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Περίληψη 
 

     Στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται ανάλυση των δορυφορικών και 
ασύρµατων υπηρεσιών οι οποίες απευθύνονται σε οικιακούς χρήστες. 
     Στο πλαίσιο της ανάλυσης κατηγοριοποιούνται τα συστήµατα και οι τεχνολογίες 
µέσω των οποίων αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται στους οικιακούς χρήστες. Τα 
κυριότερα συστήµατα και τεχνολογίες που τυγχάνουν ανάλυσης είναι η ψηφιακή και 
αλληλεπιδραστική τηλεόραση, τα δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης, η κινητή 
τηλεφωνία – δορυφορική και επίγεια, και  το ψηφιακό ραδιόφωνο. 
     Ως άρρηκτα συνδεδεµένα των διαθεσίµων τεχνολογιών παρατίθενται 
παραδείγµατα αποτυχηµένων και επιτυχηµένων επιχειρηµατικών κινήσεων, γίνεται 
ανάλυση των αιτιών της πορείας τους και της δυναµικής µόχλευσης της αγοράς για 
τους τοµείς των ασύρµατων επικοινωνιών, των δορυφορικών συστηµάτων 
πλοήγησης, της αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης και του ψηφιακού ραδιοφώνου.  
     Η διπλωµατική εργασία ολοκληρώνεται µε αναφορά στις αναδυόµενες 
τεχνολογίες που παρουσιάζονται ως πιθανές να επικρατήσουν τα προσεχή χρόνια 
στους τοµείς των ασυρµάτων τεχνολογιών και των συστηµάτων πλοήγησης όπως οι 
Wireless Man, HSDPA, MBWA, Galileo και UWB.  
      
 
 

Λέξεις Κλειδιά 
 

Υπηρεσίες Ασύρµατων Επικοινωνιών, Υπηρεσίες ∆ορυφορικών Επικοινωνιών, 
Κινητή Τηλεφωνία, Κινητές Επικοινωνίες, Συστήµατα Πλοήγησης, Iridium, Thuraya, 
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Abstract 

 
     In the present thesis the services offered via satellite and wireless communications 
for residential users are analysed. 
     In the framework of this analysis the systems and technologies through which 
these services are offered to the residential users are categorized. There is a reference 
of the systems and technologies that deliver the services to the end user. The main 
systems and technologies analyzed are digital and interactive TV (iTV), satellite 
navigation systems, mobile telephony – both satellite and terrestrial, and digital radio 
(DAB). 
     Examples of successful and failed business ventures as strictly connected to the 
available technologies are provided, and the reasons of their course as well as the 
leverage dynamics of the market in the areas of wireless communications, satellite 
navigation systems, interactive TV and digital radio are analysed. 
     The thesis is concluded with the reference to the emerging technologies which 
appear as likely to prevail in the years to come in the area of wireless technologies 
and navigation systems such as Wireless Man, HSDPA, MBWA, Galileo and UWB.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1 
 

Εισαγωγή 

 
 
 
 
 
 
1.1 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
 
      Η ανάγκη για παροχή δορυφορικών επικοινωνιακών υπηρεσιών ξεκίνησε από την 

απαίτηση µετάδοσης ενός σήµατος ευρείας ζώνης µε αξιοπιστία µεταξύ δύο σηµείων 

της γης τα οποία δεν έχουν οπτική επαφή. Πριν τις δορυφορικές επικοινωνίες, η 

µετάδοση αυτή ήταν εφικτή µόνο µε τη χρησιµοποίηση τροποσφαιρικών κυµάτων, 

δηλαδή κυµάτων που ανακλώνται από την τροπόσφαιρα, τρόπος µετάδοσης ο οποίος 

δεν ήταν αξιόπιστος. Η ανάπτυξη που γνώρισαν στην αρχή οι δορυφορικές 

επικοινωνίες οφείλεται εν µέρει και στις συµφέρουσες οικονοµικά λύσεις που 

πρόσφεραν σε σχέση µε επίγειες εναλλακτικές λύσεις. 

     Το 1954 το αµερικανικό ναυτικό χρησιµοποίησε το φυσικό δορυφόρο της γης, το 

φεγγάρι, για αναµετάδοση φωνής· αυτό σήµανε παράλληλα και την αρχή των 

δορυφορικών επικοινωνιών. Οι παθητικοί δορυφόροι που ετέθησαν σε τροχιά απλά 

ανακλούσαν το σήµα που εκπεµπόταν από τον ένα επίγειο σταθµό βάσης προς τον 

άλλο χωρίς καµία επεξεργασία. Η ουσιαστική διαφορά τους από τα τροποσφαιρικά  

κύµατα είναι η µη τυχαία ανάκλαση των κυµάτων. Ένας από τους πρώτους 

παθητικούς δορυφόρους ήταν ο ECHO, ο οποίος τέθηκε σε τροχιά το 1960. Μετά και 

τον ECHO ΙΙ η NASA εγκατέλειψε την κατασκευή παθητικών δορυφόρων για 

εµπορική χρήση λόγω της χαµηλής ισχύος της κάτω ζεύξης και αφοσιώθηκε 

αποκλειστικά στην κατασκευή ενεργητικών δορυφόρων.  

      Οι ενεργητικοί δορυφόροι ενισχύουν το σήµα πριν το αναµεταδώσουν  λύνοντας 

έτσι ένα µεγάλο πρόβληµα της χαµηλής ισχύος της κάτω ζεύξης. Ο πρώτος 

ενεργητικός δορυφόρος που τέθηκε σε τροχιά ήταν ο SCORΕ  (Signal 

Communication by Orbiting Relay Equipment) ο οποίος είχε τεθεί σε τροχιά το 1958 
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δύο χρόνια νωρίτερα από τον ECHO,  από το υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ. Παρόλο 

που δεν έµεινε σε τροχιά για µεγάλο διάστηµα, ήταν η πρακτική απόδειξη ότι ήταν 

δυνατή η µετάδοση ενός σήµατος από ένα σηµείο της γης σε ένα άλλο µε την χρήση 

ενεργητικών δορυφόρων. 

     Οι δορυφόροι που χρησιµοποιούνται για εµπορική χρήση χωρίζονται στις εξής 

κατηγορίες ανάλογα µε το υψόµετρο στο οποίο βρίσκονται: 

  ∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς (LEO ):500 – 2000 km πάνω από τη γη 

  ∆ορυφόροι µέση τροχιάς (MEO): 8000 – 20000 km πάνω από τη γη 

  ∆ορυφόροι γεωσύγχρονης τροχιάς (GEO): 35786 km πάνω από την 

γη. 

     Ο γεωσύγχρονος δορυφόρος εκτελεί µια περιστροφή γύρω από τη γη ανά ηµέρα. 

Μια ειδική κατηγορία γεωσύγχρονων δορυφόρων είναι οι γεωστατικοί. Η ιδέα για 

ένα γεωστατικό δορυφόρο επικοινωνιών τέθηκε αρχικά από τον Arthur C. Clarke το 

1945, αλλά ο πρώτος γεωστατικός δορυφόρος που τέθηκε σε τροχιά ήταν ο Syncom 

ΙΙΙ το 1964. Τα κύρια πλεονεκτήµατα του γεωστατικού δορυφόρου είναι δύο: 

• Μπορεί να καλύψει περίπου το 42% της γήινης επιφάνειας· άρα µε τρεις 

κατάλληλα τοποθετηµένους δορυφόρους καλύπτεται ολόκληρη η γη. 

• Η υλοποίηση ενός επίγειου σταθµού είναι κατά πολύ ευκολότερη, καθώς ο 

δορυφόρος παραµένει συνεχώς σταθερός πάνω από ένα σηµείο της γης. 

Συνεπώς το σύστηµα ανίχνευσης του επίγειου σταθµού είναι απλό διότι δεν 

χρειάζεται να ανιχνεύει συνεχώς τον δορυφόρο.  

     Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας ο δορυφόρος έπαψε να είναι ένας απλός 

επαναλήπτης ο οποίος συνδέει απλώς δύο επίγειους σταθµούς χωρίς οπτική επαφή 

µεταξύ τους, αλλά έχει εξελιχθεί σε ένα µέσο πολλαπλής εκποµπής και προσπέλασης. 

Ο επίγειος σταθµός έχει µειωθεί σε όγκο και σε βάρος καθιστώντας έτσι δυνατή την 

εγκατάσταση του και σε οικιακούς χρήστες. Οι σταθµοί αυτοί είναι γνωστοί ως 

VSAT (Very Small Aperture Terminals). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την δυνατότητα 

παροχής προηγµένων υπηρεσιών (όπως VoD, γρήγορο διαδίκτυο κ.λ.π.) σε περιοχές 

που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε άλλα δίκτυα ή που η σύνδεση τους µέσω 

καλωδίων είναι οικονοµικά ασύµφορη, όπως αγροτικές περιοχές, νησιά και άλλα. 

Μερικά πλεονεκτήµατα των VSAT είναι τα ακόλουθα : 

• Ένα δορυφορικό σύστηµα VSAT  µπορεί να εγκατασταθεί σε πολύ 

σύντοµο χρονικό διάστηµα καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για 
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εγκατάσταση επίγειων καλωδίων πράγµα  χρονοβόρο και για µεγάλες 

αποστάσεις  δαπανηρό. 

• Προσφέρουν µεγαλύτερο εύρος ζώνης προσφέροντας έτσι την 

δυνατότητα πρόσβαση σε υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, όπως 

βιντεοτηλέφωνο, γρήγορο διαδίκτυο και άλλες. 

• Τα δίκτυα VSAT ελαχιστοποιούν πιθανά σφάλµατα ή καθυστερήσεις 

του δηµόσιου δικτύου (PSTN). 
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1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

1.2.1 Μετάδοση Φωνής 

 

     Η πρώτη υπηρεσία που έγινε δυνατή µε την χρήση δορυφόρων ήταν η µετάδοση 

φωνής. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, χρησιµοποιώντας το φεγγάρι ως 

παθητικό δορυφόρο το 1954, το αµερικανικό ναυτικό έκανε την πρώτη δορυφορική 

αναµετάδοση φωνής.  

     Η εµπορική χρήση των δορυφορικών επικοινωνιών ξεκίνησε το 1965 από τον 

δορυφόρο Early Bird της Intelsat, τον πρώτο εµπορικό δορυφόρο ο οποίος είχε την 

δυνατότητα µετάδοσης 240 τηλεφωνικών κυκλωµάτων ή ενός τηλεοπτικού σήµατος. 

Το 1974 µε την εκτόξευση του δορυφόρου WESTAR ήταν η αρχή µιας νέας εποχής 

για τους οικιακούς χρήστες. Ο WESTAR είχε την δυνατότητα µετάδοσης 7000 

τηλεφωνικών κυκλωµάτων και 12 τηλεοπτικών καναλιών ταυτόχρονα. Όµως η 

επανάσταση στην µετάδοση τηλεφωνικών συνδέσεων ήρθε το 1989 όπου µετά από 

συνεργασία κορυφαίων παγκόσµιων εταιριών κατασκευάστηκε ο δορυφόρος Intelsat 

VI ο οποίος χρησιµοποιώντας εξελιγµένες τεχνικές ψηφιακής κωδικοποίησης είχε την 

δυνατότητα αναµετάδοσης 120000 τηλεφωνικών κυκλωµάτων και 3 τηλεοπτικών 

καναλιών. 

  

1.2.2 Μετάδοση τηλεοπτικού σήµατος 
  

     Το 1962 έγινε η πρώτη ζωντανή υπερατλαντική αναµετάδοση τηλεοπτικού 

σήµατος από τον πειραµατικό δορυφόρο TELSTAR. Τον TELSTAR ακολούθησαν 

και άλλοι πειραµατικοί δορυφόροι µε δυνατότητα µετάδοσης τηλεοπτικού σήµατος 

όπως ο RELAY, ο SYNCOM που κάλυψε δορυφορικά την µετάδοση των 

ολυµπιακών αγώνων του 1964 στο Τόκιο και άλλοι. Η τηλεόραση ξεκίνησε να 

χρησιµοποιεί τους δορυφόρους για εµπορική διανοµή σήµατος από το 1978 όταν το 

Public Broadcasting Service (PBS) εισήγαγε τη Public Television Satellite Service. 

Εκείνη την χρονική περίοδο εταιρίες όπως HBO (Home Box Office), TBS (Turner 

Broadcasting System) και CBN (Christian Broadcasting Network, αργότερα The 

Family Channel) υιοθέτησαν αυτή τη µέθοδο για διανοµή του σήµατος τους. Στην 

αρχή της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκαν οι Direct To Home (DTH) δορυφορικοί 

δέκτες δίνοντας έτσι την δυνατότητα και σε αποµακρυσµένες περιοχές την 
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δυνατότητα να λάβουν τα δορυφορικά κανάλια. Τις χρονιές 1981 µε 1985 άρχισε η 

ανάπτυξη της αγοράς των µεγάλων δορυφορικών πιάτων τα οποία λειτουργούσαν 

στην C-Band (µε 4GHz συχνότητα ανόδου και 6GHz συχνότητα καθόδου) αυτό είχε 

σαν αποτέλεσµα την µείωση του κόστους του υλικού και η ιδέα του DBS (Direct 

Broadcast Satellite) συστήµατος είχε αρχίσει να υλοποιείται.  

 

1.2.3 Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 

  Ένα δορυφορικό σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα κοµµάτι της 

ραχοκοκκαλιάς (backbone) του διαδικτύου, σαν ένα υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης 

δίκτυο ή και τα δύο. Η χρήση δορυφορικών συστηµάτων σαν τµήµα ραχοκοκαλιάς 

ξεκίνησε το 1976  µε την δηµιουργία του υπερατλαντικού δικτύου SATNET που 

συνέδεε το ARPANET µε ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα. Ωστόσο, η ιδέα της 

χρησιµοποίησης δορυφόρων για λύση τηλεπικοινωνιακών προβληµάτων µε χρήση 

τερµατικών πολύ µικρού ανοίγµατος (VSAT – Very Small Aperture Terminals) µε 

την παράλληλη βελτίωση της δορυφορικής τεχνογνωσίας είναι σχετικά καινούργια. 

Το σύστηµα αυτό προσφέρει υψηλές ταχύτητες σύνδεσης µε ποιότητα υπηρεσίας. Η 

δυνατότητα διασύνδεσης στο διάστηµα παρέχει περισσότερη ευελιξία αλλά 

ταυτόχρονα και προβλήµατα δροµολόγησης λόγο της δυναµικής τοπολογίας του 

δικτύου.  

 

1.2.4 Συστήµατα εύρεσης θέσης και πορείας 

 

     Η πρώτη προσπάθεια για εύρεση θέσης και πορείας µε χρήση δορυφόρου έγινε το 

1966 όταν τέθηκε σε τροχιά ο ATS -1 (Applications Technology Satellite), ο οποίος, 

εκτός από την δυνατότητα αναµετάδοσης 1200 τηλεφωνικών κυκλωµάτων ή ενός 

έγχρωµου τηλεοπτικού σήµατος, έφερε ένα πειραµατικό αναµεταδότη VHF για 

επικοινωνία µε αεροσκάφη,  πλοία,  µετεωρολογικά αποµακρυσµένα τερµατικά, ώστε 

να αξιολογηθεί η δορυφορική δυνατότητα εύρεση θέσης και πορείας στον κλάδο των 

µεταφορών.  

     Το σύστηµα TRANSIT ήταν το πρώτο Αµερικανικό σύστηµα προσδιορισµού 

θέσης ξεκίνησε την λειτουργία του το 1964, πηγάζον από την ανάγκη υπολογισµού 

από τα πυρηνικά υποβρύχια της θέσης τους µε ακρίβεια. Με το TRANSIT τα 

υποβρύχια για να εντοπίσουν την θέση τους χρειάζονταν περίπου 10 λεπτά και το 



 20

έπρατταν µε ακρίβεια 25 µέτρων. ∆ιάδοχος του TRANSIT ήταν το GPS (Global 

Positioning System)  το οποίο αναπτύχθηκε το 1978 από το Αµερικανικό Υπουργείο 

Άµυνας. Το GPS χρησιµοποιεί δορυφόρους µέσης τροχιάς (MEO) και µπορεί να 

προσδιορίσει την θέση µε ακρίβεια 10m. 

     Το αντίστοιχο Ρωσικό παγκόσµιο σύστηµα εύρεσης θέσης και πορείας σε 

λειτουργία τώρα είναι το GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) και 

λειτουργεί πλήρως από το 1995. Το GLONASS αντικατέστησε το ΤSIKLON ένα 

σύστηµα εύρεσης θέση το οποίο απαιτούσε πάρα πολλά λεπτά παρατήρησης για 

εντοπισµό της θέσης που βρίσκεται το προς εξέταση αντικείµενο. Παρόλο που ο 

κύριος σκοπός των συστηµάτων GPS και GLONASS ήταν στρατιωτικός, έχουν βρει 

µεγάλη ανταπόκριση σε εµπορικές χρήσεις µε αποτέλεσµα της µείωσης του κόστους 

χρήσης αυτών των συστηµάτων και επέκτασής τους σε νέες εφαρµογές. 

 

1.2.5 Κινητή τηλεφωνία 

 

     Το 1998 ξεκίνησε την εµπορική λειτουργία της εταιρία IRIDIUM µε σκοπό να 

προσφέρει κινητή τηλεφωνία σε παγκόσµια κλίµακα µέσω 66 δορυφόρων χαµηλής 

τροχιάς (LΕΟ) και χρησιµοποιώντας Inter-Satellite Links (ISL) µε αναµετάδοση από 

δορυφόρο σε δορυφόρο και µε κάθε δορυφόρο να είναι συνδεδεµένος µε τους 4 

γειτονικούς1. Την ίδια χρονική περίοδο αρκετές άλλες εταιρίες όπως η TELEDESIC 

και η ELLIPSO είχαν ανακοινώσει σχέδια για δηµιουργία συστηµάτων δορυφορικών 

κινητών επικοινωνιών αλλά ποτέ δεν τα υλοποίησαν λόγω των κακών οικονοµικών 

συνθηκών που επικρατούσαν. Η προσπάθεια για δορυφορικές κινητές επικοινωνίες 

αναθερµάνθηκε το 2001 και µια νέα εταιρία έκανε την εµφάνιση της (THURAYA) η 

οποία χρησιµοποιώντας προς το παρόν έναν γεωστατικό δορυφόρο προσφέρει 

υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας µόνο όµως όταν το κινητό τερµατικό µας δεν έχει 

σήµα από GSM σταθµό βάσης. Αυτή η ευελιξία εξασφαλίζει τη συνεχή και 

οικονοµικά αποδοτικότερη λύση για τους χρήστες. Ουσιαστικά, οι συνδροµητές 

THURAYA θα συνέχιζαν το εθνικό επίγειο κινητό δίκτυό τους, αλλά θα είναι σε 

θέση να µεταπηδήσουν αυτόµατα στο δορυφορικό τρόπο THURAYA στις περιοχές 

που είναι έξω από το επίγειο σύστηµα. 

                                                
1 Η προσπάθεια αυτή δεν είχε επιτυχή κατάληξη, η εταιρία κήρυξε πτώχευση, και η ιδιοκτήτρια  
MOTOROLA  πώλησε την εταιρία προς 25 εκατοµµύρια δολάρια ενώ της είχε κοστίσει 5 
δισεκατοµµύρια δολάρια. 
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1.2.6 Παρατήρηση περιβάλλοντος 

 

Οι ATS (Applications Technology Satellite) δορυφόροι τέθηκαν σε τροχιά το 

διάστηµα 1966 µε 1974 και προορίζονταν κυρίως για εκτέλεση πειραµάτων για 

τηλεπικοινωνιακούς σκοπούς και εύρεσης θέσης. Παρόλα αυτά οι δορυφόροι ATS 

συνέλεξαν και διαβίβασαν χρήσιµα µετεωρολογικά στοιχεία, και παρείχαν τις πρώτες 

έγχρωµες εικόνες της γης από το διάστηµα καθώς επίσης και εικόνες κάλυψης 

σύννεφων για µετεωρολογικές µελέτες. Το πρόγραµµα αυτό ακολούθησαν  διάφοροι 

άλλοι δορυφόροι όπως ο SMS, GOES και άλλοι µε δυνατότητες παρατήρησης του 

περιβάλλοντος αλλά και αναµετάδοσης δεδοµένων από επίγειους σταθµούς 

παρατήρησης του περιβάλλοντος. 
 

1.2.7 Επικοινωνία µε πλοία 

 

      Η αρχή παροχής παγκόσµιων δορυφορικών επικοινωνιών σε πλοία έγινε το 1976 

µε τον δορυφορικό σύστηµα MARISAT, το οποίο αποτελείται από τρεις δορυφόρους. 

Ήδη πολύ πριν από την λειτουργία του MARISAT είχε ανακύψει η ανάγκη για ένα 

σύστηµα µε το οποίο θα επικοινωνούσαν πλοία, διαχειρίστριες και ιδιοκτήτριες 

εταιρίες καθώς η επικοινωνία µεταξύ τους µπορούσε να χαθεί για διαστήµατα έως 48 

ώρες και ο µέσος χρόνος µετάδοσης ενός µηνύµατος ήταν 12 ώρες. Το MARISAT 

προσφέρει µια συνεχή, αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας επικοινωνία . 

     Η επικοινωνία αυτή βελτιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν η εταιρία 

INMARSAT  ξεκίνησε να προσφέρει υπηρεσίες επικοινωνίας µε πλοία. Το σύστηµα 

αυτό υποστηρίζει συνδέσεις για τηλέφωνο, µεταδόσεις fax και στοιχείων µέχρι 64 

Κbit/s και εκτός από πλοία έχει επεκταθεί σε οχήµατα, αεροσκάφη και φορητά 

τερµατικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2 
Το σύνολο  

των υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 
2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

     Οι υπηρεσίες ευρείας ζώνης αποτελούνται από υπηρεσίες ψηφιακής  µετάδοσης 

φωνής, βίντεο, δεδοµένων (γνωστό και ως triple play service) και πρόσβασης στο 

διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες ευρείας ζώνης προσφέρουν στους χρήστες συνεχή πρόσβαση 

στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες και ταυτόχρονα δίνουν την δυνατότητα στους 

παροχείς υπηρεσιών να προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας. Οι κύριοι 

τρόποι απόκτησης οικιακών υπηρεσιών ευρείας ζώνης είναι µε καλωδιακό modem, µε 

ψηφιακή συνδροµητική γραµµή (xDSL), µε οπτική ίνα, µε σταθερά ασύρµατα δίκτυα 

και µέσω δορυφόρου.  Για την ώρα οι περισσότεροι παροχείς υπηρεσιών ευρείας 

ζώνης παρέχουν υπηρεσίες µετάδοσης φωνής, δεδοµένων και βίντεο. 

