια αίτηση για µεταφορά πληροφορίας, τότε εκπέµπεται ένα 
ειδικό σχήµα το οποίο ονοµάζεται fill frame. Επίσης, εξαιτίας του ειδικού ρόλου της 
συχνότητας που µεταφέρει το BCCH κανάλι, θα αναφερόµαστε σε αυτήν µε τον όρο 
�συχνότητα BCCH� ή �συχνότητα φάρος� (beacon frequency). 

2.4.13. Ασυνεχής µετάδοση 

Η ελαχιστοποίηση της οµοδιαυλικής παρεµβολής είναι σκοπός σε οποιοδήποτε 
κυψελοειδές σύστηµα, από τη στιγµή που επιτρέπει καλύτερη εξυπηρέτηση για ένα 
δοσµένο µέγεθος κυψέλης, ή τη χρήση µικρότερων κυψελών, οπότε και αυξάνεται η 
συνολική χωρητικότητα του συστήµατος. Η ασυνεχής µετάδοση (Discontinuous 
Transmission, DTX) είναι µία µέθοδος που έχει πλεονέκτηµα όταν ένας άνθρωπος 
µιλά λιγότερο από 40 % του χρόνου µιας φυσιολογικής συνοµιλίας, αφού αποµονώνει 
τον ποµπό στις περιόδους σιωπής. Ένα επιπρόσθετο προνόµιο της DTS είναι ότι 
εξοικονοµείται ενέργεια στο κινητό. 

Το πιο σηµαντικό µέρος της DTX είναι βέβαια η ανίχνευση φωνητικής 
δραστηριότητας (Voice Activity Detection). Πρέπει να ξεχωρίζει αν αυτό που 
εισέρχεται είναι φωνή ή θόρυβος, ένα θέµα το οποίο δεν είναι τόσο απλό όσο 
φαίνεται, αν σκεφτεί κανείς και το θόρυβο από το περιβάλλον του χρήστη 
(background). Αν ένα σήµα φωνής παρερµηνευτεί σα θόρυβος, ο ποµπός τίθεται 
εκτός λειτουργίας και ένας πολύ ενοχλητικός θόρυβος, που ονοµάζεται clipping, 
φτάνει στο άλλο άκρο της γραµµής. Εάν, στην αντίθετη περίπτωση, ο θόρυβος 
παρερµηνεύεται σα σήµα φωνής πολύ συχνά, η αποδοτικότητα της DTX µειώνεται 
δραµατικά. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να µελετηθεί προσεκτικά είναι ότι 
όταν ο ποµπός είναι κλειστός, επικρατεί απόλυτη σιωπή στο άλλο άκρο, λόγω της 
ψηφιακής φύσης του GSM. Για να βεβαιωθεί ο δέκτης ότι η σύνδεση δεν έχει 
τερµατιστεί, δηµιουργείται ένας θόρυβος (comfort noise) στο δέκτη. Ο θόρυβος αυτός 
έχει τα χαρακτηριστικά του θορύβου του περιβάλλοντος του ποµπού και σκοπός του 
είναι να αισθάνεται ο δέκτης ότι η σύνδεση είναι ενεργή (το τηλεφώνηµα δεν έχει 
τερµατιστεί). 

2.4.14. Ασυνεχής λήψη 

Μία άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται για την εξοικονόµηση ενέργειας στο κινητό 
είναι η ασυνεχής υποδοχή. Το Paging Channel (PCH), το οποίο χρησιµοποιείται από 
το σταθµό βάσης για να ειδοποιήσει για µια εισερχόµενη κλήση, δοµείται από υπό-
κανάλια. Κάθε κινητό (MS) χρειάζεται να ακούει µόνο το δικό του υπό-κανάλι. Κατά 
τη διάρκεια µεταξύ διαδοχικών αναζητήσεων στο υπό-κανάλι το κινητό µπορεί να 
βρίσκεται σε αδράνεια (sleep mode), όπου δεν καταναλώνεται σχεδόν καθόλου 
ενέργεια. 

2.4.15. Έλεγχος ενέργειας 

Υπάρχουν πέντε τάξεις κινητών που είναι ορισµένες σύµφωνα µε τη µέγιστη ενέργεια 
εκποµπής τους, µε όρια τις τιµές 8, 5, 2, 0.8 watts. Για να ελαχιστοποιήσουν την 
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οµοδιαυλική παρεµβολή και να εξοικονοµήσουν ενέργεια, τα κινητά αλλά και τα BTS 
λειτουργούν στο χαµηλότερο επίπεδο ενέργειας που θα διατηρεί µία αποδεκτή 
ποιότητα σήµατος. Τα επίπεδα ενέργειας µπορούν να ανεβαίνουν ή να κατεβαίνουν 
µε βήµατα των 2 dB από τη µέγιστη ενέργεια της κλάσης µέχρι το ελάχιστο όριο των 
13 dBm (20 mW). 

Το κινητό (MS) µετρά τη ισχύ του σήµατος ή την ποιότητα του σήµατος (µε βάση το 
ρυθµό εσφαλµένων bit, Bit Error Rate, BER) και µεταβιβάζει την πληροφορία στο 
BSC, το οποίο τελικά αποφασίζει αν και πότε το επίπεδο ενέργειας πρέπει να 
αλλάξει. Ο έλεγχος της ενέργειας πρέπει να διαχειρίζεται προσεκτικά, αφού υπάρχει 
το ενδεχόµενο αστάθειας. Αυτό προέκυψε έχοντας κινητά σε οµοδιαυλικές κυψέλες 
που αύξαναν εναλλάξ την ενέργειά τους σε απάντηση προς µια οµοδιαυλική 
παρεµβολή που προήλθε από την αύξηση ενέργειας άλλου κινητού. Αυτό είναι 
απίθανο να συµβεί στην πράξη, αλλά είναι (ή καλύτερα ήταν το 1991) υπό µελέτη. 

2.5. Το σύστηµα DCS 1800 

Σκοπός της παραγράφου αυτής είναι, κυρίως, να εντοπίσει και να αναπτύξει τα 
τεχνικά σηµεία που διαφοροποιούν το DCS 1800 έναντι του GSM, καθώς και να 
παράσχει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για το κυψελωτό αυτό σύστηµα. Φυσικά δε 
θα περιγραφεί αυτοτελώς το σύστηµα DCS 1800 αφού αυτό ακολουθεί τις 
αρχιτεκτονικές δοµές και τις βασικές αρχές λειτουργίας του συστήµατος GSM, το 
οποίο παρουσιάστηκε παραπάνω. 

2.5.1. Λόγοι εµφάνισης του συστήµατος DCS 1800 

Η εµφάνιση του GSM είναι γεγονός ότι αποτέλεσε σταθµό στην ιστορία των 
συστηµάτων κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας, επειδή ήταν το πρώτο σύστηµα 
ψηφιακής µετάδοσης, µε σηµαντικές καινοτοµίες στο τεχνικό µέρος, αλλά και πλήθος 
νέων υπηρεσιών προς τους χρήστες του. 

Όµως, τα δίκτυα προσωπικής επικοινωνίας (Personal Communications Networks � 
PCN) στόχευαν στη διάνοιξη µιας νέας ευρείας αγοράς, µε σκοπό τη χρήση τους από 
συνδροµητές πυκνοκατοικηµένων περιοχών, καθώς επίσης και στο να αποτελέσουν 
ανταγωνιστική εναλλακτική λύση προς το σταθερό δίκτυο. Η σχεδίαση των 
συστηµάτων PCN είναι µικρο-κυψελοειδούς µορφής (σε αντίθεση µε αυτή των 
προηγούµενων συστηµάτων και κυρίως των αναλογικών, στα οποία οι κυψέλες έχουν 
µεγαλύτερη διάµετρο) ώστε να εξασφαλίζεται υψηλής ποιότητας επικοινωνία και 
ακόµα µεγαλύτερη χωρητικότητα. Είναι προφανές πλέον ότι η αρχική υποδοµή ενός 
δικτύου κοστίζει πολύ περισσότερο από ενός δικτύου GSM, αλλά αν υπολογιστεί το 
ανά συνδροµητή κόστος σε ικανό βάθος χρόνου και µε δεδοµένη τη µεγαλύτερη 
χωρητικότητά του (και συνεπώς πλήθος χρηστών στην πλήρη ανάπτυξή του) είναι 
δυνατόν να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας. 

Το DCS 1800 είναι ένα τέτοιο σύστηµα PCN που βασίζεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές του GSM, υπό την αίρεση παραλλαγών ή τροποποιήσεων, οι οποίες 
απαιτούνται για να υλοποιήσουν τις διαφορετικές απαιτήσεις του PCN. Η Τεχνική 
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Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) το 
Μάρτιο του 1990 έδωσε εντολή στην τεχνική επιτροπή SMG να µελετήσει και να 
προδιαγράψει το τεχνικό πρότυπο για το εν λόγω σύστηµα. Οι απαιτήσεις του DCS 
1800 συζητήθηκαν στην 26η ολοµέλεια της SMG, οι δε ολοκληρωµένες 
προδιαγραφές του αντίστοιχου προτύπου περιέχονται σε µία σειρά 11 δέλτα 
προδιαγραφών, οι οποίες εκδόθηκαν το 1993 και περιλαµβάνουν τις βελτιώσεις και 
τροποποιήσεις του νέου συστήµατος έναντι του GSM. 

2.5.2. ∆ιαφορές DCS 1800 και GSM 

Οι απαραίτητες τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στις συστάσεις του GSM 
αφορούν στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων (RF), στη σηµατοδοσία, λόγω του 
ευρύτερου εύρους ζώνης (bandwidth) σε σχέση µε το GSM και στη δυνατότητα 
µερισµού της υποδοµής (infrastructure sharing). Η περιοχή διερευνήθηκε επειδή η 
αύξηση συχνότητας από τα 900 MHz στα 1800 MHz επηρεάζει την ολίσθηση 
Doppler, τις διαδροµές του µεταδιδόµενου σήµατος και τα χαρακτηριστικά των 
διαλείψεων (fading). Οι αλλαγές στη σηµατοδοσία και το air interface έγιναν λόγω 
εµπορικών σκοπιµοτήτων στην εκχώρηση φάσµατος.  

Συγκεντρώνοντας τις σηµαντικότερες διαφορές από τεχνική αλλά και από 
σχεδιαστική άποψη έχουµε: 

Τεχνικές διαφορές : 

• Υψηλότερη περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας 

• Μικρότερη ισχύς εξόδου φορητής συσκευής 

• Μεγαλύτερη ευαισθησία δέκτη 

• ∆ιαφορετικά χαρακτηριστικά διαµόρφωσης, ενδοδιαµόρφωσης 

• Υποχρεωτική εθνική περιαγωγή 

• ∆ιαφορετικά σχέδια κωδικοποίησης συχνότητας  

• ∆ιαφορές στην εφαρµογή της αναπήδησης συχνότητας (frequency hopping) 

 

Σχεδιαστικές διαφορές : 

• Μικροκυψελοειδής δοµή (κυψέλες διαµέτρου 0.4 � 8 km) 

• ∆ιαµερισµός υποδοµής (infrastructure sharing) 

• Μεγαλύτερη χωρητικότητα (έναντι του GSM) 

Οι κυριότερες των παραπάνω διαφορών αναπτύσσονται στις επόµενες ενότητες. 

2.5.2.1. Ζώνες συχνοτήτων και διευθέτηση καναλιών 

Οι συχνότητες λειτουργίας των συστηµάτων GSM και DCS 1800 φαίνονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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ΣΥΣΤΗΜΑ Uplink (MHz) 
Εύρος ζώνης 

(ΜΗz) 
Downlink 

(MHz) 

DCS 1800 1710 - 1785 75 1805 - 1880 

GSM 890 - 915 25 935 - 960 

 

Η απόσταση των φέρουσων είναι 200 kHz. Για λόγους συµµόρφωσης µε τους 
ραδιοκανονισµούς έξω από τη ζώνη, υπάρχει µία ζώνη προστασίας 200 kHz µεταξύ 
του άκρου της ζώνης και της πρώτης φέρουσας, στο κάτω µέρος κάθε υπό-ζώνης. 
Συνεπώς, αν ονοµαστεί Fl(n) η n-οστή φέρουσα συχνότητα στη χαµηλότερη ζώνη και 
Fu(n) η αντίστοιχη συχνότητα στην υψηλότερη ζώνη, έχουµε (σε ότι αφορά τη 
διευθέτηση των καναλιών): 

DCS1800 
 Fl(n) = 1710.2 + 0.2 * (n � 512) (MHz)  (512 ≤ n ≤ 885) και 

 Fu(n) = Fl(n) + 95  

GSM 
 Fl(n) = 890.2 + 0.2 * (n � 1) (MHz)      (1 ≤ n ≤ 124) και 

 Fu(n) = Fl(n) + 4 

 

Η τιµή n είναι ο Απόλυτος Αριθµός Καναλιού RF (ARFCN). Για την προστασία 
άλλων υπηρεσιών, τα κανάλια 512 και 885 (1 και 124 για το GSM) δε 
χρησιµοποιούνται παρά για τοπικές διευθετήσεις. 

2.5.2.2. Χαρακτηριστικά πομπού 

- Ισχύς εξόδου κινητού σταθµού 

Κατηγορία ισχύος 
Μέγιστη ισχύς κορυφής

GSM 

Μέγιστη ισχύς κορυφής

DCS1800 

1 20W (43 dBm) 1W (30 dBm) 

2 8W (39 dBm) 0.25W (24 dBm) 

3 5W (37 dBm)  

4 2W (33 dBm)  

5 0.8W (29 dBm)  

 

Οι κινητοί σταθµοί είναι δυνατό να µειώνουν την ισχύ εξόδου του ποµπού τους µε 
βήµατα των 2 dB µε εντολή του σταθµού βάσης. 

 

- Ισχύς εξόδου σταθµού βάσης 



∆ιπλωµατική Εργασία: Αυτόµατη ∆ιαχείριση Πόρων σε ∆ίκτυα Κινητής Επικοινωνίας Ιωάννης Παπαγρηγοράκης 

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ - Ε.Μ.Π. Σελίδα 44 από 91 

Η µέγιστη ισχύς κορυφής του ποµπού του σταθµού βάσης, µετρηµένη στην είσοδο 
του συνδυαστή (combiner) BSS Tx, θα είναι, ανάλογα µε την κατηγορία του, 
σύµφωνη µε τον πίνακα που ακολουθεί. 

GSM DCS1800 

Ισχύς 
εξόδου 

TRX 

Μέγιστη 
ισχύς 
κορυφής 

(W) 

Ανοχή 

(dB) 

Ισχύς 
εξόδου

TRX 

Μέγιστη 
ισχύς 
κορυφής 

(W) 

Ανοχή 

(dB) 

1 320 -0, +3 1 20 -0, +3 

2 160 -0, +3 2 10 -0, +3 

3 80 -0, +3 3 5 -0, +3 

4 40 -0, +3 4 2.5 -0, +3 

5 20 -0, +3    

6 10 -0, +3    

7 5 -0, +3    

8 2.5 -0, +3    

 

Υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης, ώστε να επιτρέπεται η µείωση της ισχύος εξόδου από 
το µέγιστο επίπεδό της, µε τουλάχιστον 6 βήµατα των 2 dB ονοµαστικά, µε ακρίβεια 
±1 dB, ώστε να είναι δυνατή η µικρο-ρύθµιση της κάλυψης από το φορέα 
εκµετάλλευσης και λειτουργίας του δικτύου. 

2.5.2.3. Χαρακτηριστικά δέκτη 

Τα χαρακτηριστικά του δέκτη περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της σύστασης 
GSM 05.05-DCS (χαρακτηριστικά φραγής, ενδοδιαµόρφωσης, απόρριψης 
παρασιτικής απόκρισης και παρασιτικών εκποµπών) σε σχέση µε τα επίπεδα ισχύος 
στο σύνδεσµο της κεραίας του δέκτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι παρασιτικές 
εκποµπές για ένα δέκτη BTS, µετρηµένες σύµφωνα µε τις συνθήκες που ορίζονται 
στη σύσταση GSM 05.05-DCS, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ακόλουθα όρια : 

2 nW (-57 dBm) στη ζώνη συχνοτήτων 9 kHz � 1 GHz 

20 nW (-47 dBm) στη ζώνη συχνοτήτων 1 GHz � 12.75 GHz 

Το πραγµατικό επίπεδο ευαισθησίας ενός ποµπού � δέκτη ορίζεται, ανάλογα µε το 
είδος του καναλιού και τις συνθήκες διάδοσης, ως το επίπεδο εισόδου για το οποίο 
επιτυγχάνεται µία συγκεκριµένη επίδοση. Το πραγµατικό επίπεδο ευαισθησίας πρέπει 
να είναι µικρότερο από ένα προδιαγραφόµενο όριο που ονοµάζεται «επίπεδο 
ευαισθησίας αναφοράς» και είναι:  
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 DCS1800 GSM 

MS -100 dBm (42 dBµV/m) -102 dBm (35 dBµV/m) 

BTS -104 dBm (38 dBµV/m) 42 dBµV/m 

 

2.5.2.4. Νέα σχέδια κωδικοποίησης συχνοτήτων  

Για να µεταφερθούν οι 374 φέρουσες (της ζώνης των ARFCNs από 512 ως 885) του 
DCS στα υφιστάµενα µήκη µηνύµατος του GSM, έχουν αναπτυχθεί πιο σύνθετα 
σχέδια κωδικοποίησης συχνοτήτων, ώστε να αντικαταστήσουν τον απλό χάρτη 
δυαδικών ψηφίων. Τα στοιχεία σηµατοδοσίας τα οποία επηρεάζονται από τις 
τροποποιήσεις αναφέρονται στη GSM 04.08-DCS και είναι τα ακόλουθα : 

• Περιγραφή καναλιού κυψέλης (Cell Channel Description) 

• Περιγραφή γειτονικής κυψέλης (Neighbor Cell Description) 

• Εντολή εκχώρησης (Assignment Command) 

• Εντολή διαποµπής (Handover Command) 

• Πληροφορία συστήµατος 2 (System information 2) 

• Πληροφορία συστήµατος 5 (System information 5) 

Οι παραπάνω κωδικοποιήσεις δηµιουργούν ορισµένες επιπτώσεις: 

• Το κινητό απαιτείται να διαχειρίζεται όλα τα είδη κωδικοποιήσεων, αν και το 
δίκτυο µπορεί να χρησιµοποιεί ένα υποσύνολο αυτών, ανάλογα µε την 
υλοποίησή τους. 

• Επειδή υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των κυψελών που µπορεί να 
υποδειχθούν σε κάθε µήνυµα, υπάρχουν επεκτάσεις µηνυµάτων «bis» που 
καθορίζονται προς χρήση µε τα µηνύµατα «είδη πληροφορίας συστήµατος 2 
και 5». 

• Υπάρχουν δείκτες που δείχνουν ότι µηνύµατα «bis» βρίσκονται σε χρήση 
εντός του κυρίου µηνύµατος. 

• Τα ίδια σχέδια κωδικοποίησης έχουν εφαρµοστεί και στη φάση 2 GSM, για 
χρήση µε τις ζώνες επέκτασης E-GSM. Η υποστήριξη της διάταξης δεν είναι 
υποχρεωτική για κινητά που δεν υποστηρίζουν τη ζώνη συχνοτήτων E-GSM. 

2.5.2.5. Νέοι τρόποι αναφοράς καταλόγων αναπήδησης συχνότητας (hopping 

lists) 

Στο GSM, οι συχνότητες που χρησιµοποιούν όλα τα κινητά για την τεχνική frequency 
hopping µπορεί να είναι ένα υποσύνολο της ολικής εκχώρησης κυψέλης ( cell 
allocation � CA) και ονοµάζονται Εκχώρηση Κινητού (mobile allocation � MA). 
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Η ίδια µέθοδος εφαρµόζεται και στo DCS, αν και σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν 
προηγουµένως, στα CA και ΜΑ δίνονται προς χρήση κάποιες από τις προηγούµενες 
διατάξεις κωδικοποίησης. Όµως, επιτρέπεται ένα νέο στοιχείο καταλόγου συχνότητας 
και ένα στοιχείο µικρού καταλόγου συχνότητας, που δίνουν άµεσα το σύνολο 
πηδήµατος. Η µόνη διαφορά µεταξύ των δύο είναι ότι το στοιχείο µικρού καταλόγου 
συχνότητας επιτρέπει σε ένα απαγορευµένο αριθµό ARFCNs να µεταφερθούν µε ένα 
µήνυµα σταθερού µήκους, το οποίο θα µεταφέρεται πάντοτε στο πλαίσιο στρώµατος 
2. 

2.5.2.6. Μερισμός της υποδομής (infrastructure sharing) 

Η καινοτοµία αυτή µπορεί να επεκταθεί περαιτέρω χάρη στην υψηλή νοηµοσύνη του 
δικτύου (διαχείριση των κλήσεων, της κινητικότητας και της δροµολόγησης, 
παρεχόµενη ασφάλεια κλπ) και του εξοπλισµού που το αποτελεί (BTS, BSC, MSC). 
Εκµεταλλευόµενες τα πλεονεκτήµατα αυτά, δύο εταιρίες του χώρου (Unitel και 
Mercury Personal Communications) ανέπτυξαν µία νέα τεχνική που την ονόµασαν 
Παράλληλη Αρχιτεκτονική ∆ικτύου (Parallel Network Architecture � PNA). Η PNA 
εκµεταλλεύεται τη νοηµοσύνη του κινητού δικτύου για να διασπάσει ένα κοινό 
φυσικό δίκτυο σε πολλαπλά λογικά δίκτυα. Ο έλεγχος του δικτύου από άκρο σε άκρο 
µε τη χρήση λογισµικού επιτρέπει το διαµερισµό σε ξεχωριστά λογικά κανάλια. Αυτό 
σηµαίνει ότι όταν αποκατασταθεί µία κλήση, το λογισµικό επιτρέπει σε κάθε φορέα 
εκµετάλλευσης να έχει αποκατεστηµένα διακριτά κανάλια µεταξύ των κόµβων του 
δικτύου. Επίσης, τα στοιχεία του δικτύου (BTS, BSC, MSC) µπορούν να 
διαµοιραστούν, ενώ κάθε φορέας εκµετάλλευσης διαχειρίζεται τις υπηρεσίες του 
χρησιµοποιώντας τα στοιχεία του δικού του νοήµονος δικτύου. 

Ουσιαστικά, η PNA σηµαίνει ότι ο φυσικός εξοπλισµός της υποδοµής (BTS, BSC, 
MSC) µπορεί να διαµοιραστεί, ενώ κάθε φορέας εκµετάλλευσης διαχειρίζεται τις 
δικές του υπηρεσίες µε τη χρήση των δικών του στοιχείων του δικού του νοήµονος 
δικτύου. 

-- 
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3. Το εγχείρηµα CAUTION 

3.1. Σκοπός του εγχειρήµατος CAUTION 

Ο υπερβολικός φόρτος δικτύου (συνωστισµός) είναι ένα καυτό θέµα για τους 
παροχείς υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. ∆υστυχώς έχει αποδειχθεί ότι η σηµερινή 
υποδοµή έχει αποτύχει, µέχρι σήµερα, να αντιµετωπίσει το φαινόµενο αυτό 
αποτελεσµατικά. Τον παραπάνω ισχυρισµό αποδεικνύει στην πράξη η κατάσταση του 
δικτύου σε διάφορες κρίσιµες περιστάσεις όπως σεισµοί, πρωτοχρονιά και δηµόσια 
γεγονότα (ποδοσφαιρικοί αγώνες, συναυλίες, προεκλογικές συγκεντρώσεις, πορείες 
κ.α.).  

Ο συνωστισµός στα συστήµατα κινητών τηλεπικοινωνιών είναι µια κατάσταση που 
δύσκολα ελέγχεται αποτελεσµατικά. Υπερβολικός φόρτος διαπιστώνεται καθηµερινά 
κατά τη διάρκεια των ωρών αιχµής αλλά και κατά τη διάρκεια µη προβλέψιµων 
γεγονότων. Τα κυψελωτά δίκτυα δεν είναι σχεδιασµένα µε τον πλεονασµό των πόρων 
που έχουν τα δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας και κατά συνέπεια είναι πιο ευαίσθητα σε 
περιπτώσεις συνωστισµού από αυτά. Η ανάγκη για εφαρµογές που απαιτούν υψηλή 
ταχύτητα ζεύξης (bandwidth) σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
δεδοµένων αυξάνει ολοένα την ανεπάρκεια του δικτύου σε πόρους και κατά συνέπεια 
την πιθανότητα υπερφόρτωσης του δικτύου. Το CAUTION αντιµετωπίζει το 
πρόβληµα του συνωστισµού στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών και οι κύριοι στόχοι 
του εγχειρήµατος συνοψίζονται ως εξής: 

• Παρακολούθηση του κυψελωτού δικτύου 

• πρόβλεψη ή / και εντοπισµός των συµφορήσεων 

• εφαρµογή τεχνικών χειρισµού ώστε να αποφευχθεί υπερφόρτωση δικτύου 

• εξασφάλιση οµαλής µετάβασης από την κατάσταση συµφόρησης στην 
κανονική � µόνιµη 

3.2. Η αρχιτεκτονική του CAUTION 

Κατά συνέπεια απαιτείται η σχεδίαση συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής ώστε να 
αντιµετωπιστούν οι παραπάνω στόχοι. ∆υστυχώς η παρακολούθηση σε πραγµατικό 
χρόνο (real-time) του συστήµατος είναι πολύ δύσκολη στα υπάρχοντα δίκτυα. Τα ήδη 
διαθέσιµα εργαλεία παρακολούθησης αδυνατούν να προσφέρουν απόκριση σε 
πραγµατικό χρόνο και συνεπώς να ενεργοποιήσουν, αυτόµατα, µηχανισµούς 
αντιµετώπισης µιας κρίσης. Είναι αναγκαία λοιπόν η κατασκευή ενός στοιχείου (το 
ITMU) που θα αξιοποιεί όλες τις διαθέσιµες αναφορές από υπάρχοντες µηχανισµούς 
και συγκεντρώνοντας τις απαραίτητες πληροφορίες να αποφαίνεται (ή τουλάχιστον 
να δίνει µία ιδέα) για πιθανές κρίσεις. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι περιττές 
διαδικασίες και χωρίς επιπλέον κόστος το σύστηµα βρίσκεται υπό παρακολούθηση 
όσον αφορά στο ποσοστό συνολικής χρήσης και στο µπλοκάρισµα των καναλιών 
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(channel blocking). Έτσι, ο ITMU εγγυάται τον ακριβή προσδιορισµό του εκάστοτε 
προβλήµατος και αναφέρει στη Μονάδα ∆ιαχείρισης Πόρων του δικτύου (RMU � 
Resource Management Unit). Από την άλλη, και παρόλες τις δυσκολίες υλοποίησης 
ενός κατανεµηµένου συστήµατος παρακολούθησης, ο ITMU δε θα έχει 
ενσωµατωµένους µηχανισµούς διαχείρισης γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής 
λειτουργία του συστήµατος. Το στοιχείο εκείνο που χρειάζεται προσεκτική σχεδίαση 
και που θα ενσωµατώνει έξυπνους αλγόριθµους και διαχείριση µε βάση ήδη 
υπάρχουσα γνώση (knowledge-based management), είναι ο RMU. Τα µηνύµατα 
συναγερµού από τον ITMU, µέσω έξυπνων αλγορίθµων, ταιριάζουν µε ένα από τα 
ήδη γνωστά σενάρια υπερφόρτωσης δικτύου και, σε µεταγενέστερο στάδιο, 
επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική που θα εφαρµοστεί, µετά τη ρύθµιση των 
απαραίτητων παραµέτρων.  

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του CAUTION σε υψηλό 
επίπεδο. Ο βασικός στόχος είναι να φανεί ο ρόλος κάθε στοιχείου του δικτύου και η 
αλληλεπίδρασή του µε τα υπόλοιπα. Όπως γίνεται κατανοητό, ο RMU είναι πολύ 
βασικό στοιχείο για το CAUTION και ο κεντρικός του ρόλος απαιτεί να 
προσδιοριστούν πλήρως τα στοιχεία που συνδέονται µε αυτόν.  

Το σύστηµα CAUTION αποτελείται από 4 νέα στοιχεία διασυνδεδεµένα µε 
αποκλειστικές ενσύρµατες συνδέσεις (ή ίσως κεντρικό δίκτυο IP µορφής 
ραχοκοκαλιάς � backbone IP network). Το σχήµα 1.1 παρουσιάζει τη δοµή του 
συστήµατος που περιγράφεται: 

Τα 4 νέα στοιχεία είναι: 

• ο ITMU (Interface Traffic Monitoring Unit): Μονάδα Παρακολούθησης 

• ο RMU (Resource Management Unit): Μονάδα ∆ιαχείρισης Πόρων 

• ο ECS (Emergency Call Server): Εξυπηρετητής Επειγόντων Κλήσεων 

• ο PCS (Priority Call Server): Εξυπηρετητής Κλήσεων Προτεραιότητας 

Ο συλλέκτης (concentrator) είναι ήδη υπάρχον στοιχείο στα δίκτυα GSM και γενικά 
είναι εξαρτώµενο από τον παροχέα. Χρησιµοποιείται για τη συλλογή των MSC 
αναφορών οι οποίες κατόπιν στέλνονται στον ITMU µέσω του A� interface.  

Ο ITMU συγκεντρώνει από τους concentrators πληροφορίες για τη χρησιµοποίηση 
των διαθέσιµων πόρων ραδιοσυχνοτήτων ανά κελί. Επιπλέον κατασκευάζει µία 
µήτρα για όλους τους σταθµούς βάσης BTS µε σκοπό να καταχωρεί (και να µειώνει 
τον όγκο) τα δεδοµένα που λαµβάνει από τους concentrators. Τις µήτρες αυτές 
καταχωρεί εσωτερικά ο ITMU και όταν εντοπίσει κρίση συνωστισµού σε κάποιο κελί 
προωθεί το ανάλογο µήνυµα (µέσω του I-interface) στον RMU.  

Ο RMU είναι ο πυρήνας του συστήµατος CAUTION από το οποίο επιλέγονται και 
ενεργοποιούνται (µέσω του OMC) οι τεχνικές διαχείρισης πόρων. Επιπλέον ο RMU 
είναι ένα κεντρικό στοιχείο µε την έννοια ότι διαχειρίζεται µηνύµατα (alarms) από 
πολλούς ITMU και ανάλογα το µήνυµα, ο RMU ενεργεί κατάλληλα επικοινωνώντας 
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µε τον OMC (µέσω του N-interface). Η επικοινωνία σκοπό έχει την αλλαγή της 
διαχείρισης των πόρων ραδιοσυχνοτήτων. Τα µηνύµατα περιέχουν εντολές για την 
αλλαγή των εκάστοτε παραµέτρων τις οποίες ο OMC αναλαµβάνει να εκτελέσει για 
κάθε κελί. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο RMU µπορεί να ζητήσει επιπλέον 
πληροφορίες για την κίνηση σε γειτονικά του υπό συµφόρηση κελιού, ώστε να 
επιλέξει την καταλληλότερη µέθοδο αντιµετώπισης (εντολή RMT προς τον OMC).  
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Σχήµα 3.2.1 

Για παράδειγµα αν µία εντολή RMT που επιδρά σε συγκεκριµένο κελί έχει επίδραση 
και στα γειτονικά αυτού κελιά, ο RMU µπορεί να δοκιµάσει αρχικά την επίδραση της 
αλλαγής που επιφέρει αυτή στα γειτονικά κελιά ώστε να επιβεβαιώσει ότι αυτά δε θα 
επηρεαστούν αρνητικά. Ακόµη, µπορεί ο RMU να αποφασίσει την εφαρµογή RMT 
σε κελί ακόµη και αν ο ITMU δεν έχει δώσει σήµα για το κελί αυτό, όταν επίκειται 
κάποιο γεγονός που, στατιστικά, είναι γνωστό ότι προκαλεί συµφόρηση. Τότε 
εφαρµόζει την κατάλληλη RMT ώστε να προλάβει την κρίση στο συγκεκριµένο κελί. 
Κατόπιν παρακολουθεί την κίνηση στο κελί και ελέγχει αν έχουν επιτευχθεί τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 

Επιπρόσθετα, σε κάθε RMU και ITMU συνδέονται στοιχεία PCS και ECS 
αντίστοιχα. Αµφότερα τα PCS και ECS ελέγχονται από χρήστες που εκπροσωπούν 
τον παροχέα των υπηρεσιών του δικτύου. Πιο συγκεκριµένα ο PCS δίνει 
προτεραιότητα σε χρήστη του δικτύου ανάλογα µε την κλάση που ο χρήστης αυτός 
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ανήκει. Ο PCS προγραµµατίζεται οποιαδήποτε στιγµή και δίνει προτεραιότητα σε 
συγκεκριµένες κλάσεις χρηστών ανάλογα µε τη βούληση του παροχέα όταν το δίκτυο 
υφίσταται συµφόρηση. Μερικές κλάσεις χρηστών µπορεί να είναι: 

• οχήµατα νοσοκοµείου 

• οχήµατα της αστυνοµίας 

• στρατιωτικοί, κυβερνητικοί και άλλοι εκπρόσωποι αρχών 

• πυροσβεστική 

Με αυτό τον τρόπο κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του συστήµατος από τον 
ITMU ο PCS θα παρέχει στον RMU πληροφορίες σχετικά µε την κλάση 
προτεραιότητας των συνδροµητών. 

Ο ECS είναι εκείνο το στοιχείο που εγγυάται τη διαρκή επάρκεια του δικτύου σε 
επείγουσες καταστάσεις. Στα δίκτυα GSM τέτοια στοιχεία υφίστανται αλλά δεν είναι 
λειτουργικά σε καταστάσεις υπερφόρτωσης. Οι ECS θα συνδεθούν σε κάθε ITMU 
και  η χρησιµότητά τους θα είναι να παρακολουθούν την κίνηση σε όλα τα κελιά 
καθώς και τις αναφορές (alarms) από τους ITMU. Οι ECS θα είναι κατανεµηµένοι 
ώστε να συνδέονται µε κάθε ITMU αλλά και µε το κεντρικό RMU ώστε όποτε 
κάποιος ITMU αναφέρει κατάσταση κρίσης, στον αντίστοιχο ECS, αυτός να 
αποφασίζει το απαιτούµενο εύρος ζώνης καθώς και την κατανοµή αυτού. Η 
παραπάνω λειτουργία επιτρέπει την υλοποίηση του QoS (quality of service � 
ποιότητα υπηρεσίας) ή / και on demand bandwidth (εύρος ζώνης κατά παραγγελία). 
Για παράδειγµα σε περίπτωση που συµβεί κάποια καταστροφή ο QoS βαθµός θα 
αλλάξει ώστε να εξυπηρετούνται κατά απόλυτη αποκλειστικότητα τα επείγοντα 
τηλεφωνήµατα προς και από τα βοηθητικά συνεργεία. Κατά τη σύνδεση ECS � RMU 
ενδέχεται να αλλάξει η τεχνική διαχείρισης πόρων συγκεκριµένων κελιών. Στην 
περίπτωση αυτή η απόφαση του ECS  επιβάλλεται των αποφάσεων του RMU. 

Τα interfaces (επαφές αλληλεπίδρασης) που περιγράφονται πιο πάνω και είναι, όπως 
φαίνονται στο σχήµα 1.1:  

• C : MSC - Concentrator 

• A� : Concentrator � ITMU 

• U : ITMU � ECS 

• T : ECS � RMU  

• I  : ITMU � RMU 

• O� : RMU- PCS 

• N : RMU � OMC 

Οι συνδέσεις µεταξύ των στοιχείων του CAUTION έχουν ως εξής: 
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• Σύνδεση µε PCS: αποκλειστική 2 δρόµων (2 way communication � full 
duplex) 

• Σύνδεση µε ECS: 2 δρόµων (2 way communication � full duplex) 

• Σύνδεση µε 1 ή περισσότερους ITMU: αποκλειστική 2 δρόµων (2 way 
communication � full duplex) ή µέσω δικτύου IP τύπου ραχοκοκαλιάς 
(backbone) 

• Σύνδεση µε OMC: αποκλειστική 2 δρόµων (2 way communication � full 
duplex) ή µέσω δικτύου IP τύπου ραχοκοκαλιάς (backbone), για την εκτέλεση 
των κατάλληλων τεχνικών διαχείρισης πόρων. 

3.3. Περιγραφή του ITMU 

3.3.1. Εισαγωγή 

Ο πυρήνας του CAUTION είναι τα στοιχεία ITMU και RMU. Ο ITMU είναι 
υπεύθυνος για τη συλλογή των αναφορών από το δίκτυο και µε τη βοήθεια αυτών να 
αναγνωρίζει και, ει δυνατό να προλαµβάνει, περιπτώσεις συνωστισµού. Ο RMU από 
την άλλη αποφασίζει και εκτελεί τη στρατηγική αντιµετώπισης της κατάστασης. 

Όπως σηµειώνεται και παραπάνω η παρακολούθηση του δικτύου σε πραγµατικό 
χρόνο είναι εξαιρετικά δύσκολη µε τα σηµερινά δεδοµένα και αυτό διότι οι 
µηχανισµοί είναι ανεπαρκείς. Τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία δε µπορούν να 
ανταποκριθούν σε παρακολούθηση πραγµατικού χρόνου. Ο ITMU θα εκµεταλλεύεται 
όλους τους υπάρχοντες µηχανισµούς και θα χρησιµοποιεί τα δεδοµένα που του είναι 
χρήσιµα. Το σύστηµα θα παρακολουθείται όσον αφορά το ποσοστό χρήσης 
(utilization) και channel blocking. Ο ITMU δε θα έχει µηχανισµούς διαχείρισης 
γνώσης ενσωµατωµένους. Ο RMU υλοποιεί έξυπνους αλγορίθµους και µηχανισµό 
διαχείρισης γνώσης. 

Όπου αναφέρεται παρακολούθηση πραγµατικού χρόνου εννοείται η χρησιµοποίηση 
του Air-interface του δικτύου (κανάλια TCH, SDCCH, RACH, SACH, AGCH, PCH). 
Επιπλέον ο ITMU υπολογίζει το ρυθµό µπλοκαρίσµατος του TCH (blocking rate), 
του SDCCH, το ποσοστό µη έγκυρων clear-codes καθώς και το ποσοστό των 
κλήσεων (καλύτερα αιτήσεις κλήσεων) έκτακτης ανάγκης. Ο ITMU συγκρίνει τις 
τιµές αυτών των µεγεθών µε µία τιµή κατωφλίου ώστε να ελέγξει αν αυτές 
υπερβαίνουν το όριο αυτό. Για κάθε υπέρβαση κάποιου ορίου ο RMU ενηµερώνεται 
ώστε να ξεκινήσει διαδικασία αντιµετώπισης της συµφόρησης. 

3.3.2. Υλοποίηση του ITMU 

3.3.2.1. Πλατφόρμα 

Ο ITMU θα υλοποιηθεί σε σταθµό εργασίας που τρέχει λειτουργικό Windows 2000. 
Γράφεται σε C++ χρησιµοποιώντας τον C++ Builder της Borland.  
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3.3.2.2. Σύνδεση - Interfaces 

Ο ITMU συνδέεται µε πολλά στοιχεία και αποτελεί τον πυρήνα του συστήµατος 
CAUTION. Από πλευράς του κυψελωτού δικτύου ο ITMU συνδέεται µε τον MSC 
µέσω του συγκεντρωτή (concentrator), ο οποίος χρησιµεύει ως πύλη (gateway) για να 
µαζεύει τις αναφορές που καταλήγουν στον ITMU µέσω του Α� interface. Είναι 
δυνατή η ταυτόχρονη σύνδεση πολλών MSC στον ίδιο ITMU ώστε να µειώνεται το 
συνολικό κόστος του συστήµατος. Από την πλευρά του συστήµατος CAUTION o 
ITMU συνδέεται µε τον RMU ο οποίος είναι κεντρικό στοιχείο του CAUTION καθώς 
και µε το Data Request module του ECS.  
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Σχήµα 3.3.1 

� (4.2.2.1 wp3-d32) 

3.3.3. GUI, Χειρισµός του ITMU 

�(4.2.3 wp3-d32) 

3.3.4. Λογισµικό του ITMU, Υψηλού Επιπέδου Σχεδίαση 

Βασική λειτουργία του ITMU είναι να παρακολουθεί το δίκτυο και να αναφέρει τις 
καταστάσεις συµφόρησης στον RMU. Κατόπιν ο RMU λαµβάνει την απόφαση για τη 
µέθοδο αντιµετώπισης της κατάστασης. Κάθε σενάριο χαρακτηρίζεται από ένα 
σύνολο παραµέτρων που αφορούν στη χρησιµοποίηση των λογικών καναλιών και 
στα χαρακτηριστικά της συµφόρησης. Οι παράµετροι αυτοί µετρώνται και στέλνονται 
στον RMU από τον ITMU. 