     Η ITU-T διαχωρίζει τις υπηρεσιών σε υπηρεσίες µε αλληλεπίδραση  (Interactive 

services) και υπηρεσίες διανοµής (Distribution services) 

Distribution services without
user individual presentation
control (broadcast services)

Distribution services with
user individual presentation

control

Distribution ServicesInteractive Services

Conversational Services

Messaging Services

Rertieval Services
 

 Σχήµα 2.1 ∆ιαχωρισµός υπηρεσιών από ITU-T 
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     Interactive services είναι οι υπηρεσίες όπου υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών (µη 

περιλαµβανοµένου των σηµάτων ελέγχου) µεταξύ δύο συνδροµητών ή µεταξύ 

συνδροµητή και του παροχέα υπηρεσιών. Οι interactive υπηρεσίες χωρίζονται σε 

διαλογικές υπηρεσίες (conversational), υπηρεσίες µηνύµατος (messaging) και 

υπηρεσίες ανάκτησης (retrieval)  

 

Conversational Services: Είναι οι υπηρεσίες µετάδοσης πληροφοριών σε πραγµατικό 

χρόνο µεταξύ δύο χρηστών ή µεταξύ χρήστη και του παροχέα υπηρεσιών. Μια 

κατηγορία τέτοιων υπηρεσίες είναι αυτές που χρησιµοποιούν µετάδοση βίντεο όπως η 

βιντεοτηλεφωνία (video telephony) και η τηλεδιάσκεψη (videoconference). Μια άλλη 

κατηγορία είναι η µετάδοση δεδοµένων όπως η µεταφορά αρχείων µεταξύ δύο 

χρηστών. Η τελευταία κατηγορία περιλαµβάνει την µετάδοση εγγράφων δηλαδή 

αρχείων που µπορεί να περιέχουν ταυτόχρονα εικόνες, κείµενο, ήχο και βίντεο.    

Messaging Services: Είναι υπηρεσίες µετάδοσης πληροφοριών από χρήστη σε χρήστη 

όχι όµως σε πραγµατικό χρόνο αλλά χρησιµοποιώντας την αρχή αποθήκευσης και 

προώθησης. Τέτοιες υπηρεσίες είναι το βίντεο ταχυδροµείο (video mail), το 

interactive teletext και το ηχητικό ταχυδροµείο (voice mail). 

Retrieval Services: Είναι οι υπηρεσίες οι οποίες δίνουν στον χρήστη την δυνατότητα 

ανάκτησης πληροφοριών από παροχείς πληροφοριών. Η µετάδοση αυτή όµως γίνεται 

κατόπιν ζήτησης του χρήστη και βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό του όπως το VoD, 

το Near VoD, το Pay-per-view και το interactive teletext.  

 

     Distribution services είναι οι υπηρεσίες στις οποίες η µεταφορά πληροφοριών 

γίνεται κυρίων προς µια κατεύθυνση από τον παροχέα υπηρεσιών στον συνδροµητή. 

Αυτές περιλαµβάνουν υπηρεσίες εκποµπής (broadcast services) και κυκλικές 

υπηρεσίες (cyclical services).  

Broadcast services: Σε αυτή την κατηγορία υπηρεσιών ο χρήστης δεν έχει τον έλεγχο 

στον τόπο παρουσίασης των πληροφοριών. Η πιο κοινή αυτού του είδους υπηρεσία 

είναι η µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος υψηλής ποιότητας. 

 Cyclical services: Στις υπηρεσίες αυτές ο χρήστης έχει τον έλεγχο στον τρόπο 

παρουσίασης των πληροφοριών. Μια τέτοια υπηρεσία είναι µια προηγµένη µορφή 

teletext η οποία θα περιέχει ταυτόχρονα κείµενο, εικόνες, ήχο και βίντεο. 
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 2.2 ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (iTV) 
 

     Η interactive TV ή αλλιώς Enhanced TV είναι τηλεόραση εµπλουτισµένη µε 

αλληλεπιδραστικό περιεχόµενο η οποία προσφέρει µεγαλύτερο εύρος πληροφόρησης 

και ευελιξία στον χρήστη. Η iTV συνδυάζει την παραδοσιακή τηλεόραση µε 

δραστηριότητες σαν αυτές που παρέχονται από το διαδίκτυο. Το πρώτο στάδιο της 

αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης παρείχε στους χρήστες αλληλεπίδραση σε τοπικό 

επίπεδο και βασίστηκε στην ευρέως διαδεδοµένη υπηρεσία του teletext που 

προσφέρθηκε αρχικά από το BBC το 1974 µε την ονοµασία CEEFAX και έγινε 

ιδιαίτερα δηµοφιλές στην Ευρώπη. 

     Η ανάγκη για δηµιουργία της iTV προέκυψε από το γεγονός ότι οι συνδροµητές 

της καλωδιακής τηλεόρασης λόγω της µη ικανοποίησής τους από τις υπηρεσίες που 

λάµβαναν είχαν αρχίσει να ακυρώνουν τις συνδροµές τους. Με αυτό τον 

προσανατολισµό το 1977 η Warner Bros ίδρυσε την QUBE, την  πρώτη εµπορική 

εταιρία που πρόσφερε iTV η οποία αναπτύχθηκε στο Columbus Ohio και ήταν η 

πρώτη που χρησιµοποίησε κουτί επί-τηλεόραση µε κανάλι επιστροφής δεδοµένων 

(set top box), βασικό στοιχείο της iTV ακόµη και σήµερα. Με το QUBE καθώς οι 

χρήστες έβλεπαν τηλεόραση µπορούσαν να πιέσουν κάποια κουµπιά στο set top box 

για να ψηφίσουν, να επιλέξουν την ταινία που ήθελαν να παρακολουθήσουν και να 

συµµετάσχουν σε τηλεοπτικά παιχνίδια. Παρόλο που γνώρισε µεγάλη επιτυχία η 

εταιρία πωλήθηκε λίγα χρόνια αργότερα από την Warner Bros1 διότι τα συστήµατα 

προστασία του περιεχοµένου ήταν ελλιπή και οι χρήστες είχαν βρει τρόπο να τα 

παρακάµπτουν απολαµβάνοντας έτσι τις υπηρεσίες χωρίς να πληρώνουν. Το 

µεγαλύτερο όφελος από το εγχείρηµα αυτό ήταν η απόδειξη µέσω των µηχανισµών 

της αγοράς ότι ο κόσµος ήθελε να έχει iTV και ήταν διατεθειµένος να πληρώσει για 

αυτήν.    

     Κατά τα µέσα της δεκαετίας του 1990 πολλές εταιρίες ξεκίνησαν δοκιµαστικά 

προγράµµατα παροχής υπηρεσιών iTV, τα περισσότερα από τα οποία έκλεισαν µετά 

από λίγα χρόνια. Από αυτά τα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα όµως εξάχθηκαν 

συµπεράσµατα χρήσιµα  για µελλοντικές εφαρµογές iTV, µερικά από τα οποία είναι: 

• Η κάθ’ αυτή υπηρεσία πρέπει να παρέχεται δωρεάν στον πελάτη  

• Το VoD είναι η πιο δηµοφιλής εφαρµογή της iTV 

                                                
1 Την ίδια χρονική περίοδο η Warner είχε προβλήµατα ρευστότητας λόγω των κακών οικονοµικών 
αποτελεσµάτων που είχε σηµειώσει ο τοµέα ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Atari). 
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• Οι χρήστες επιθυµούν οι interactive επιλογές να είναι απλές  

Στον πίνακα 2.1 είναι µερικά παραδείγµατα δοκιµαστικών iTV υπηρεσιών: 

 

Εταιρία Όνοµα  Τοποθεσία  Τεχνολογία  Υπηρεσίες  
Bell Atlantic 

AT&T  

FutureVision 
TelITV  

Dover Toms 
River, NJ  

Phillips set-
tops 

nCUBE servers 

Switch Digital 
Video  

Near VOD 

Pay-per-view 

Shopping  

Bell Atlantic 

AT&T  

Stargazer  Fairfax, VA  Stellar One set-
tops 

nCUBE servers 

AT&T ADSL  

VOD 

Internet  

Time Warner  Full Service 
Network (FSN) 

Orlando, FL  Fiber to curb  VOD, games, 
shopping, 
postal  

TCI 

Microsoft  

MS Network  Redmond, WA General 
Instrument 

Hewlett 
Packard 

NEC  

VOD, games  

Cox Cable  Χωρίς όνοµα  Omaha, NE  Zenith set-tops 

Hybrid Fiber 
Coaxial  

VOD, NVOD 
transaction  

Southwest 
Bell  

Little Richard  Richardson, 
TX  

Fiber to curb  VOD, games, 
60 channels  

Πίνακας 2.1 ∆οκιµαστικά συστήµατα iTV (Πηγή : S.Churchill) 

 
     Η µεγάλη απειλή και ο νέος µεγάλος ανταγωνιστής τα τελευταία χρόνια των 

καλωδιακών και τηλεπικοινωνιακών εταιριών στον τοµέα της iTV είναι οι DBS 

(Digital Broadcast Satellite) εταιρίες όπως η Direct TV, EchoStar και 

SkyBroadcasting. Οι DBS εταιρίες έκαναν την εµφάνιση τους στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 και παρόλο που µπήκαν σχετικά αργά στην αγορά 

εκµεταλλευόµενες την δυσφορία των καταναλωτών προς τις προσφερόµενες 

υπηρεσίες, παρέχοντας κάλυψη σε περιοχές όπου οι καλωδιακές εταιρίες 

αδυνατούσαν λόγω κόστους όπως οι αγροτικές ή ακόµη σε περιοχές αστικές και 
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παρέχοντας µια υπηρεσία µε εικόνα υψηλότερης ευκρίνειας, απόκτησαν ένα 

σηµαντικό κοµµάτι της αγοράς. 

     Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η iTV βιοµηχανία άρχισε να παίρνει την τελική 

της µορφή οι λόγοι γι’ αυτό ήταν : 

• Το απαιτούµενο εύρος ζώνης προς τους χρήστες είχε φθάσει ικανοποιητικές 

ταχύτητες ώστε να καθιστά δυνατή την αποστολή ψηφιακού σήµατος 

• Από προηγούµενες αποτυχηµένες προσπάθειες εξάχθηκαν σηµαντικά 

συµπεράσµατα όσον αφορά το περιεχόµενο και τις εφαρµογές που πρέπει να 

προσφέρει η iTV  

• Αναπτύχθηκε το απαιτούµενο λογισµικό για να υποστήριξη των υπηρεσιών 

• Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρονται από την  iTV είναι: 

• ηλεκτρονικός οδηγός προγράµµατος (EPG- Electronic Program Guide) 

• impulse Pay-Per-View (IPPV), η οποία προσφέρει την δυνατότητα στο 

συνδροµητή να αποκτά πρόσβαση σε υπηρεσίες PPV χωρίς να είναι 

απαραίτητο να τηλεφωνεί στον παροχέα των υπηρεσιών  

• VoD  

• Walled Gardens 

• Αλληλεπιδραστικά παιχνίδια 

• Τηλε-εµπόριο (tcommerce) 

• πληροφορίες και ειδήσεις 

• λειτουργίες ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), µε τις οποίες οι 

συνδροµητές έχουν την δυνατότητα να δέχονται email στη συσκευή της 

τηλεόρασης, και πρόσβαση στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες µέσω της 

συσκευής της τηλεόρασης 

• πρόσβαση στο διαδίκτυο από την συσκευή της τηλεόρασης µέσω 

δορυφορικής πλατφόρµας ψηφιακής τηλεόρασης (DTV) 

• αλληλεπιδραστικά κανάλια  

• ψηφιακό teletext 

• αλληλεπιδραστική διαφήµιση 

  

Αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων δηµιουργούνται για ειδικές 

περιπτώσεις, όπως ο Γύρος της Γαλλίας ή το τουρνουά Ρολάν Γκαρός.  



 28

2.2.1 Βίντεο-ζήτηση (VoD)  

 

    Είναι γεγονός ότι σήµερα σχεδόν κάθε σπίτι διαθέτει µια τηλεόραση. Είναι µια 

πολύ απλή στη χρήση της συσκευή, η οποία προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα 

να επιλέξουν από ένα πλήθος από µη συνδροµητικά διαθέσιµα κανάλια. Η καλωδιακή 

τηλεόραση (CATV) επιτρέπει την επιλογή προγραµµάτων από ένα µεγαλύτερο 

αριθµό καναλιών. Από την άλλη πλευρά τα καταστήµατα ενοικίασης ταινιών σε 

συνδυασµό µε τις συσκευές βίντεο (VCR) επιτρέπουν στους χρήστες να 

παρακολουθούν τις ταινίες που επιθυµούν. Αφού βρουν τις ταινίες και τις 

ενοικιάσουν µπορούν να τις παρακολουθήσουν όσες φορές θέλουν, να εφαρµόσουν 

λειτουργίες όπως play, pause, forward, slow-motion όποια ώρα της ηµέρας, στο σπίτι 

τους απλώς µε το πάτηµα των κουµπιών του τηλεχειριστήριο του VCR. Η βίντεο-

ζήτηση απευθύνεται στους χρήστες που µέχρι τώρα για να παρακολουθήσουν την 

ταινία που επιθυµούσαν ήταν υποχρεωµένοι να πάνε στο κατάστηµα ενοικίασης 

ταινιών και να τη βρουν. Σε αντικατάσταση αυτής της διαδικασίας θα µπορούν από 

την άνεση του σπιτιού τους µε το τηλεκοντρόλ να επιλέξουν την ταινία που 

επιθυµούν. Πιο συγκεκριµένα µε τον όρο βίντεο-ζήτηση εννοούµε ένα 

αλληλεπιδραστικό σύστηµα πολυµέσων που παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να 

επιλέξει και να παρακολουθήσει ταινίες κάνοντας χρήση της δικτυακής υποδοµής. 

Επιτρέπει στο χρήστη να έχει στη διάθεσή του εύκολα και γρήγορα µία µεγάλη 

ποικιλία από αρχεία βίντεο, τα οποία µπορούν να µεταφερθούν και να αναπαραχθούν 

τοπικά . 

     Η ιδέα της βίντεο-ζήτησης εφαρµόσθηκε αρχικά σε ξενοδοχεία όπου η τηλεόραση 

κάθε δωµατίου είναι ενωµένη µε µια συλλογή βιντεοταινιών από τις οποίες µέσω του 

τηλεχειριστηρίου ο χρήστης µπορεί να επιλέξει ποια θέλει να παρακολουθήσει. Την 

ταινία που επιλέγει θα µπορούν να την παρακολουθήσουν µόνο όσοι βρίσκονταν στο 

δωµάτιο και άλλα δωµάτια δεν λαµβάνουν το σήµα. Ο λόγος για τον οποίο η 

εφαρµογή του VoD σε πλατιά βάση καθυστερεί, είναι οι πολύ µεγάλες απαιτήσεις του 

δικτύου σε εύρος ζώνης για να λειτουργήσει µε ικανοποιητική ποιότητα κάτι που 

είναι σχεδόν αδύνατο µε την υπάρχουσα υποδοµή, για αυτό απαιτούνται µεγάλες 

επενδύσεις σε δίκτυα διανοµής µεγαλύτερου εύρους από τα υπάρχοντα. Συνεπώς η 

υλοποίηση ενός συστήµατος VoD αποτελεί µια επένδυση µεγάλη και ταυτόχρονα 

µακροπρόθεσµη, η οποία µπορεί να αποσβεστεί µόνο στην περίπτωση της εµπορικής 

επιτυχίας. Η εµπορική επιτυχία µε την σειρά της όµως σχετίζεται άµεσα µε τα θέµατα 
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ασφαλείας. Είναι λοιπόν λογικό ότι για να µπορέσει να αντεπεξέλθει στον 

συναγωνισµό της αγοράς ένα σύστηµα VoD θα πρέπει να εξασφαλίζει µερικές 

βασικές απαιτήσεις ασφαλείας όπως να µην είναι δυνατή η αποθήκευση των ταινιών 

σε µη εξουσιοδοτηµένες από τον παροχέα συσκευές έτσι ώστε να αποφεύγεται το 

ενδεχόµενο αντιγραφής των ταινιών που θα έχουν έως συνέπεια την απώλεια εσόδων.  

Οι εφαρµογές VoD µπορούν να ταξινοµηθούν µε βάση το ποσοστό αλληλεπίδρασης 

που επιτρέπουν: 

• Quasi Video-on-Demand (Q-VoD): οι χρήστες χωρίζονται σε οµάδες µε βάση 

ένα κατώφλι ενδιαφέροντος. Ένας χρήστης µέσω της επιλογής µιας άλλης οµάδας 

µπορεί να ελέγξει τι πρόγραµµα θα παρακολουθήσει.  

• Near Video-on-Demand (N-VoD): εφαρµογή όπου λειτουργίες όπως forward και 

reverse εξοµοιώνονται µε µεταβάσεις σε διακριτά χρονικά διαστήµατα (περίπου 

κάθε 5 λεπτά). Αυτή η δυνατότητα παρέχεται µε την επανεκποµπή του ίδιου 

προγράµµατος σε τακτά χρονικά διαστήµατα από διάφορα κανάλια.  

• True Video-on-Demand (T-VoD): εφαρµογή στην οποία ο χρήστης έχει γενικά 

τον απόλυτο έλεγχο πάνω στην παρουσίαση του προγράµµατος µε την 

προϋπόθεση ότι το ίδιο πρόγραµµα δεν απαιτηθεί από άλλον χρήστη την ίδια 

στιγµή. ∆ηλαδή παρέχεται στο χρήστη πραγµατικού χρόνου αναµετάδοση της 

επιλεγµένης πληροφορίας. Στην εφαρµογή αυτή απαιτείται µόνο ένα κανάλι ανά 

χρήστη και όχι πολλαπλά όπως στην N-VOD.  

• Interactive Video-on-Demand: εφαρµογή στην οποία ο χρήστης µπορεί 

επιπλέον να επιλέξει λειτουργίες όπως προώθηση (forward), αναστροφή (reverse 

play), πάγωµα (freeze), τυχαία θέση (random positioning), κλπ. ∆ηλαδή οι 

λειτουργίες ενός T-VoD συστήµατος εξοµοιώνουν ολοκληρωτικά ένα VCR. Για 

την περίπτωση αυτή απαιτείται η ύπαρξη πάλι ενός µόνο καναλιού το οποίο 

πρέπει να είναι αφιερωµένο στον χρήστη ακόµα και αν το ίδιο πρόγραµµα 

απαιτηθεί από άλλους ταυτόχρονα. Η υπηρεσία αυτή παρέχει τις περισσότερες 

δυνατότητες στο χρήστη, έχει όµως και τις περισσότερες απαιτήσεις σε εύρος 

ζώνης.  

      Σε ότι αφορά τους διαχειριστές του δικτύου το VoD δίνει την δυνατότητα να 

εξάγουν καλύτερα συµπεράσµατα για τις προτιµήσεις των χρηστών βάση των ταινιών 

που επιλέγουν να δουν. 
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2.2.2 Walled Garden 

 

     Η πιο απλή µέθοδος για δηµιουργία interactive τηλεόρασης είναι να 

δηµιουργήσουµε µια σειρά από ιστοσελίδες ή σελίδες παρόµοιου περιεχοµένου στις 

οποίες ο παροχέας υπηρεσιών να προσφέρει πρόσβαση στους χρήστες 

χρησιµοποιώντας το κουτί επί-τηλεόραση. Το περιεχόµενο των σελίδων είναι 

σχεδιασµένο ειδικά για παρουσίαση σε τηλεόραση γι’ αυτό µε αυτή την µέθοδο δεν 

έχουµε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι χρήστες θα µπορούν να κινούνται σ’ αυτές µε 

την χρήση ενός τηλεχειριστηρίου. Περιορίζοντας το αριθµό των ιστοσελίδων στις 

οποίες µπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης, οι παροχείς υπηρεσιών ελπίζουν ότι η 

δυνατότητα αυτή θα τύχει µεγαλύτερης εκτίµησης.  

 

2.2.3 Αλληλεπιδραστικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια  

 

     Ο ”πατέρας” των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (arcades video games) ήταν ο Nolan 

Bushnell ο οποίος το 1972 ίδρυσε την Atari, µια εταιρία που έφερε την επανάσταση 

στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αρχικά µε το Pong (µια εκδοχή ηλεκτρονικού τένις). ∆ύο 

χρόνια αργότερα η Atari βγάζει στην αγορά µια οικιακή έκδοση του Pong 

δηµιουργώντας ταυτόχρονα µια νέα αγορά: αυτή των οικιακών ηλεκτρονικών. Το 

σύστηµα αποτελείτο από µια µονάδα που ενωνόταν µε την τηλεόραση και επέτρεπε 

στο χρήστη µε ένα χειριστήριο να αλληλεπιδρά µε το παιχνίδι. Η ιδέα να 

αλληλεπιδρά µε την τηλεόραση και όχι απλά να την παρακολουθεί κίνησε τροµερό 

ενδιαφέρον από τους καταναλωτές. 

    Σήµερα προσφέρονται αλληλεπιδραστικά παιχνίδια (interactive games) 

συµπεριλαµβανοµένων καναλιών για downloading λογισµικού και παιχνιδιών. Απλά 

παιχνίδια είναι ήδη εγκατεστηµένα στη συσκευή της τηλεόρασης και είναι 

προσβάσιµα από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ενώ οι συνδροµητές έχουν την 

δυνατότητα να παίζουν εναντίον άλλων συνδροµητών για να κερδίσουν δώρα  

 

2.2.4 Τηλεεµπόριο 

      

      Το ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) είναι προϊόν της προσπάθειας των 

εταιριών να µειώσουν το κόστος τους, να αυξήσουν τα κέρδη τους, να µειώσουν την 

τιµή των προϊόντων τους και να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση απευθυνόµενοι 
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σε οµάδες καταναλωτών που θέλουν να κερδίσουν χρόνο κάνοντας τις συναλλαγές 

τους ηλεκτρονικά. 

      Το τηλεεµπόριο (tcommerce) είναι στην ουσία ένα κοµµάτι του ηλεκτρονικού 

εµπορίου το οποίο µας δίνει την δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών µέσω της 

τηλεόρασης µας. Για την υλοποίηση του  χρησιµοποιούµε την iTV σαν πλατφόρµα, η 

οποία στο άµεσο µέλλον προβλέπεται να έχει µια τεράστια ζήτηση από τους 

καταναλωτές.  

      Σήµερα η iTV προσφέρει πραγµατικές αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες προώθησης 

προϊόντων, υπηρεσίες που επιτρέπουν την συναλλαγή µε πρόσβαση µέσω της 

συσκευής της τηλεόρασης, υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την πώληση ειδών 

πολιτισµού, όπως βιβλία, δίσκούς, βιντεοκασέτες, και συνδροµές σε υπηρεσίες για 

κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον προσφέρονται δυνατότητες όπως η παραγγελία 

φαγητού.      