3.3.4.1. Δεδομένα Εισόδου για τον ITMU 

Ο ITMU παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο το δίκτυο αντλώντας πληροφορίες για 
τη χρησιµοποίηση των ραδιοσυχνοτήτων. Προς τούτο λαµβάνει µέσω του 
concentrator από τα MSCs, συγκεκριµένες αναφορές οι οποίες κατόπιν κατάλληλης 
επεξεργασίας παράγουν τις παραµέτρους που χαρακτηρίζουν το εκάστοτε σενάριο 
συµφόρησης. Στο σχήµα 1.3 φαίνεται η αρχιτεκτονική σε λογικό επίπεδο: 
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Σχήµα 3.3.2 

3.3.4.2. Επεξεργασία Δεδομένων από τον ITMU 

O concentrator παραλαµβάνει τις αναφορές που παράγει το κάθε MSC και τις 
προωθεί σε κάποιον ITMU ο οποίος κατασκευάζει µια µήτρα για όλα τα BTS. Για 
κάθε BTS η µήτρα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά µε όλα τα λογικά κανάλια. Με 
την τεχνική του κυλιόµενου παραθύρου αθροίζονται τα δεδοµένα και παράγεται ο 
κινητός µέσος ώστε υπολογίζεται η πραγµατικού χρόνου κατανοµή των πόρων, ο 
ρυθµός µπλοκαρίσµατος καθώς και µία ένδειξη του ποσοστού µη κανονικών clear 
codes και επειγουσών κλήσεων. Μετά το πέρας µιας κλήσης (επιτυχούς ή όχι), ο 
MSC στέλνει στον ITMU αναφορά µε το λόγο του τερµατισµού της κλήσης (clear 
code). Για µη κανονικό τερµατισµό της κλήσης µπορεί να είναι πολλές οι αιτίες και 
όχι πάντα µία συµφόρηση (πχ. όταν δεν απαντά ο καλούµενος) και προφανώς αυτοί 
οι κωδικοί δεν θεωρούνται ως ένδειξη συµφόρησης. Έτσι αν σε κάποιο κελί οι µη 
κανονικά τερµατισµένες κλήσεις είναι πολλές αυτό πρέπει να αναφερθεί στον RMU. 
Κατά συνέπεια ο αριθµός αυτός αποτελεί δείκτη και καταχωρείται στη µήτρα του 
ITMU.  

Ο κύριος λόγος για τον οποίο είναι σηµαντικό να µετρώνται οι µη κανονικά 
τερµατισµένες κλήσεις είναι το γεγονός ότι µπορούν να µας δώσουν µία καλύτερη 
εικόνα της υπερφόρτωσης του δικτύου. Αν, για παράδειγµα, το ποσοστό χρήσης του 
TCH καναλιού είναι γύρω στο 15%, αυτό µπορεί να αντικατοπτρίζει 2 πιθανές 
καταστάσεις του δικτύου: 

• Το κελί δεν τελεί υπό συµφόρηση και δεν υπάρχουν πρόσθετα προβλήµατα, 

• η συµφόρηση είναι τεράστια και η έλλειψη καναλιών σηµατοδοσίας 
συνεπάγεται πολύ χαµηλή χρησιµοποίηση του TCH. 

Στη δεύτερη περίπτωση γίνεται φανερό ότι ο συνδυασµός των ποσοτήτων 
χρησιµοποίηση TCH και αριθµός µη κανονικά τερµατισµένων κλήσεων καταδεικνύει 
τη συµφόρηση γεγονός που από µόνος του ο δείκτης χρήσης TCH δε θα είχε 
διαγνώσει. Σε περίπτωση που ο αριθµός των µη κανονικά τερµατισµένων κλήσεων 
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περνάει ένα κατώφλι, στέλνεται µία αναφορά συναγερµού CLC (CLear Code) στον 
RMU. Τα µεγέθη που υπολογίζονται από τον ITMU είναι τα εξής: 

• χρησιµοποίηση TCH  

• χρησιµοποίηση SDCCH 

• χρησιµοποίηση RACH 

• χρησιµοποίηση SACCH 

• χρησιµοποίηση AGCH 

• χρησιµοποίηση PCH 

• ρυθµός µπλοκαρίσµατος (blocking rate ή BR) καναλιού TCH 

• ρυθµός µπλοκαρίσµατος (blocking rate ή BR) καναλιού SDCCH 

• Ποσοστό µη κανονικά τερµατισµένων κλήσεων 

• Ποσοστό προσπαθειών για επείγουσα κλήση 

Για κάθε µία από τις παραπάνω παραµέτρους ο ITMU συγκρίνει την τιµή της µε µία 
αντίστοιχη κατωφλίου που έχει αποθηκευµένη, ώστε, σε περίπτωση που αυτή 
ξεπεραστεί, σηµατοδοτείται ο RMU να ξεκινήσει διαδικασία διαχείρισης της κρίσης. 
Ορίζονται 3 τιµές κατωφλίου για τον ITMU: 

• κατώφλι συναγερµού  ή Alarm threshold (ALT): ορίζεται µία τιµή η οποία 
όταν ξεπεραστεί ξεκινάει ενέργειες για αντιµετώπιση υπερβολικού φόρτου 
από τον RMU. Το ALT ορίζεται πάντα. 

• Relax threshold (RXT): τιµή η οποία ορίζει το τέλος του γεγονότος 
συµφόρησης και συνεπώς τον τερµατισµό της διαχείρισης. Είναι σταθερά 
µικρότερο του ALT ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα παλινδρόµησης. 

• Not-normal clear codes threshold (CLCT): τιµή που αν ξεπεραστεί από τις µη 
κανονικά τερµατισµένες κλήσεις ενεργοποιεί το συναγερµό CLC. 

Το σχήµα 1.4 παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο υλοποιεί τα παραπάνω ο ITMU. 
Όταν η χρησιµοποίηση των πόρων γίνει τέτοια ώστε να ξεπεράσει την τιµή ALT, ο 
ITMU στέλνει σήµα συναγερµού στον RMU. Η διαχείριση του κελιού από τον RMU 
θα συνεχιστεί έως ότου η χρησιµοποίηση πέσει κάτω από την τιµή RXT οπότε ο 
RMU επαναφέρει το κελί σε κανονική λειτουργία. 
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Σχήµα 3.3.3: Χρήση κατωφλιού από ITMU 

Το σχήµα 1.5 δείχνει πως δηµιουργείται  ένα µήνυµα συναγερµού CLC. Μολονότι η 
χρησιµοποίηση του TCH δεν ξεπερνάει το κατώφλι ALT, ένας µεγάλος αριθµός από 
µη κανονικά τερµατισµένες κλήσεις (περισσότερες από το όριο CLCT) οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι το δίκτυο είναι υπερφορτωµένο και δηµιουργείται ένα CLC alarm. 
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Σχήµα 3.3.4: ∆ηµιουργία CLC alarm 

Ο ITMU επεξεργάζεται όλες τις εισόδους από αναφορές που έχει και υπολογίζει τους 
δείκτες υπερφόρτωσης των κελιών. Σε κάθε κύκλο ελέγχει αν οι τιµές αυτές είναι 
πάνω ή κάτω από τα αντίστοιχα κατώφλια, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Αν κάποια 
παράµετρος ξεπερνάει το αντίστοιχο κατώφλι δηµιουργείται το ανάλογο µήνυµα 
συναγερµού προς τον RMU. Στη συνέχεια ο RMU αναγνωρίζει κάποιο σενάριο 
υπερφόρτωσης και ενεργοποιεί την ανάλογη τεχνική διαχείρισης. Είναι απαραίτητο 
να ληφθεί υπόψη ο χρόνος που απαιτείται για την ενεργοποίηση και την εφαρµογή 
αυτής καθώς και κάποιος χρόνος ώστε να φανούν οι επιπτώσεις της στο φόρτο του 
κελιού. Έτσι αφού εκτελεστεί η εντολή διαχείρισης τα επιπλέον σήµατα για τα 
συγκεκριµένα κελιά δε θα λαµβάνονται υπόψη για δεδοµένο χρονικό διάστηµα. Το 
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χρονικό διάστηµα αυτό µεταξύ 2 alarms (∆t) είναι µία µεταβλητή του συστήµατος και 
αναµένεται να είναι περίπου 1 λεπτό, σε κάθε περίπτωση όµως όχι λιγότερο. Στο 
παρακάτω διάγραµµα ροής φαίνεται ένας απλός µηχανισµός, που υλοποιείται από τον 
ITMU, για το φιλτράρισµα των πλεοναζόντων alarms. Είναι σηµαντικό να 
παρατηρηθεί ότι ο ITMU συνεχίζει να υπολογίζει τους δείκτες και να παρακολουθεί 
το σύστηµα και στην περίπτωση που βρίσκεται στην κατάσταση αναµονής µεταξύ 
εφαρµογής 2 διαδοχικών εντολών σε κάποιο κελί. 
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Alarm detection
(Cell_id)

Cell_id
timer = 0

Start Cell_id
timer

Forward Alarm
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falsetrue

 
Σχήµα 3.3.5: Φιλτράρισµα alarm στον ITMU 

 

Πρέπει να αναφερθεί ακόµη πώς υπολογίζονται η χρησιµοποίηση και ο ρυθµός 
µπλοκαρίσµατος (blocking rate ή BR). Για τη χρησιµοποίηση είναι απαραίτητο να 
αποθηκεύονται τοπικά στον ITMU οι ρυθµίσεις της κατανοµής πόρων για κάθε κελί. 
Με την κατασκευή της µήτρας, είναι εφικτό να υπολογίζουµε τις καταλήψεις των 
καναλιών σηµατοδοσίας και κίνησης (SDCCH etc., TCH etc.). Για τον υπολογισµό 
της χρησιµοποίησης πόρων χρησιµοποιείται ο πίνακας Erlang-B, θεωρώντας το GoS 
(Grade of Service ή βαθµός εξυπηρέτησης) δεδοµένου ότι πρόκειται για µέγεθος το 
οποίο οι διαχειριστές των δικτύων λαµβάνουν υπόψη. Για το BR, ο αριθµός των 
µπλοκαρισµένων κλήσεων διαιρείται µε το συνολικό αριθµό κωδικών τερµατισµού.  

Οι τιµές των κατωφλιών είναι παραµετροποιήσιµες και αποθηκεύονται εσωτερικά 
στον ITMU και στον RMU σε αντίστοιχες δοµές. Ο RMU που είναι επίσης 
προσπελάσιµος εξωτερικά µπορεί να αλλάξει τις τιµές κατωφλίου για τον ITMU αν 
διαπιστωθεί κρίση συµφόρησης. Ο ITMU διαβάζει τις τιµές αυτές κατά την 
αρχικοποίηση του.  

3.3.4.3. Δεδομένα Εξόδου του ITMU 

Όταν ο ITMU στέλνει σήµα (alarm) προς τον RMU (τύπου AL), προωθεί επίσης και 
όλες τις παραµέτρους για το υπερφορτωµένο BTS, ώστε να παρέχει στον RMU  µία 
συνολική εικόνα της κατάστασης. Το σήµα στέλνεται περιοδικά µέχρι να 
απενεργοποιηθεί (µήνυµα RX) όπως πχ όταν όλες οι παράµετροι συµµορφωθούν µε 
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τα αντίστοιχα όρια κατωφλίου. Αν εντοπιστούν κωδικοί µη κανονικά τερµατισµένων 
κλήσεων στέλνεται αναφορά CLC. 

Η επικοινωνία µεταξύ ITMU και RMU είναι αµφίδροµη. Σηµαντικό είναι να 
ανταλλάσσονται επιπλέον πληροφορίες όπου χρειάζεται. Έτσι, ο RMU λαµβάνει 
alarms σε µη περιοδική (ασύγχρονη) βάση από τον ITMU µε σκοπό να αποφασίσει 
τον τρόπο χειρισµού της κατάστασης. Είναι πιθανό, όµως, ο RMU να µην µπορεί να 
εντοπίσει το σενάριο που διέπει την κρίση ή ακόµη και να χρειάζεται επιπλέον 
πληροφορίες πριν εφαρµόσει κάποια µέθοδο ώστε να έχει καλύτερη εποπτεία του 
φόρτου στο σύστηµα. Τότε ο RMU θα ζητήσει τις παραµέτρους των γειτονικών 
κελιών ώστε να αποφασίσει για την περιοχή που επηρεάζεται από την υπερφόρτωση. 
Σε αυτή την περίπτωση ο ITMU στέλνει ειδικά µηνύµατα (µε ένδειξη NCI) που 
περιέχουν τις ζητούµενες πληροφορίες. 

  

3.3.4.4. Λογισμικό του ITMU – Χαμηλού Επιπέδου Σχεδίαση 

Σε αυτή την παράγραφο θα αναφερθεί επιγραµµατικά η σύνθεση του ITMU από τα 
επιµέρους, στοιχειώδη, κοµµάτια λογισµικού (πρότυπα), η µεταξύ τους επικοινωνία 
και η επεξεργασία που γίνεται σε αυτά. 

Γενικά 

Ο ITMU απαρτίζεται από τα εξής κοµµάτια λογισµικού (software modules): 

• IOS (ITMU Operating System): Λειτουργικό σύστηµα 

• ICI (ITMU � CAUTION Interface):  

• IRCMC (ITMU Report Collector & Matrix Constructor): Συλλογή αναφορών 
και κατασκευή µήτρας 

• IUC (ITMU Utilization Calculator): Υπολογισµός χρησιµοποίησης 

• IAD (ITMU Alarm Detector): Εντοπισµός σηµάτων alarm 

Επιπλέον, ο ITMU, διαθέτει βάση δεδοµένων όπου αποθηκεύει τα alarms, 
παραµέτρους όπως κατώφλια, σύνολο λογικών καναλιών ανά κελί κ.α. Η βάση αυτή 
είναι  χρήσιµη σε περιπτώσεις βλάβης του συστήµατος ώστε αυτό να επανεκκινηθεί. 
Το σχήµα 1.7 δείχνει τη λογική αρχιτεκτονική του ITMU. 
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Σχήµα 3.3.6: Λογική Αρχιτεκτονική του ITMU 

∆ε θα γίνει εκτενέστερη περιγραφή των λειτουργιών του κάθε κοµµατιού, δεδοµένου 
ότι πρόκειται για καθαρά τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται άµεσα µε το 
στόχο της εργασίας αυτής, αντίθετα ο αναγνώστης παραπέµπεται στο WP3-MTC-
D32-Apr-004 παραδοτέο του εγχειρήµατος CAUTION παρ. 4.4. 

3.4. Περιγραφή του RMU 

3.4.1. Γενικά 

Ο RMU είναι το στοιχείο εκείνο του CAUTION µέσω του οποίου αποφασίζεται η 
τεχνική διαχείρισης των πόρων και εκτελούνται οι αντίστοιχες εντολές (µέσω του 
OMC), αφού έχει διαπιστωθεί κρίση υπερφόρτωσης του δικτύου. Ο RMU λαµβάνει 
σήµατα alarm από τους ITMUs. Ανάλογα µε το alarm ο RMU παράγει µήνυµα / τα 
προς τον OMC (εντολές RMT). Επίσης κάποιο προβλεπόµενο σενάριο, 
καταχωρηµένο στην εσωτερική βάση δεδοµένων του RMU, µπορεί να προκαλέσει 
την ενεργοποίηση του RMU. Στην περίπτωση αυτή, η παρέµβαση του RMU θα 
συµβάλλει στην πρόληψη ανεπιθύµητης υπερφόρτωσης του δικτύου. Μετά την 
εκτέλεση µιας εντολής RMT, ο RMU παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης στα 
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επηρεαζόµενα κελιά µέσω του ITMU, κατά πόσο τα αποτελέσµατα είναι τα 
επιθυµητά. Ακόµη, δηµιουργεί αρχεία καταγραφής (log files), όπου καταγράφει τις 
εντολές RMT που εφαρµόζει και τα αποτελέσµατα που αυτές έχουν στα κελιά που 
εφαρµόζονται. Κατά συνέπεια ο RMU έχει ένα τρόπο να µαθαίνει µέσω των 
καταγραφέντων στα αρχεία του ώστε σε περιπτώσεις που παρουσιάζουν οµοιότητες 
να προωθεί την αποτελεσµατικότερη, από την πείρα του, λύση. 

Όπως φαίνεται και στο σχήµα 1.8 τον RMU (ως λογική αρχιτεκτονική) απαρτίζουν τα 
εξής στοιχεία: 

• TLSR (Traffic Load Scenario Recognizer): Αναγνωρίζει το σενάριο της 
κρίσης υπερφόρτωσης που διέπει το δίκτυο 

• SS (Strategy Selector): Επιλογή στρατηγικής 

• SA (Strategy Actuator): Εφαρµογή στρατηγικής 

• KBM (Knowledge Base Manager): ∆ιαχείριση Βάσης Γνώσης 

Ενεργοποίηση 
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Σχήµα 3.4.1: Υψηλού Επιπέδου Αρχιτεκτονική του RMU (σε λογικό επίπεδο) 

Στην παραπάνω περιγραφή του RMU κάθε στοιχείο εκτελεί µία συγκεκριµένη και 
απόλυτα καθορισµένη λειτουργία. Από τα παραπάνω τµήµατα κώδικα κάποια 
εκτελούνται ταυτόχρονα σε περιβάλλον πολυεπεξεργασίας και µάλιστα σε πολλά 
στιγµιότυπα. 

Η βασική δουλειά του TLSR είναι να αναγνωρίζει το σενάριο υπερφόρτωσης που 
χαρακτηρίζει το δίκτυο, όποτε αυτό είναι απαραίτητο, µε τη βοήθεια των µηνυµάτων 
alarm που λαµβάνει από τον ITMU και επεξεργάζεται κατάλληλα καθώς και µε την 
αναζήτηση στην εσωτερική του βάση δεδοµένων. Είναι δυνατό να χρειαστεί, ο 
TLSR, επιπλέον δεδοµένα από τον ίδιο ITMU  ή από έτερους ITMU ώστε να 
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βεβαιωθεί για την ορθότητα του σεναρίου που έχει αναγνωρίσει. Τα προβλεπόµενα 
γεγονότα συµφόρησης εισάγονται χειρωνακτικά στην εσωτερική βάση γνώσης. Όταν 
εντοπιστεί κάποιο σενάριο υπερφόρτωσης (προβλεπόµενο ή µη), ο TLSR διαβιβάζει 
τις παραµέτρους του σεναρίου στον SS. 

Ο ρόλος του SS είναι να ταιριάξει τις πληροφορίες που λαµβάνει από τον TLSR µε 
µία ή περισσότερες τεχνικές διαχείρισης (Management Techniques) που γνωρίζει ότι 
βοηθούν στην αποκλιµάκωση του φόρτου για τη συγκεκριµένη κατάσταση. Για να 
προσδιορίσει και να βελτιστοποιήσει τις τιµές που θα αναθέσει στις παραµέτρους των 
εντολών RMT, ο SS µπορεί να χρειαστεί επιπλέον πληροφορίες από έναν ή 
περισσότερους ITMU ή επιπροσθέτως να εκτελέσει κάποια αναζήτηση στη βάση 
γνώσης όπου αποθηκεύονται οι εντολές RMT που έχουν ήδη εκτελεστεί καθώς και τα 
αποτελέσµατα που αυτές έχουν επιφέρει στο δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή ο SS 
επικοινωνεί µε τον KBM (διαχειριστής βάσης γνώσης). Όταν βρεθούν οι κατάλληλες 
παράµετροι για το δεδοµένο σενάριο, ο SS διαβιβάζει τις παραµέτρους αυτές στον SA 
µαζί µε την τεχνική που έχει αποφασίσει να εφαρµόσει. 

Ο SA αναλαµβάνει τη µεταβίβαση των εντολών στον OMC. Λαµβάνει τις 
παραµέτρους από τον SS και γνωρίζοντας τις τεχνικές και την ακριβή σύνταξη των 
εντολών RMT που καταλαβαίνει ο OMC, κατασκευάζει τη γραµµή εντολών, ανοίγει 
κανάλι επικοινωνίας και διαβιβάζει τις εντολές στον OMC. 

Αφού εφαρµοστεί κάποια τεχνική, ο RMU παρακολουθεί την εξέλιξη της κίνησης 
στα εν λόγω κελιά ώστε να επιβεβαιώσει την αποτελεσµατικότητα της συγκεκριµένης 
RMT. Αν δεν επιτευχθούν θετικά αποτελέσµατα, ο RMU καταφεύγει σε άλλη RMT 
(τεχνική), αν αυτό είναι εφικτό. Το σύνολο των αποφάσεων του RMU καθώς και οι 
τεχνικές που εφαρµόζονται µαζί µε τα αποτελέσµατα που έχουν καταγράφονται από 
τον KBM στην εσωτερική βάση η οποία χρησιµεύει ως βοήθηµα για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του RMU. 

3.4.2. ∆ιαγράµµατα Κατάστασης (State Diagrams) του RMU 

Τα παρακάτω διαγράµµατα κατάστασης δίνουν µε γραφικό τρόπο µια επισκόπηση 
της λειτουργίας του RMU καθώς και των στοιχείων που τον απαρτίζουν. Στο πρώτο 
διάγραµµα φαίνεται η λειτουργία του TLSR, ο οποίος επικοινωνεί µε τον ITMU και 
λαµβάνει τα alarms, προσπαθεί να αναγνωρίσει το σενάριο υπερφόρτωσης και 
ξεκινάει ένα στιγµιότυπο του SS διαβιβάζοντας τις ανάλογες παραµέτρους. Στο 
επόµενο διάγραµµα αναπαρίσταται ο SS, ο οποίος δεδοµένου του σεναρίου που έχει 
αναγνωρίσει ο TLSR, αναλαµβάνει να αποφασίσει ποιες RMTs (τεχνικές) θα 
εφαρµόσει και αναθέτει τις αντίστοιχες παραµέτρους. Κατόπιν έχουµε το διάγραµµα 
του SA, ο οποίος αναλαµβάνει την υλοποίηση των τεχνικών και την επικοινωνία µε 
τον OMC και τέλος έχουµε το διάγραµµα του ΚΒΜ, ο οποίος παρακολουθεί τη 
δράση του RMU και καταγράφει τις συνέπειες.  
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Σχήµα 3.4.2: ∆ιάγραµµα Καταστάσεων του TLSR 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραµµα, ο TLSR ενεργοποιείται κατόπιν άφιξης 
µηνύµατος alarm είτε από κάποιον ITMU είτε από τον KBM. Αµέσως µετά 
προσπαθεί να εξακριβώσει τη φύση του γεγονότος κάνοντας ερώτηση στον KBM, αν 
δηλαδή πρόκειται για προβλεπόµενο γεγονός ή για έκτακτο περιστατικό. Ακολουθεί η 
προσπάθειά του να αναγνωρίσει το σενάριο που διέπει το γεγονός, όπου πιθανό είναι 
να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες από τον ITMU που τον ενεργοποίησε ή από 
άλλους ITMU. Είναι πιθανό να µην αναγνωριστεί κάποιο σενάριο που να διέπει την 
κατάσταση του δικτύου ώστε αυτή χαρακτηρίζεται µε �απροσδιόριστο σενάριο� ή 
�undefined scenario� (UTLS). Στην περίπτωση που το alarm προέρχεται από τον 
KBM, ο TLSR επικοινωνεί µε τους αντίστοιχους ITMU ώστε να ρυθµίσει τα 
κατώφλια, που σχετίζονται µε το εν λόγω γεγονός, σε αυστηρότερες τιµές. Έτσι, 
µελλοντικά, το σήµα θα δίνεται πριν η κατάσταση φτάσει σε πολύ κρίσιµο σηµείο και 
θα είναι πιο πιθανή η αποφυγή του συνωστισµού.  
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Σχήµα 3.4.3: ∆ιάγραµµα Καταστάσεων του SS 

Μετά την αναγνώριση του σεναρίου από τον TLSR, αυτός ενεργοποιεί τον SS, ο 
οποίος µεταβαίνει στην κατάσταση όπου κάνει αποτίµηση της στρατηγικής και των 
παραµέτρων. Σε αυτή την κατάσταση είναι χρήσιµη η αξιοποίηση της ήδη 
υπάρχουσας εµπειρίας για παρόµοια γεγονότα και κατά συνέπεια ο SS συνεννοείται 
µε τον KBM και όποιον ITMU χρειάζεται ώστε να ανακτήσει από τη βάση γνώσης 
τεχνικές (RMTs) που έχουν ήδη εφαρµοστεί σε παρόµοιες περιπτώσεις. Αφού 
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επιλεγεί η κατάλληλη τεχνική (RMT) και υπολογιστούν οι κατάλληλες παράµετροι, ο 
SS ενεργοποιεί τον SA και µπαίνει στην κατάσταση παρακολούθησης του ITMU. Στη 
συγκεκριµένη κατάσταση παρακολουθεί τα υπερφορτωµένα κελιά ώστε να 
αποφανθεί για την αποτυχία ή την επιτυχία της RMT που επιβλήθηκε. Σε περίπτωση 
αποτυχίας ο SS θεωρεί νέα στρατηγική και υπολογίζει εκ νέου τις παραµέτρους. Και 
στις δύο περιπτώσεις καταγράφει το γεγονός στον KBM. 
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εντολών 

Έτοιµος 

Εκκίνηση RMU 

Ενεργοπ. από 
SS  

Έλεγχος 
µε ECS 
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στον OMC 

SA 

Έλεγχος 
µε PCS 

 
Σχήµα 3.4.4: ∆ιάγραµµα Καταστάσεων του SA 

Ο SA µεταφράζει την τεχνική (RMT) που επιλέγει ο SS σε εντολές που ο OMC 
µπορεί να δεχθεί και αναλαµβάνει την αποστολή αυτών στον OMC. Προηγουµένως 
κάνει έλεγχο ώστε να µην υπάρχει σύγκρουση µε εντολές που έχουν, ενδεχοµένως, 
δοθεί από ECS ή PCS. Σε αυτή την περίπτωση στέλνει αντίστοιχο µήνυµα στον SS 
χωρίς να αποστείλει τις εντολές. Σηµειώνεται επίσης ότι ο SA ενεργοποιείται και από 
τους ECS/PCS και όχι µόνο από κάποιο στιγµιότυπο του SS. Η ενεργοποίηση της 
RMT µπορεί να προϋποθέτει αλλαγή της ρύθµισης προτεραιότητας χρήστη στον PCS 
ή ακόµη άλλες ρυθµίσεις στον ECS όπως εξασφάλιση µεγαλύτερου εύρους ζώνης 
κ.α. 
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Σχήµα 3.4.5: ∆ιάγραµµα Καταστάσεων του KBM 

Τέλος ο KBM διαχειρίζεται την πρόσβαση στη βάση γνώσης, όπου αποθηκεύονται οι 
πληροφορίες σχετικά µε το χαρακτηρισµό των σεναρίων, τα προβλεπόµενα γεγονότα, 
περιγραφές προηγουµένων καταστάσεων συνωστισµού µαζί µε τις τεχνικές που είχαν 
εφαρµοσθεί και τα αποτελέσµατα που είχαν αυτές παράγει. Επιπλέον, επιτρέπει στο 
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χρήστη να εισάγει στη βάση, για σκοπούς εκµάθησης, περιπτώσεις συνωστισµού και 
τρόπους επίλυσής τους και τέλος είναι δυνατό να τροποποιήσει τα σενάρια και τις 
τιµές των κατωφλίων. Ο χρήστης ακόµη µπορεί να δώσει εντολή στον KBM να 
ξεκινήσει ανάλυση των δεδοµένων προηγούµενης πείρας σε στιγµές που η κίνηση 
είναι µικρή και δεν υπάρχουν προβλεπόµενα γεγονότα υπερφόρτωσης. Με αυτή τη 
λειτουργία αποτιµάται η δράση του RMU µε στατιστική ανάλυση στα αποτελέσµατα 
που λαµβάνονται κατά την εφαρµογή των επιλεγµένων στρατηγικών. Αν είναι 
αναγκαίο, ο KBM ενηµερώνει το χρήστη για τις µη ικανοποιητικές αποδόσεις 
συγκεκριµένων RMT τεχνικών. 

3.5. Προδιαγραφή του PCS 

3.5.1. Περιγραφή του PCS 

Ο PCS είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής CAUTION µιας 
και παρέχει στον χειριστή του δικτύου τη δυνατότητα να ορίζει διαφορετικά επίπεδα 
προτεραιοτήτων µεταξύ των χρηστών του δικτύου. Αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 
είναι χρήσιµο σε επείγουσες περιπτώσεις όπως καταστροφές, ατυχήµατα και άλλα 
έκτατα συµβάντα όπου συγκεκριµένοι χρήστες χρειάζεται να έχουν προτεραιότητα 
στις κλήσεις τους. Ο όρος προτεραιότητα σηµαίνει ασφαλώς ότι οι πόροι του δικτύου 
εκχωρούνται κατά προτίµηση στους εν λόγω χρήστες. 

Επίσης ο PCS δίνει στον χειριστή του δικτύου ένα τρόπο να ενεργοποιήσει την 
υπηρεσία pre-emption (περιγράφεται στο eMLPP) καθώς και την υπηρεσία queuing 
κατά παραγγελία.  

Επιπλέον, µπορεί να περιορίσει τις προσφερόµενες υπηρεσίες φωνής, µηνυµάτων 
SMS ή δεδοµένων για συγκεκριµένες οµάδες χρηστών ώστε να µειωθεί ο φόρτος του 
δικτύου. Οι χρήστες που συνήθως εκµεταλλεύονται τις υπηρεσίες αυτές 
περιλαµβάνουν νοσοκοµειακά οχήµατα, αστυνοµία, πυροσβεστική, γιατροί, ειδικά 
κυβερνητικά σωµατεία (υπουργοί, αρχές κα). 

3.5.2. Λειτουργία του PCS 

Οι εντολές του PCS έχουν απόλυτη προτεραιότητα και υπερισχύουν όλων των 
αποφάσεων του RMU. Ο PCS παραµετροποιείται χειροκίνητα µε τη βοήθεια φιλικού 
προς το χρήστη interface. Είναι κεντρικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής CAUTION 
µιας και αλλάζει τις προτεραιότητες των συνδροµητών χωρίς να θεωρεί τη θέση τους 
στο δίκτυο.  

Προτείνονται 2 τρόποι υλοποίησης της εκχώρησης προτεραιότητας: 

i. Επιτρέπει τον περιορισµό της κίνησης µε το να δίνει προτεραιότητα σε 
συγκεκριµένες κλήσεις ανάλογα µε το δείκτη κατάστασης του κέντρου MSC. Ο 
δείκτης αυτός χαρακτηρίζει τις κλήσεις που γίνονται αποδεκτές προς 
διεκπεραίωση. Έτσι διακρίνονται 3 καταστάσεις οι οποίες ρυθµίζονται από το 
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χειριστή µε εντολές τύπου MML1: (θεωρείται ότι οι συνδροµητές χωρίζονται σε 3 
κλάσεις προτεραιοτήτων - επείγουσα, αυξηµένης προτεραιότητας και κανονικής) 

a. Ο δείκτης κατάστασης τίθεται ίσος µε 1. Σε αυτή τη λειτουργία επιτρέπονται 
µόνο οι επείγουσες κλήσεις οποιουδήποτε κανονικού συνδροµητή και οι 
κλήσεις στις οποίες τουλάχιστον ο ένας από τους συνδροµητές είναι 
αυξηµένης προτεραιότητας. Επιπλέον, οι επείγουσες κλήσεις συνδροµητών µε 
αυξηµένη προτεραιότητα αντιµετωπίζονται ως απόλυτη προτεραιότητα στην 
ουρά (queue) που δηµιουργείται ενώ χαµηλή προτεραιότητα δίνεται στις 
επείγουσες κλήσεις των κοινών συνδροµητών. 

b. Ο δείκτης κατάστασης τίθεται ίσος µε 2. Σε αυτή τη λειτουργία επιτρέπονται 
µόνο επείγουσες κλήσεις. Τα υπόλοιπα ισχύουν όπως στην παραπάνω 
λειτουργία. 

c. Ο δείκτης κατάστασης τίθεται ίσος µε 2. Σε αυτή τη λειτουργία επιτρέπονται 
µόνο κλήσεις στις οποίες ο ένας ή αµφότεροι οι συνδροµητές είναι αυξηµένης 
προτεραιότητας. Και πάλι οι επείγουσες κλήσεις αντιµετωπίζονται µε 
απόλυτη προτεραιότητα ενώ οι κοινές κλήσεις µε µειωµένη προτεραιότητα. 

ii. Μια δεύτερη υλοποίηση βασίζεται στον έλεγχο προτεραιότητας που γίνεται 
µέσω του A-interface. Η διαδικασία λαµβάνει χώρα στο BSC, όπου είναι 
ενεργοποιηµένες οι τεχνικές pre-emption και queuing. Με λίγα λόγια, 
χρησιµοποιείται  η τεχνική pre-emption για τον αποκλεισµό ή τη µεταβίβαση 
(handover) µιας κλήσης όταν, κατά τον έλεγχο της ουράς των υπό αναµονή 
κλήσεων, αναγνωριστεί µία κλήση µε αυξηµένη προτεραιότητα και ταυτόχρονα 
δεν υπάρχουν διαθέσιµα κανάλια κίνησης. Τότε, ο BSC, υποχρεώνει την 
απελευθέρωση (forced release) ή παράδοση -σε γειτονικό κελί- (forced 
handover) µιας κλήσης χαµηλότερης προτεραιότητας ώστε να εξυπηρετηθεί η 
αυξηµένης προτεραιότητας κλήση. Η τεχνική queuing εφαρµόζεται όταν ο BSC 
λάβει εντολή ανάθεσης ή µεταβίβασης (handover) από τον MSC και όλα τα 
κανάλια κίνησης είναι κατειληµµένα. Αν, κατά τον έλεγχο των προτεραιοτήτων, 
η αίτηση δεν επαρκεί για να χρησιµοποιηθεί η  τεχνική pre-emption, ώστε να 
ελευθερωθεί κάποιο κανάλι, ο BSC, ανάλογα και µε την προτεραιότητα που 
αναγνωρίζει, εγκαινιάζει την προσωρινή αποθήκευση της αίτησης σε ουρά µε 
σκοπό αυτή να εξυπηρετηθεί µόλις καταστούν διαθέσιµοι οι πόροι. Έτσι 
καθίσταται πιο ανθεκτικό το δίκτυο σε φαινόµενα προσωρινής κρίσης 
συνωστισµού µιας και δεν αποκόπτονται οι συνδέσεις. Η αίτηση που εισάγεται 
στην ουρά προτεραιότητας αφορά πάντα σε κανάλια TCH και ποτέ σε SDCCH. 

                                                 
1 Εντολές MML:  προδιαγραφή της NOKIA για την παραµετροποίηση των MSC, BTS από τερµατικό 
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3.5.3. Υλοποίηση του PCS 

3.5.3.1. Υλικό (hardware) 

Οι ανάγκες του PCS συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Γραφικό περιβάλλον χρήστη (GUI) ώστε να είναι εύκολη η ανάθεση 
προτεραιοτήτων. 

• Αµφίδροµη επικοινωνία µε τον RMU και 

• Ικανότητα να διαχειρίζεται αιτήσεις προτεραιότητας 

Προφανώς ο εξυπηρετητής βασίζεται σε µία βάση δεδοµένων καθώς και σε κάποιον 
διαχειριστή αυτής. Μία αρχική σκέψη είναι να δίδεται σε κάθε χρήστη η �κανονική� 
προτεραιότητα ενώ ταυτόχρονα θα υφίστανται κλάσεις προτεραιοτήτων. Ο PCS θα 
είναι προσπελάσιµος µέσω του VPN δικτύου της εταιρείας παροχής των υπηρεσιών 
και οι προτεραιότητες θα εκχωρούνται δυναµικά. Με τον τρόπο αυτό συγκεκριµένοι 
κωδικοί χρηστών θα αναβαθµίζονται ανάλογα µε την περίσταση και αφού λήξει η 
συµφόρηση θα επανέρχονται στην προκαθορισµένη τους ρύθµιση.  

Β∆
∆ιαχειριστής Βάσης ∆εδοµένων

Επεξεργαστής
RMU

GUI  
Σχήµα 3.5.1: Μπλοκ διάγραµµα λειτουργίας του PCS 

Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα µπλοκ, ο PCS επικοινωνεί µε τον RMU µε 
αµφίδροµο κανάλι ενώ η λειτουργία του ρυθµίζεται από τον χειριστή µέσω ενός 
γραφικού interface. Ο PCS χρειάζεται σύνδεση απευθείας µε το στοιχείο του RMU 
που είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση των αποφάσεων του � τον SA.  

3.5.3.2. Λογισμικό (Software) 

∆ε θα επιχειρηθεί εκτενής περιγραφή της υλοποίησης του PCS σε επίπεδο 
λογισµικού, άλλωστε σκοπός είναι ο προσδιορισµός της λειτουργίας του και του 
ρόλου του στην αρχιτεκτονική του CAUTION. Το λογισµικό του PCS γράφεται σε 
C++ χρησιµοποιώντας το Visual Studio της Microsoft. 

Τον PCS συνιστούν 2 στοιχεία: 
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• Ο χειριστής προτεραιοτήτων (priority handler ή PHm για συντοµία): 
αναλαµβάνει την επεξεργασία των εντολών που δίνει ο χειριστής µέσω του 
GUI και λαµβάνει την απόκριση την οποία παρουσιάζει στο χειριστή 

• Το στοιχείο που αναλαµβάνει την επικοινωνία (Communications module ή 
Comm): δέχεται τις εντολές από το PHm, τις µετατρέπει σε αναγνωρίσιµο από 
τον SA αρχείο (XML) και τις προωθεί σε αυτόν προς εφαρµογή. Ακόµη 
δέχεται την απόκριση της εφαρµογής των εντολών από τον SA σε xml µορφή, 
αποκωδικοποιεί κατάλληλα και επιστρέφει το αποτέλεσµα στον PHm. Όπως 
είναι φανερό οι συνδέσεις του Comm είναι αµφίδροµες.  