       Τέλος, παρέχεται και η υπηρεσία του TV-Banking, δηλαδή αλληλεπιδραστικές 

τραπεζικές και χρηµατιστηριακές συναλλαγές µε τράπεζες και χρηµατιστηριακά 

γραφεία που έχουν συνεργασία µε την εταιρεία που προσφέρει την αλληλεπιδραστική 

τηλεόραση.   

 
2.2.5 Αλληλεπιδραστικά κανάλια 

 

       Τα κανάλια αυτά περιλαµβάνουν δελτία καιρού και αλληλεπιδραστικές 

υπηρεσίες για εκµάθηση γλώσσας, τέχνη, ταξίδια, ωροσκόπιο, αγορές και 

πληροφορίες για διασκέδαση, όπως πρόγραµµα κινηµατογράφων, κριτική βιβλίων και 

δίσκων και online κράτηση εισιτηρίων για κινηµατογράφο, θέατρο, συναυλίες, 

πληροφορίες για τοπικά και πολιτιστικά γεγονότα  

 

2.2.6 Πρόσβαση στο διαδίκτυο  

 

     Η σύνδεση ευρείας ζώνης δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να είναι έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο µε πολύ ψηλές ταχύτητες αυτό έχει σαν άµεση συνέπεια ο 

χρόνος αντίδρασης στο κατέβασµα ιστοσελίδων και αρχείων να είναι πολύ µικρός. 
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2.3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  
 

  Η ανάπτυξη της τηλεόρασης ξεκίνησε επίσηµα το 1884 όταν ο Γερµανός Paul 

Gottlieb Nipkow πατεντάρισε το µηχανικό του σύστηµα τηλεόρασης. Αρκετοί άλλοι, 

Ευρωπαίοι και Αµερικάνοι, οι οποίοι συνεχώς βελτίωναν το σύστηµα του Nipkow 

µπορούν να θεωρηθούν οι πρωτοπόροι. 

     Η µετάδοση τηλεοπτικού σήµατος ξεκίνησε στην Ευρώπη το 1936, µε την 

εισαγωγή των ηλεκτρονικών συστηµάτων, και ακολούθησε η Αµερική και αργότερα 

η Ιαπωνία. 

     Αν και οι πρώτες προτάσεις για έγχρωµη τηλεόραση χρονολογούνται από το 1904 

στη Γερµανία, ήταν οι Η.Π.Α. η πρώτη χώρα µε δηµόσια έγχρωµη τηλεόραση το 

1954 χρησιµοποιώντας το πρότυπο NTSC µε 525 γραµµές και χρησιµοποιώντας 

µέθοδο υποδειγµατοληψίας  interlacing στα 60 Hz. Το ίδιο πρότυπο υιοθέτησε και η 

Ιαπωνία η οποία ξεκίνησε την δηµόσια µετάδοση έξι χρόνια αργότερα. Στην Ευρώπη, 

η δηµόσια µετάδοση ξεκίνησε το 1967 µε την χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων 

SECAM και PAL. 

 
2.3.1 HDTV 

      
     Ο όρος HDTV (Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας) χρονολογείται από την εποχή 

των πρώτων µηχανικών συστηµάτων τηλεόρασης. Χρησιµοποιούταν για την 

περιγραφή ενός ιδεατού συστήµατος ή ενός συστήµατος το οποίο δεν είχε ακόµα 

εφευρεθεί. Ένα σηµαντικό στοιχείο σε αυτό το θέµα είναι ο αριθµός των γραµµών 

που χρησιµοποιούνται στην αναπαράσταση της εικόνας. Ο J.L. Baird ονόµασε το 

µηχανικό του σύστηµα µε 30 γραµµές Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας. Σήµερα, η 

χρήση του όρου HDTV έχει σταθεροποιηθεί, µε τα σηµερινά συστήµατα να 

χρησιµοποιούν περίπου 1000 γραµµές. 
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2.3.2 Ψηφιακή τηλεόραση  

 
      Η πρωτοβουλία της Οµοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των Η.Π.Α. 

(Federal Communication Commission-FCC), το 1987, αφορούσε ένα πρότυπο για 

επίγεια µετάδοση σήµατος  Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας και οδήγησε σε 21 

προτάσεις. Οι περισσότερες από αυτές δεν ήταν συµβατές µε το πρότυπο NTSC και 

δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις του συστήµατος Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας. 

Έτσι, το 1992, έµειναν µόνο 4 προτάσεις. Μια από αυτές, που είχε υποβληθεί από την 

General Instruments την 1η Ιουλίου 1990 αφορούσε ένα εντελώς ψηφιακό σύστηµα 

Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας. Όµως, η Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών 

υποχρέωσε το σύνολο της βιοµηχανίας να συµφωνήσει σε µια και µοναδική πρόταση.  

Συνέπεια αυτού, ήταν ο σχηµατισµός της Μεγάλης Συµµαχίας (Grand Alliance), το 

Μάιο του 1993, από την General Instruments και τρεις άλλες κοινοπραξίες που είχαν 

προτείνει ψηφιακά συστήµατα – ΑΤ&Τ/Zenith, DSRC/Philips/Thomson και ΜΙΤ. 

Σκοπός της ήταν η ανάπτυξη ενός προτύπου για ψηφιακή επίγεια µετάδοση. 

Παράλληλα µε αυτό το πρότυπο, ανέπτυξε και ένα ακόµα, για µετάδοση µέσω των 

δικτύων CATV και είναι γνωστό σαν σύστηµα GA HDTV. 

     Στην Σκανδιναβία, αντιδρώντας στις εξελίξεις στην Αµερική, ξεκίνησε το 1991 το 

πρόγραµµα HD DIVINE για να αναπτύξει ένα πρότυπο για ψηφιακή επίγεια 

µετάδοση. Επίσης, η Σουηδική τηλεόραση είχε την ιδέα για µια πανευρωπαϊκή 

πλατφόρµα µε σκοπό να αναπτύξει ψηφιακή επίγεια µετάδοση. Εκείνη την περίοδο 

στη Γερµανία λάµβαναν χώρα συζητήσεις σχετικά µε µια µελέτη για τις τρέχουσες 

τεχνολογίες στην τηλεόραση καθώς και για τις εναλλακτικές λύσεις για την ανάπτυξη 

της τηλεόρασης στην Ευρώπη. Προς το τέλος του 1991, η Γερµανική κυβέρνηση 

αναγνώρισε τη στρατηγική σηµασία της DTV (Digital Television-Ψηφιακή 

Τηλεόραση). Για αυτό το λόγο, προσκάλεσε τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισµούς, 

τους κατασκευαστές και τις αρχές στον τοµέα των ραδιοεπικοινωνιών σε συνάντηση 

που οδήγησε στο σχηµατισµό του European Launching Group (ELG) την άνοιξη του 

1992 ενώ περίπου ένα χρόνο µετά, στις 10 Σεπτεµβρίου 1993, η ELG διευρύνθηκε, 

και 84 ευρωπαίοι κατασκευαστές, τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί και ρυθµιστικές 

αρχές σχηµάτισαν το European DVB Project. 

     Όµως, η ευρωπαϊκή αγορά απαιτούσε µάλλον περισσότερα κανάλια παρά ένα 

σύστηµα µε καλύτερες επιδόσεις όπως η HDTV. Οι τεχνικές συµπίεσης στα ψηφιακά 
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σήµατα επιτρέπουν δραµατική µείωση του εύρους ζώνης ώστε να δηµιουργηθούν 

περισσότερα κανάλια στο διαθέσιµο εύρος ζώνης. Ένα σήµα HDTV όµως, απαιτεί 

περισσότερο εύρος ζώνης από ένα συνηθισµένο τηλεοπτικό σήµα. Αυτό ισχύει και 

στα ψηφιακά σήµατα. Επιπλέον, η ψηφιακή µετάδοση έχει σαν αποτέλεσµα καλύτερη 

ποιότητα εικόνας. Έτσι, η DVB στοχεύει σε µια συνηθισµένη ψηφιακή τηλεόραση 

ευρείας οθόνης (16:9), παρά σε ψηφιακή HDTV. 

     Η DVB αποφάσισε να υιοθετήσει το πρότυπο MPEG-2 για την κωδικοποίηση 

ήχου και εικόνας, τις πληροφορίες του συστήµατος και την πολυπλεξία. Επιπρόσθετα, 

ανέπτυξε πρότυπα για µετάδοση µέσω δορυφόρου, CATV και άλλα επίγεια δίκτυα. 

Επίσης, όρισε ένα σύστηµα ευρωπαϊκής ψηφιακής conditional access (CA). 

     Η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι µόνο υποστήριξε οικονοµικά την DVB, αλλά, µαζί µε τα 

κράτη µέλη, δηµιούργησε µια Οδηγία για τα τηλεοπτικά πρότυπα. Οι προδιαγραφές 

της DVB, οι οποίες έγιναν πρότυπα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 

Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunications Standards Institute-

ETSI), έγιναν υποχρεωτικές µέσω της Οδηγίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 

την Οδηγία για τα τηλεοπτικά πρότυπα τον Οκτώβριο του 1995. 

     Στις Ηνωµένες Πολιτείες η GA (Grand Alliance) δεν είχε τη δυνατότητα να 

ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες. Για αυτό πρότεινε την ανάπτυξη ενός προτύπου για 

ψηφιακή µετάδοση σήµατος CATV, παρόµοιο µε αυτό της DVB. Επιπλέον, η 

National Association of Broadcasters (NAB) ξεκίνησε µια µελέτη για την χρήση των 

Ευρωπαϊκών προτύπων για ψηφιακή επίγεια µετάδοση. Η DirecTV εκτόξευσε τον 

πρώτο δορυφόρο για ψηφιακή µετάδοση στις Ηνωµένες Πολιτείες τον Ιούνιο του 

1994, ενώ στην Ευρώπη το Γαλλικό Canal Satellite εκτόξευσε τον πρώτο δορυφόρο 

για ψηφιακή τηλεόραση τον Απρίλιο του 1996. 

     Η Ιαπωνία, για να επωφεληθεί πλήρως την επιτυχία του προτύπου MUSE, 

ξεκίνησε επίσηµα την ανάπτυξη της Ψηφιακής Τηλεόρασης (DTV) το καλοκαίρι του 

1994. Ιδρύθηκε το Γραφείο Ανάπτυξης Ψηφιακής Μετάδοσης (Digital Broadcasting 

Development Office) από το Υπουργείο Ταχυδροµείων και Τηλεπικοινωνιών 

(Ministry of Post and Telecommunications-MPT) για τον συντονισµό της ανάπτυξης 

της Ψηφιακής Τηλεόρασης. Μέχρι εκείνη τη στιγµή, τα Ευρωπαϊκά παραρτήµατα 

πολλών Γιαπωνέζικων εταιρειών είχαν ήδη πάρει µέρος στο σχέδιο DVB. Η 

PerfecTV, τον Οκτώβριο του 1996, ξεκίνησε την πρώτη δηµόσια ψηφιακή 

δορυφορική µετάδοση στην Ιαπωνία. 
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      Η Ψηφιακή Τηλεόραση προσέφερε νέους τύπους υπηρεσιών. Σε ορισµένες 

χώρες το τηλεοπτικό πρόγραµµα έγινε κατά κάποιο τρόπο πλουσιότερο και µε 

µεγαλύτερη ποικιλία. Αν και οι ταινίες και τα σπορ θεωρούνται ως οι κυριότεροι 

πόλοι έλξης, δηµιουργούνται νέα προγράµµατα που πολλές φορές προσφέρονται 

αποκλειστικά από την Ψηφιακή Τηλεόραση χάρη στην ψηφιακή µετάδοση.  

 Σύµφωνα µε το Screen Digest, εάν δεν λάβουµε υπόψη τα κανάλια για ταινίες 

και αθλητισµό, έχουν δηµιουργηθεί πάνω από 280 νέα θεµατικά κανάλια στην 

Ευρώπη από το 1996. Αυτά τα νέα κανάλια καλύπτουν θέµατα όπως ταξίδια, µόδα ή 

ακόµα µεταδίδουν ειδήσεις όλο το 24ωρο. Επιπλέον, ο αυξηµένος αριθµός 

τηλεοπτικών καναλιών επέτρεψε ένα νέο πρωτοποριακό τηλεοπτικό 

προγραµµατισµό, όπως η MUTV (Manchester United TV), το πρώτο κανάλι 

παγκοσµίως εντελώς αφιερωµένο σε ποδοσφαιρικό σύλλογο, ενώ αξιοσηµείωτη ήταν 

και η αύξηση των καναλιών για αγορές (shopping channels) καθώς και των καναλιών 

ψυχαγωγίας (όπως το History channel και οι κωµικές σειρές).  

 Το σηµαντικότερο πακέτο υπηρεσιών που προσφέρει η Ψηφιακή Τηλεόραση 

είναι οι υπηρεσίες PPV (Pay-per-View), οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν  

• ταινίες  

• ποδοσφαιρικούς αγώνες 

•  επαναλήψεις ταινιών ή σειρών 

•  ταινίες για ενήλικες  

•  κάλυψη άλλων γεγονότων ζωντανά, όπως η Φόρµουλα 1. 

Επίσης, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό είναι πως δίνεται η δυνατότητα στον 

πελάτη να επιλέξει, σε πραγµατικό χρόνο, τι επιθυµεί να δει. 

 Εκτός από τα νέα κανάλια που δηµιουργήθηκαν χάρη στην αυξηµένη 

χωρητικότητα που προσφέρεται από την ψηφιακή τεχνολογία, εξερευνούνται 

επιπλέον υπηρεσίες για τους καταναλωτές. Η Αλληλεπιδραστική Τηλεόραση (iTV) 

θεωρείται ζωτικής σηµασίας για την Ψηφιακή Τηλεόραση µε την αυξανόµενη 

σύγκλιση των χώρων της τηλεόρασης και του υπολογιστή. 
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2.4 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ   
 

     Στο St. Louis το 1946 τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο σύστηµα κινητής 

τηλεφωνίας, εγκαταστηµένο σε αυτοκίνητο. Το MTS (Mobile Telephone System) 

λειτουργούσε σε 6 κανάλια των 60KHz στα 150 ΜHz, όµως διαυλική παρεµβολή 

ανάγκασε τους διαχειριστές του δικτύου να κάνουν χρήση µόνο 3 καναλιών. Για να 

µιλήσει ο χρήστης έπρεπε να πατήσει ένα κουµπί το οποίο ενεργοποιούσε το ποµπό 

και απενεργοποιούσε το δέκτη. Τέτοια συστήµατα, γνωστά ως συστήµατα µε 

πλήκτρο οµιλίας, εγκαταστάθηκαν σε διάφορες πόλεις από τα τέλη της δεκαετίας του 

1950. Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα στα ταξί, στα 

αστυνοµικά αυτοκίνητα, από την πυροσβεστική υπηρεσία και κυρίως από υπηρεσίες 

έκτακτης ανάγκης που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ανεξαρτήτως της 

συµφόρησής του. 

     Το 1964 ξεκίνησε την εµπορική λειτουργία το Βελτιωµένο Σύστηµα Κινητής 

Τηλεφωνίας IMTS (Improved Mobile Telephone System) για να αντικαταστήσει το 

MTS. Για να λειτουργήσει το IMΤS χρησιµοποιούσε δύο συχνότητες, µια για 

εκποµπή και µια για λήψη. Σαν αποτέλεσµα, το πλήκτρο οµιλίας ήταν περιττό, καθώς 

η συνοµιλία πλέον ήταν πλήρως αµφίδροµη. Όµως, για να αποκτήσουν πρόσβαση οι 

χρήστες στο σύστηµα έπρεπε να περιµένουν αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Επιπρόσθετα, λόγω της µεγάλης ισχύος του ποµπού, τα γειτονικά συστήµατα έπρεπε 

να απέχουν µεταξύ τους  αρκετά χιλιόµετρα, έτσι ώστε να αποφεύγονται παρεµβολές, 

µειώνοντας έτσι την χωρητικότητα του συστήµατος. Σε γενικές γραµµές, το σύστηµα 

αυτό δεν προσέφερε ικανοποιητικές υπηρεσίες. 

     Η πρώτη λεπτοµερής περιγραφή του συστήµατος κυψελωτής κινητής τηλεφωνίας 

έγινε το 1947 από τον  D.H. Ring. Έθεσε θέµατα σχετικά µε τη επαναχρησιµοποίηση 

συχνότητας σε µικρές περιοχές (τις οποίες ονόµασε κυψέλες) και µε τη χρήση ποµπού 

χαµηλής ισχύος σε κάθε µια από αυτές. Έτσι, κατόρθωσε να αυξήσει την 

χωρητικότητα του συστήµατος. Επίσης έθεσε έναν αριθµό κρίσιµων θεµάτων, όπως 

εκείνο της  διαποµπής. Ωστόσο, έπρεπε να περάσουν 30 χρόνια για να υλοποιηθεί ένα 

τέτοιο σύστηµα. Τα κυψελωτά συστήµατα κινητής τηλεφωνίας πρώτης γενιάς (1G)  

άρχισαν να αναπτύσσονται σε Αµερική, Ευρώπη και Ιαπωνία, κατά τη δεκαετία του 

1980. Τα συστήµατα αυτά ήταν αναλογικά. Όταν έφθασε ο καιρός να 

αντικατασταθούν από κυψελωτά συστήµατα δεύτερης γενιάς (2G), µόνο στην 

Αµερική και στην Ιαπωνία είχαν µια προς τα πίσω συµβατότητα µε τα υπάρχοντα 
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αναλογικά συστήµατα πρώτης γενιάς. Στην Ευρώπη αυτό δεν ήταν δυνατόν, λόγω της 

ύπαρξης 5 διαφορετικών αναλογικών συστηµάτων. Το σύστηµα δεύτερης γενιάς ήταν 

καθαρά ψηφιακό, χωρίς συµβατότητα προς τα πίσω. Αυτό είχε σαν άµεσο 

αποτέλεσµα την απόκτηση ενός σηµαντικού πλεονεκτήµατος  έναντι των 

ανταγωνιστικών συστηµάτων και την  καθιέρωσή του  ως το κύριο παγκόσµιο 

κυψελωτό σύστηµα.  

     Έχει ήδη αρχίσει η αναβάθµιση των δικτύων δεύτερης γενιάς µε συστήµατα τρίτης 

γενιάς (3G). Στόχος τους είναι η παροχή νέων υπηρεσιών πολυµέσων σε χρήστες που 

βρίσκονται σε κίνηση, µέσω σταθερών, ασύρµατων και δορυφορικών δικτύων. Τα 

συστήµατα τρίτης γενιάς είναι το µεγαλεπήβολο σχέδιο για την παροχή παγκόσµιας 

επικοινωνίας µε ολοκληρωµένες υπηρεσίες µετάδοσης φωνής και δεδοµένων, 

εικόνας, γραφικών, βίντεο και, γενικότερα, πληροφορίας µε απαιτήσεις ευρείας 

ζώνης. Παρόλο του αρχικά οι θεωρητικοί ρυθµοί µετάδοσης για τα πρώτα συστήµατα 

τρίτης γενιάς ήταν 2Mbps, στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους παρέχουν 

ταχύτητες µέχρι 384Kbps που θα αυξηθούν µε µελλοντικές επεκτάσεις που ήδη 

σχεδιάζονται.  Φέρνοντας επανάσταση στις υπηρεσίες και στις ταχύτητες µεταφοράς 

δεδοµένων σε σχέση µε αυτές που προσφέρονται από τα σηµερινά υπάρχοντα δίκτυα 

δεύτερης γενιάς (2G).  

     Μολονότι η εµπορική διάθεση της κινητής τηλεφωνίας ξεκίνησε  την δεκαετία του 

1940, έπρεπε να περάσουν 50 χρόνια, δηλαδή κατά την δεκαετία του 1990, έως ότου 

να γνωρίσει µεγάλη εµπορική ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται κυρίως σε δύο βασικούς 

παράγοντες :  

• στην ανεπαρκή τεχνολογία για την υλοποίησή της  

• στους κανονισµούς των διαφόρων κρατών σχετικά µε τη χρήση του 

φάσµατος.  

Η επανάσταση για την κινητή τηλεφωνία έγινε όταν η κατασκευή 

µικροεπεξεργαστών  χαµηλού κόστους έγινε εφικτή και η ψηφιακή µεταγωγή (digital 

switching) δυνατή. Αυτό που στην αρχή έδρασε ανασταλτικά στην ανάπτυξη της 

κινητής τηλεφωνίας, ήταν η λανθασµένη αρχική εκτίµηση που είχε γίνει όσον αφορά 

τη ζήτηση του ραδιοτηλεφώνου και του τελικού κόστους της υπηρεσίας. 

     Οι κυριότερες υπηρεσίες που προσφέρονται από τα υπάρχοντα συστήµατα κινητής 

τηλεφωνίας είναι οι εξής: 
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2.4.1 Η υπηρεσία SMS (Short Message Service) 

 

     Η υπηρεσία SMS είναι µια ασύρµατη υπηρεσία που επιτρέπει την µετάδοση 

δεδοµένων µε µεταγωγή πακέτου χωρίς σύνδεση για µικρές απαιτήσεις κίνησης. 

Μπορεί να µεταδώσει µέχρι 160 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες µεταξύ χρηστών 

κινητών τηλεφώνων που λειτουργούν σε παρόµοια δίκτυα, όπως το DCS 1800 µε και 

το PCS 1900. Η χρήση του SMS ξεκίνησε το 1992, όταν άρχισε την λειτουργία του το 

GSM (Global Standard for Mobiles) στην Ευρώπη, ενώ στην Αµερική άρχισε η 

εµπορική διάθεση του το 1998. Αρχικά το SMS χρησιµοποιήθηκε από τους 

διαχειριστές του δικτύου ως µέσο επικοινωνίας µε τους χρήστες και αυτός είναι και ο 

κυριότερος λόγος της χαµηλής χωρητικότητάς του. Αργότερα χρησιµοποιήθηκε για 

ειδοποίηση των χρηστών ότι έχουν ηχητικό ταχυδροµείο. Ο αριθµός των SMS 

παρουσίασε αξιοσηµείωτη αύξηση, όταν έγινε εφικτή η αποστολή τους από χρήστη 

σε χρήστη Το βασικό πλεονέκτηµα τους είναι ότι προσέφεραν  την δυνατότητα στους 

διαχειριστές του δικτύου κινητής τηλεφωνίας να διαφοροποιηθούν από τους 

ανταγωνιστές τους και να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες πλην εκείνη της 

µετάδοσης φωνής. Το όφελος για τους συνδροµητές είναι αδιαµφισβήτητο: 

δυνατότητα µετάδοσης φωνής και αποστολής µηνυµάτων από µια συσκευή.  