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η σύνδεση αυτή: 
 

 
Χειριστής προτεραιοτήτων (PHm)

 
Στοιχείο επικοινωνίας (Comm)

PCS 

GUI 

RMU 
Εντολή 

Απόκριση 

Ενεργοποίηση 
από χειριστή 

Τοπική 
Β∆ 

 
Σχήµα 3.5.2: Υψηλού επιπέδου σχεδίαση του PCS 

3.5.4. Νοµική άποψη και η τεχνική προδιαγραφή ETSI 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονιστεί ότι η παραχώρηση προτεραιότητας σε 
συγκεκριµένους συνδροµητές (και συνεπώς η υποβάθµιση της προτεραιότητας των 
υπολοίπων) είναι εξαιρετικά ευαίσθητο νοµικό θέµα. Το CAUTION συµµορφώνεται 
µε όλες τις τυποποιήσεις και αφήνει στην εκάστοτε εταιρεία παροχής υπηρεσιών την 
επιλογή της πολιτικής που θα ακολουθήσει και τον τρόπο χρήσης του στοιχείου 
αυτού.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές ETSI µε τις οποίες συµµορφώνεται το CAUTION ορίζουν 
την παραχώρηση προτεραιότητας στους συνδροµητές σε σύστηµα GSM (γενιά 2+) 
και UMTS µέσω της υπηρεσίας eMLPP ως εξής: 
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α) Η υπηρεσία eMLPP2 ορίζει επίπεδα προτεραιότητας στην εγκατάσταση κλήσης 
αλλά και για τη συνέχεια της κλήσης σε περίπτωση µεταβίβασης (handover). Η 
υπηρεσία eMLPP εφαρµόζεται ακόµη και όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας 
περιαγωγής (roaming) αν υποστηρίζεται από το ξένο δίκτυο. Ο συνδροµητής διαλέγει 
το επιθυµητό επίπεδο προτεραιότητας (µέχρι και το µέγιστο επίπεδο που του έχει 
εκχωρηθεί) σε κάθε κλήση. 

Ορίζονται 7 επίπεδα προτεραιοτήτων. Τα 2 υψηλότερα διατηρούνται για εσωτερική 
χρήση του δικτύου όπως πχ για επείγουσες κλήσεις, ρυθµίσεις διαµόρφωσης των 
υπηρεσιών του δικτύου ή µετάδοση µηνυµάτων (message broadcast). Αυτά 
χρησιµοποιούνται µόνο τοπικά στην περιοχή ενός MSC. Τα υπόλοιπα 5 προορίζονται 
για τους συνδροµητές και έχουν καθολική ισχύ, προσφέρονται δε για διάδραση µε 
δίκτυα ISDN που υποστηρίζουν την υπηρεσία MLPP. Ορίζονται λοιπόν τα επίπεδα: 

• A (υψηλότερο, για εσωτερική χρήση στο δίκτυο) 

• B ((υψηλότερο, για εσωτερική χρήση στο δίκτυο) 

• 0 � 4 (για συνδροµητές, 4 το χαµηλότερο) 

Τα επίπεδα A, B αντιστοιχίζονται στο 0 για την πραγµάτευση των προτεραιοτήτων 
πέραν των ορίων του MSC. 

β) Η αντιµετώπιση των προτεραιοτήτων στο δίκτυο, για τα παρακάτω σενάρια, 
ορίζεται: 

- Κλήσεις προερχόµενες από κινητά τερµατικά: 

o Η προτεραιότητα της κλήσης εξαρτάται από το συνδροµητή που καλεί 

o Αν ο χρήστης δεν έχει συνδροµή eMLPP η κλήση αποκτά επίπεδο 
προτεραιότητας προκαθορισµένο από το δίκτυο 

o Αν ο χρήστης έχει συνδροµή eMLPP, διαλέγει ο ίδιος το επίπεδο 
προτεραιότητας κατά την εγκατάσταση της κλήσης (µέχρι το ανώτερο που 
έχει συµφωνηθεί) ή το επίπεδο τίθεται όσο έχει προκαθοριστεί σύµφωνα 
µε το συµβόλαιο. 

- Κλήσεις τερµατιζόµενες σε κινητό τερµατικό: 

o Η προτεραιότητα της κλήσης εξαρτάται από αυτόν που εγκαθιστά την 
κλήση. Είναι αναγκαία η υποστήριξη της υπηρεσίας ISDN MLPP. 

o Αν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία MLPP τότε το δίκτυο αντιµετωπίζει 
την κλήση µε ένα προκαθορισµένο επίπεδο προτεραιότητας. 

o Αν υποστηρίζεται η MLPP τότε το επίπεδο προτεραιότητας 
καθορίζεται από το δίκτυο του καλούντος 

- Κλήσεις από κινητό σε κινητό σε περίπτωση περιαγωγής 

                                                 
2 (enhanced Multi-Level Precedence and Pre-emption) υπηρεσία πολλών επιπέδων προτεραιότητας 
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o Όπως παραπάνω όπου ο καλών εµπίπτει στην κατηγορία �κλήσεις 
προερχόµενες από κινητό� και ο καλούµενος στην κατηγορία �κλήσεις 
τερµατιζόµενες σε κινητό�. 

- Κλήσεις από κινητό σε κινητό στο ίδιο δίκτυο 

o Όπως παραπάνω όπου ο καλών εµπίπτει στην κατηγορία �κλήσεις 
προερχόµενες από κινητό� και ο καλούµενος στην κατηγορία �κλήσεις 
τερµατιζόµενες σε κινητό�. 

- Ευρείας µετάδοσης µήνυµα φωνής (voice broadcast) και συνδιαλέξεις (voice 
group calls) 

o ∆ιακρίνονται 2 στάδια. Στο 1ο κατά τη σύνδεση του κινητού και του 
δικτύου η κλήση αντιµετωπίζεται ως �κλήση προερχόµενη από κινητό� 
ενώ στο 2ο όπου εγκαθίσταται σύνδεση µε τις οµάδες χρηστών στα 
σχετικά κελιά, η κλήση αντιµετωπίζεται µε την προτεραιότητα που 
σχετίζεται µε το εν λόγω µήνυµα µετάδοσης ή οµάδα συνοµιλίας. 

γ) Υφίστανται τρεις κλάσεις ανάλογα µε το χρόνο εγκατάστασης της σύνδεσης 

- Κλάση 1: γρήγορη εγκατάσταση 1-2�� 

- Κλάση 2: κανονική εγκατάσταση < 5�� 

- Κλάση 3: αργή εγκατάσταση < 10�� 

Η εξασφάλιση των παραπάνω χρόνων είναι δουλειά του δικτύου που ενεργοποιεί 
διάφορους µηχανισµούς για να πετύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο χρόνος ορίζεται 
από τη στιγµή που ο καλών πατήσει το κουµπί αποστολής µέχρι τη στιγµή που είναι 
δυνατή η µετάδοση πληροφορίας έστω σε ένα τερµατικό σταθµό. Οι διαδικασίες 
υποθέτουν φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας � το δίκτυο δεν είναι  υπερβολικά 
φορτωµένο, το κινητό βρίσκεται σε περιοχή επαρκούς κάλυψης, δεν υφίστανται 
προωθήσεις κλήσεων κτλ.  

δ) Κλήσεις µε υψηλή προτεραιότητα που απαιτούν ταχύτητα εγκατάστασης κλάσης 1 
µπορεί να µην χρειαστούν ταυτοποίηση στην έναρξη τους ή απόρρητη ζεύξη. 

ε) Για κλήσεις προτεραιότητας, το δίκτυο, έχει τη δυνατότητα (µε τη βοήθεια της 
τεχνικής pre-emption) να καταργήσει άλλες κλήσεις, µικρότερης προτεραιότητας, 
που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε περίπτωση συνωστισµού κατά το στάδιο 
εγκατάστασης ή της µεταβίβασης (handover) της πιο σηµαντικής κλήσης σε κελί 
φορτισµένο. Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος εγκατάστασης µπορεί να υπερβεί τις 
προδιαγραφές της κλάσης που ανήκει ο συνδροµητής.  

Κλήσεις µπορούν να καταργηθούν οποιαδήποτε στιγµή ώστε να εγκατασταθεί µία 
κλήση µε µεγαλύτερη προτεραιότητα. 

Η τεχνική pre-emption εφαρµόζεται µόνο για να παραχωρήσει πόρους σε 
συνδροµητές που έχουν τέτοιο συµβόλαιο. Σε άλλη περίπτωση χρησιµοποιείται η 
ουρά αναµονής (queuing). 
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στ) Κάθε συνδροµητής θα µπορεί να ρυθµίσει το τερµατικό του να απαντά αυτόµατα 
σε κλήσεις υψηλότερης προτεραιότητας από την πιθανή τρέχουσα και την αυτόµατη 
κατάργηση (ή κράτηση αν υποστηρίζεται και είναι επιθυµητή) της τρέχουσας κλήσης. 
Κατάργηση της τρέχουσας κλήσης δεν συµβαίνει όταν αυτή είναι τύπου TS12  
(επείγουσα κλήση). 

Κατόπιν της κατάργησης κάποιας σύνδεσης χαµηλότερης προτεραιότητας, η 
δυνατότητα να προωθηθεί η σηµαντικότερη κλήση υφίσταται, αν αυτή δεν απαντηθεί 
για κάποιο λόγο από τον παραλήπτη. 

ζ) Στην περίπτωση κατάργησης µιας κλήσης ο συνδροµητής λαµβάνει αντίστοιχη 
ένδειξη. 

3.6. Προδιαγραφή του ECS 

3.6.1. Περιγραφή του ECS 

Ο ECS (Emergency Call Server) είναι το στοιχείο εκείνο του CAUTION που 
διασφαλίζει αδιάλειπτη διαθεσιµότητα του δικτύου. Στα δίκτυα GSM τέτοια στοιχεία 
ήδη υφίστανται αλλά δεν είναι λειτουργικά σε περιπτώσεις υπερβολικού 
συνωστισµού. Ένας ECS συνδέεται µε κάθε ITMU στο CAUTION και η λειτουργία 
του είναι να παρακολουθεί την κίνηση σε όλα τα κελιά καθώς και τις αναφορές του 
ITMU.  

Ο ECS είναι σηµαντικό στοιχείο του CAUTION µιας και δίνει στον χειριστή του 
δικτύου τη δυνατότητα να εφαρµόζει διαφορετικές τεχνικές διαχείρισης πόρων σε 
συγκεκριµένα κελιά άµεσα και αποτελεσµατικά. Η λειτουργία αυτή είναι εξαιρετικά 
χρήσιµη σε επείγουσες καταστάσεις (όπως ατυχήµατα, σεισµοί και καταστροφές) 
όπου ο αυτόµατος µηχανισµός δεν δύναται να αναγνωρίσει και συνεπώς να επιλύσει 
το πρόβληµα συνωστισµού άµεσα. Σε αυτές τις επείγουσες περιπτώσεις, ο RMU, και 
πιο συγκεκριµένα ο TLSR, αντιµετωπίζουν δυσκολία στην αντιµετώπιση του 
πραγµατικού σεναρίου που διέπει την κρίση. Επιπλέον και ο SS δε θα είναι σε θέση 
να αντιµετωπίσει την κατάσταση επιτυχώς. Το βασικό πρόβληµα είναι ότι σε τέτοιες 
περιπτώσεις η αύξηση της ζήτησης πόρων είναι δραµατικά ταχεία. Στην πράξη ο SS 
δεν µπορεί να προβλέψει τη διάρκεια του επείγοντος γεγονότος όπως και δεν είναι σε 
θέση να υπολογίσει τη συνολική αύξηση του φόρτου. 

3.6.2. Λειτουργία του ECS 

Λαµβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες γίνεται φανερός ο ζωτικός ρόλος 
του ECS για άτοµα σε κίνδυνο. Παρέχει σ�αυτούς εγγυηµένες υπηρεσίες (όπως οι 
επείγουσες κλήσεις) ώστε να αποφευχθεί ή να αντιµετωπιστεί ο κίνδυνος ή ακόµη να 
σωθούν και οι ζωές τους. ∆ιακρίνονται 2 κατηγορίες επειγόντων κλήσεων. Στην 
πρώτη ο χρήστης καλεί ένα προκαθορισµένο αριθµό (όπως το 112) και ο MS ξεκινάει 
την κλήση ως επείγουσα ώστε όλα τα στοιχεία του δικτύου γνωρίζουν ότι πρόκειται 
για επείγουσα κλήση. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι κλήσεις προς αριθµούς 
επείγουσας χρήσης (όπως το 166) κατά την εκκίνηση των οποίων ο MS ξεκινά την 
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κλήση ως απλή κλήση, στη συνέχεια όµως ο MSC αναγνωρίζοντας τον αριθµό που 
πληκτρολογήθηκε θέτει την κλήση ως επείγουσα. Ο ECS µπορεί να δουλέψει ως 
εφεδρεία για το αυτόµατο σύστηµα όταν παρουσιάζονται προβλήµατα που 
εµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του. Χρησιµοποιείται επίσης ώστε να δεσµεύσει 
εύρος ζώνης για αποκατάσταση κλήσεων προς συνδροµητές κινητών υπηρεσιών που 
έχει αναφερθεί ότι βρίσκονται σε κίνδυνο και δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο λόγω 
υψηλού φόρτου. Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει εγγύηση αποκατάστασης 100% των 
επειγόντων κλήσεων (112) σε περιπτώσεις εξαιρετικά υψηλού φόρτου. Συνεπώς το 
κύριο µέληµα του ECS είναι να εξασφαλίσει την αποκατάσταση των επειγουσών 
κλήσεων, σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου ο συνωστισµός είναι εξαιρετικά υψηλός, 
εφαρµόζοντας τις ανάλογες τεχνικές.  

Επιπροσθέτως ο ECS είναι ικανός να στέλνει επείγοντα µηνύµατα χρησιµοποιώντας 
το κοινό κανάλι CBCH (Cell Broadcast Channel). Αυτά τα µηνύµατα απευθύνονται 
στους συνδροµητές που βρίσκονται σε προβληµατικά κελιά ώστε να τους 
ενηµερώσουν για το πρόβληµα και για την αντιµετώπισή του. Ακόµη µπορεί να 
στείλει µηνύµατα SMS ή EMS στους εν κινδύνω συνδροµητές ενηµερώνοντας τους 
κατάλληλα. Όταν κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο αλλά δεν µπορεί να κάνει επείγον 
τηλεφώνηµα, ο ECS αντιλαµβάνεται τη θέση του και εκτελεί αυτόµατα κλήση προς 
αυτόν. 

Η θέση του ECS στο CAUTION είναι δεσπόζουσα. Οι αποφάσεις και οι εντολές που 
προέρχονται από τον ECS επικρατούν όλων των ενεργειών του RMU. Αντίθετα µε 
τον αυτόµατο χαρακτήρα των λειτουργιών του RMU, ο ECS είναι πλήρως 
εξαρτηµένος από τον χειριστή λόγω του ζωτικής σηµασίας ρόλου του. Ο χειρισµός 
του γίνεται µε τη βοήθεια ενός φιλικού γραφικού περιβάλλοντος (GUI) µέσω του 
οποίου ο χειριστής του ECS έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να εφαρµόσει στα 
συνωστισµένα κελιά µέχρι τέσσερις ή πέντε τεχνικές διαχείρισης. Επιπλέον, ο ECS 
είναι ικανός να ανακτά επιπλέον πληροφορίες από τον ITMU µε τις ανάλογες 
ερωτήσεις και ακόµη παρακολουθεί το δίκτυο µέσω ITMU καθώς και τα 
αποτελέσµατα από τν εφαρµογή των τεχνικών διαχείρισης. 

3.6.3. Υλοποίηση του ECS 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 3.6.1 τον ECS συνιστούν 3 βασικά στοιχεία: 

• Το στοιχείο αναζήτησης δεδοµένων - DRm (Data Request module) 

• Το στοιχείο επεξεργασίας - Prm (Processing module) 

• Το στοιχείο εφαρµογής επικρατούσας τεχνικής - DTAm (Dominant Technique 
Applier module) 

Ασφαλώς το GUI είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ECS περιγράφεται όµως ως 
interface και γι�αυτό δεν καταχωρείται στην παραπάνω λίστα µε τα στοιχεία 
(modules). 
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Ο ECS συνδέεται απευθείας µε τον ενεργοποιητή στρατηγικής του RMU (τον SA). Ο 
SA είναι το στοιχείο εκείνο που ενεργοποιεί τις τεχνικές διαχείρισης στα κελιά της 
προβληµατικής περιοχής. Η απευθείας σύνδεση των δύο αυτών στοιχείων δείχνει και 
τον κυρίαρχο ρόλο που ο ECS διαδραµατίζει. Ο χειριστής του ECS επιλέγει µέσω του 
GUI τα κελιά και την τεχνική που χρειάζεται να εφαρµοστεί µαζί µε τις τιµές των 
παραµέτρων. Ο SA αναλαµβάνει να εκτελέσει την τεχνική αυτή για τα συγκεκριµένα 
κελιά και να ειδοποιήσει τις διεργασίες SS που ασχολούνται µε τα κελιά αυτά. 
Ταυτόχρονα υπερβαίνει τις εντολές που ήδη εκτελούνται στα εν λόγω κελιά και 
εφαρµόζει τις νέες. Από τη στιγµή αυτή ο RMU σταµατάει να παρακολουθεί την εν 
λόγω περιοχή και ο SA πλέον εκτελεί µόνο εντολές προερχόµενες από τον ECS. Το 
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο συµβαίνει ο έλεγχος να γίνεται από τον ECS 
εξαρτάται από τον χειριστή του. Όταν αυτός στείλει εντολή RELEASE τα κελιά 
επανέρχονται στην κανονική λειτουργία και ο έλεγχος τους στον RMU.  

 

 

DRm (ανα- 
ζήτηση δεδ.)

Prm (στοιχείο 
επεξεγασίας)

DTAm (εφαρµογή 
επικρατούσας  
Τεχνικής)

ECS 

ITMU 
Alarms 

RMU 
εντολή 

αναζητήσεις 

GUI

επιβεβαίωση 

Ενεγροποίηση 
από χειριστή 

Τοπική 
Β∆ 

 

Σχήµα 3.6.1: Υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική του ECS 

Όπως και για τον PCS, για εκτενέστερη περιγραφή των λειτουργιών του ECS και της 
υλοποίησής του ο αναγνώστης παραπέµπεται στο Deliverable D-3.2 - System 
architecture του CAUTION IST-2000-25352. 
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3.7. Περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης πόρων 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές διαχείρισης πόρων που προτείνονται 
και ο µηχανισµός µέσω του οποίου αυτές εφαρµόζονται στο σύστηµα CAUTION. Η 
διαχείριση των κυψελωτών δικτύων γίνεται, σήµερα, ταυτόχρονα κεντρικά και 
κατανεµηµένα, χωρίς όµως να θεωρείται κάθε φορά ολόκληρο το δίκτυο. Το 
CAUTION αντιµετωπίζει τα γεγονότα συνωστισµού µε τη βοήθεια ενός συστήµατος 
αυτοµάτου ελέγχου κλειστού κύκλου (closed loop) που επαναδιαµορφώνει το δίκτυο 
�στον αέρα� εφαρµόζοντας συγκεκριµένες τεχνικές τις οποίες αποφασίζει βασιζόµενο 
σε σύστηµα διαχείρισης γνώσης (knowledge management system).  Το σύστηµα είναι 
βαθµωτό και νέες τεχνικές µπορούν εύκολα να προστεθούν ή να διορθωθούν οι ήδη 
υπάρχουσες. Οι τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί παρουσιάζονται 
παρακάτω.Κατασκευή του System Actuator � SA 
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4. Εισαγωγή 

Όπως ήδη περιγράφηκε, εποπτικά, παραπάνω ο SA αποτελεί το λογισµικό κοµµάτι 
του RMU που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των τεχνικών (RMT) οι οποίες έχουν 
σε προηγούµενο στάδιο αποφασιστεί από τον αυτόν. Έτσι, ο SS, ακολουθώντας 
συγκεκριµένους µηχανισµούς απόφασης και αντλώντας δεδοµένα από τη βάση 
γνώσης, λαµβάνει µία αρχική απόφαση για την τεχνική διαχείρισης που πρέπει να 
εφαρµοστεί σε κάθε υπερφορτωµένο κελί. Ο SA µεταφράζει την απόφαση αυτή του 
SS σε γραµµές εντολών που καταλαβαίνει ο OMC και τις µεταβιβάζει. Ο OMC 
εκτελεί τις εντολές διαµορφώνοντας έτσι το δίκτυο όπως έχει αποφασιστεί από τον 
RMU. Επιπλέον είναι δυνατό να δεχθεί εντολές διαµόρφωσης του δικτύου από άλλα 
στοιχεία  του συστήµατος όπως οι ECS και PCS. Στην περίπτωση αυτή έχουµε 
εντολές κατόπιν χειροκίνητης εισαγωγής από κάποιον χειριστή και συνεπώς ο SA 
φροντίζει ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις αποφάσεις αυτές. Έτσι αναλαµβάνει να 
στείλει µήνυµα επανεκκίνησης στις διαδικασίες του SS που παραβιάζουν τις 
προτεραιότητες αυτές µε σκοπό την αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ των στοιχείων 
του RMU.  