 

2.4.2 Η υπηρεσία ESMS (Enhanced Short Message Service) 

 

     Η υπηρεσία ESMS είναι, όπως δηλώνει και το όνοµα της, µια εµπλουτισµένη 

µορφή του SMS. Η απλή υπηρεσία SMS δουλεύει µόνο όταν αποστολέας και δέκτης 

λειτουργούν πάνω σε παρόµοια δίκτυα, όπως το DCS 1800 µε και το PCS 1900, που 

είναι στην ουσία GSM δίκτυα που λειτουργούν σε διαφορετικές συχνότητες. Ωστόσο, 

µε το ESMS µπορούµε να στείλουµε και να λάβουµε µηνύµατα σε δίκτυα που δεν 

είναι συµβατά µε το δικό µας.  Για παράδειγµα, µπορούµε να στείλουµε ένα µήνυµα 

σε µια ηλεκτρονική διεύθυνση και αντίστροφα.  

     Σε αντίθεση µε το SMS το ESMS δεν περιορίζει τον αριθµό των χαρακτήρων που 

µπορούµε να αποστείλουµε σε 160, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα να γράψουµε 

κείµενο µε περισσότερους χαρακτήρες,  το οποίο µεταδίδεται σε κοµµάτια, µεγέθους  

160 χαρακτήρων το καθένα 
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2.4.3 Η υπηρεσία WAP (Wireless Application Protocol) 
 

     Το WAP ήταν η πρώτη εφαρµογή που έδωσε σε κινητά τερµατικά την δυνατότητα 

πρόσβασης στο διαδίκτυο ενοποιώντας έτσι τις τεχνολογίες αυτές και παρέχοντας ένα 

ενιαίο µοντέλο υπηρεσιών. Παρόλες τις αρχικές πολύ ελπιδοφόρες προβλέψεις 

χρήσης του WAP για επικοινωνία µε το διαδίκτυο από το κινητό τερµατικό, µέχρι 

στιγµής η τεχνολογία αυτή δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει το αρχικά αναµενόµενο 

µερίδιο αγοράς. Οι κυριότεροι λόγοι της περιορισµένης χρήσεως της τεχνολογίας 

αυτής είναι ότι το κόστος πρόσβασης στο διαδίκτυο είναι πολύ µεγαλύτερο σε σχέση 

µε το αντίστοιχο κόστος ενσύρµατης πρόσβασης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το 

WAP υλοποιήθηκε αρχικά χρησιµοποιώντας µεταγωγή κυκλώµατος. Αντί αυτού 

έπρεπε να περιµένουνε πρώτα την έλευση του GPRS ώστε να υλοποιηθεί το WAP µε 

χρήση µεταγωγής πακέτων πράγµα που θα το έκανε πιο φθηνό ώστε να µπορεί να 

γίνει αποδεκτό από τους χρήστες. Επιπλέον δεν είχαν αναπτυχθεί επιπρόσθετες νέες 

υπηρεσίες που θα καθιστούν συµφέρουσα την χρήση του WAP ούτως ώστε οι 

χρήστες να είναι διατεθειµένοι  να επωµισθούν το επιπλέον κόστος και η χρήση του 

είναι αρκετά πολύπλοκη καθώς απαιτεί αρκετές ρυθµίσεις να γίνουν πριν 

αποκτήσουµε πρόσβαση σε µια υπηρεσία  WAP. Για την ώρα, εκτός από συµβατικές 

εφαρµογές διαδικτύου, όπως πλοήγηση και εφαρµογές ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 

είναι πολύ λίγες οι εφαρµογές εκείνες που µπορούν να φανούν ενδιαφέρουσες στον 

τελικό καταναλωτή εκµεταλλευόµενες το βασικό χαρακτηριστικό της ασύρµατης 

επικοινωνίας, δηλαδή τη δυνατότητα κίνησης του χρήστη. Παραδείγµατα τέτοιων 

εφαρµογών είναι ο εντοπισµός θέσης κινητού τερµατικού και η διάθεση πληροφορίας 

σε σχέση µε την τρέχουσα θέση του χρήστη.  
 

2.4.4 Η υπηρεσία GPRS (General Packet Radio Service) 

 

     Η υπηρεσία GPRS (Γενικής Ασύρµατης Υπηρεσίας Μεταγωγής Πακέτου) 

αποτελεί το πρώτο βήµα κατά τη µετάβαση από συστήµατα 2G (δεύτερης γενιάς, 

όπως GSM) σε συστήµατα 3G (τρίτης γενιάς, όπως το σύστηµα WCDMA), ενώ  

επιτρέπει τη µετάδοση δεδοµένων µε ταχύτητες από 9.6Kbits µέχρι 115Kbits. Η 

ταχύτητα αυτή δεν είναι αρκετά γρήγορη ούτως ώστε να υποστηρίξει ζωντανή 

µετάδοση βίντεο, εντούτοις είναι αρκετή για να προωθήσει τη ζήτηση τέτοιου είδους 

υπηρεσιών στηρίζοντας έτσι την ανάπτυξη των δικτύων 3G. Η τεχνολογία αυτή έχει 
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προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να τηλεφωνούν και παράλληλα να 

µεταδίδουν δεδοµένα  (για παράδειγµα µπορούµε να µιλάµε στο τηλέφωνο και 

ταυτόχρονα να λαµβάνουµε email). Το κύριο πλεονέκτηµα του GPRS είναι ότι 

δεσµεύει φάσµα µόνο όταν έχει δεδοµένα για αποστολή και παρόλο που ο χρήστης 

είναι συνέχεια συνδεδεµένος δεν χρεώνεται για το χρόνο σύνδεσης αλλά για τον όγκο 

των δεδοµένων που λαµβάνει ή µεταδίδει. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα 

µετάδοσης ενός πακέτου IP (που χρησιµοποιείται κυρίως στο διαδίκτυο) µέσω του 

δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

 

2.4.5 Η υπηρεσία MMS (Multimedia messaging service) 

 

     Το MMS προέκυψε από την ανάγκη των διαχειριστών δικτύων να εκµεταλλευτούν 

τις τεράστιες επενδύσεις που είχαν κάνει για αναβάθµιση των δικτύων τους και να 

εκµεταλλευτούν νέες αυξηµένες δυνατότητες µετάδοσης δεδοµένων βοηθώντας τους 

έτσι να συνεχίσουν την αύξηση των εσόδων τους και από υπηρεσίες πέραν της φωνής 

στον δρόµο που άνοιξε το SMS. Αρχικά το MMS είχε σχεδιαστεί για να λειτουργήσει 

πάνω από δίκτυα 3G άλλα υλοποιήθηκε και στα δίκτυα 2.5G (GPRS). Το MMS δίνει 

την δυνατότητα τους χρήστες να διευρύνουν την προσωπική διασύνδεση µε τους 

άλλους χρήστες επιτρέποντας την αποστολή κειµένου, ήχου, φωτογραφιών και 

κοµµάτια βίντεο. Ακόµη είναι δυνατή η αποστολή ενός MMS από ένα κινητό σε µια 

ηλεκτρονική διεύθυνσης. Το µέσο µέγεθός ενός MMS είναι για την ώρα 30,000 bytes 

και αργότερα θα φθάσει τα 100,000 bytes τεράστια διαφορά σε σχέση µε το SMS που 

µεταδίδει κατά µέσο όρο περίπου 140 bytes.  

 

2.4.6 Η υπηρεσία i-mode 

 

     Το i-mode είναι µια υπηρεσία παροχής πληροφοριών και διασκέδασής τέθηκε σε 

λειτουργία για πρώτη φορά το 1999 στην Ιαπωνία από ΝΤΤ DoCoMo λόγω της 

µεγάλης ανταπόκριση που βρήκε εκεί υιοθετήθηκε και από πολλές άλλες εταιρίες από 

διάφορες χώρες οι οποίες άρχισαν να την προσφέρουν. Με αυτήν ο χρήστης δεν έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά έχει εύκολη πρόσβαση σε  πληροφορίες όπως καιρός, 

ωροσκόπιο και άλλες επίσης εξειδικευµένες υπηρεσίες όπως email, τραπεζικές 

συναλλαγές, κρατήσεις εισιτηρίων, online αγορές και πολλές άλλες σε σελίδες που 

δηµιουργούνται από διάφορες εταιρίες µε την υποστήριξη της NTT DoCoMo. Εδώ η 
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χρέωση δεν εξαρτάται από το χρόνο που είµαστε συνδεδεµένοι αλλά από τον όγκο 

των δεδοµένων που µεταδίδεται. Παρόλο που το i-mode δουλεύει µε ταχύτητα των 

9600 bps όµως σε αντίθεση µε το WAP το i-mode χρησιµοποιεί µετάδοση πακέτων 

αυτό κάνει την υπηρεσία να προσφέρεται σε προσιτές για τους καταναλωτές τιµές. Οι 

σελίδες είναι γραµµένες µε µια ‘lite’ έκδοση της HTML. Αυτό δίνει ένα ακόµη 

πλεονέκτηµα έναντι του WAP που χρησιµοποιεί off-beat WML (wireless markup 

language). Το κλειδί της επιτυχίας είναι η διατήρηση του κόστους των συνδροµών 

στις διάφορες υπηρεσίες χαµηλό έτσι ώστε να ενθαρρύνονται οι χρήστες να τις 

χρησιµοποιούν και να δηµιουργούν κίνηση (πακέτα) η οποία δηµιουργεί κέρδη για 

την εταιρία.  

 

2.4.7 Φωνοκιβώτιο (Voice Mail) 

 

     Το φωνοκιβώτιο είναι µια αυτοµατοποιηµένη υπηρεσία απαντήσεως κλήσεων η 

οποία ενεργοποιείται όταν για κάποιο λόγο το κινητό τερµατικό δεν είναι 

ενεργοποιηµένο ή είναι εκτός περιοχής κάλυψης. Όταν ενεργοποιηθεί ακούµε ένα 

εισαγωγικό µήνυµα που άφησε ο χρήστης και ακολούθως αφήνουµε το φωνητικό µας 

µήνυµα. Όταν το κινητό ενεργοποιηθεί πάλι τότε ενηµερώνεται ο χρήστης ότι έχει 

φωνητικό µήνυµα.  

 

2.4.8 Bιντεοταχυδροµείο (video mail) 

 

     Η πρώτη εφαρµογή αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αναπτύχθηκε από τον 

Ray Tomlinson το 1971 για το ARPANET και αποτελείτο από δύο προγράµµατα το 

SNDMSG για αποστολή του ηλεκτρονικού γράµµατος και το READMAIL για 

ανάγνωση του ηλεκτρονικού γράµµατος. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις δεκαετίες 

που ακολούθησαν καθιερώθηκε σαν µια από τις πιο δηµοφιλής εφαρµογές στο 

διαδίκτυο. Είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να µην απαιτεί µεγάλο εύρος ζώνης, µια φυσική 

εξέλιξη του ηλεκτρονικού ταχυδροµείο µε την αύξηση του διαθέσιµου προς τους 

χρήστες εύρους ζώνης είναι και το βίντεο ταχυδροµείο. Με το βίντεοταχυδροµείο θα 

έχουµε την δυνατότητα εκτός από το απλά να επικοινωνούµε µε κάποιον άλλο 

χρήστη µέσω γραπτού µηνύµατος την ευκαιρία για µια πιο οικία και προσωπική 

επαφή καθώς θα έχουµε την δυνατότητα να βλέπουµε και να ακούµε τον αποστολέα. 
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2.5 ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ  
 

     Το ψηφιακό ραδιόφωνο (DAB) υπόσχεται να φέρει τη µεγαλύτερη αλλαγή στο 

χώρο του ραδιόφωνου και να το εισάγει στην εποχή των πολυµέσων. Παρέχει στους 

χρήστες σήµα χωρίς παρεµβολές, υψηλής ποιότητα ήχο, µετάδοση δεδοµένων και 

δυνατότητα για πολλές πιθανές µελλοντικές υπηρεσίες. Η ανάγκη για δηµιουργία του 

DAB προέκυψε από το γεγονός ότι το υπάρχον φάσµα το οποίο έχει εκχωρηθεί για 

ραδιοφωνικές εκποµπές είναι ήδη κορεσµένο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση 

της ποιότητας του λαµβανόµενου ραδιοφωνικού σήµατος. Επίσης λόγω της µεγάλης 

συµφόρησης των πολλών ραδιοσταθµών στο περιορισµένο διαθέσιµο φάσµα δεν 

υπάρχει προοπτική για παροχή νέων ραδιοφωνικών υπηρεσιών.  

      Το DAB µπορεί να λειτουργήσει οπουδήποτε στην περιοχή των 30MHz – 3 GHz. 

Αυτό το καθιστά κατάλληλο για επίγεια εκποµπή, για δορυφορική και για µικτή 

εκποµπή διότι το δορυφορικό σήµα έχει τη ίδια κωδικοποίηση όπως και το επίγειο 

και χρησιµοποιεί τους ίδιους δέκτες. Η άνω περιοχή των συχνοτήτων είναι 

κατάλληλη για δορυφορική µετάδοση σήµατος και οι συχνότητες από 1452 – 

1492MHz (L-Band) έχουν δεσµευτεί διεθνώς από το 1992 για αυτή. Τα προγενέστερα 

του DAB συστήµατα δορυφορικής µετάδοσης ραδιοφωνικού σήµατος όπως το ADR 

(Astra Digital Radio) και DSR (Digital Satellite Radio) χρειάζονταν δορυφορικό 

πιάτο µεγάλων διαστάσεων για λήψη. Επίσης τα συστήµατα αυτά λειτουργούσαν 

µόνο για σταθερούς δέκτες και δεν ήταν δυνατή η λήψη από κινούµενους δεκτές 

όπως ραδιόφωνο µέσα σε αυτοκίνητο. Οι κάτω περιοχές συχνοτήτων είναι 

καταλληλότερες για επίγεια µετάδοση και η περιοχές συχνοτήτων 87MHz-108MHz 

(Band II) και 174MHz-240MHz (Band III) θα χρησιµοποιηθούν για αυτή. Η λήψη 

ραδιοφωνικών σηµάτων µε διαµόρφωση FM είχε σχεδιαστεί να γίνεται από 

ακίνητους δέκτες. Γι’ αυτό στην περίπτωση λήψης από κινητούς δέκτες και δέκτες σε 

αστικές περιοχές µε υψηλό συντελεστή δόµησης η ποιότητα του ήχου που 

λαµβάνουµε δεν είναι ικανοποιητική, λόγω της πολλαπλής διάδοσης τους σήµατος 

και των απωλειών λόγω σκέδασης, ενώ στα AM συστήµατα η ποιότητα του ήχου 

επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Συνεπώς λόγω των 

προβληµάτων αξιόπιστης και ποιοτικής µετάδοσης ραδιοφωνικών υπηρεσιών µε 

FM/AM διαµόρφωση δεν µπορούν να προσφέρθούν ραδιοφωνικές υπηρεσίες µε 

αξιόπιστη και µε σταθερή ποιότητα.  
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     Το DAB είναι ένα ραδιοφωνικό σύστηµα το οποίο σχεδιάστηκε για αντιµετωπίσει 

τα πιο πάνω προβλήµατα και να δώσει ταυτόχρονα την δυνατότητα για να 

προσφερθούν νέες υπηρεσίες. Κάποια επιπλέον πλεονεκτήµατα του DAB σε σχέση 

µε τα αναλογικά (AM/FM) είναι: 

• Απαιτεί λιγότερο φάσµα για εκποµπή ιδίου αριθµού ραδιοσταθµών 

πράγµα που σηµαίνει ότι θα είναι δυνατή η εκποµπή τριπλάσιου περίπου 

αριθµού ραδιοσταθµών στο ίδιο φάσµα. 

• Καθώς οι τεχνικές κωδικοποίησης του ήχου βελτιώνονται, µια περαιτέρω 

αύξηση των προσφερόµενων υπηρεσιών θα είναι δυνατή χωρίς να 

επιβαρυνθεί η ποιότητα των υπάρχουσες υπηρεσίες.  

• Προσφέρει καλύτερη λήψη σε κινητούς δέκτες από ότι το FM σύστηµα. 

• ∆εν υπάρχει ανάγκη για ψάξιµο καναλιών διότι µας παρέχεται µια λίστα 

µε τους σταθµούς που λαµβάνει ο δέκτης από την οποία επιλέγουµε αυτόν 

που θέλουµε να ακούσουµε. 

• ∆υνατότητα µετάδοσης πολύ περισσότερων δεδοµένων από ότι το RDS 

µε FM διαµόρφωση. 

• Με το δορυφορικό DAB µπορούµε να καλύψουµε πολύ µεγαλύτερες 

εκτάσεις σε σχέση µε το επίγειο το όποιο για κάλυψη της ίδια περιοχής θα 

απαιτούσε πολύ περισσότερούς αναµεταδότες. 

     Οι λειτουργίες του DAB (Eureka 147) χωρίζονται ως εξής : µετάδοση ήχου, PAD 

(Programmed Associated Data), CA (Conditional Information) και SI (Service 

Information). Στην υπηρεσία µετάδοσης ήχου µπορούµε να ρυθµίσουµε εµείς την 

ποιότητα του ήχου που λαµβάνουµε από 8kbits/s µέχρι 384kbits/s. Οι υπηρεσίες PAD 

είναι δεδοµένα που συσχετίζονται άµεσα µε το ηχητικό πρόγραµµά που εκπέµπει ο 

σταθµός όπως οι στίχοι του τραγουδιού, τίτλος προγράµµατος και άλλα µε κείµενο 

και γραφικά. Οι υπηρεσίες CA απευθύνονται σε χρήστες που για να έχουν πρόσβαση 

σε αυτές πρέπει να γίνει συνδροµητής. 

     Επίσης πολύ σηµαντικό είναι το γεγονός ότι το DAB είναι συµβατό µε όλες τις 

τεχνολογίες ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας όπως το GSM, 2.5G και 3G (UMTS). 

Ενσωµατώνοντας το ψηφιακό ραδιόφωνο DAB στα κινητά τηλέφωνα θα δώσει την 

δυνατότητα στους χρήστες να χρησιµοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο έως κανάλι 

επιστροφής. Το κανάλι επιστροφής θα δώσει την δυνατότητα στον καταναλωτή όχι 

απλά να λαµβάνει πληροφορίες µέσω του DAB αλλά και να αναζητά περισσότερες 
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πληροφορίες οι οποίες θα αποστέλλονται µόνο σε αυτόν. Η δύναµη του DAB 

συνίσταται στην δυνατότητα που έχει να αποστέλλει πληροφορίες σε ένα µεγάλο 

αριθµό συσκευών ταυτόχρονα, ενώ η δύναµη του 3G είναι στην µετάδοση 

πληροφοριών από σηµείο σε σηµείο. Συνδυάζοντας τις δύο αυτές τεχνολογίες ο 

καταναλωτής µπορεί να λαµβάνει γενικές πληροφορίες µέσω του DAB και 

χρησιµοποιώντας το κανάλι επιστροφής το κινητού να ζητάει συγκεκριµένες 

επιπρόσθετες πληροφορίες. 

     Για να γίνει όµως αποδεκτό το DAB από τους καταναλωτές έπρεπε οι δέκτες να 

είναι διαθέσιµοι σε χαµηλές τιµές. Αυτό έγινε εφικτό µε την ανάπτυξη 

ολοκληρωµένων τσιπ DSP (Digital Signal Processing) που επέτρεψαν στους 

κατασκευαστές  να προσφέρουν στους καταναλωτές φθηνούς δέκτες, κάνοντας πλέον 

το DAB το ραδιόφωνο του µέλλοντος.  
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2.6 ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ  
 

      Με τους δορυφόρους που χρησιµοποιούνται σήµερα από τα συστήµατα 

πλοήγησης, µπορεί να υπολογιστεί η θέση ενός στόχου πάνω στην επιφάνεια της Γης 

µε ακρίβεια µερικών δεκάδων µέτρων, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. 

      Για να µπορέσει κανείς να εκµεταλλευθεί αυτή την νέα τεχνολογία πρέπει να 

υπάρχει ένας δέκτης για να συλλέγει τις πληροφορίες από τον δορυφόρο. Οι δέκτες 

έχουν γίνει πλέον τόσο µικροί ώστε να µπορούν να ενσωµατωθούν στο ηλεκτρονικό 

σύστηµα ενός αυτοκινήτου ή ακόµα και σε ένα κινητό τηλέφωνο. 

 

2.6.1 ∆ορυφορικά Συστήµατα Πλοήγησης 

 

      Οι Η.Π.Α. και η Ρωσία παρέχουν τα δύο δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης και 

εύρεσης θέσης που βρίσκονται σε λειτουργία αυτή την στιγµή. Τα δύο αυτά 

συστήµατα έχουν παγκόσµια κάλυψη. Ένα τρίτο σύστηµα, µε το όνοµα Γαλιλαίος 

(Galileo), που θα δηµιουργηθεί και θα λειτουργεί στην Ευρώπη, αναµένεται να 

ξεκινήσει την λειτουργία του µεταξύ των ετών 2005 και 2008. Τα τρία αυτά 

συστήµατα θα είναι συµβατά µεταξύ τους, το οποίο σηµαίνει πως ένας χρήστης στη 

Γη θα µπορεί να καθορίσει την θέση του χρησιµοποιώντας οποιονδήποτε δέκτη και 

οποιονδήποτε συνδυασµό δορυφόρων των τριών συστηµάτων. 

       Ένα δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης αποτελείται από το τµήµα του διαστήµατος 

(space segment), συνήθως µε 24 δορυφόρους, το τµήµα ελέγχου (ground segment) 

και το τµήµα χρηστών (user segment). Οι δορυφόροι είναι τοποθετηµένοι σε κυκλικές 

τροχιές σε ύψος περίπου 20000 km ώστε τουλάχιστον 4 να είναι ορατοί από 

οποιοδήποτε σηµείο της επιφάνειας της Γης κάθε στιγµή. 

      Το τµήµα ελέγχου αποτελείται από αρκετούς σταθµούς τοποθετηµένους σε 

διαφορετικά σηµεία της επιφάνειας της Γης και από ένα κεντρικό σταθµό. Οι σταθµοί 

ελέγχουν την θέση και την κατάσταση του δορυφόρου και στέλνουν τα δεδοµένα 

στον κεντρικό σταθµό για επεξεργασία. 

      Το τµήµα χρηστών αποτελείται από τους χρήστες του συστήµατος GPS οι οποίοι 

είναι εξοπλισµένοι µε τερµατικά για την λήψη των σηµάτων πλοήγησης των 

δορυφόρων.  
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2.6.1.1 Παρεχόµενες Υπηρεσίες  

 

• Εύρεση θέσης ή πορείας   

 

      Μέσω κινητού τηλεφώνου που είναι εξοπλισµένο µε δέκτη GPS, ο 

συνδροµητής έχει την δυνατότητα να στείλει µε SMS στον παροχέα των 

υπηρεσιών του δικτύου του, τις απαιτήσεις του, όπως για παράδειγµα την πιο 

κοντινή θέση για παρκάρισµα, κάποιο συγκεκριµένο εστιατόριο ή κινηµατογράφο 

κτλ., και ο δεύτερος θα χρησιµοποιήσει το σύστηµα GPS για να αξιολογήσει την 

θέση του πρώτου και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Ο παροχέας θα ελέγξει 

την διαθεσιµότητα πριν να στείλει ένα χάρτη στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου 

του χρήστη που θα εµφανίζει την θέση του χρηστή, την επιθυµητή τοποθεσία 

µετάβασης καθώς και υπόδειξη για την συντοµότερη διαδροµή. 