4.1. ∆εδοµένα Εισόδου του SA 

Ο SA δέχεται είσοδο από τον SS και τους ECS / PCS. Ο SS είναι µια διαδικασία 
εσωτερική του RMU. Αποφασίζει την τεχνική που θα εφαρµοστεί στο εκάστοτε κελί 
και υπολογίζει τις παραµέτρους τις οποίες διαβιβάζει στον SA µαζί µε το όνοµα της 
τεχνικής. Από την άλλη, οι ECS / PCS είναι τα στοιχεία εκείνα που εξασφαλίζουν 
αντίστοιχα πόρους για επείγουσες κλήσεις και τη χειροκίνητη αλλαγή της 
προτεραιότητας ενός ή µιας οµάδας χρηστών. Στην πραγµατικότητα τα στοιχεία αυτά 
επεξεργάζονται τα δεδοµένα διαφορετικά από τον RMU, στην ουσία όµως 
διαβιβάζουν στον SA τις ίδιες παραµέτρους µε τον SS. Έτσι ο SA λαµβάνει: 

Είσοδος στον SA από SS Όνοµα Παραµέτρου 

Αναγνωριστικό του κελιού υπό συµφόρηση CELL_ID 

Αναγνωριστικό της εφαρµοζόµενης τεχνικής RMT RMT_ID 

Παράµετρος 1 της RMT RMT1 

Παράµετρος 2 της RMT RMT2 

Παράµετρος 3 της RMT RMT3 

Παράµετρος 4 της RMT RMT4 

Παράµετρος 5 της RMT RMT5 

Παράµετρος 6 της RMT RMT6 

Παράµετρος n της RMT RMTn 

Είσοδος στον SA από ECS / PCS Όνοµα Παραµέτρου 
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Αναγνωριστικό του κελιού υπό συµφόρηση CELL_ID 

Αναγνωριστικό της εφαρµοζόµενης τεχνικής RMT RMT_ID 

Παράµετρος 1 της RMT RMT1 

Παράµετρος 2 της RMT RMT2 

Παράµετρος 3 της RMT RMT3 

Παράµετρος 4 της RMT RMT4 

Παράµετρος 5 της RMT RMT5 

Παράµετρος 6 της RMT RMT6 

Παράµετρος n της RMT RMTn 

Επιστροφή στην αυτόµατη διαχείριση REL 

 

Οι εντολές από τον SS διαβιβάζονται µέσω της συνάρτησης SSCommandsToOMC η 
οποία παίρνει ως ορίσµατα µία λίστα από κελιά, τον αριθµό της τεχνικής και τις 
παραµέτρους µε τη σειρά που αυτές εµφανίζονται στο αρχείο αρχικοποίησης. 

Στις εισόδους του SA πρέπει να λογιστεί και το αρχείο αρχικοποίησης. Το αρχείο 
αυτό περιέχει:3 

• Πληροφορίες για τη σύνδεση µε τον OMC: 

o Την IP διεύθυνση του 

o Τα username / password για τη σύνδεση µέσω telnet 

• Τις τεχνικές διαχείρισης: 

o Αριθµός παραµέτρων 

o Ονόµατα παραµέτρων 

o Σύνταξη 

o Περιγραφή 

Ο SA ανατρέχει στο αρχείο αυτό µία φορά κατά την αρχικοποίηση ώστε, όταν του 
ζητηθεί η εφαρµογή µίας τεχνικής: 

• Να επιβεβαιώσει ότι δόθηκαν αρκετές παράµετροι 

• Να κατασκευάσει τη γραµµή εντολών από τα δεδοµένα εισόδου και τη 
σύνταξη της γραµµής όπως αυτή προκύπτει από τα ονόµατα των παραµέτρων 
και τη σύνταξη. 

Είναι σηµαντική η ευελιξία που προσδίδει στο σύστηµα η ύπαρξη του αρχείου αυτού 
µιας και εύκολα µπορούν να προστεθούν νέες τεχνικές ή να διαµορφωθούν οι ήδη 

                                                 
3 Ένα στιγµιότυπο του αρχείου SA.xml επισυνάπτεται ως Appendix 1 
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υπάρχουσες χωρίς να ξαναµεταφραστεί ο SA αλλά κυρίως χωρίς να χρειάζονται 
ειδικές γνώσεις. Πρόκειται για αρχείο XML το οποίο είναι αναγνώσιµο σε 
οποιαδήποτε πλατφόρµα και υπάρχουν αρκετά εργαλεία που βοηθούν στην 
επεξεργασία τέτοιων αρχείων. 

Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ο SA δεν γνωρίζει το αντίκτυπο που έχουν στο δίκτυο οι 
εντολές που λαµβάνει, αποτελεί απλά το εκτελεστικό κοµµάτι. 

4.2. Τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στον SA 

Ως λογισµικό, ο SA αρχικά γράφεται στη γλώσσα C++ χρησιµοποιώντας το Visual 
Studio 6 της Microsoft. Μεταγλωττίζεται δε ως βιβλιοθήκη δυναµικής διασύνδεσης 
(dll).  

Ο SA χρησιµοποιεί 2 νήµατα (multi threaded) ώστε να δίνει απόλυτη προτεραιότητα 
στη λήψη και αποθήκευση των εντολών προς τον OMC µε όποια συχνότητα αυτές 
φτάνουν και ταυτόχρονα να µην αυξάνεται η ουρά των ανεκτέλεστων εντολών 
υπέρµετρα. Έτσι ο χρόνος µεταξύ των ελέγχων για νέες εντολές προς αποστολή είναι 
2��. Με αυτό τον τρόπο δεν επιβαρύνεται ο επεξεργαστής και ταυτόχρονα γίνεται 
εφικτή µία πιο αποδοτική χρήση του καναλιού σύνδεσης µε τον OMC µε την µαζική 
αποστολή των εντολών αφού προσωρινά έχουν αποθηκευτεί ορισµένες. 

Η τελική ενσωµάτωση στο software του CAUTION θα γίνει πιθανά κάτω από τον 
TLSR ο οποίος θα αναλαµβάνει να σηκώνει το dll και να του περνάει τις κλήσεις από 
τα άλλα στοιχεία.  

Για τη σύνδεση µε τον OMC είναι αναγκαία η σύνδεση σε δίκτυο TCP/IP. Πάνω στο 
πρωτόκολλο αυτό υλοποιείται το πρωτόκολλο του telnet, το οποίο είναι ένας 
διαδεδοµένος τρόπος να επικοινωνούν τερµατικό και κεντρικός υπολογιστής και 
βασίζεται σε µόνιµη λογική σύνδεση (γι�αυτό και υλοποιείται πάνω από το TCP και 
όχι από το UDP). Για την εγκατάσταση µίας συνεδρίας (session) telnet είναι αναγκαία 
η ύπαρξη µίας θύρας socket. Αυτή συνδέεται µε το socket 23 του αποµακρυσµένου 
υπολογιστή. Η σύνδεση διατηρείται έως ότου κάποιος από τα 2 µέρη κλείσει τη θύρα 
και τερµατίσει έτσι τη σύνοδο. Κατά τη σύνδεση µε το αποµακρυσµένο σύστηµα 
διεξάγεται αναγνώριση της ταυτότητας του �καλούντος� -στην προκειµένη περίπτωση 
SA- µέσω της διαδικασίας username / password. Κατόπιν ο SA διαβιβάζει τις εντολές 
στον OMC µέσω αλληλουχίας εντολών (script) UNIX. Τα παραπάνω στοιχεία 
(username / password) λαµβάνει ο SA από το αρχείο αρχικοποίησης του. 

Το εν λόγω αρχείο είναι σε φορµά XML. Αυτό σηµαίνει ότι εύκολα µπορεί να 
διαβαστεί και να τροποποιηθεί από τον καθένα καθώς πρόκειται για διαπλατφορµικό 
στάνταρ και πολλές δηµοφιλείς εφαρµογές διαχειρίζονται τέτοιου είδος αρχεία. Αυτό 
δίνει ευελιξία στην εφαρµογή µιας και εύκολα µπορεί κανείς να προσθέσει ή να 
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τροποποιήσει τις υπάρχουσες τεχνικές διαχείρισης. Ακόµη εύκολα µπορεί να 
ενσωµατωθεί σε οποιαδήποτε εφαρµογή. 

4.3. Λειτουργία του SA � ∆ιάγραµµα Ροής � ∆ιάγραµµα 

Καταστάσεων 

Στο σχήµα 1.1 φαίνεται το διάγραµµα ροής του SA. Με την έναρξη του από τον 
TLSR, ο SA εκτελεί τις εξής αρχικοποιήσεις: 

• τη µήτρα που διατηρεί µε τα κελιά και τις αντίστοιχες αλλαγές που έχουν γίνει 
λόγω τεχνικών διαχείρισης, 

• διαβάζει τις περιγραφές των τεχνικών RMT από το αρχείο ini και τις 
αποθηκεύει σε εσωτερική δοµή, 

• ξεκινάει το νήµα που είναι υπεύθυνο για την αποστολή των εντολών. 

Κατόπιν αναµένει ενεργοποίηση από κάποιο στοιχείο. Ταυτόχρονα το νήµα που 
ορίζεται από τη συνάρτηση SendCmds ελέγχει ανά 2�� την ουρά των εντολών προς 
αποστολή. Αν δεν είναι άδεια προχωράει στην αποστολή των εντολών σειριακά. 

Κατά την ενεργοποίηση του καλείται η συνάρτηση CommandsToOMC(stCluster, 
sCommands, Requestor) µε παραµέτρους λίστα κελιών, τις εντολές και τον 
διαχειριστή. Ανάλογα αν τον SA ενεργοποιεί ο SS χρησιµοποιώντας την 
SSCommandsToOMC ή κάποιος από τους ECS/PCS µέσω του TLSR και της εντολής 
TLSRCommandsToOMC, η παράµετρος Requestor παίρνει την αντίστοιχη τιµή. Οι 
εντολές αυτές αποθηκεύονται σε µία δοµή µαζί µε τα κελιά στα οποία επενεργούν και 
τον κωδικό Requestor. Το αντικείµενο που δηµιουργείται µπαίνει σε µία ουρά FIFO 
(first in first out queue) και ο SA επιστρέφει στην κατάσταση αναµονής. 

Την εκτέλεση των εντολών αναλαµβάνει το νήµα SendCmds το οποίο ελέγχει ανά 2�� 
την παραπάνω ουρά. Όταν διαπιστώσει ότι υπάρχουν εντολές προς αποστολή 
ξεκινάει τη διαδικασία κατασκευής της γραµµής εντολής: Γίνεται ένας υποτυπώδης 
έλεγχος της ορθότητας των παραµέτρων. Ο έλεγχος γίνεται µόνο στον αριθµό και 
µάλιστα επισηµαίνεται λάθος µόνο όταν οι παράµετροι είναι λιγότερες από τις 
απαραίτητες, σε αντίθετη περίπτωση οι περιττές απλά αγνοούνται. Κατόπιν 
δηµιουργείται η γραµµή εντολών που θα διαβιβαστεί στον OMC και ελέγχεται η 
µήτρα για πιθανές συγκρούσεις. Αν υπάρχει σύγκρουση επανεκκινούνται οι SS 
διεργασίες που εµπλέκονται στη σύγκρουση, είτε ο SA ενεργοποιήθηκε από ECS / 
PCS είτε από κάποια διεργασία SS. Στη 2η περίπτωση έχουµε επανεκκίνηση της ίδιας 
SS διεργασίας που ενεργοποίησε τον SA και κατά συνέπεια δεν έχουµε αλλαγή στη 
διαχείριση κάποιου κελιού οπότε επιστρέφεται αντίστοιχος κωδικός λάθους και η 
SendCmds συνεχίζει µε τον έλεγχο της λίστας. Στην 1η περίπτωση και επειδή υπάρχει 
αλλαγή λόγω προτεραιότητας των ECS / PCS έναντι των SS η ροή συνεχίζεται σα να 
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µην υπήρχε σύγκρουση. Ελέγχεται λοιπόν αν υπάρχει σύνδεση µε τον OMC και αν 
δεν υπάρχει εγκαθίσταται µία νέα και διαβιβάζεται η γραµµή εντολών που έχει 
δηµιουργηθεί. Τέλος γίνεται η απαραίτητη εγγραφή στη µήτρα ώστε να 
αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στη διαχείριση των κελιών και επιστρέφει η 
SendCmds στον έλεγχο της ουράς ώστε να εξυπηρετήσει τις υπόλοιπες εντολές. Αν η 
διαβίβαση των παραµέτρων είναι ανεπιτυχής (πχ επιστρέψει λάθος ο OMC), 
επιστρέφεται κωδικός άγνωστου σφάλµατος ο οποίος πρέπει να θεωρηθεί ως 
αποτυχία και το νήµα προχωράει στην εκτέλεση της επόµενης εντολής µέχρι να 
αδειάσει η λίστα. 

Επειδή η εκτέλεση των εντολών γίνεται σε ακαθόριστο χρόνο από τη στιγµή 
εισαγωγής τους στην ουρά, µαζί µε τις εντολές αποθηκεύεται και το ID της 
διεργασίας (της SS ή του TLSR για ECS/PCS) που ζήτησε την εφαρµογή τους ώστε 
να είναι δυνατή η ανταπόκριση και η επιστροφή του κωδικού λάθους. Έχει ληφθεί 
πρόνοια ώστε αν κατά την ενσωµάτωση του SA στο τελικό προϊόν δε χρειαστεί η 
ανταπόκριση του SA στις εντολές διαχείρισης να είναι εύκολη η απενεργοποίηση 
αυτού του χαρακτηριστικού ορίζοντας κατά τη µετάφραση (compilation) τις σταθερές 
FEEDBACK_TO_TLSR, FEEDBACK_TO_SS ίσες µε 0. Επίσης κατά τις δοκιµές η 
σταθερά SS_RESTART ήταν ορισµένη 0. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην 
επανεκκινείται η διεργασία SS µιας και τον SA καλούµε από εξοµοίωση κονσόλας 
όπου δεν υπάρχουν υλοποιηµένες οι εντολές SACommandedRestart και 
SACommandedTermination. 

Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει η τρέχουσα υλοποίηση του SA είναι κατά πόσο 
µπορεί να αντιστρέψει τις ενέργειες που έχουν γίνει και να επαναφέρει τα 
τροποποιηµένα κελιά στην αρχική τους κατάσταση. Η απάντηση είναι ότι δεν είναι 
σκοπός του να κάνει κάτι τέτοιο. Αν και κρατάει για κάθε κελί την τελευταία γραµµή 
εντολών και την τελευταία µέθοδο που έχει εφαρµοστεί, εντούτοις δε γνωρίζει τις 
παραµέτρους που χρειάζεται για να το επαναφέρει στην κανονική λειτουργία. Από 
την άλλη µπορεί πάντα να ανατρέχει στον KBM που εκτελεί χρέη κεντρικής βάσης 
γνώσης, όµως αφήνεται στους µηχανισµούς που τον χρησιµοποιούν να επαναφέρουν 
το δίκτυο στην αρχική του κατάσταση. Μέσω του SA προωθούνται οι εντολές 
επαναφοράς και µετά την επιτυχή περάτωση όλων, οφείλουν να καλέσουν την 
αντίστοιχη συνάρτηση (TLSRCommandsToOMC για τον TLSR και 
SSCommandsToOMC για τον SS) µε παράµετρο εντολών �REL� και µέθοδο 0. Τότε 
ο SA αρχικοποιεί τον πίνακα που διατηρεί εσωτερικά ώστε να αποτυπωθεί η 
αυτόµατη λειτουργία των εν λόγω κελιών. Ουσιαστικά η παραπάνω κλήση δεν έχει 
κάποιο αντίκτυπο στο δίκτυο (δεν περνάει καµία εντολή στον OMC), γίνεται, παρόλα 
αυτά, για να πληροφορηθεί ο SA την οµαλή, πλέον, λειτουργία του δικτύου. 
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Σχήµα 4.3.1: ∆ιάγραµµα Ροής του SA 



∆ιπλωµατική Εργασία: Αυτόµατη ∆ιαχείριση Πόρων σε ∆ίκτυα Κινητής Επικοινωνίας Ιωάννης Παπαγρηγοράκης 

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ - Ε.Μ.Π. Σελίδα 79 από 91 

4.4. Ανάπτυξη του κώδικα 

Ο SA ως κοµµάτι λογισµικού αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου, αυτοτελούς, συνόλου � 
του RMU. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης αυτής της διπλωµατικής υπήρξε αναγκαία η 
τροποποίηση των προδιαγραφών του SA, των λειτουργιών του καθώς και των δοµών 
που χρησιµοποιεί και των εισόδων που δέχεται. Παρακάτω δίνονται, κατά 
χρονολογική σειρά και επιγραµµατικά οι κυριότερες τροποποιήσεις που έγιναν: 

! Πρώτη πλήρης µεταγλώττιση dll ενός νήµατος (single-threaded), κατασκευή 
εφαρµογής κονσόλας για τον έλεγχο του SA. 

! Υλοποίηση αρχείου initialisation σε φόρµα .ini των windows. 

! Μετεγγραφή κώδικα και µεταγλώττιση ως dll 2 νηµάτων. Η εν λόγω απόφαση 
ελήφθη κατόπιν συζητήσεως µε τα υπόλοιπα µέλη ανάπτυξης λογισµικού της 
κοινοπραξίας. Συζητήθηκε το γεγονός ότι ο SA µπορεί να λαµβάνει εντολές 
µε µεγάλη συχνότητα και ενώ καθυστερεί στη σύνδεση µε τον OMC οι 
κλήσεις που του γίνονται να αποτυγχάνουν. Αυτή η διαδικασία µπορεί να 
κοστίσει πολύ στην ευστάθεια του συστήµατος και έτσι κρίθηκε σκόπιµο να 
δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην αποθήκευση των εντολών και η εκτέλεσή 
τους να γίνεται όταν υπάρχει χρόνος. 

! Υλοποίηση εξόδου εντολών σε σειριακή θύρα COM αντί για σύνδεση telnet 
πρωτοκόλλου TCP/IP. 

4.5. ∆οµές που χρησιµοποιεί ο SA 

Στον SA χρησιµοποιούνται οι εξής δοµές: 

Όνοµα Περιεχόµενα Περιγραφή 

stCellControl / 
stCellCtrl 

Cell ID 
Method 
Controller / Requestor 
Command Line 

Περιγράφει τη διαχείριση ενός κελιού. 
Αποθηκεύει την τελευταία γραµµή 
εντολών που δόθηκε, τη µέθοδο καθώς 
και το ποιος διαχειρίζεται το κελί 

stRMTdef / 
stRMT 

Index number 
Number of parameters 
Method syntax 

Ορισµός µίας µεθόδου. Χρησιµο-
ποιείται για την αποθήκευση των 
µεθόδων και των παραµέτρων τους. 

stCmdBuf Cell List 
Requestor 
Input command line 
Method to invoke 
Return code 

Χρησιµοποιείται για τη αποθήκευση 
µίας εντολής προς αποστολή. Μετά τη 
δηµιουργία ενός αντικειµένου, 
επικολλάται σε λίστα FIFO ώστε να 
διαβαστεί από το thread SendCmds. 
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Επίσης χρησιµοποιεί τις εξής σταθερές: 

Όνοµα Τιµή Περιγραφή 

NUM_OF_CELLS 65000 Ο συνολικός αριθµός κελιών του δικτύου. Τόσες 
εγγραφές έχει ο πίνακας διαχείρισης των κελιών. 

MAX_FILE_SIZE 128000 Μέγιστο µέγεθος αρχείου ini (bytes) 
MAX_METHODS_
SUPPORTED 

40 Μέγιστος αριθµός µεθόδων που υποστηρίζεται 

ALLOW_FEEDBA
CK_TO_TLSR 

0 ή 1 

ALLOW_FEEDBA
CK_TO_SS 

0 ή 1 

ALLOW_SS_REST
ART 

0 ή 1 

Λογικές (boolean) σταθερές. Τίθονται µη µηδενικές 
αν θέλουµε ο SA να επιστρέφει κωδικούς επιτυχίας 
ή λάθους στις διεργασίες TLSR, SS και αν 
επιτρέπεται να επανεκκινεί τον SS όταν κρίνει 
σκόπιµο.  