 

• ∆ιάσωση και κλήσεις έκτακτης ανάγκης 

 

  Τα συστήµατα δορυφορικής πλοήγησης χρησιµοποιούνται ήδη ευρέως για τον 

εντοπισµό σωστικών λέµβων ή να παρακολουθούν εξερευνητές που 

κατευθύνονται σε αποµακρυσµένα, αποµονωµένα ή σχετικά άγνωστα µέρη. Ένα 

κινητό τηλέφωνο εξοπλισµένο µε δέκτη GPS µπορεί να προσφέρει κλήσεις 

έκτακτης ανάγκης στους χρήστες και έτσι να µπορεί να προσδιορισθεί µε 

ακρίβεια η θέση τους.    

 

• Οδικό ταξίδι και ταξιδιωτικές πληροφορίες 

 

      Τα συστήµατα δορυφορικής πλοήγησης χρησιµοποιούνται για την ελάττωση 

της κυκλοφοριακής συµφόρησης µε την ενσωµάτωση δέκτη GPS και ποµπό 

δεδοµένων έτσι ώστε να  ενηµερώνουν για την θέση τους ένα κεντρικό σταθµό 

κάθε λίγα δευτερόλεπτα. Με την χρήση αυτών των πληροφοριών µπορεί να γίνει 

έλεγχος της χρήσης των δρόµων και ενηµέρωση των χρηστών για την 

κυκλοφορία.    
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• Αεροµεταφορές 

 

Στις αεροµεταφορές, η εύρεση θέσης και οι υπηρεσίες χρονισµού µε την 

χρήση δορυφόρου είναι από καιρό, ένα επιπλέον µέσο πλοήγησης. Οι 

δορυφόροι παρέχουν πολλές επιπρόσθετες υπηρεσίες σο πολλές φάσεις της 

πτήσης, είτε σε πτήσεις για διασκέδαση είτε στις εµπορικές αεροµεταφορές. 

Τα δορυφορικά συστήµατα βοηθούν τους πιλότους σε όλες τις φάσεις της 

πτήσης, από την κίνηση στο έδαφος έως την απογείωση, κατά την πορεία της 

πτήσης και την προσγείωση, σε όλες τις καιρικές συνθήκες µε υψηλό επίπεδο 

ασφαλείας. 

 

• Θαλάσσιες µεταφορές 

 

Τα δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης προσφέρουν σε ένα µεγάλο εύρος 

σκαφών αποτελεσµατικότητα, ασφάλεια και βελτιστοποίηση των θαλάσσιων 

µεταφορών. Η αυξηµένη ακρίβεια και  η ακεραιότητα, οι εγγυηµένες υπηρεσίες 

και η υψηλή διαθεσιµότητα βρίσκουν εφαρµογή σε σκάφη αναψυχής και σε 

εµπορικά πλοία σε όλες τις φάσεις της θαλάσσιας πλοήγησης, π.χ. στον ωκεανό, 

στις ακτές, στην προσέγγιση στο λιµάνι, κάτω από όλες τις καιρικές συνθήκες.  

 

2.6.2 Προηγµένα συστήµατα πληροφοριών πλοήγησης (ΑΤΙS)  

 

     Τα Προηγµένα συστήµατα πληροφοριών πλοήγησης (Advanced Travel 

Information Systems) συνδυάζουν την τεχνολογία της πληροφορίας και των 

τηλεπικοινωνιών για να παρέχουν εξαιρετικά βελτιωµένες υπηρεσίες και 

πληροφορίες στους ταξιδιώτες που χρησιµοποιούν ιδιωτικά, εµπορικά ή δηµόσια 

µέσα µεταφοράς σε δρόµους, σιδηρόδροµους και θάλασσα.  

     Η Siemens παρουσίασε στο Μόναχο, το 1985, ένα πρωτότυπο σύστηµα που 

χρησιµοποιούσε υπέρυθρες ακτίνες, αρχικά γνωστό σαν Autoscout, που αργότερα 

µετονοµάστηκε σε ALISCOUT και στη συνέχεια σε EuroScout. Ταυτόχρονα, το 

Βρετανικό Εργαστήριο Έρευνας Μεταφορών και Οδών (Transport and Road 

Research Laboratory) ανέπτυσσε ένα πρωτότυπο loop-based σύστηµα, το Autoguide, 

το οποίο είχε παρόµοια προσέγγιση µε το Γιαπωνέζικο Comprehensive Automobile 
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Traffic Control System (CACS) που είχε αναπτυχθεί στα τέλη της δεκαετίας του 

1970.  

      Τα δύο αυτά Ευρωπαϊκά προγράµµατα περιείχαν την ιδέα της συλλογής 

δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο από κατάλληλα εξοπλισµένα οχήµατα για να είναι 

δυνατή η δηµιουργία δυναµικής ροής πληροφοριών. Εντωµεταξύ, τόσο η Philips όσο 

και η Bosch ανέπτυσσαν αυτόνοµα συστήµατα καθορισµού πορείας (route guidance 

systems) σχεδιασµένα να εκµεταλλεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο τις 

καινούριες τεχνικές αποθήκευσης δεδοµένων (π.χ., CD-ROM). 

      Την δεκαετία του 1980 εδραιώθηκαν δύο σπουδαία Ευρωπαϊκά προγράµµατα. Το 

οκταετές Πρόγραµµα για ένα Ευρωπαϊκό Κυκλοφορικό µε Υψηλή Αποδοτικότητα 

και Ανεπανάληπτη Ασφάλεια (Program for a European Traffic with Highest 

Efficiency and Unprecedented Safety - PROMETHEUS) ξεκίνησε το 1986 µε την 

υποστήριξη του, χρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προγράµµατος 

EURECA και από κορυφαίες αυτοκινητοβιοµηχανίες, µε ετήσιο προϋπολογισµό 90 

εκατοµµυρίων ECU. Το τριετές πρόγραµµα για έρευνα και ανάπτυξη, Οδικό 

Περιβάλλον για Ασφάλεια Οχηµάτων στην Ευρώπη (Dedicated Road Infrastructure 

for Vehicle Safety in Europe - DRIVE) ξεκίνησε το 1988 από το γραφείο Μεταφορών 

(Transport Telematics Office - TTO ) της Γενικής ∆ιεύθυνσης (Directorate General – 

DG) XIII της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το 1992 ακολούθησε το πρόγραµµα DRIVE 

II.  

      Το πρώτο  εµπορικό σύστηµα πλοήγησης ήταν το CARiN της Philips και τέθηκε 

σε λειτουργία το 1995 στην Γερµανία. Αργότερα τέθηκε σε λειτουργία και το 

ανταγωνιστικό σύστηµα από την Bosch το Travelpilot. Τα συστήµατα αυτά 

ακολούθησαν και άλλα όπως το Alpine και παραλλαγές του Travelpilot. Τα 

προγράµµατα αυτά υπολογίζουν την διαδροµή που θα ακολουθήσει το αυτοκίνητό για 

να φθάσει στον προορισµό του χρησιµοποιώντας ψηφιακούς χάρτες. Η θέση που 

βρίσκεται το αυτοκίνητο υπολογίζεται από ένα συνδυασµό δεδοµένων από 

µαγνητικούς αισθητήρες, διαφορικά οδόµετρα και ένα δέκτη GPS. 
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2.6.3  Εµπορικά συστήµατα πλοήγησης σε αυτοκίνητο 

 

i. CARIN - A Car Information and Navigation System 
 

 Όλα σχεδόν τα συστήµατα πλοήγησης και παροχής πληροφοριών για το 

αυτοκίνητο είχαν το µειονέκτηµα να µην διαθέτουν ένα κατάλληλο µέσο για 

αποθήκευση τοπογραφικών πληροφοριών. Μερικά από αυτά τα συστήµατα 

απαιτούσαν ουσιαστικές επενδύσεις σε «υποδοµή», όπως οι ακτίνες που 

χρησιµοποιούνταν για την εύρεση της θέσης ενώ το περιβάλλον τους δεν ήταν φιλικό 

προς το χρήστη. 

 Η Philips κατασκεύασε ένα σύστηµα χωρίς αυτά τα µειονεκτήµατα, το 

CARIN (Car Information and Navigation System). Το CARIN σχεδιάζει την 

καλύτερη διαδροµή, καθοδηγεί τον οδηγό µε την βοήθεια ενός φωνητικού 

συνθεσάιζερ, καθορίζει περιοδικά την θέση του οχήµατος, επιλέγει µια εναλλακτική 

διαδροµή εάν υπάρχουν σήµατα που αναφέρουν εµπόδια και κίνηση, ενώ ακόµα 

παρέχει τουριστικές πληροφορίες. Το CARIN αποθηκεύει ψηφιακά δεδοµένα σε CD, 

πρωτοποριακό γεγονός για την εποχή που κατασκευάστηκε. 

 

ii. PROMETHEUS 

 

 Ο µακροπρόθεσµος στόχος του προγράµµατος PROMETHEUS ήταν η 

υποστήριξη και η πληροφόρηση του οδηγού από ένα ευφυές αυτόµατο όχηµα-

«συνοδηγό». Ο «συνοδηγός» θα ρυθµίζει τις συνθήκες πάνω κι έξω από το όχηµα, θα 

δίνει οδηγίες για την βέλτιστη πορεία, βασισµένος σε µετρήσεις για την κυκλοφορική 

κίνηση και θα παρέχει και άλλες σχετικές πληροφορίες για να γίνει το ταξίδι όσο το 

δυνατόν καλύτερο. Επίσης, ο «συνοδηγός» θα αντιλαµβάνεται τις συνθήκες του 

οδοστρώµατος και θα προειδοποιεί τον οδηγό ενώ επικοινωνώντας απευθείας µε 

άλλα οχήµατα θα µπορεί να πληροφορεί τον οδηγό για άµεσες επικίνδυνες 

καταστάσεις. 
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iii. DRIVE    

 

 Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπούσε στην συνένωση των παραδοσιακά 

ανεξάρτητων τοµέων της τεχνολογίας πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιών µε την 

συγκοινωνιακή µηχανική. 

 Μέσα στο πρόγραµµα DRIVE ενσωµατώθηκαν συστήµατα πληροφόρησης 

για τους ταξιδιώτες, συστήµατα για προγραµµατισµό των οχηµάτων και συστήµατα 

ελέγχου. Με αυτό τον τρόπο, ήταν δυνατή η παροχή υπηρεσιών όπως ο σχεδιασµός 

ενός ταξιδιού, που θα µπορεί να γίνει από πριν, επιτρέποντας στους επιβάτες να 

αποφασίσουν τόσο για τον τρόπο όσο και για τον χρόνο του ταξιδιού. 

 

iv. SOCRATES    

 

 Το πρόγραµµα SOCRATES (System of Cellular Radio for Transport 

Efficiency and Safety), που ξεκίνησε το 1989 σαν µέρος του προγράµµατος DRIVE, 

εξέτασε την χρήση καταλλήλων υπηρεσιών δεδοµένων για ένα εύρος εφαρµογών 

ITS. Το ενδιαφέρον του προγράµµατος επικεντρώθηκε στη δυναµική καθοδήγηση 

πορείας η οποία βασιζόταν σε συνεχείς πληροφορίες για την κίνηση, αλλά άλλες 

εφαρµογές συµπεριλάµβαναν οδηγίες για τις συνθήκες της κυκλοφορίας, για 

παρκάρισµα και κλήσεις ανάγκης. 

 Όλες αυτές οι χρήσεις απαιτούν τόσο παροχή πληροφοριών όσο και ικανότητα 

επικοινωνίας µεταξύ ενός κέντρου πληροφοριών και των οχηµάτων. Μέσα από 

δοκιµαστική λειτουργία του προγράµµατος έγινε φανερή η ανάγκη χρησιµοποίησης 

του GSM σαν το επικοινωνιακό µέσο. Συνεπώς η πλατφόρµα του εξοπλισµού που 

χρησιµοποιήθηκε µέσα στο όχηµα περιλάµβανε επικοινωνίες µέσω GSM και εύρεση 

θέσης µέσω GPS.    

 

v. Comunicar  (COmmunication Multimedia Unit Inside  CAR) 

           

           Το Comunicar ανήκει στο πρόγραµµα Information Society Technology και 

ήταν µερικώς χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το τριετές 

πρόγραµµα, που ξεκίνησε το 2000 και τελείωσε το 2003, συµµετείχαν η Fiat, η 

Volvo, η Daimler Chrysler καθώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µεταξύ 

άλλων. 
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           Ο βασικός σκοπός του προγράµµατος αυτού ήταν ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη 

και η εφαρµογή ενός εύκολου στη χρήση περιβάλλοντος πολυµέσων ανθρώπου-

µηχανής (Multimedia Human-Machine Interface- HMI), που θα ήταν τοποθετηµένο 

στο όχηµα. Ένα τέτοιο περιβάλλον θα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται την 

ανταλλαγή πληροφοριών µε τον οδηγό, λαµβάνοντας υπόψη τον φόρτο των 

ενεργειών που πρέπει να επιτελέσει κατά τη διάρκεια της οδήγησης, τις διαφορετικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες και την κίνηση στο δρόµο. 

          Το περιβάλλον αυτό είναι σύστηµα πληροφοριών το οποίο καθορίζει πώς, πότε, 

πού και µε ποιο τρόπο θα δώσει τις πληροφορίες στον οδηγό. Όταν περισσότερες από 

µια πληροφορίες φθάνουν ταυτόχρονα στον οδηγό, χρησιµοποιείται από το σύστηµα 

µια συσκευή πολυµέσων που έχει την ικανότητα διαχείρισης µεγάλου ποσού 

πληροφοριών και που διαλέγει τον καλύτερο τρόπο (π.χ. ακουστικό, οπτικό, κ.τ.λ.) 

και χρόνο µετάδοσης των πληροφοριών στον οδηγό ώστε να  µην µειωθεί η απόδοσή 

του στην οδήγηση. 

         Το Comunicar περιλαµβάνει  

• Σύστηµα πλοήγησης. Μέσα στο όχηµα υπάρχουν ηλεκτρονικοί βοηθοί που 

κατευθύνουν τον οδηγό στον προορισµό του µε τη βοήθεια δορυφόρου 

• Ατζέντα και σύνδεσµο µε Προσωπικό Ψηφιακό Βοηθό (Personal Digital 

Assistant-PDA). Μέσα στο όχηµα έχει τοποθετηθεί κινητό γραφείο (mobile 

office) µε ατζέντα, σχέδιο εργασίας, task manager κτλ. Επίσης υπάρχει ένα 

περιβάλλον bluetooth για συγχρονισµό των δεδοµένων µε τον  Προσωπικό 

Ψηφιακό Βοηθό 

• Σύστηµα πολυµέσων µε ψηφιακό ραδιόφωνο και την δυνατότητα να 

αναπαράγει DVD και CD 

• Ενσωµατωµένο κινητό τηλέφωνο µε σύστηµα κλήσεων έκτακτης ανάγκης 

 

2.6.4 Ψηφιακά πολυµέσα σε οχήµατα  

 

      Η Delphi Automotive Systems δηµιούργησε το σύστηµα Communiport το 2000 

και αποτελείται από τέσσερα µέρη: το Communiport Infotainment PC, το 

Communiport Mobile Productivity Center, το Communiport Radio Navigation 

System και το Communiport Rear-Seat Audio/Visual System. Το Communiport 

Infotainment PC λειτουργεί σε πλατφόρµα Microsoft Windows CE και είναι η πρώτη 
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πλατφόρµα για κινητά πολυµέσα σε όχηµα. Το Communiport Infotainment PC 

προσφέρει εκτός από εξαιρετικής ποιότητας ήχο,  πλοήγηση, e-mail, πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, φωνητική υπενθύµιση κινητό τηλέφωνο µε hands-free, φωνητική 

αναγνώριση και τεχνολογία text-to-speech για την ανάγνωση των e-mail. Το 

Communiport Mobile Productivity Center δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 

συγχρονίζεται µε ένα προσωπικό φορητό ψηφιακό βοηθό PalmV χρησιµοποιώντας 

την τεχνολογία HotSync της  Palm. Επιπλέον, οι χρήστες µπορούν να κατεβάσουν και 

να διαβάσουν e-mail και άλλες αποθηκευµένες πληροφορίες, να υπαγορεύσουν και να 

στείλουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, να καταγράψουν νέα ραντεβού και υποµνήµατα, 

να κατεβάσουν και να διαβάσουν απλό κείµενο από το διαδίκτυο καθώς και να 

καλέσουν και να αποθηκεύσουν αριθµούς τηλεφώνων. Το Communiport Radio 

Navigation System είναι ένα σύστηµα πλοήγησης που συνενώνει την πλοήγηση  που 

βασίζεται σε χάρτη µε το ραδιόφωνο, το CD-ROM και την αναπαραγωγή ήχου. Το  

Communiport Rear-Seat Audio/Visual System περιλαµβάνει µια έγχρωµη οθόνη 7 

ιντσών, παιχνιδοµηχανή και DVD player. 

      Η Omnipoint, παρουσίασε ένα Lincoln Navigator στο Cobo Center του Ντιτρόιτ,  

εξοπλισµένο µε ένα επεξεργαστή Pentium III, µε οθόνη LCD, floppy drive, CD-

ROM, θύρα για DVD και πληκτρολόγιο µε υπέρυθρες στο πίσω κάθισµα. Εµπρός, 

υπήρχε ένα κινητό τηλέφωνο που ενεργοποιείτο µε τη φωνή, έλεγχος κλιµατισµού, 

ηχητικό σύστηµα και σύστηµα πλοήγησης. Στα δεξί µέρος της θέσης του οδηγού 

βρισκόταν υποδοχή για το κινητό τηλέφωνο GSM το οποίο ήταν συνδεµένο µε 

µόντεµ δίνοντας στον υπολογιστή πρόσβαση στο διαδίκτυο.        

      Στην ετήσια Έκθεση Ηλεκτρονικών για Καταναλωτές το 2001, η Ford 

παρουσίασε ένα Lincoln Navigator, εξοπλισµένο µε ένα Sony  Playstation 2, το οποίο 

συνδεόταν µε δύο οθόνες µέσα στο όχηµα. Επίσης, υπήρχαν CD player, 

βιντεοκάµερα και ψηφιακό δίσκο. Μια «θύρα εξυπηρέτησης» για τον πελάτη 

συνδεδεµένη µε την ραχοκοκαλιά του δικτύου, επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν 

την ηλεκτρονική συσκευή της επιλογής τους, όπως ένα notebook, χρησιµοποιώντας 

το ίδιο καλώδιο που χρησιµοποιείται και στο σπίτι.  

      Επίσης, παρουσιάστηκε από την IDB ένα όχηµα µε οθόνη 18 ιντσών και µε οθόνη 

touch-screen από την Planar Systems,  σύστηµα DVD και CD changer από την 

Panasonic, ηχητικό σύστηµα από την Fujitsu, τηλέφωνο iDEN από την Motorola, 

βιντεοκάµερα Sony και σκληρό δίσκο VST. 
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2.6.5 Σηµαντικά χαρακτηριστικά για ένα πελάτη ενός δέκτη GPS που θα 

χρησιµοποιηθεί για πλοήγηση αυτοκινήτου 

 

1. Εύρεση δροµολογίου από διεύθυνση σε διεύθυνση. 

2. Ενσωµατωµένοι χάρτες: Οι ενσωµατωµένοι και µε µεγάλη λεπτοµέρεια 

χάρτες είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό ενός καλού δέκτη GPS για 

αυτοκίνητο   

3. ∆υνατότητα εύρεσης πορείας: Ο αυτόµατος προσδιορισµός πορείας προς ένα 

προορισµό είναι βασικό χαρακτηριστικό για ένα καλό δέκτη GPS για 

αυτοκίνητο 

4. Σηµεία διαδροµής: Μερικές συσκευές πλοήγησης αυτοκινήτου χρησιµοποιούν 

µόνο διευθύνσεις δρόµων, διασταυρώσεις δρόµων, σηµεία ενδιαφέροντος κτλ. 

Μια πολύ εύχρηστη δυνατότητα είναι αυτή που σου επιτρέπει να σηµειώνεις 

σηµεία πάνω στο χάρτη για µια συγκεκριµένη τοποθεσία 

5. Τοποθέτηση: Ο χρήστης θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα εάν η συσκευή που 

πρόκειται να αγοράσει µπορεί να τοποθετηθεί µε ασφάλεια και άνεση στο 

όχηµα  

6. Υπόδειξη διαδροµής: Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι η φωνητική 

και οπτική ειδοποίηση για την αλλαγή κατεύθυνσης  

7. Σύστηµα λήψης µε 12 παράλληλους διαύλους: Αυτό το σύστηµα χρειάζεται 

για την βέλτιστη λήψη σε πυκνοχτισµένες περιοχές, σε περιοχές µε ανώµαλο 

έδαφος ή µε µεγάλη δασική κάλυψη    

8. Πλοήγηση χωρίς σήµα: Αυτό το χαρακτηριστικό σου δίνει την δυνατότητα 

πλοήγησης ακόµα και όταν ο δέκτης έχει χάσει το σήµα GPS σε περιοχές 

όπως η βάση µιας χαράδρας ή σε περιοχές µε ψηλά και πυκνά κτίρια 

9. Χάρτες: Θα πρέπει ο χρήστης να εξακριβώνει εκ των προτέρων εάν η 

συσκευή που θα αγοράσει έχει χάρτες που θα µπορεί να «κατεβάσει» για τις 

περιοχές που ο ίδιος θέλει να επισκεφτεί  

10. Εύρεση εναλλακτικού δροµολογίου επιστροφής: Οι συσκευές θα πρέπει να 

έχουν την δυνατότητα δηµιουργίας νέας διαδροµής για την επιστροφή και όχι 

να χρησιµοποιούν αυτή που ακολουθήθηκε αρχικά 
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2.6.6 Λόγοι επιλογής φορητής συσκευής πλοήγησης αντί ενσωµατωµένου 

συστήµατος στο όχηµα 

 

     Μετά την αγορά οχήµατος µε ενσωµατωµένο σύστηµα πλοήγησης χάνεται η 

δυνατότητα επιλογής επιπλέον χαρακτηριστικών που ορισµένες από τις φορητές 

συσκευές µπορούν να προσφέρουν ενώ η κατασκευάστρια αυτοκινητοβιοµηχανία όχι. 

Ένας άλλος λόγος είναι πως οι φορητές συσκευές προσφέρουν περισσότερα σε 

σχέση µε τα χρήµατα που θα δαπανήσει ο πελάτης (better value for money). Γενικά, 

µε αυτές τις συσκευές ο πελάτης έχει περισσότερα χαρακτηριστικά στην συσκευή, 

καλύτερο σχεδιασµό και καλύτερη απόδοση για λιγότερα χρήµατα. 

Σε περίπτωση που το σύστηµα πλοήγησης είναι ελαττωµατικό ή χαλάσει, θα 

πρέπει ο πελάτης να επιστρέψει το όχηµα. Έτσι, όσο διαρκεί η αλλαγή ή η επισκευή 

του συστήµατος πλοήγησης ο πελάτης δεν θα µπορεί να χρησιµοποιήσει το 

αυτοκίνητό του πράγµα που δεν θα συνέβαινε µε φορητή συσκευή πλοήγησης. 

∆εν υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς του ενσωµατωµένου συστήµατος 

πλοήγησης στο δεύτερο αυτοκίνητο ή, σε περίπτωση αλλαγής αυτοκινήτου, στο νέο 

αυτοκίνητο. Επιπλέον, το ενσωµατωµένο σύστηµα πλοήγησης δεν µπορεί να 

µεταφερθεί και να χρησιµοποιηθεί σε άλλες δραστηριότητες όπως στο αεροπλάνο για 

επαγγελµατικά ταξίδια ή ταξίδια αναψυχής. 

Με τις φορητές συσκευές οι καταναλωτές έχουν την δυνατότητα επιλογής 

διαφόρων µεγεθών οθόνης καθώς και την δυνατότητα χρήσης επιπρόσθετων 

εξαρτηµάτων που θα επιτρέπουν την αλληλεπίδραση της συσκευής µε άλλες 

συσκευές όπως DVD, VCP, C/D Games, κάµερες κτλ.  

Τα ενσωµατωµένα συστήµατα συνήθως συµπεριλαµβάνουν ένα µόνιτορ για 

πολλές λειτουργίες όπως λειτουργίες πλοήγησης, λειτουργίες θέρµανσης και 

κλιµατισµού, επιλογές ραδιοφώνου και αλλαγής CD κτλ. Εάν κάποια από αυτές τις 

λειτουργίες παρουσιάσει ελάττωµα τότε ολόκληρο το σύστηµα θα πρέπει να 

επισκευαστεί το οποίο, πιθανότερα, θα είναι και πιο ακριβό από την επισκευή µιας 

φορητής συσκευής πλοήγησης. 

Τέλος, σύστηµα πλοήγησης δεν υπάρχει σε όλα τα µοντέλα αυτοκίνητων αλλά 

συνήθως στα πιο ακριβά. Έτσι, περιορίζονται οι επιλογές για ορισµένους πελάτες που 

θα ήθελαν σύστηµα πλοήγησης στο αυτοκίνητό τους στα µοντέλα που έχει επιλέξει η 

εταιρεία για να εγκαταστήσει σύστηµα πλοήγησης. Αυτό το µειονέκτηµα δεν 

υφίσταται µε µια φορητή συσκευή πλοήγησης.      
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2.7 ΤΗΛΕΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ  
 

Τα δίκτυα για τηλεειδοποίηση έχουν προσφέρει για πολλά χρόνια µια 

εύχρηστη υπηρεσία στους χρήστες µε χαµηλό κόστος, σε σχέση µε άλλες 

εναλλακτικές λύσεις. 

Η ιδέα για το τηλεειδοποίηση δηµιουργήθηκε λίγο µετά τον ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο στις Η.Π.Α., περίπου το 1946, όπου ένα πειραµατικό σύστηµα 

των εργαστηρίων Bell παρείχε µια σηµατοδοτούµενη υπηρεσία µιας κατεύθυνσης σε 

οχήµατα. Ακόµα υπάρχει διχογνωµία για το ποια ήταν η πρώτη αυθεντική εφαρµογή. 

Αυτό που είναι σίγουρο είναι πως οι υπηρεσίες τηλεειδοποίησης αναπτύχθηκαν στην 

δεκαετία του 1950, όµως αυτά τα συστήµατα ήταν περιορισµένα σε ορισµένες 

περιοχές (συνήθως σε µια µόνο), δεν επέτρεπαν επιλεκτική αποστολή σε 

συγκεκριµένους συνδροµητές ενώ και το µέγεθος και το βάρος τους ήταν 

υπερβολικά. 

Οι τηλεειδοποιητές  έγιναν µικροί και ελαφρείς ώστε να είναι αποδεκτοί για 

καθηµερινή χρήση κατά την διάρκεια της δεκαετίας του1960, ενώ αναπτύχθηκε και η 

επιλεκτική κλήση δίνοντας την δυνατότητα στους χρήστες να µπορούν να 

«ειδοποιηθούν». Αρχικά, αυτά τα συστήµατα χρησιµοποιούνταν στους χώρους 

κτιρίων όπως νοσοκοµεία για την ειδοποίηση του ιατρικού προσωπικού ή 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων για επικοινωνία µε το προσωπικό για τη συντήρηση 

και άλλα άτοµα τα οποία βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο και έπρεπε να 

κληθούν επειγόντως. Παράλληλα αναπτύχθηκε και η ιδέα της τηλεειδοποίησης σε 

ευρεία περιοχή και πολλά από τα πρώτα αυτά συστήµατα εγκαταστάθηκαν από 

ιδιωτικές εταιρείες. Αυτά τα συστήµατα ήταν συνήθως περιορισµένα σε µεγάλες 

πόλεις. Εκείνη τη στιγµή, η τηλεειδοποίηση δεν θεωρείτο τηλεπικοινωνιακή 

υπηρεσία σε πολλές χώρες και οποιοσδήποτε µπορούσε να αποκτήσει άδεια χρήσης 

του ραδιοφάσµατος που απαιτείτο, µπορούσε να προσφέρει και αυτή την υπηρεσία. 

Την επόµενη δεκαετία πολλοί παροχείς υπηρεσιών αποφάσισαν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την έκταση της χώρας τους, επιτρέποντας 

στους χρήστες να µπορούν να ειδοποιηθούν (θεωρητικά) οπουδήποτε στη χώρα. 

Πολλές από αυτές τις υπηρεσίες έχουν διακοπεί και έχουν αντικατασταθεί από νέες 

βελτιωµένες υπηρεσίες, αλλά µερικές είχαν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

συµπεριλαµβανοµένης και της υπηρεσίας Mensafone στην Ισπανία που ξεκίνησε το 
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1972 και της Eurosignal, ενός από τα πρώτα παραδείγµατα µιας διεθνούς 

συνεργασίας η οποία ακόµα παρέχει µια κοινή υπηρεσία σε Γερµανία και Ιταλία. 

Η σηµαντικότερη εξέλιξη στην τηλεειδοποίηση υλοποιήθηκε το 1975 από το 

UK Post Office, το οποίο ξεκίνησε ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη µιας ανοιχτής 

specification που θα επέτρεπε σε  οποιοδήποτε κατασκευαστή να µπορεί να αγοράσει 

προτυποποιηµένους τηλεειδοποιητές σε ανταγωνιστικές τιµές. Τα επόµενα δυο 

χρόνια, η Post Office Coding Standardization Advisory Group συνεδρίαζε τακτικά για 

την ανάπτυξη του νέου συστήµατος, το οποίο έγινε γνωστό σαν POCSAG από τα 

αρχικά του Group. Το σύστηµα αυτό υιοθετήθηκε το 1982 από την CCIR σαν 

RPC1(Radio Paging Code 1) και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εγκατέστησαν συστήµατα 

µε βάση αυτό το νέο πρότυπο. 

Η SkyTel ήταν η πρώτη εταιρεία που προσέφερε την υπηρεσία αµφίδροµης 

τηλεειδοποίησης (two-way paging) το 1995. Η υπηρεσία αυτή περιλαµβάνει 

εξελιγµένες µεθόδους αποστολής, λήψης και απάντησης σε µηνύµατα. Τα µηνύµατα 

µπορούν να σταλούν από τηλέφωνο σε ένα αριθµό 0-800 ή σε ένα δεκαψήφιο αριθµό, 

µέσω ενός κέντρου αποστολής µηνυµάτων, µέσω λογισµικού που επιτρέπει την 

σύνταξη µηνυµάτων σε Η/Υ µε µόντεµ χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο, µέσω e-mail, 

µέσω σειριακών συνδέσεων υπολογιστών χειρός και φορητούς υπολογιστές µε 

αµφίδροµους τηλεειδοποιητές. 

Πλέον, η τηλεειδοποίηση δεν είναι περιορισµένη µόνο σε µηνύµατα κειµένου. 

Η τελευταία εξέλιξη στην τηλεειδοποίηση είναι τα µηνύµατα φωνής (voice 

messaging). Η πρώτη εταιρεία που προσέφερε αµφίδροµη τηλεειδοποίηση φωνής 

ήταν η PageNet, η οποία είναι η µεγαλύτερη παγκοσµίως εταιρεία τηλεειδοποίησης. 

Η υπηρεσία αυτή, που λέγεται VoiceNow, ξεκινά µε ένα τηλεφώνηµα στον αριθµό 

τηλεειδοποίησης φωνής του συνδροµητή, όπου ο καλλών αφήνει µήνυµα και στη 

συνέχεια µέσω του δικτύου προωθείται στο συνδροµητή. Ολόκληρη η διαδικασία 

διαρκεί περίπου ένα λεπτό.     
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2.8 ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΚΕΤΟΥ IP  
 

     Τα VoIP τηλέφωνα ξεκίνησαν αρχικά µε την µορφή λογισµικού για επικοινωνία 

από υπολογιστή σε υπολογιστή µέσω του διαδικτύου µε πρώτη την εταιρία Vocatel 

Inc. το 1995. Η ποιότητα των υπηρεσιών (QoS) δεν ήταν καλή λόγω της υπερβολικής 

καθυστέρησης, της µεταβλητής καθυστέρησης και στην συµφόρηση του δικτύου στην 

µεταφορά των πακέτων IP. Η εµπορική διάθεση προϊόντων που πρόσφεράν VoIP µε 

ικανοποιητική ποιότητα άρχισε το 1995 αρχικά αυτά απευθύνονταν σε επιχειρήσεις 

µε υποκαταστήµατα σε αποµακρυσµένες θέσεις µεταξύ τους οι οποίες ήθελαν να 

µειώσουν τα τηλεπικοινωνιακά τους έξοδα εκµεταλλευόµενες το γεγονός ότι ήταν 

ήδη συνδεδεµένα µεταξύ τους µε ενδοδίκτυο (intranet) για µετάδοση δεδοµένων.  

      Το επόµενο βήµα στην καθιέρωση του της IP τηλεφωνίας ήταν η µετάδοση VoIP 

χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο. Χωρίς την ύπαρξη κάποιων ενιαίων  προτύπων ο 

κάθε παροχέας χρησιµοποιούσε τα δικά του για υλοποίηση της υπηρεσίας µε την 

αύξηση των VoIP δικτύων φάνηκε η ανάγκη για αλληλοσύνδεση τους. Μετά από 

συνεργασία διάφορων εταιριών προέκυψαν τέσσερα πρότυπα για VoIP : H.323 , 

Media Gateway Control Protocol (MGCP), Session Initiation Protocol (SIP) και το 

H.248/ Media Gateway Protocol (MEGACO). Κριτήριο για την επιλογή του 

προτύπου που θα χρησιµοποιήσουµε είναι οι υπηρεσίες που θέλουµε να 

χρησιµοποιήσουµε και ποιο πρότυπο τις υλοποιεί καλύτερα. Η VoIP υπηρεσία 

υποστηρίζει όλες τις παραδοσιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες που προσφέρονταν από 

POTS (Plain Old Telephony Services) όπως αναγνώριση κλήσεων, αναµονή κλήσης, 

µετάδοση τηλεµοιότυπου (fax), ακόµη και υποστήριξη  dial-up modems επίσης µας 

δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσουµε µε κάποιο άτοµο ασχέτως εάν είναι 

συνδεδεµένος αυτός στον διαδίκτυο. Στους οικιακούς χρήστες δίνει την δυνατότητα 

να πραγµατοποιούν διεθνής τηλεφωνικές κλήσης µε σηµαντικά χαµηλότερα τέλη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3 
Κωδικοποίηση 

τεχνολογιών και ανάλυση 
των υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 
3.1 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ  

 

     Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά συστήµατα τα οποία χρησιµοποιούν ασύρµατες 

µεθόδους πρόσβασης µπορούµε να τα χωρίσουµε σε στις εξής γενικές κατηγορίες:  

• σταθερά επίγεια ασύρµατα δίκτυα 

• κινητά ασύρµατα δίκτυα 

• δορυφορικά δίκτυα 

• σταθερά ασύρµατα τοπικά δίκτυα 

     Τα σταθερά ασύρµατα δίκτυα προορίζονται για να ανταγωνιστούν τα καλωδιακά 

δίκτυα και την τεχνολογία xDSL. Ενώ τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 3 γενιάς και 

τοπικά ασύρµατα δίκτυα στοχεύουν να παρέχουν υπηρεσίες στους χρήστες κινητών 

τηλεφώνων. Με το πέρασµα του χρόνου οι δύο αυτές φαινοµενικά διαφορετικές 

τεχνολογίες είναι πιθανόν να συγκλίνουν σε φορητές υπολογιστικές συσκευές και 

υβριδικές PDA-κινητά τερµατικά.  

     Ένας εναλλακτικός τρόπος διαχωρισµού των ασυρµάτων δικτύων µπορεί να γίνει 

µε το είδος και τον τρόπο πραγµατοποίησης τους στα εξής:  

• Μετάδοση από σηµείο προς σηµείο, που µε ζεύξης που πραγµατοποιούνται 

µεταξύ δύο σηµείων.  

• Μετάδοση σε περιοχή ευρείας κάλυψης, στις οποίες το σήµα µεταφέρεται 

ταυτόχρονα σε πολλούς χρήστες διασπαρµένους σε µια µεγάλη γεωγραφική 

περιοχή. 

• Μετάδοση οπτικής επαφής, κατά τις οποίες η µετάδοση ραδιοκυµάτων είναι 

ευθύγραµµη,  
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• Κινητές ζεύξεις, κατά τις οποίες είτε ο ποµπός είτε και ο δέκτης είναι κινητοί.  

     Στον πίνακα 3.1 αναγράφονται οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιµοποιούνται στις 

ασύρµατες επικοινωνίες καθώς και οι συνήθεις εφαρµογές και υπηρεσίες που 

εξυπηρετούνται σε κάθε ζώνη. 

 

Ζώνη 
συχνότητας 

Προορισµός Υπηρεσίες 

3-30 KHz Πολύ χαµηλές συχνότητες 
VLF (Very Low Frequency) 

Συστήµατα Πλοήγησης 

30-300 KHz Χαµηλές συχνότητες 
LF (Low Frequency) 

Ραδιόφαροι, Βοηθήµατα 
Πλοήγησης, Ναυσιπλοΐα  

3-30 MHz Υψηλές συχνότητες 
MF (Medium Frequency) 

Ραδιοφωνία AM, 
Ραδιοεπικοινωνίες 
Ναυσιπλοΐας 

30-300 MHz Πολύ υψηλές συχνότητες 
HF (High Frequency) 

Τηλεφωνία, τηλέγραφος, 
Ραδιοφωνία FM, CBs 

 
 

300-3000 MHz 

 
Εξαιρετικά υψηλές συχνότητες 
UHF (Ultra High Frequency) 

∆ορυφορικές επικοινωνίες, 
Κινητές επικοινωνίες, 
Ασύρµατη καλωδιακή 

τηλεόραση 
 
 

3-30 GHz 

 
 

SHF (Superhigh Frequency) 

Μικροκυµατικές 
επικοινωνίες, ∆ορυφορικές 

ζεύξεις, Κινητές 
επικοινωνίες κοινού 

φέροντος 
 

30-300 GHz 
 

EHF (Extremely High Frequency) 
Ραντάρ, Πειραµατικές 
επικοινωνίες ευρείας 
ζώνης, Μελλοντικά 
εµπορικά συστήµατα 

ευρείας ζώνης. 
Πίνακας 3.1  Ζώνες συχνοτήτων 
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3.2 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 
 

3.2.1 Μετάδοση µε ραδιοκύµατα 

 
 Τα ραδιοκύµατα παράγονται εύκολα, µπορούν να διανύσουν µεγάλες 

αποστάσεις, και µπορούν να διεισδύσουν εύκολα σε κτίρια – έτσι χρησιµοποιούνται 

ευρύτατα για επικοινωνίες, τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Τα 

ραδιοκύµατα είναι µη κατευθυντικά, οπότε ο ποµπός και ο δέκτης δεν χρειάζονται 

προσεκτική φυσική ευθυγράµµιση. 

 Οι ιδιότητες των ραδιοκυµάτων εξαρτώνται από τη συχνότητα. Στις χαµηλές 

συχνότητες διαπερνούν άνετα τα εµπόδια, αλλά η ισχύς τους µειώνεται απότοµα 

ανάλογα µε την απόσταση από την προέλευση. Στις υψηλές συχνότητες τα 

ραδιοκύµατα τείνουν να ταξιδεύουν σε ευθείες γραµµές και να ανακλώνται στα 

εµπόδια. Επιπλέον, απορροφούνται από τη βροχή. Σε όλες τις συχνότητες τα 

ραδιοκύµατα απόκεινται σε παρεµβολές από τους κινητήρες και τον ηλεκτρικό 

εξοπλισµό. 

 Λόγω της ικανότητας των ραδιοκυµάτων να ταξιδεύουν σε µεγάλες 

αποστάσεις, ένα πρόβληµα είναι οι παρεµβολές ανάµεσα στους χρήστες τους. Για το 

λόγο αυτό όλες οι κυβερνήσεις ελέγχουν αυστηρέ την παραχώρηση αδειών χρήσης 

ποµπών ραδιοκυµάτων. 

 

3.2.2 Μετάδοση µε µικροκύµατα 

 
 Πέρα από τα 100 MHz τα κύµατα ταξιδεύουν σε σχεδόν ευθείες γραµµές και 

συνεπώς έχουν την δυνατότητα να εστιάσουν µε ακρίβεια. Η συγκέντρωση όλης της 

ενέργειας σε µια µικρή ακτίνα µέσω µιας παραβολικής κεραίας δίνει ένα πολύ 

υψηλότερο λόγο σήµατος προς θόρυβο, θα πρέπει όµως οι κεραίες ποµπού και δέκτη 

να είναι επακριβώς ευθυγραµµισµένες µεταξύ τους. Επιπλέον, η κατευθυντικότητα 

αυτή επιτρέπει σε πολλαπλούς ποµπούς που είναι παρατεταγµένοι στη σειρά να 

επικοινωνούν µε πολλαπλούς δέκτες χωρίς παρεµβολές, µε την προϋπόθεση πως 

τηρούνται κάποιοι κανόνες ελάχιστης απόστασης. Για δεκαετίες πριν τις οπτικές ίνες, 

τα µικροκύµατα αποτελούσαν την καρδιά του συστήµατος µετάδοσης της 

υπεραστικής τηλεφωνίας. 
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 Αφού τα µικροκύµατα ταξιδεύουν σε ευθεία γραµµή, αν οι πύργοι, µεταξύ 

των οποίων είναι χτισµένο το σύστηµα των µικροκυµατικών επικοινωνιών, 

βρίσκονται πολύ µακριά ο ένας από τον άλλον τότε µπαίνει στη µέση η Γη. Κατά 

συνέπεια, απαιτούνται περιοδικά επαναλήπτες. Όσο ψηλότεροι είναι οι πύργοι, τόσο 

πιο αποµακρυσµένοι µπορεί να είναι. Η απόσταση ανάµεσα στους αναµεταδότες 

αυξάνεται ανάλογα µε την τετραγωνική ρίζα του ύψους του πύργου. Για πύργους 

ύψους 100 µέτρων, οι επαναλήπτες µπορούν να έχουν αποστάσεις 80 km µεταξύ 

τους. 

 Σε αντίθεση µε τα ραδιοκύµατα στις χαµηλότερες συχνότητες, τα 

µικροκύµατα δεν περνούν εύκολα από τα κτίρια. Επιπλέον, αν και η ακτίνα µπορεί να 

είναι καλά εστιασµένη στον ποµπό, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια απόκλιση στη 

διαδροµή. Μερικά κύµατα µπορεί να διαθλαστούν από τα χαµηλά στρώµατα της 

ατµόσφαιρας και να χρειαστούν λίγο περισσότερο χρόνο για να φτάσουν, απ’ ό,τι το 

ευθύ κύµα. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται εξασθένηση πολλαπλών διαδροµών 

(multipath fading) και είναι συχνά σηµαντικό πρόβληµα. Το φαινόµενο αυτό 

εξαρτάται από τον καιρό και τη συχνότητα. Μερικές εταιρείες δεσµεύουν το 10 % 

των καναλιών τους ως εφεδρεία, έτσι ώστε να τα χρησιµοποιούν όποτε η εξασθένηση 

πολλαπλών διαδροµών εξαφανίζει προσωρινά κάποια ζώνη συχνοτήτων. 

 Η ζήτηση για όλο και περισσότερο φάσµα οδηγεί τις εταιρείες σε όλο και 

υψηλότερες συχνότητες. Οι ζώνες µέχρι τα 10 GHz είναι σε κοινή χρήση, αλλά στα 4 

GHz περίπου εµφανίζεται ένα νέο πρόβληµα: η απορρόφηση από το νερό. Η µόνη 

λύση είναι να διακόπτονται τα κανάλια που επηρεάζονται από τη βροχή και να 

δροµολογούνται τα δεδοµένα τους µέσω άλλων καναλιών. 

 Συνοψίζοντας, οι µικροκυµατικές επικοινωνίες χρησιµοποιούνται τόσο πολύ 

για υπεραστικές τηλεφωνικές κλήσεις, κινητά τηλέφωνα, διανοµή τηλεόρασης και 

άλλες χρήσεις, που έχει εµφανιστεί σηµαντική έλλειψη φάσµατος. Έχουν πολλά 

σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τις οπτικές ίνες. Το βασικότερο είναι ότι δεν 

απαιτούν δικαίωµα διέλευσης, όπως τα καλώδια, αφού µε την αγορά ενός µικρού 

οικοπέδου κάθε 50 km και την τοποθέτηση σε αυτό ενός µικροκυµατικού πύργου 

µπορεί κανείς να παρακάµψει το τηλεφωνικό σύστηµα και να επικοινωνήσει άµεσα.   

 Τα µικροκύµατα είναι επίσης σχετικά φθηνά. Η εγκατάσταση δύο απλών 

πύργων και η τοποθέτηση κεραιών σε κάθε έναν από αυτούς µπορεί να είναι 

φθηνότερη από την τοποθέτηση 50 km οπτικής ίνας στο έδαφος µέσα σε µια 

πυκνοκατοικηµένη πόλη ή πάνω από ένα βουνό, ενώ µπορεί επίσης να είναι και 
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οικονοµικότερη από τη µίσθωση µιας απτικής ίνας της τηλεφωνικής εταιρείας, 

ιδιαίτερα αν η τηλεφωνική εταιρεία δεν έχει ακόµη αποπληρώσει το κόστος του 

χαλκού που ξέθαψε για να τοποθετήσει την απτική ίνα.  