AUTO_CONTROL
LED_CELL 

T 

ECS_CONTROLLE
D_CELL 

E 

PCS_CONTROLLE
D_CELL 

P 

SS_CONTROLLED
_CELL 

S 

Σταθερές προτεραιότητας. Περιγράφουν ποιος 
ελέγχει το κάθε κελί. Μπορούν να τεθούν κατά το 
δοκούν ώστε η µεγαλύτερη τιµή να αντιστοιχεί στη 
µικρότερη προτεραιότητα. Στην τρέχουσα 
υλοποίηση έχουµε το αρχικό γράµµα του στοιχείου 
ελέγχου ώστε να λαµβάνεται κατευθείαν από το 
string όπου ορίζεται. (Σηµ. �T� < �S� < �P� < �E�). 

 

4.6. Οι τεχνικές διαχείρισης 

Βασικός σκοπός του SA είναι να διευκολύνει την εφαρµογή των τεχνικών που 
αποφασίζει ο SS βάσει του σεναρίου που αναγνωρίζει ο TLSR και να φροντίσει ώστε 
να µεταβιβαστούν οι κατάλληλες εντολές στον αντίστοιχο OMC, ώστε να 
υλοποιηθούν οι προτεινόµενες αλλαγές. Για το σκοπό αυτό οφείλει να γνωρίζει τη 
σύνταξη των µεθόδων και τις παραµέτρους που αυτές δέχονται. Οι µέθοδοι µπορούν 
εύκολα να διορθωθούν, να αντικατασταθούν ή ακόµη και να εµπλουτιστούν.  

Οι τεχνικές αυτές είναι και η καρδιά του εγχειρήµατος CAUTION και στην 
βελτιστοποίηση τους έγκειται η γρήγορη ανάρρωση του δικτύου µετά από κρίση 
συνωστισµού ή ακόµη καλύτερα η έγκαιρη πρόβλεψη των κρίσεων. Παρακάτω 
γίνεται µία επιγραµµατική περιγραφή των τεχνικών που αρχικά θα χρησιµοποιηθούν: 

4.6.1. Τεχνική χρήσης Full Rate (FR) / Half Rate (HR) 

Η φωνή και τα δεδοµένα κωδικοποιούνται και µεταφέρονται µε ρυθµό 16kbit/s. 
Χρησιµοποιώντας HR ο ρυθµός µετάδοσης γίνεται 8kbits/s διπλασιάζοντας (περίπου) 
έτσι τις ενεργές συνδέσεις. Η τεχνική µπορεί να εφαρµοστεί είτε σε επίπεδο BTS ή 
BSC και πρέπει να υποστηρίζεται τόσο από το υλικό των BTS (ή και BSC και 
transcoder) όσο και από το κινητό τερµατικό.  
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Ο χειριστής µπορεί να επιλέξει ένα άνω κατώφλι ώστε αν η χρησιµοποίηση του TCH 
ανέβει πάνω από αυτό ενεργοποιείται η διάσπαση 1 FR καναλιού σε 2 HR. 
Αντίστοιχα επιλέγεται ένα κάτω κατώφλι ώστε αν η χρησιµοποίηση πέσει 
χαµηλότερα από αυτό επανέρχεται το δίκτυο στην αρχική κατάσταση. 

4.6.2. Εξαναγκασµένη µεταβίβαση (Forced Handover) 

Κατά την διαδικασία του handover, ένα κινητό τερµατικό, που εξυπηρετείται από ένα 
συγκεκριµένο κελί, επιλέγει κάποιο άλλο (κοντινό προφανώς), από το οποίο έχει 
δυνατότερο σήµα. Η µεταβίβαση αυτή κοστίζει σε πόρους για επαναδροµολόγηση  
της κλήσης και ταλαιπωρεί το δίκτυο. Είναι σκόπιµο να µειωθούν στο ελάχιστο οι 
µεταβιβάσεις κλήσεων ώστε να µειωθεί και ο φόρτος του δικτύου. Από την άλλη, σε 
περιπτώσεις κρίσης είναι σκόπιµο να εξαναγκαστεί κάποιο κινητό να εξυπηρετηθεί 
από κελί µε ασθενέστερο σήµα ή χαµηλότερο δείκτη ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο 
απελευθερώνονται κανάλια TCH και καθίστανται διαθέσιµα προς χρήση για κλήσεις 
µεγαλύτερης προτεραιότητας. Η επιλογή της κλήσης προς µεταβίβαση γίνεται µε 
κριτήρια που συµβιβάζονται µε τις προδιαγραφές ETSI. 

4.6.3. ∆υναµική ανάθεση καναλιών SDCCH 

Το SDCCH κανάλι χρησιµοποιείται όταν δεν έχει ανατεθεί στο τερµατικό κάποιο 
TCH κανάλι και δεσµεύεται όσο µεταδίδονται πληροφορίες ελέγχου. 
Χρησιµοποιείται κατά την εγκατάσταση µιας κλήσης πριν την ανάθεση καναλιού 
κίνησης. Επιπλέον το SDCCH χρησιµοποιείται για τις υπηρεσίες SMS, για την 
πιστοποίηση του κινητού όπως και για ανανέωση της θέσης του κινητού. Σε πολλές 
περιπτώσεις (όπως επιδείξεις, αεροδρόµια, λιµάνια, αθλητικά γεγονότα) ο 
συνωστισµός παρατηρείται στο SDCCH κανάλι. Εκτός από την προφανή λύση, να 
αυξήσει τα BTS στη συγκεκριµένη περιοχή (που δεν είναι πάντα δόκιµη µιας και 
πολλές φορές, όπως στην περίπτωση µίας πορείας, η περιοχή δεν είναι καθορισµένη 
εκ των προτέρων), ο χειριστής του δικτύου µπορεί να αναθέσει µέρος των πόρων που 
ανατίθενται για κανάλια TCH σε SDCCH κανάλια. Έτσι αφαιρεί TCH και αυξάνει τα 
SDDCH κανάλια. Τα νέα κανάλια διαµορφώνονται ως SDCCH/8. Μετά τη λήξη της 
συµφόρησης τα νέα SDCCH ανατίθενται πάλι ως TCH σύµφωνα µε την αρχική 
διαµόρφωση. Όταν χρειαστούν πόροι SDCCH χρησιµοποιούνται πρώτα τα σταθερά 
κανάλια και κατόπιν τα δυναµικά µε το λιγότερο �άδειο� χρόνο. 

Το µειονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι τα δυναµικά διαµορφωµένα SDCCH δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις υπηρεσίες SMS, ανανέωση τοποθεσίας (location 
update) ή µεταβίβασης της κλήσης (handover). Έτσι στο ήδη υπερφορτωµένο δίκτυο 
την αλλαγή εκµεταλλεύονται µόνο όσοι εκκινούν µία νέα κλήση φωνής ή δεδοµένων. 

4.6.4. Παραχώρηση προτεραιότητας στο TRX κατά την 

ανάθεση του TCH 

Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις ο ρυθµός απόρριψης των κλήσεων 
αυξάνεται για λόγους όπως παρεµβολές. Καταστάσεις κρίσης δηµιουργούνται λόγω 
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της χρήσης πολλών TRX µέσα σε ένα κελί. Σε ένα κελί ανατίθεται σε κάθε χρήστη 
ένα διαφορετικό TRX αφήνοντας διαθέσιµους πόρους σε κάθε TRX. Η χρήση όλων 
των TRX δηµιουργεί προβλήµατα παρεµβολής από την ύπαρξη γειτονικών καναλιών. 
Η προτιµώµενη λύση είναι να οµαδοποιηθούν οι χρήστες σε ένα ελάχιστο αριθµό 
TRX µέσα σε ένα κελί, και συνεπώς στο δίκτυο. Έτσι η εν λόγω τεχνική εφαρµόζει, 
για να λύσει το πρόβληµα µε συγκέντρωση των χρηστών σε έναν ελάχιστο αριθµό 
TRX µε την ανάθεση υψηλής προτεραιότητας στα TRX. 

4.6.5. ∆υναµική µορφοποίηση κελιού µε χρήση των τιµών C2 

Η τεχνική της επιλογής κελιού από το κινητό βασίζεται στην απαίτηση αυτό να 
βρίσκεται πάντα συντονισµένο στο κελί µε τη βέλτιστη κάλυψη. Όταν το κινητό 
βρίσκεται σε αναµονή, διαρκώς ερευνά για το καλύτερο επικρατές κελί στην περιοχή. 
Αυτή η τεχνική ονοµάζεται επιλογή κελιού και βασίζεται στη σύγκριση των τιµών C2 
των κελιών από τα οποία λαµβάνει σήµα το κινητό. Η παράµετρος C2 ορίζει το 
µέγεθος του κελιού και ελέγχει την επιλογή του από το κινητό. Χρησιµοποιείται 
δυναµικά για την αλλαγή του µεγέθους µε σκοπό την αποσυµφόρηση του δικτύου 
από τον υπερβολικό φόρτο και ειδικά αν όλοι οι πόροι του δικτύου έχουν εξαντληθεί. 

Τα κριτήρια, που τίθενται από το δίκτυο, της διαδικασίας επιλογής µε βάση τις τιµές 
C2, έχουν σκοπό να µειώσουν τις µη αναγκαίες µεταβιβάσεις των κινητών σε κελιά. 
Στα κριτήρια αυτά συµπεριλαµβάνεται το λεγόµενο penalty time το οποίο ορίζει τον 
ελάχιστο χρόνο που πρέπει να περάσει ώστε το κινητό να αιτηθεί την αλλαγή κελιού. 
Αυτό βρίσκει εφαρµογή στην περίπτωση περιοχής που καλύπτεται από micro κελιά 
και από κάποιο macro κελί ώστε να αποφεύγονται οι ανεπιθύµητες επιλογές νέου 
κελιού. 

4.6.6. Εξασφάλιση εύρους ζώνης (Bandwidth Reservation ή 

BR) 

Πρόκειται για ένα στοχαστικό αλγόριθµο που χρησιµοποιείται για την εξασφάλιση 
καναλιών σε ένα κελί. Αρχικός σκοπός της τεχνικής αυτής είναι να επιτρέψει την 
κοινή χρήση των πόρων ενός BTS από συνδροµητές GSM και MCN. Παρόλα αυτά 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση άλλων κατηγοριών χρηστών. Η 
µέθοδος αυτή εφαρµόζεται και σε κλήσεις που εγκαθίστανται από κινητό αλλά και σε 
κλήσεις που τερµατίζονται σε κινητό. Οι µεταβιβάσεις (handovers) µπορούν επίσης 
να συστήσουν µία κλάση κίνησης και έτσι η διαθεσιµότητα του καναλιού να µπορεί 
να προσδιοριστεί µε τη βοήθεια του στοχαστικού αλγορίθµου. 

Όταν ένα κινητό αποκτήσει πρόσβαση σε ένα συγκεκριµένο BTS, ένα κανάλι κίνησης 
διατίθεται για το κινητό µε την εφαρµογή εσωτερικών αλγορίθµων του BSC που δεν 
εξαρτώνται από την BR. Για κάθε κλήση που προσπαθεί να πραγµατοποιήσει ένα 
τερµατικό θεωρείται ότι είναι µίας συγκεκριµένης κλάσης κίνησης. Οι κλάσεις αυτές 
ορίζονται από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών αθροιστικά µε τα χαρακτηριστικά του 
αντίστοιχου συνδροµητή. Το κατώφλι για την απόφαση ορίζεται ως συνάρτηση των 
ελεύθερων πόρων, των άδειων καναλιών και των τύπων υπηρεσιών την τρέχουσα 
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στιγµή. Όταν, λοιπόν, εφαρµόζεται ο αλγόριθµος BR, µέσω µίας συνάρτησης 
(διαφορετική ανάλογα µε το χρήστη) επιλέγεται µία τυχαία παράµετρος R και 
συγκρίνεται µε το κατώφλι για να αποφασιστεί αν είναι διαθέσιµο κάποιο κανάλι 
κίνηση για τον αιτούντα.  

Με την τεχνική αυτή χρησιµοποιείται η στοχαστική διαδικασία που περιγράφεται 
παραπάνω ώστε να ευρεθούν και να διατεθούν κανάλια κίνησης TCH. Ο χειριστής 
µπορεί να διαχειριστεί την πιθανότητα διάθεσης του TCH για τη συγκεκριµένη κλάση 
χρήστη και τον συγκεκριµένο πόρο. Βασικό µειονέκτηµα της παραπάνω µεθόδου 
είναι ότι ασχολείται µε τη διάθεση TCH ενώ δεν ασχολείται µε το SDCCH. Έτσι σε 
περίπτωση υπερβολικού φόρτου στο SDCCH και ελεύθερων καναλιών TCH η 
µέθοδος δεν ενδείκνυται στην αντιµετώπιση της κρίσης. 

4.6.7. eMLPP 

(enhanced Multi Level Precedence and Pre-emption) � Επαυξηµένη 
πολυεπίπεδη παραχώρηση προτεραιότητας και εκκαθάριση (pre-emption). 

Με την τεχνολογία αυτή ο διαχειριστής του δικτύου ορίζει διαφορετικά επίπεδα 
προτεραιότητας για τις κλήσεις, µε βάση ένα σετ από χαρακτηριστικά ανά χρήστη ή 
οµάδα χρηστών, για την εγκατάσταση κλήσης ή τη συνέχειά της σε περίπτωση 
µεταβίβασης (handover). Με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής, το δίκτυο µπορεί να 
απελευθερώσει ή να θέσει σε αναµονή συγκεκριµένες συνδέσεις κατά τη διάρκεια 
µιας κρίσης συνωστισµού, µε την προϋπόθεση ότι η δυνατότητα αυτή είναι ορισµένη 
κατά την εγκατάσταση της σύνδεσης. 

Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του GSM, η χρήση προτεραιότητας γίνεται σε δύο 
διαδικασίες για την ανάθεση των καναλιών κίνησης. Αυτά είναι (α) η εκχώρηση 
δικαιώµατος κλήσης και (β) η µεταβίβαση (handover) της κατά τη µετακίνηση. 
Προφανώς και η eMLPP έχει 2 µέρη: (α) την ανάθεση προτεραιότητας κατά την 
εγκατάσταση µιας κλήσης και (β) την εκκαθάριση (pre-emption) µιας κλήσης την 
οποία συνεπάγεται η κατάσχεση των πόρων που αυτή χρησιµοποιεί από διαδικασίες 
µε υψηλότερη προτεραιότητα, όταν δεν υπάρχουν διαθέσιµοι πόροι. 

Η eMLPP εφαρµόζεται και στην περίπτωση περιαγωγής (roaming), αν υποστηρίζεται 
από το ξένο δίκτυο. Το επίπεδο προτεραιότητας είναι επιλέξιµο κατά την 
εγκατάσταση κάθε κλήσης από το συνδροµητή και το µέγιστο επίπεδο τίθεται κατά 
την εγγραφή του στην υπηρεσία.  

Στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου συγκαταλέγεται η εγγυηµένη ποιότητα υπηρεσίας 
και η διαβεβαίωση ότι οι επείγουσες κλήσεις δεν εκκαθαρίζονται. Στα µειονεκτήµατα 
µπορεί κανείς να διακρίνει τη µη ικανοποίηση συγκεκριµένων συνδροµητών (σε 
περίπτωση υποχρεωτικής εκκαθάρισης ή µεταβίβασης, όχι και τα δύο ταυτόχρονα 
ανά συνδροµητή). Επίσης η χρήση της pre-emption προϋποθέτει ότι το MSC 
υποστηρίζει queuing.  
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4.6.8. Ανανέωση θέσης (Location Update ή LU) 

Οι διατάξεις για διαχείριση της τοποθεσίας αναγκαστικά βασίζονται στην 
κινητικότητα των χρηστών καθώς και στο ρυθµό εισερχοµένων κλήσεων. Το δίκτυο 
έχει να αντιµετωπίσει την εξής ανταγωνιστική κατάσταση ανάµεσα σε 2 βασικές 
διεργασίες: εντοπισµό θέσης (location) και ειδοποίηση τερµατικού (paging). Η πρώτη 
διεργασία επιτρέπει στο σύστηµα να γνωρίζει τη θέση του τερµατικού µε µικρή ή 
µεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ η δεύτερη συνίσταται στην αποστολή µηνυµάτων 
ειδοποίησης σε όλα τα κελιά που είναι πιθανό να εξυπηρετούν το τερµατικό κατά τη 
δεδοµένη στιγµή. Με τη βοήθεια της πρώτης µπορεί εύκολα να εντοπιστεί η θέση του 
τερµατικού και έτσι, γρήγορα και αποτελεσµατικά, να εγκατασταθεί κάποια κλήση. 
Ακόµη χρησιµεύει στην ενηµέρωση των γειτονικών κελιών για το προφίλ του 
συνδροµητή ώστε να είναι αποτελεσµατική η εξυπηρέτησή του. Αυτές οι δύο 
διεργασίες είναι συµπληρωµατικές ως προς την απαίτησή τους σε πόρους όχι όµως 
ως προς την απόδοσή τους. Έτσι όταν το κόστος του εντοπισµού θέσης είναι µεγάλο 
τότε το δίκτυο γνωρίζει την ακριβή θέση του κινητού και εκπέµπει σε λιγότερα κελιά 
µηνύµατα ειδοποίησης. Αντιθέτως όσο δεν γνωρίζει επακριβώς τη θέση του κινητού 
τόσο σε περισσότερα κελιά αναγκάζεται να εκπέµπει για ειδοποίηση του κινητού 
ώστε να καλύψει όλες τις πιθανές τοποθεσίες.  

Η µέθοδος, που ήδη χρησιµοποιείται, συνίσταται στον ορισµό περιοχών (Location 
Areas ή LA) όπου η διαχείριση της τοποθεσίας γίνεται αυτόµατα. Οι LAs επιτρέπουν 
στο σύστηµα να παρακολουθεί τα κινητά κατά την περιαγωγή στα δίκτυα. Όταν το 
σύστηµα θέλει να αποκαταστήσει επαφή µε το τερµατικό αρκεί να εκπέµψει 
ειδοποίηση (paging) στην LA όπου αυτό βρίσκεται. Η ανανέωση της περιοχής γίνεται 
σε περιοδική και µη περιοδική βάση. Στην πρώτη περίπτωση διευκολύνεται η 
εφεδρεία του συστήµατος σε περίπτωση σφάλµατος, αλλά από την άλλη αυξάνει το 
συνωστισµό και ειδικά στα SDCCH µε άχρηστα, για τα τερµατικά, µηνύµατα 
αναγνώρισης. Και πάλι όµως η ανανέωση της περιοχής ρυθµίζεται από ένα µετρητή 
(T3212) ο οποίος σε περιπτώσεις ανεπάρκειας SDCCH αυξάνεται ώστε να είναι πιο 
αραιές οι ανανεώσεις περιοχής. 

4.6.9. Queuing 

Σκοπός της τεχνικής αυτής είναι να αυξήσει τις επιτυχείς κλήσεις σε προσωρινές 
κρίσεις συνωστισµού στο BTS και συνεπώς να αυξήσει και την απόδοση των ραδιο-
πόρων. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας queuing, σε περίπτωση υπερβολικού φόρτου 
του δικτύου, µία αίτηση χρήσης του ραδιο-διαύλου τίθεται σε ουρά αναµονής µε 
προτεραιότητα και όταν ελευθερωθεί κάποιο κανάλι εγκαθίσταται η σύνδεση, 
αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των επιτυχών κλήσεων. Στην ουρά αναµονής µπαίνουν 
οι αιτήσεις για εγκατάσταση κλήσης από κινητό, τερµατισµού κλήσης σε κινητό ή 
µεταβιβάσεις (handovers). Η µέθοδος διαθέτει συγκεκριµένες στατιστικές 
συναρτήσεις και διαχείρισης προτεραιότητας.  
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Η τεχνική είναι πλήρως παραµετροποιήσιµη και ρυθµίζεται το µέγεθος της ουράς, ο 
χρόνος που µπορεί να παραµείνει στην ουρά έκαστη κλήση ή µεταβίβαση, 
προτεραιότητες µεταξύ συνδροµητών αλλά και ουρών, κα.  