   

Συχνότητα Μικροκυµατική Ζώνη 

500 -1000 MHz VHF 
1-2 GHz L 
2-4 GHz S 
4-8 GHz C 

8-12.4 GHz X 
12.4-18 GHz Ku 
18-26.5 GHz K 
26.5-40 GHz Ka 

Πίνακας 3.2 Ζώνες µικροκυµατικών συχνοτήτων 
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3.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ    
 

3.3.1 ∆ορυφορικά ασύρµατα δίκτυα 

 

     Οι δορυφορικές υπηρεσίες διατίθενται εδώ και πολλά χρόνια µε τους δορυφόρος 

σε γεωστατική τροχιά να καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών. Αυτό 

οφείλεταί στο γεγονός ότι είναι πιο οικονοµικοί καθώς µε τρεις GEO δορυφόρους 

µπορούµε να καλύψουµε όλη τη γη ενώ αν χρησιµοποιούσαµε LEO ή MEO 

δορυφόρος θα χρειαζόµασταν πολύ περισσότερους. Η δορυφορική πρόσβαση έχει 

µερικά σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες ασύρµατές λύσεις µε κυριότερο 

τη άµεση παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει ένας δορυφόρος σε όλη την περιοχή 

κάλυψης τους εφόσον αυτός µπει σε τροχιά. Όµως έχει και σηµαντικά µειονεκτήµατα 

όπως η περιορισµένη χωρητικότητα της πάνω ζεύξης και το µεγάλο κόστος που 

απαιτεί ο δορυφόρος.  

     Η χρησιµότητα των δορυφόρων στην εκποµπή σηµάτων ευρείας ζώνης είχε  γίνει 

φανερή στην εκποµπή ψηφιακού βίντεο (DBS) µέσω δορυφόρου η οποία κατά την 

δεκαετία του 1990 είχε επικρατήσει. Η τεχνολογία αυτή βοήθησε στην ανάπτυξη µια 

µικτής τεχνολογίας πρόσβασης στο διαδίκτυο που στην κάτω ζεύξη χρησιµοποιείται ο 

δορυφόρος και για την πάνω ζεύξη να χρησιµοποιείται το επίγειο ενσύρµατο δίκτυο. 

Μια επέκταση της τεχνολογίας αυτής έκανε εφικτή τη µετάδοση και προς τις δύο 

κατευθύνσεις δεδοµένων.  

 

GEO  

 

     Τα γεωστατικά δορυφορικά συστήµατα παρέχουν κάλυψη σε µια µεγάλη περιοχή 

υπόκεινται όµως σε σοβαρούς περιορισµούς. Περιορισµοί ισχύος και µεγέθους του 

δορυφορικού πιάτου περιορίζουν την χωρητικότητα της κάτω ζεύξης (τώρα στους 

νέους δορυφόρους κυµαίνεται στα 400Mbps). Παρόλο που τα συστήµατα αυτά έχουν 

περιορισµένη συνολική χωρητικότητα όµως εφόσον εξυπηρετούν κυρίως περιοχές 

που δεν  έχουν πρόσβαση σε άλλα δίκτυα ευρεία ζώνης από άλλους παροχείς πιο 

οικονοµικά θα διατηρούν ένα µεγάλο κοµµάτι της αγοράς. Αυτό µας δείχνει 

ταυτόχρονα ότι στην µάχη για το πιο σύστηµα θα επικρατήσει στην αγορά ευρείας 

ζώνης δεν πρόκειται να είναι µονάχα µια τεχνολογία αλλά η οικονοµικότερη λύση 

στην κάθε περίπτωση. 
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LEO 

 

    Εναλλακτική λύση στα γεωστατικά δορυφορικά συστήµατα µε την οποία 

βελτιώνουµε µερικά από τα µειονεκτήµατα και τους περιορισµούς των GEO 

συστηµάτων είναι τα δορυφορικά συστήµατα χαµηλής τροχιάς LEO. Οι LEO 

δορυφόροι σε αντίθεση µε τους GEO δεν διατηρούνται σε µια σταθερή θέση πάνω 

από την γη αλλά περιστρέφονται γύρω από αυτήν. Για να παρέχουµε κάλυψη σε όλη 

την έκταση της απαιτούνται πολύ περισσότεροι από 3 δορυφόροι που είναι σε 

συστήµατα GEO ένα τέτοιο παράδειγµα είναι το iridium το οποίο χρησιµοποιεί 66 

LEO δορυφόρους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία επιπρόσθετων τεχνικών 

προβληµάτων όπως η απαίτηση για κεραίες που να µπορούν να παρακολουθούν τον 

δορυφόρο καθώς κινείται σε τιµές προσιτές για τους καταναλωτές. Η βιωσιµότητα 

των LEO συστηµάτων για χρήση σαν δίκτυα πρόσβασης ευρείας ζώνης περιορίζεται 

περισσότερο από οικονοµικούς παρά από τεχνολογικούς λόγους. Επειδή ένα LEO 

σύστηµα απαιτεί την χρήση πολλών δορυφόρων αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να έχει 

µεγάλο αρχικό κόστος δηµιουργίας του δικτύου που να δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο 

πρέπει να υπάρχει ένας σηµαντικός αριθµός χρηστών τους οποίους θα ενδιέφερε αυτή 

η τεχνολογία. 

 

MEO 

 

     Ανάµεσα στους LEO και GEO βρίσκονται οι MEO δορυφόροι. Από την γη οι 

δορυφόροι αυτοί φαίνονται να κινούνται αργά κατά το γεωγραφικό τους µήκος και 

χρειάζονται περίπου 6 ώρες για να εκτελέσουν µια πλήρη περιστροφή. Συνεπώς πιο 

εξελιγµένα σύστηµα παρακολούθησής του δορυφόρου απαιτούνται στον δέκτη διότι 

πρέπει να εναλλάσσεται µεταξύ δορυφόρων. Επίσης λόγο το ότι βρίσκεται σε 

χαµηλότερο ύψος από τους GEO καλύπτει µικρότερη έκταση αλλά ταυτόχρονα οι 

κινητές συσκευές θα έχουν ποµπούς µικρότερης ισχύος. Το πιο γνωστό σύστηµα που 

χρησιµοποιεί MEO δορυφόρους είναι το GPS.  
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Κατηγορίες 

υπηρεσιών 

Τύπος 

πληροφορίας 

Παραδείγµατα 

υπηρεσιών 

Παραδείγµατα 

Εφαρµογών 

Conversational 
services 

Κινούµενη 
εικόνα µε ήχο 

  

 Ήχος - ∆ορυφορική 
κινητή τηλεφωνία 

- inmarsat 
- iridium 

 ∆εδοµένα  - µεταφορά αρχείων 
µεταξύ δύο χρηστών 

Messaging 
services 

Κινούµενές 
εικόνες και 
ήχος 

  

Retrieval services Κείµενο, 
δεδοµένα, 
ήχος, εικόνες 
και κινούµενες 
εικόνες  

- ∆ορυφορικό 
διαδίκτυο 

- DirectWay  
-Inmarsat (MPDS - Mobile 
Packet Data Service) 
-Inmarsat (Regional 
BGAN) 

Distribution Services 
Cyclical Text, 

Graphics, 
Sound and Still 
Images 

  

Broadcast 
services 

 -∆ορυφορικό 
ψηφιακό 
ραδιόφωνο 
- ∆ορυφορική 
τηλεόραση  

- XM satellite radio 
- Sirius satellite radio 

Πίνακας 3.3 ∆ορυφορικές υπηρεσίες 
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3.3.1.1 ∆ορυφορική πρόσβαση στο διαδίκτυο  
 

     Την υπηρεσία δορυφορικής πρόσβασης στο διαδίκτυο µπορούµε να την 

διαχωρίσουµε σε δύο κατηγορίες χρηστών: 

 

1. Με σταθερούς επίγειους δεκτές: Η υπηρεσία αυτή ενδιαφέρει κυρίως τους 

οικιακούς χρήστες και χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες ανάλογα µε τον τρόπο 

µε τον οποίο αποστέλλει δεδοµένα ο χρήστης έχουµε:   

• Αποστολή και λήψη δεδοµένων δορυφορικά: αυτή απευθύνεται στους 

χρήστες οι οποίες θέλουν να µοιράζονται δεδοµένα που έχουν 

αποθηκευµένα στον υπολογιστή τους µε άλλους χρήστες και απαιτούν 

µεγάλες ταχύτητες για λήψη αλλά και αποστολή δεδοµένων.  

• Αποστολή µέσω ενσύρµατου επιγείου δικτύου και λήψη δεδοµένων 

δορυφορικά: Επειδή συνήθως η κίνηση δεδοµένων από την πρόσβαση 

µας στο διαδίκτυο δεν είναι συµµετρική δεν είναι απαραίτητο να 

έχουµε ευρείας ζώνης σύνδεση για αποστολή δεδοµένων αλλά είναι 

αρκετό να λαµβάνουµε δεδοµένα µε µεγάλες ταχύτητες και να 

στέλλουµε µέσω µια σύνδεσης στενής ζώνης όπως µέσω του 

τηλεφωνικού δικτύου. 

 

2. Που βρίσκονται σε κίνηση: Εδώ η λήψη και η αποστολή δεδοµένων γίνεται 

δορυφορικά πάντα και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελµατίες οι οποίοι 

βρίσκονται κίνηση και θέλουν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

ανεξαρτήτως που βρίσκονται, αυτοκίνητο, πλοίο κλπ.   

 

Χαρακτηριστικά υπηρεσίας  

 

     Με τη δορυφορική πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχουµε απλά µια γρήγορη 

πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά µαζί µε αυτή µας παρέχονται και επιπλέον υπηρεσίες 

και πλεονέκτηµα όπως :  

 

• Πάντα συνδεδεµένοι στο δίκτυο – Είµαστε συνεχώς συνδεδεµένοι µε το 

διαδίκτυο και ανά πάσα στιγµή µπορούµε να ανακτήσουµε δεδοµένα. 
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• Πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου – Έτσι κάθε µέλος της 

οικογένειας µπορεί να έχει το προσωπικό του e-mail. 

• Λήψη δορυφορικής τηλεόρασης - Επίσης οι δορυφορικές κεραίες που 

χρησιµοποιούνται για λήψη δορυφορικού διαδικτύου µπορούν ταυτόχρονα να 

χρησιµοποιηθούν για λήψη δορυφορικής τηλεόρασης. 
 
Στον πίνακα 3.4 πιο κάτω φαίνονται οι τιµές και µερικές από τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται για χρήστες µε σταθερούς επίγειους δέκτες.  

Υπηρεσίας Τιµή 
Ταχύτητα 

κάτω ζεύξης 

Ταχύτητα 

πάνω ζεύξης 

Τιµή 

ενεργοποίησης 

Κόστος 

εξοπλισµού 

Residential 

Starter Plan 

$39.99/ 

µήνα 

Μέχρι 250 

kbps 

Παρόµοια 

dial-up 

$100 $700 

Residential 

Standard 

Plans 

$49.99-

$99.99/ 

µήνα 

Μέχρι 500 

kbps 

Παρόµοια 

dial-up 

$100 $700 

Πίνακας 3.4 Τιµή πρόσβασης δορυφορικού διαδικτύου µέσω σταθερού δέκτη  

(Πηγή: StarBand Communications) 

 

     Στον πίνακα 3.5 φαίνονται οι χρεώσεις από τρεις διαφορετικές εταιρίες για την 

υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο από χρήστες που χρησιµοποιούν κινητούς δέκτες. 

Από τον πίνακα 35 βλέπουµε ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο από δορυφορικά 

συστήµατα LEO (iridium) δορυφόρων κοστίζει περισσότερο σε σύγκριση µε GEO 

(Thuraya) αλλά τα GEO συστήµατα για την ώρα δεν καλύπτουν όλη της γη αλλά 

µόνο µερικές περιοχές.   

 

Ταχύτητα ζεύξης Υπηρεσία 

Άνω Κάτω 

Πάγιο Τιµή Κόστος 

Ενεργοποίηση 

Κόστος 

εξοπλισµού 

BGAN 

Inmarsat 

144kbps 144kbps $36 $14 

Mbyte 

$ 45 $850 

Iridium 10kbps 10kbps $30 $1.5min $50 $850 

Thuraya 9.6kbps 9.6kbps $30 $0.6min 

+ $0.56 

$40 $700 

Πίνακας 3.5 Συγκριτικές τιµές για πρόσβαση στο διαδίκτυο δορυφορικά από 

κινητούς δέκτες 



 69

3.3.1.2 Ψηφιακό Ραδιόφωνο (∆ορυφορική ή Επίγεια µετάδοση)  

 

     Κάθε σήµα DAB έχει εύρος 1.539MHz δίνοντας στον παροχέα ταχύτητα 

µετάδοσης δεδοµένων περίπου 1.5Mbps συνεπώς έχει την δυνατότητα να παρέχει 

ταυτόχρονα πολλές υπηρεσίες. Κάθε υπηρεσία που παρέχει είναι ανεξάρτητη και έχει 

τον δικό της έλεγχο σφαλµάτων. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το DAB (Eureka 147) 

χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:  

• Μετάδοση ήχου: Η συνολική χωρητικότητα για αυτήν την υπηρεσία 

384kbits/s. Η ποιότητα του µεταδιδόµενου προγράµµατος µπορεί να ρυθµιστεί 

από τον παροχέα ανάλογα µε τον αριθµό των ραδιοφωνικών προγραµµάτων 

που θέλει να µεταδίδει. Οι ταχύτητες µετάδοσης ανά µονοφωνικό κανάλι είναι 

8, 16, 24, 32, 40, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160 ή 192Kbps έτσι ο 

παροχέας µπορεί να µεταδίδει από 5-6 κανάλια υψηλής στερεοφωνικής 

ποιότητας ή 20 περίπου µονοφωνικά κανάλια.   

      Συνεπώς η υπηρεσία ήχου δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 

απολαµβάνει περισσότερα και καλύτερης ποιότητας ραδιοφωνικά 

προγράµµατα χωρίς να υπάρχουν παρεµβολές µεταξύ τους. Επιπλέον 

λαµβάνει ένα επιπλέον αριθµό ραδιοφωνικών προγραµµάτων που εκπέµπούν 

µόνο στην πλατφόρµα του DAB. 

• PAD (Programmed Associated Data): Οι υπηρεσίες PAD είναι δεδοµένα που 

συσχετίζονται άµεσα µε το ηχητικό πρόγραµµά που εκπέµπει ο σταθµός όπως 

οι στίχοι του τραγουδιού, τίτλος προγράµµατος, κείµενο και γραφικά και 

διάφορα άλλα. Συνεπώς το ραδιόφωνο παύει να είναι ένα απλό µέσο για 

µετάδοση ήχου αλλά γίνεται ένα σύστηµα πολυµέσων το οποίο παρέχει 

ποικίλες πληροφορίες στο χρήστη. Η χωρητικότητα του καναλιού PAD 

κυµαίνεται από 667bps µέχρι 65Kbps η οποία παίρνουµε από αυτή που 

προορίζεται για το ηχητικό πρόγραµµα (δηλ τα 384Kbps). 

• Ανεξάρτητές υπηρεσίες δεδοµένων ISD (Independent data services): Είναι 

δεδοµένα τα οποία µπορούν να παρέχονται σαν ξεχωριστή υπηρεσία. Μερικά 

τέτοια δεδοµένα είναι η παροχή πληροφοριών για την τροχαία κίνηση, 

ηλεκτρονική εφηµερίδα, για διόρθωση δεδοµένων του διαφορικού GPS, 

τηλεειδοποίηση και άλλα. 
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• CA (Conditional Information):  Οι υπηρεσίες CA απευθύνονται σε χρήστες 

που για να έχουν πρόσβαση σε αυτές πρέπει είναι συνδροµητές σε αυτές. Η 

κάθε υπηρεσία µπορεί να µετατραπεί σε συνδροµητική εφόσον το θέλει ο 

παροχέας.  

• SI (Service Information): Η υπηρεσία αυτή παρέχει στον ακροατή 

πληροφορίες για εύκολη επιλογή προγράµµατος, λειτουργία και χειρισµό το 

δέκτη. 

     Έτσι για να επιλέξει ένα ραδιοσταθµό ο χρήστης δεν είναι αναγκασµένος 

να θυµάται την συχνότητα στην οποία εκπέµπει αλλά µόνο το όνοµα του αυτό 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµο όταν ταξιδεύούµε καθώς σε FM σταθµούς η 

συχνότητα εκποµπής µπορεί να αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. 

 

     Πολύ σηµαντική είναι και η µελλοντικά σχεδιαζόµενη διαλειτουργικότητα µεταξύ 

DAB και κινητής τηλεφωνίας 3G η οποία θα δώσει µια νέα ώθηση στο ψηφιακό 

ραδιόφωνο. Ο χρήστης ενός κινητού θα είναι σε θέση να λαµβάνει δεδοµένα που 

µεταδίδονται από το DAB και στην συνέχεια να αναζητεί επιπλέον πληροφορίες 

µέσω του δικτύου 3G για θέµατα τα οποία τον ενδιαφέρουν. Το σηµαντικό όφελος 

από αυτήν την διαλειτουργικότητα είναι ότι το DAB µας παρέχει ένα φθηνό τρόπο 

µετάδοσης πληροφοριών σε ένα µεγάλο αριθµό χρηστών.  

     Παρόλο που στην πιο πάνω ανάλυση έχουµε επικεντρωθεί στο DAB δεν είναι το 

µοναδικό πρότυπο ψηφιακού ραδιοφώνου αλλά είναι αυτό που είναι πιθανότερο να 

επικρατήσει. Εναλλακτικά συστήµατα ψηφιακού ραδιοφώνου είναι το επίγειο DVB-T 

και το δορυφορικό DVB-S που µειονεκτούν σε σχέση µε το DAB στα εξής: 

1. Χρειάζονται εξωτερική κεραία για να ληφθούν. 

2. ∆εν µπορούν να ληφθούν από κινητούς δέκτες. 

3. Στην περίπτωση του DVB-S το κόστος του δέκτη είναι τετραπλάσιο. 

4. Για εύκολη χρήση τους είναι χρειάζεται η ύπαρξη τηλεόρασης.  
 

Χαρακτηριστικά υπηρεσίας 

• Ρύθµιση του αριθµού των προγραµµάτων ανάλογα µε ποιότητα ήχου που 

µεταδίδει ο παροχέας. 

• Με το δορυφορικό DAB είµαστε σε θέση να εξυπηρετήσουµε πολύ 

µεγαλύτερες περιοχές από ότι µε ένα επίγειο σύστηµα εκποµπής. Ένας GEO 

δορυφόρος παρέχει καλή κάλυψη σε περιοχές µε χαµηλό υψόµετρο. Ενώ η 
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κάλυψη περιοχών µε µεγάλο υψόµετρο και σε πόλεις µπορεί να γίνει 

χρησιµοποιώντας HEO δορυφόρους. 

•  Μετάδοση πληροφοριών σε ένα µεγάλο αριθµό συσκευών ταυτόχρονα 

παρέχοντας µια χαµηλού κόστους µέθοδο µετάδοσης περιεχοµένου τα οποία 

έχουν µεγάλη ζήτηση. 

 

3.3.1.3 ∆ορυφορική κινητή τηλεφωνία 

      

     Με την δορυφορική κινητή τηλεφωνία µας προσφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες 

που προσφέρονται και στα συστήµατα επίγειας κινητής τηλεφωνίας δηλαδή 

δυνατότητα τηλεφωνικής κλήσης, αποστολή λήψη SMS, πρόσβαση στο διαδίκτυο, 

προσωπικός τηλεφωνητής κλπ.  

     Γενικά την υπηρεσία αυτή θα µπορούσαµε να την διαχωρίσουµε σε δύο µεγάλες 

κατηγορίες: 

1. την αποκλειστικά δορυφορική κινητή τηλεφωνία µέσω LEO δορυφόρων: 

Παρόλο που τα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας αυτά ξεκίνησαν 

απευθυνόµενα στους χρήστες κινητών τηλεφώνων οι οποίοι ταξίδευαν συχνά 

πότε δεν κατέκτησαν αυτή την αγορά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι µέχρι 

να αρχίσουν την λειτουργίας τους είχε ήδη ξεκινήσει η υπηρεσία περιαγωγής 

από τα επίγεια συστήµατα κινητής τηλεφωνίας (GSM). 

     Μετά από αλλαγή στρατηγικής η υπηρεσία αυτή απευθύνεται  πλέον για 

στρατιωτικές εφαρµογές (παροχή κινητής τηλεφωνίας στους στρατιώτες), 

υπηρεσίες έκτακτου ανάγκης, ναυτιλιακές εφαρµογές (παροχή κινητής 

τηλεφωνίας στους ναυτικούς), βιοµηχανικές εφαρµογές όπως σε πετρελαϊκές 

πλατφόρµές στην θάλασσα και πολλές άλλες.  

2. την κινητή τηλεφωνία που µεταπίπτει σε δορυφορική εφόσον δεν έχω σήµα 

από επίγειο σταθµό και χρησιµοποιεί GEO δορυφόρους: Η υπηρεσία αυτή 

απευθύνεται σε χρήστες οι οποίοι ταξιδεύουν συχνά σε περιοχές όπου δεν 

υπάρχει παντού κάλυψη από επίγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνία και θέλουν να 

είναι σίγουροι ότι θα είναι σε θέση πάντα να δέχονται και να λαµβάνουν 

κλήσεις. Το κύριο πλεονέκτηµα της σε σχέση µε την LEO κινητή τηλεφωνία 

είναι ότι χρήστης απολαµβάνει τις χαµηλές χρεώσεις που προσφέρονται από 

επίγεια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και µεταπίπτει σε δορυφορική µόνο όταν 

δεν υπάρχει κάλυψη από επίγειο σύστηµα. 
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      Όπως βλέπουµε στους πίνακες 3.6 και 3.7 το κόστος αγοράς ενός κινητού 

τερµατικού LEO είναι µεγαλύτερο από ένα GEO. Για την υπηρεσία φωνής στα 

συστήµατα GEO δεν υπάρχει µια ενιαία χρέωση αλλά η τιµή εξαρτάται από την 

περιοχή στην οποία βρισκόµαστε. Όµως το κόστος κλήσης σε άλλο κινητό της 

εταιρίας είναι χαµηλότερό καθώς και η αποστολή SMS κοστίζει το ένα τρίτο από ότι 

σε LEO.  

Με βάση τα πιο πάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι εάν εξυπηρετούµαστε από την 

περιοχή κάλυψης συστήµατος GEO τότε είναι η ενδεικνυοµένη επιλογή µε µοναδικό 

µειονέκτηµα την καθυστέρηση στην διάδοση του ήχου λόγω της µεγαλύτερης  

διαδροµής που πρέπει να κάλυψη το σήµα προς και από το δορυφόρο. 

     

Χαρακτηριστικά υπηρεσίας 

 

• Μπορεί να προσφέρει κάλυψη σε µια τεράστια γεωγραφική έκταση από την 

στιγµή έναρξης λειτουργίας του συστήµατος. 