Η µέθοδος εφαρµόζεται µόνο στα TCH και γι αυτό το λόγο καταλαµβάνονται 
επιπλέον πόροι SDCCH µιας και οι αιτήσεις που εισέρχονται σε ουρά 
καταλαµβάνουν αυτό το κανάλι. Συγκεκριµένες µεταβιβάσεις (handovers) δεν 
µπαίνουν σε ουρά όπως αυτά που εγκαινιάζονται από διαδικασίες pre-emption κα. 

 

4.6.10. Χρονικά περιορισµένες κλήσεις 

Πρόκειται για µια εφαρµογή της εξαναγκασµένης απελευθέρωσης (forced release). 
Κατά την ενεργοποίηση του χαρακτηριστικού αυτού, κάθε κλήση που υπερβαίνει το 
χρονικό όριο που έχει τεθεί καταργείται ώστε να απελευθερωθεί το κανάλι TCH που 
καταλαµβάνεται. Έτσι κάθε συνδροµητής διαθέτει αυξηµένες πιθανότητες να 
εξυπηρετηθεί µε περιορισµένο χρόνο συνεδρίας όµως.  

Ένας µετρητής κρατάει το χρόνο εκτέλεσης κάθε κλήσης και τη στιγµή που κάποια 
κλήση υπερβεί το όριο εξαναγκάζεται σε απελευθέρωση του καναλιού. Τέτοιοι 
µετρητές υφίστανται για τη χρονοχρέωση των συνδροµητών και ταυτόχρονα 
επιτρέπουν εξαίρεση των επειγουσών κλήσεων µιας και αυτές δεν χρεώνονται. 

Το πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι προφανές: κάθε συνδροµητής δικαιούται το 
χρονοµερίδιό του. Από την άλλη, λόγω των αυξηµένων εξαναγκασµένων 
απελευθερώσεων, το SDCCH υπερφορτώνεται από αιτήσεις επανάκλησης από 
χρήστες των οποίων η κλήση τερµατίστηκε αυτόµατα. Επιπλέον φόρτο θα δεχτούν 
και τα κανάλια τυχαίας προσπέλασης όπως RACH, AGCH. Τέλος µειώνεται 
σηµαντικά η χρησιµοποίηση του δικτύου και συνεπώς η χρέωση προς τους 
συνδροµητές. 

4.6.11. Εγκατάσταση κλήσης στο FACCH λόγω συνωστισµού 

στο SDCCH 

Όταν ενεργοποιείται η συγκεκριµένη τεχνική και σε περίπτωση συνωστισµού στο 
SDCCH η κλήση ανατίθεται απευθείας από το CCCH στο TCH µέσω της διαδικασίας 
άµεσης ανάθεσης. Τότε το TCH χρησιµοποιείται για σηµατοδοσία. Αν η προσπάθεια 
να εξασφαλιστεί SDCCH αποτύχει η BSC προσπαθεί να δεσµεύσει TCH µε την 
προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση κλήσης στο FACCH επιτρέπεται από κάποιο δείκτη 
στο σήµα SDCCH. Για µία τέτοια κλήση χρησιµοποιείται πάντα ο βασικός 
αλγόριθµος κωδικοποίησης φωνής και αν πρόκειται για επείγουσα κλήση δεσµεύεται 
πάντα κανάλι TCH/FR.  

Στα πλεονεκτήµατα της µεθόδου συγκαταλέγονται η ταχεία εγκατάσταση κλήσης 
(µιας και διατίθενται 9600bps του TCH σε αντίθεση µε τα 782 του SDCCH) και η 
δυνατότητα υλοποίησης της µεθόδου αυτής σε συνδυασµό µε την δυναµική ανάθεση 
SDCCH ώστε οι FACCH κλήση να συµβαίνει µόνο σε περίπτωση πραγµατικά 
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υψηλού φόρτου του SDCCH και επιπλέον, όταν το τελευταίο TCH είναι να 
µετατραπεί σε SDCCH, καλύτερα είναι να εγκατασταθεί κλήση FACCH σε αυτό. Στα 
µειονεκτήµατα διακρίνουµε την αδυναµία να µεταφερθεί σηµατοδοσία για LU ή 
SMS. Επίσης, σε περίπτωση µη επιτυχούς εγκατάστασης κλήσης δεσµεύεται χωρίς 
λόγο ένα TCH.  

4.6.12. Επίπεδο Rx (Relax) 

Αυτή η µέθοδος στόχο έχει να µειώσει την προσφερόµενη ζήτηση πόρων θέτοντας 
την παράµετρο του Rx Level κατάλληλα. Το RxLevAm (Rx Level Access minimum) 
είναι το ελάχιστο επίπεδο ισχύος που πρέπει να λαµβάνει το τερµατικό MS ώστε να 
του επιτραπεί η πρόσβαση στο κελί. Η τιµή της παραµέτρου τίθεται από τον χειριστή 
του δικτύου. Με την επιβολή καταλλήλων τιµών στην παράµετρο αυτή ελαττώνεται ο 
αριθµός των χρηστών της κυψέλης µε µοναδικό κριτήριο τη θέση τους, την απόστασή 
τους δηλαδή από τη βάση. Η µέθοδος αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε δύο τρόπους: 

• Με την απλή αύξηση της µεταβλητής RxLevAm. Αυτό λειτουργεί ακριβώς 
όπως η µορφοποίηση κελιού µε την παράµετρο C2 αλλά µε ένα µειονέκτηµα 
που θα δοθεί παρακάτω. 

• Με την αύξηση κατά A dB της RxLevAm και ταυτόχρονα θέση της 
παραµέτρου Cell Reselect Offset = A dB. Τότε απαγορεύεται η πρόσβαση στα 
κινητά που δεν πληρούν το κριτήριο της RxLevAm. 

Κατά συνέπεια σε περιπτώσεις εξαιρετικά µεγάλου φόρτου, κατανεµηµένου σε όλο 
το δίκτυο, όπως µετά από σεισµό, ο διαχειριστής µπορεί να χρησιµοποιήσει τη 
µέθοδο ώστε να επιτύχει τη µέγιστη απόδοση των πόρων του δικτύου. Ένα από τα 
µειονεκτήµατα της µεθόδου είναι ότι αν ένας συνδροµητής που βρίσκεται σε κελί υπό 
συνωστισµό δεν έχει πρόσβαση στο δίκτυο ενώ στην υλοποίηση µε τις τιµές C2 ο 
ίδιος χρήστης µπορεί να εκκινήσει κλήση. 

4.6.13. Ευρεία µετάδοση µηνυµάτων που αφορούν κελιά 

(CBCH) 

Τα µηνύµατα ευρείας µετάδοσης (broadcast messages) µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για την ενηµέρωση των χρηστών µε κινητά τερµατικά για επείγουσες καταστάσεις. 

Τα µηνύµατα που µεταδίδονται είναι τύπου SMS και για το σκοπό αυτό 
χρησιµοποιείται η υπηρεσία SMSCB (SMS Cell Broadcast). Η SMSCB είναι µία 
υπηρεσία που επιτρέπει στους διαχειριστές του δικτύου να αποστέλλουν µαζικά 
µηνύµατα στους συνδροµητές που βρίσκονται σε περιοχές συγκεκριµένης κάλυψης. 
Το περιεχόµενο αυτών των µηνυµάτων είναι συνήθως πληροφορίες για επείγοντα 
περιστατικά, κίνηση στους δρόµους, δελτία καιρού, δυστυχήµατα στο δρόµο κ.α. 
Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας αυτής είναι: 

• Τα µηνύµατα αυτά στέλνονται µέσω του καναλιού CBCH, σε περιορισµένη 
περιοχή ορισµένη από τον συντάκτη του µηνύµατος 
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• Καµία αναφορά λήψης µηνύµατος δεν λαµβάνεται από τα κινητά 

• Τα µηνύµατα στέλνονται συνεχόµενα ώστε όλα να µεταδοθούν στη σωστή 
σειρά και κατόπιν επαναλαµβάνεται η εκποµπή, τόσο συχνά ώστε να καταστεί 
βέβαιο ότι όλοι οι χρήστες θα τα λάβουν, ακόµη και όσοι µετακινούνται και 
αλλάζουν κελιά. 

• Η λήψη είναι δυνατή µόνο όταν τα κινητά είναι σε αδρανή λειτουργία (idle) 

• Τα µηνύµατα τερµατίζονται σε κινητά µόνο. 

• Ο µέγιστος αριθµός χαρακτήρων που µπορεί να περιέχει ένα τέτοιο µήνυµα 
εξαρτάται από την κωδικοσελίδα που χρησιµοποιείται και ποικίλει από 40-93 
χαρακτήρες. 

• Ένα µήνυµα µπορεί να ληφθεί από κάποιον χρήστη παραπάνω από 1 φορές αν 
και ο χρήστης θέλει να διαβάζει µόνο νέα µηνύµατα. Αυτό αποφεύγεται µε 
την επισύναψη ενός σειριακού αριθµού σε κάθε µήνυµα. 

Είναι εφικτό επίσης να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας από τα κινητά µε την 
προγραµµατισµένη αποστολή µηνυµάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κινητό 
λαµβάνει το χρονοδιάγραµµα εκποµπής από το κέντρο και επιλέγει να λάβει µόνο 
µέρος της ροής δεδοµένων στο κανάλι CBCH ανάλογα µε τις ανάγκες του. 

4.6.14. Κατευθυνόµενη επανάληψη 

Με τη βοήθεια της µεθόδου αυτής επανακατευθύνεται µία κλήση σε γειτονικό κελί, η 
οποία, λόγω ανεπάρκειας σε TCH στην κυψέλη που το εξυπηρετεί, δεν δύναται να 
εγκατασταθεί.  

Η µέθοδος αυτή είναι υλοποιηµένη ήδη στα κυψελωτά δίκτυα και προκαλείται κατά 
τη διαδικασία ανάθεσης στην φάση εγκατάστασης της κλήσης. Έτσι δίνεται η 
ευκαιρία να µη χαθεί η κλήση λόγω προσωρινής κρίσης συνωστισµού. Η επιλογή του 
νέου κελιού γίνεται µε βάση µετρήσεις του τερµατικού MS. Η όλη διαδικασία 
χρησιµοποιείται τόσο σε κλήσεις προερχόµενες από κινητό όσο και σε κλήσεις 
τερµατιζόµενες σε κινητό. 

Η µέθοδος αυτή δίνει αποτελέσµατα όταν οι SDCCH πόροι είναι αρκετοί αλλά 
υπάρχει συνωστισµός στο κανάλι TCH. Από την άλλη είναι πιθανό να δηµιουργηθεί 
πρόβληµα στην επάρκεια πόρων SDCCH µιας και τα MTs καταλαµβάνουν αρκετό 
χρόνο το κανάλι αυτό. Υπάρχουν όµως παράµετροι µε τις οποίες ο διαχειριστής 
µπορεί να εξαλείψει το φαινόµενο. 

4.6.15. Έλεγχος πρόσβασης µε βάση οµάδες χρηστών 

Κατά τη µέθοδο αυτή δηµιουργείται µια λίστα οµάδων χρηστών στους οποίους 
επιτρέπεται η πρόσβαση ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται εκτός δικτύου. Ορίζεται λοιπόν 
ποιες οµάδες έχουν πρόσβαση και ακόµη αν επιτρέπονται οι επείγουσες κλήσεις από 
τις υπόλοιπες οµάδες χρηστών στις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση. 
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Όλοι οι συνδροµητές είναι µέλη µίας οµάδας (από 10, οµάδες 0-9) τυχαία 
κατανεµηµένα η οποία είναι αποθηκευµένη στην κάρτα SIM. Επιπλέον µπορεί να 
είναι µέλη µίας από τις οµάδες ειδικής κατηγορίας (5 οµάδες από 11-15). 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται σε πολύ κρίσιµες περιπτώσεις όπου ο συνωστισµός 
είναι πολύ µεγάλος. Βασικό µειονέκτηµα της είναι η αυταρχική, σχεδόν, αποµόνωση 
συγκεκριµένων χρηστών ενώ το βασικό πλεονέκτηµα είναι η ταχύτατη και άµεση 
ανακούφιση του δικτύου από τον υπερβολικό φόρτο. 

4.6.16. Τροποποίηση της λίστας συχνοτήτων BCCH λόγω 

υψηλού φόρτου 

Όταν κάποιο τερµατικό βρίσκεται σε κατάσταση idle η επιλογή κελιού γίνεται µε 
βάση ένα πίνακα γειτονικών συχνοτήτων BCCH οι οποίες εκπέµπονται από το κανάλι 
BCCH  του κελιού από το οποίο εξυπηρετείται. Η λίστα αυτή είναι διαθέσιµη και 
χρησιµοποιείται και κατά τη διάρκεια µιας κλήσης.  

Στην περίπτωση συνωστισµού στο κελί το πρώτο πράγµα που πρέπει να γίνει είναι να 
ελαττωθεί η κίνηση που εξυπηρετείται από αυτό. Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό 
είναι να ελαττωθεί ο αριθµός των τερµατικών που εξυπηρετούνται από το εν λόγω 
κελί. Η συγκεκριµένη τεχνική συνίσταται στη διαµόρφωση των λιστών που 
µεταδίδονται από τα γειτονικά κελιά ώστε να µην περιέχουν το προβληµατικό κελί. 
Έτσι αυτό δεν είναι υποψήφιο προς επιλογή από κάποιο τερµατικό και κατά συνέπεια 
η κίνηση που αυτό εξυπηρετεί ελαττώνεται. Η τεχνική δρα όπως η δυναµική 
διαµόρφωση των κελιών για τους χρήστες που βρίσκονται εν κινήσει. Από την άλλη, 
για αυτούς που ήδη εξυπηρετούνται από το συγκεκριµένο κελί δεν υπάρχει κάποια 
επίπτωση και παραµένουν σε αυτό.  

Μεγάλο πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι ότι αποκλιµακώνεται ο φόρτος ενός 
προβληµατικού κελιού χωρίς να έχουµε απορρίψεις κλήσεων ή µεταβιβάσεις αυτών. 
Όµως αυτό προϋποθέτει υπερκάλυψη της περιοχής από γειτονικά κελιά αλλιώς 
δηµιουργούνται �µαύρες� -ακάλυπτες- περιοχές. Επιπλέον η αποτελεσµατικότητα της 
µεθόδου βασίζεται στην κινητικότητα των χρηστών. Για µεγάλα ποσοστά σταθερών 
χρηστών η αποκλιµάκωση του φόρτου είναι πολύ αργή ως ανέφικτη και χρειάζεται να 
χρησιµοποιηθεί συνδυασµός της τεχνικής µε τη δυναµική διαµόρφωση του κελιού. 
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5. Συµπεράσµατα � µελλοντικές προοπτικές 

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας έχει υπάρξει δραµατική τα 
τελευταία χρόνια και αναµένεται ακόµη µεγαλύτερη. Αρχικά το ραδιόφωνο και η 
τηλεόραση, αργότερα η δορυφορική τηλεόραση, οι κινητές επικοινωνίες και η 
δορυφορική διαδικτύωση αποτέλεσαν και αποτελούν µερικές από τις πιο 
διαδεδοµένες υπηρεσίες που χρησιµοποιούν τις ραδιοσυχνότητες ως φυσικό µέσο 
µετάδοσης.  

Το φάσµα των ραδιοσυχνοτήτων που προσφέρονται προς εκµετάλλευση, αν και 
διευρύνεται όσο η τεχνολογία προχωρεί και δύναται όλο και περισσότερο να 
ξεπεράσει τους φραγµούς του φυσικού µέσου, είναι περιορισµένο. Αντιθέτως οι 
ανάγκες για εύρος ζώνης ολοένα και αυξάνονται, µε πολύ ταχύτερο ρυθµό. Συνεπώς, 
η έρευνα για αποδοτικότερη χρήση του πολύτιµου αυτού φυσικού πόρου δεν 
προβλέπεται να πάψει στο εγγύς µέλλον. Αντιθέτως, σηµαντική ώθηση έχει δώσει η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών.  

Οτιδήποτε συζητήθηκε παραπάνω είναι υλοποιήσιµο µε τη βοήθεια προσωπικών 
υπολογιστών µε κόστος πολύ χαµηλό για τα οικονοµικά µεγέθη λειτουργίας µιας 
εταιρείας παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών. Η προσέγγιση που επιχειρήθηκε 
είναι αυτή της βέλτιστης χρησιµοποίησης της ήδη εγκατεστηµένης υποδοµής. Οι 
βελτιώσεις έγκειται στην καλύτερη οργάνωση των στοιχείων που απαρτίζουν το 
δίκτυο, ώστε µε έξυπνο τρόπο να χειρίζονται καταστάσεις υπερβολικού φόρτου µε 
βέλτιστο τρόπο. Τις αποφάσεις για τη µέθοδο αντιµετώπισης λαµβάνει είτε κάποιος 
χειριστής, είτε, αυτόµατα, κάποιος κεντρικός υπολογιστής.  

Στην καλύτερη περίπτωση η απόφαση που λαµβάνεται αυτόµατα από τον κεντρικό 
υπολογιστή είναι και η βέλτιστη για την ανάρρωση του δικτύου από τον υπερβολικό 
φόρτο. Εντούτοις, πολλές φορές η βάση γνώσης δεν επαρκεί για τη σωστή πρόβλεψη 
του σεναρίου που διέπει την κρίση. Επιπλέον, πολλές φορές ο χειριστής µπορεί να 
προβλέψει µία επερχόµενη κρίση, χωρίς να αναλύσει την τρέχουσα κίνηση ή ακόµη 
υπάρχει η πιθανότητα κάποιου έκτακτου γεγονότος (όπως κάποια καταστροφή), το 
οποίο, αυτόµατα, δύσκολα µπορεί να αναλύσει ένας υπολογιστής και ασφαλώς ο 
ρόλος του ανθρώπου είναι παραπάνω από απαραίτητος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η 
επέµβαση του χειριστή είναι καταλυτική και δίνει γρήγορα λύση σε ζητήµατα (όπως 
των επειγουσών κλήσεων) που είναι αποφασιστικής σηµασίας.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι σηµαντική η σωστή εκχώρηση 
προτεραιοτήτων ώστε, από τη µία, να υπάρχει πάντοτε η ασφάλεια µιας αυτόµατης 
διαχείρισης από το σύστηµα και από την άλλη να δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον 
έµπειρο χειριστή να επέµβει και να διαµορφώσει το δίκτυο σύµφωνα µε την κρίση 
του. Επιπλέον είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός στοιχείου που θα συγκεντρώνει τις 
αποφάσεις των διαχειριστών (είτε πρόκειται για αυτόµατη διεργασία είτε για 
αποφάσεις κάποιου χειριστή), τις µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί και θα 
αναλαµβάνει να δροµολογεί, ανάλογα µε την προτεραιότητα τους, τις ρυθµίσεις στα 
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στοιχεία του δικτύου µεταφράζοντας σωστά τις παραµέτρους των τεχνικών και 
εξασφαλίζοντας έτσι τη σωστή υλοποίηση τους. Αυτό ακριβώς κάνει ο SA, αποτελεί, 
δηλαδή, µια γέφυρα µεταξύ της αυτόµατης διαδικασίας επιλογής τεχνικής, της 
ανθρώπινης επιλογής και των στοιχείων του δικτύου της εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών κινητής επικοινωνίας. 

Το όλο εγχείρηµα είναι µια προσπάθεια βελτίωσης της ήδη υπάρχουσας υποδοµής, 
και ταυτόχρονα µία αναµενόµενη επέκταση στο δίκτυο που του προσδίδει πρόσθετη 
αξία µε πολύ µικρό κόστος. Επιπλέον, η έρευνα για νέες τεχνικές µπορεί να 
συνεχίζεται και πέρα από την ολοκλήρωση του εν λόγω εγχειρήµατος. 
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