• Παρέχει κάλυψη σε περιοχές που είναι αδύνατο να καλυφθούν µε επίγεια 

συστήµατα όπως στην θάλασσα ή ασύµφορο να καλυφθούν όπως περιοχές µε 

πολλά αποµονωµένα µικρά νησιά.  

 

Υπηρεσία Τιµές 
 Προπληρωµένη Σύνδεση µε πάγιο 
Μηνιαίο πάγιο $0 $34.99 
Χρέωση ενεργοποίησης  $50 
Εισερχόµενη κλήση από  PSTN ∆ωρεάν 
Κλήση σε Iridium  $0.75/min $0.99 
Κλήση σε PSTN  $1.50/min $1.49 
Κλήση στοVoicemail   $0.75/min $1.49 
Κλήση από Iridium – σε δεδοµένα $1.50/min $1.49 
Κλήση από PSTN- σε Iridium  $1.50/min $1.79 
Κλήση από Iridium - Σε άλλα 
δορυφορικά συστήµατα  (INMARSAT)

$13.50/min $11.99 

Λήψη SMS  ∆ωρεάν 
Αποστολή SMS  $0.75 $0.75 
Κόστος συσκευής $850 
Πίνακας 3.6 Τιµές υπηρεσιών δορυφορική κινητής τηλεφωνίας GEO συστηµάτων 

(Πηγή : Personal Satellite Networks, Inc για χρέωση στο Iridium) 
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Υπηρεσία Τιµές 
 Προπληρωµένη Σύνδεση µε πάγιο 
Μηνιαίο πάγιο ------ $35 
Χρέωση ενεργοποίησης  $60 ετήσια $45 
Κλήση σε Thuraya $0.7/min $0.6/min 
Κλήση  $0,9/min - $1,9/min 

ανάλογα µε περιοχή 
$0,7 /min - $1,9/min 
ανάλογα µε περιοχή  

Λήψη SMS   ∆ωρεάν ∆ωρεάν 
Αποστολή SMS  $0,25 $0.25 
Κόστος συσκευής $700 
 
Πίνακας 3.7 Τιµές υπηρεσιών δορυφορική κινητής τηλεφωνίας LEO συστηµάτων 

 

3.3.2 Σταθερά επίγεια ασύρµατα δίκτυα ευρείας ζώνης  

 
     Όταν λέµε σύνδεση ευρεία ζώνης εννοούµε βασικά την παροχή υπηρεσιών 

διαδικτύου, υπηρεσιών τηλεφωνίας και υπηρεσιών βίντεο στο σπίτι. Παρόλο που την 

τελευταία δεκαετία έχουν γίνει µεγάλα τεχνολογικά άλµατα βελτιώνοντας την 

ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων των δικτύων επικοινωνιών, οι τεχνολογίες 

πρόσβασης τελευταίου µιλίου έχουν µείνει πίσω και υστερούν πολύ σε ταχύτητα 

µετάδοσης. Για να βελτιώσουµε την υποδοµή σύνδεσης τελευταίου µιλίου (last mile 

access) ώστε να φέρουµε υψηλές ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων σε οικιακούς 

χρήστες είναι αναγκαίο να βελτιώσουµε την υποδοµή του υπάρχοντος δικτύου ή να 

εγκαταστήσουµε δίκτυα που θα εκµεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες.  

     Με την κατάργηση σε πολλές χώρες του µονοπωλίου στο τηλεφωνικό σύστηµα η 

οποία άρχισε το 1996 από τις Η.Π.Α. επιτρέπεται πλέον σε ανταγωνιστικές εταιρίες 

να προσφέρουν τηλεφωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο µε 

υψηλή ταχύτητα. Στην δηµιουργία των δικτύων τελευταίου µιλίου οι οικονοµικοί 

λόγοι είναι σηµαντικότεροι από ότι οι τεχνολογικοί περιορισµοί. Συνεπώς είναι πιο 

οικονοµικό η παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης στους οικιακούς χρήστες να γίνει 

ασύρµατα διότι έτσι αποφεύγουµε την τοποθέτηση ενός νέου ενσύρµατου δικτύου 

(όπως οπτικών ινών) το οποίο έχει µεγάλο κόστος. Το κόστος σύνδεση ανά χρήστη 

στο ασύρµατο δίκτυο είναι ευνοϊκό επειδή το µέγεθός της κυψέλης µπορεί να γίνει 

αρχικά µεγάλο και αργότερα να µικρύνει καθώς ο αριθµός των συνδροµητών αυξάνει. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα η σταθερή ασύρµατη πρόσβαση να είναι µια ελκυστική 

επιλογή για παροχείς υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν δικό τους δίκτυο µετάδοσης 

τελευταίου µιλίου.  
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Σχήµα 3.1: Ανταγωνιστικές τεχνολογίες οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης  

 
3.3.2.1 Σταθερά ασύρµατα δίκτυα πρώτης γενιάς (LMDS,  MMDS) 

 
Τα σταθερά ασύρµατα δίκτυα πρώτης γενιάς υποστηρίζουν ρυθµούς µετάδοσης 

δεδοµένων από 1 µέχρι 10 Mbps. Αυτά χρησιµοποιούν το φάσµα το οποίο είχε 

δεσµευθεί για υπηρεσίες LMDS (Local Multipoint Distribution Service) και για 

υπηρεσίες MMDS (Multipoint Multichannel Distribution Service). Το φάσµα για 

LMDS βρίσκεται µεταξύ 27.5 – 28.35 GHz και 29.10 -29.25 GHz µε σκοπό να 

καλύψει υπηρεσίες µετάδοσης φωνής, δεδοµένων και βίντεο από σηµείο προς σηµείο. 

Το φάσµα για το MMDS είναι στα 2.5 GHz  η τεχνολογία αυτή άρχισε να 

χρησιµοποιείται το 1972 για ασύρµατη µετάδοση βίντεο από σηµείο σε πολλαπλά 

σηµεία όµως µε αλλαγή κανονισµών η περιοχή συχνοτήτων αυτή µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί πλέον και για µετάδοση δεδοµένων και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

Το LMDS υποστηρίζει µεγαλύτερες ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων αλλά έχει πιο 

µικρή ακτίνα δράσης και απαιτεί πιο ακριβό εξοπλισµό χρησιµοποιείται κυρίως για 

επιχειρηµατικές υπηρεσίες που απαιτούν πολύ πιο ψηλές ταχύτητες. Οι µικρότερες 

συχνότητες και οι µεγαλύτερες ακτίνες δράσης του συστήµατος MMDS µειώνουν το 

κόστος του εξοπλισµού που απαιτείται τόσο από το παροχέα όσο και από τον χρήστη 

καθιστώντας κατάλληλο για να ανταγωνιστεί εταιρίες που παρέχουν DSL και τις 

καλωδιακές εταιρίες για την παροχή υπηρεσιών ευρεία ζώνης σε οικιακούς χρήστες. 

     Αρκετοί παροχείς εδώ και χρόνια έχουν εγκαταστήσει ασύρµατα συστήµατα 

πρώτης γενιάς παροχής υπηρεσιών ευρείας ζώνης (χρησιµοποιώντας το φάσµα για 

MMDS) µε απώτερο σκοπό την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο µε ταχύτητες 

περίπου 1 Mbps. Στα πρώτα αυτά συστήµατα η κεραία του σταθµού βάσης 
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εξυπηρετούσε µια µεγάλη περιοχή και οπτική επαφή µε τον σταθµό βάσης µε κεραία 

λήψης απαιτείτο. Η κάλυψη σε αυτά τα συστήµατα έφθανε περίπου το 50 µε 60 της 

εκατό των πιθανών χρηστών µε τον ακριβή αριθµό να εξαρτάται από την τοπογραφία 

και την πυκνότητα των κτιρίων. 

     Το 2001 οι παροχείς υπηρεσιών άρχισαν εγκαθιστούν συστήµατα δεύτερης γενιάς 

τα οποία χρησιµοποιούσαν µικρότερες κυψέλες ώστε να αυξήσουν την χωρητικότητα 

του συστήµατος και να βελτιώσουν λήψη του σήµατος ώστε να επιτραπεί η λήψη 

υπηρεσιών  χωρίς οπτική επαφή. Η κάλυψη από τα συστήµατα δεύτερης γενιάς 

φθάνει περίπου το 80 µε 90 της εκατό των πιθανών χρηστών. Το κόστος ανά χρήστη 

στα συστήµατα αυτά είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από αυτό των συστηµάτων πρώτης 

γενιάς  διότι οι κυψέλες είναι µικρότερες (3 µέχρι 5 µίλια) αλλά τα συστήµατα αυτά 

έχουν µεγαλύτερη χωρητικότητα και κάλυψη.  
 

Χαρακτηριστικά MMDS LMDS 
Συχνότητα λειτουργίας 2.5 GHz 27.5 – 28.35 GHz &  

29.10 -29.25 GHz 
Εύρος ζώνης 200 MHz 1000 MHz 

Απώλειες διαδροµής  130 dB στα 30 km 121 dB στα 1 km 
Ακτίνα κυψέλης 20 - 50 km 1 – 2 km 
Ύψος Ποµπού 60 - 70 m 20 - 30 m 

Οπτική επαφή µε ποµπό  Ναι Ναι 
Χωρητικότητα κάτω 

ζεύξης 
64 QAM , 1Gbps QPSK, 1,5Gbps 

Χωρητικότητα άνω ζεύξης Χρήση τηλεφωνικής 
γραµµής 

QPSK 200MHz 

Πίνακας 3.8  Χαρακτηριστικά Συστηµάτων MMDS πρώτης γενιάς και LMDS 
 

Κατηγορίες 
υπηρεσιών 

Τύπος 
πληροφορίας

Παραδείγµατα 
υπηρεσιών 

Παραδείγµατα 
Εφαρµογών 

Conversational 
services 

∆εδοµένα -Πρόσβαση στο 
διαδίκτυο  

 

Distribution Services 
Broadcast services  - Λήψη καλωδιακής 

τηλεόρασης 
 

Πίνακας 3.9 Υπηρεσίες MMDS 
 

Υπηρεσία Εύρος Ζώνης Μηνιαία 
Χρέωση 

Χρέωση 
εγκατάστασης 

Πρόσβαση στο  128K - 256K $44.95  $100.00 
διαδίκτυο 256K - 512K $64.95 $100.00 
Καλωδιακή 
Τηλεόραση  $34.95 συν 

φόρους   

Πίνακας 3.10  Τιµές για υπηρεσίες MMDS Πηγή Sioux Valley Wireless 
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3.3.2.2 Ασύρµατα συστήµατα που χρησιµοποιούν µη αδειοδοτηµένες συχνότητες  

 

     Μια άλλη εναλλακτική λύση για ασύρµατο δίκτυο ευρείας ζώνης είναι η επέκταση 

των τεχνολογιών οι οποίες αναπτύχθηκάν για ασύρµατα τοπικά δίκτυα οι οποίες 

κάνουν χρήση ποµποδεκτών χαµηλής ισχύος σε περιοχές συχνοτήτων που δεν 

χρειάζονται αδειοδότηση για να τις χρησιµοποιήσουµε. Λόγω της µη αδειοδοτηµένης 

χρήσης του φάσµατος οι παρεµβολές µεταξύ ποµποδεκτών ανταγωνιζόµενων 

εταιριών µπορεί να είναι µεγάλες.  

     Οι ασύρµατες αυτές τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια 

µε την και ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη του προτύπου IEEE 802.11 που επιτρέπει 

ταχύτητες 11 Mbps στην 2.4-GHz ζώνη Παρόλο που η περιοχή κάλυψης για 

ασύρµατο LAN περιορίζεται σε µικρές περιοχές η µεγάλη απόδοση που προσφέρει τα 

καθιστά οικονοµικά βιώσιµα. Έτσι έχουν χρησιµοποιηθεί από παροχείς διαδικτύου 

(ISP) για να παρακάµψουν τους παροχείς τοπικού βρόγχου. Τα νέα ασύρµατα δίκτυα 

των προτύπων 802.11 χρησιµοποιούν συχνότητες στα 5GHz για τις οποίες δεν 

χρειάζεται αδειοδότηση και προσφέρουν ταχύτητες µέχρι 50 Mbps.   
 

Ζώνη συχνοτήτων Συχνότητα Εύρος ζώνης 
900 MHz 902-928 MHz 26 MHz 
2.4 GHz 2.4-2.483 GHz 83.5 MHz 
5.7 GHz 5.735-5.860 MHz 125 MHz 

Πίνακας 3.11 Οι ζώνες συχνοτήτων που δεν χρειάζονται αδειοδότηση στις Η.Π.Α. 
 
Υπηρεσίες µη αδειοδοτηµένου φάσµατος 

Κατηγορίες 
υπηρεσιών 

(Service classes) 

Τύπος 
πληροφορίας

Παραδείγµατα 
υπηρεσιών 

Παραδείγµατα 
Εφαρµογών 

 
Conversational 
services 

∆εδοµένα -Πρόσβαση στο 
διαδίκτυο  

- Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 
- Περιήγηση στο 
διαδίκτυο 

Πίνακας 3.12 Υπηρεσίες συστηµάτων που χρησιµοποιούν µη αδειοδοτηµένες 
συχνότητες 
 
 Υπηρεσία Ταχύτητα 

Μετάδοσης  
Μηνιαία Χρέωση Στατική IP διεύθυνση  

Basic 512 Kbps x 200 Kbps $49.95 0 

SOHO 768 Kbps x 256 Kbps $99.95 0 

Πίνακας 3.13 Χρέωση ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο συστηµάτων µη 

αδειοδοτηµένων συχνοτήτων (πηγή: Prairie Inet) 
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3.3.3 Ασύρµατα δίκτυα τοπικών επικοινωνιών 

 

   Τα δίκτυα τοπικών ασύρµατων επικοινωνιών WLAN όπως (802.11, Hiperlan και 

άλλα) είναι µια σηµαντική εναλλακτική µέθοδος παροχής σύνδεσης ευρείας ζώνης σε 

οικιακούς και όχι µόνο. Οι τεχνολογίες αυτές καθώς αναπτύσσονται στοχεύουν όλο 

και περισσότερο στους χρήστες ασύρµατων φορητών συσκευών και όχι µόνο στην 

παροχή πρόσβαση ευρείας ζώνης σε οικιακούς (ακίνητους) χρήστες. Επειδή η ζήτηση 

αυξάνεται για υπηρεσίες ευρείας ζώνης οι παροχείς ασύρµατων υπηρεσιών ευρείας 

ζώνης θα µειονεκτούν όσον αφορά τη σχέση κόστους και απόδοσης σε σχέση µε τους 

ενσύρµατους παροχείς στις πυκνοκατοικηµένες αστικές περιοχές. Χρησιµοποιώντας 

το φάσµα όµως που τους έχει διατεθεί για να εξυπηρετήσουν χρήστες φορητών 

συσκευών θα είναι σε θέση να απευθυνθούν µια αγορά που οι ενσύρµατοι παροχείς 

δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν (εφόσον δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί) . Τα 

WLAN µπορούν να παρέχουν θεωρητικά ταχύτητές µεταξύ 11-54 Mbps µε την µέση 

όµως αναµενόµενη ταχύτητα να κυµαίνεται µεταξύ 5.5-30 Mbps. Η ταχύτητα 

πρόσβασης µειώνεται καθώς ο χρήστης αποµακρύνεται από τα σηµεία πρόσβασης 

του στο δίκτυο.   

     Για την ώρα ζώνες συχνοτήτων 2.4-2.483GHZ και 5.15-5.35GHz µε 5.725-

5.825GHz έχουν δοθεί για χρήση από ασύρµατα τοπικά δίκτυα. Η συχνότητα στη 

ζώνη στα 2.4 GHz χρησιµοποιείται από µόνο µια τεχνολογία WLAN όµως δέχεται 

σοβαρές παρεµβολές από άλλες τεχνολογίες που χρησιµοποιούν την συχνότητα αυτή 

όπως Bluetooth, ασύρµατα τηλέφωνα, παιδικές συσκευές παρακολούθησης και 

φούρνους µικροκυµάτων.   

     Λόγο της συµφόρησης που παρουσιάζεται στις ασύρµατές τεχνολογίες που 

χρησιµοποιούν την 2.4GHz band. Τα νέας γενιάς ασύρµατα δίκτυα θα χρησιµοποιούν 

την ζώνη των 5GHz. Η αλλαγή στην συχνότητα λειτουργίας οφείλεται σε πολλούς 

λόγους όπως: 

• Οι ρυθµιστικές αρχές σε Ευρώπη και Αµερική έχουν διάθεση σε αυτή την 

ζώνη ένα πιο µεγάλο φάσµα το οποίο επιτρέπει µεγαλύτερες ταχύτητες 

µετάδοσης δεδοµένων. 

• Τα φάσµα σε αυτή την συχνότητα δέχεται πολύ µικρότερες παρεµβολές από 

φούρνος µικροκυµάτων. 
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• Και επειδή είναι σχετικά µια νέα συχνότητα η οποία έχει διατεθεί δεν 

χρησιµοποιείται από πολλές συσκευές. 

     Η ζώνη των 5GHz έχει δύο τεχνολογίες αλλά αυτές διαφέρουν σηµαντικά οι 

οποίες ανταγωνίζονται για την ίδια αγορά αυτό δηµιουργεί προβλήµατα τόσο στους 

αγοραστές όσο και στις εταιρίες. Για την ώρα τα WLAN χρησιµοποιούνται κυρίως 

από χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών για πρόσβαση στο διαδίκτυο ή ενδοδικτυά.    
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3.3.4 ∆ίκτυα κινητών επικοινωνιών  

 

Η κινητή τηλεφωνία µπορούµε να πούµε ότι έχει περάσει από τρεις διακριτές γενιές 

οι οποίες διακρίνονται σε : 

• Αναλογική φωνή (1G) 

• Ψηφιακή φωνή (2 G) 

• Ψηφιακή φωνή και δεδοµένα (2.5 G) 

     Στον πίνακα πιο κάτω φαίνονται οι κυριότερες τεχνολογίες κάθε γενιάς, οι 

ταχύτητες µετάδοσης δεδοµένων και οι κυριότερες υπηρεσίες τους. 

  

Τεχνολογία Ταχύτητα Υπηρεσίες 
1G AMPS 4.8-

9.6Kbps 
Αναλογική µετάδοση φωνής 

2G CDMA (Code Division Multiple Access) 
TDMA (Time Division Multiple Access) 
GSM(Global System for Mobile) 
PDC (Personal Digital Cellular) 

9.6Kbps Ψηφιακή µετάδοση φωνής 
Απλό e-mail 
Περιορισµένη µετάδοση    
    δεδοµένων 

2.5G CDMA (Code Division Multiple Access) 
TDMA (Time Division Multiple Access) 
GSM(Global System for Mobile) 
PDC (Personal Digital Cellular) 

64 -
144Kbps 

Ψηφιακή φωνή 
Μεγάλα e-mail 
Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Πίνακας 3.14 Τεχνολογίες κινητής τηλεφωνίας 1G, 2G και 2.5G 

 

     Το πρώτα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας εµφανίστηκαν το 1946 σε αυτά τα 

αρχικά συστήµατα ο χρήστης για να µιλήσει έπρεπε να πιέσει ένα πλήκτρο το οποίο 

ενεργοποιούσε το ποµπό και απενεργοποιούσε το δέκτη τέτοια συστήµατα ακόµη 

χρησιµοποιούνται από τα ταξί την αστυνοµία και κυρίως υπηρεσίες εκτάκτου 

ανάγκης. 

     Η πρώτη γενιά ήταν κινητή τηλεφωνίας ήταν αναλογική µια φυσική εξέλιξη ήταν 

τα συστήµατα δεύτερης γενιάς να γίνουν ψηφιακά. Όµως όπως και στην πρώτη γενιά 

δεν κατέστη δυνατό η εφαρµογή παγκοσµίως ενός κοινό πρότυπο καταλήγοντας έτσι 

να χρησιµοποιούνται 3 διαφορετικές τεχνολογίες D-AMPS (IS 54), GSM και PDC σε 

Αµερική Ευρώπη και Ιαπωνία αντίστοιχα. Νικητής του άτυπου αυτού πολέµου ήταν 

Ευρώπη µε το πρότυπο της GSM να επικρατεί ο κυριότερος λόγος για αυτό ήταν ότι 

το σύστηµα ήταν αποκλειστικά ψηφιακό µε καµία συµβατότητα προς τα πίσω.    

      Τα συστήµατα κινητής τηλεφωνίας ξεκινώντας από απλή µετάδοση φωνή έχουν 

βελτιωθεί σηµαντικά προσφέροντας στους χρήστες συνεχώς νέες υπηρεσίες µερικές 

από τις κυριότερες υπηρεσίες είναι : 
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Μετάδοση Φωνής 
 

     Η µετάδοση φωνής είναι η πρώτη υπηρεσία η οποία έγινε διαθέσιµη στους 

χρήστες κινητών τηλεφώνων. Είναι µια υπηρεσία µε την οποία είµαστε σχεδόν όλοι 

εξοικειωµένοι λόγω της σταθερής τηλεφωνίας και αυτό βοήθησε στο να γίνει η 

κινητή τηλεφωνία γρήγορα αποδεκτή στο ευρύ κοινό. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει 

την δυνατότητα να πραγµατοποιούµε και να δεχόµαστε κλήσεις όπου και εάν 

βρισκόµαστε παρέχοντας στους χρήστες µεγάλη ελευθερία κινήσεων.    

 

SMS 

 

     Η υπηρεσία SMS είναι µια υπηρεσία που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή αρχικά από την 

νεολαία καθώς πρόσφερε ένα φθηνό τρόπο επικοινωνίας και αργότερα από το σύνολο 

των συνδροµητών. Η υπηρεσία SMS παρέχει την δυνατότητα µετάδοσης ή λήψης 

µηνυµάτων µέχρι 160 αλφαριθµητικών χαρακτήρων. Το SMS παρέχει µια υπηρεσία 

άµεση µετάδοση του µηνύµατος εάν ο αποδέκτη έχει το κινητό του τηλέφωνο 

ενεργοποιηµένο ή µια υπηρεσία αποθήκευσης και προώθησης εάν το κινητό 

τερµατικό είναι απενεργοποιηµένο. ∆ύο είδη υπηρεσιών SMS υπάρχουν :  

1. Η εκποµπή στην κυψέλη: κατά την οποία το µήνυµα µεταδίδεται σε όλους 

τους χρήστες οι οποίοι βρίσκονται σε µια κυψέλη και είναι εγγεγραµµένοι στη 

υπηρεσία. Η µετάδοση αυτή γίνεται χωρίς επιβεβαίωση λήψης του µηνύµατος 

και είναι υπηρεσία µιας κατεύθυνσης χρησιµοποιείται για µετάδοση 

πρόβλεψης του καιρού, ποδοσφαιρικών αποτελεσµάτων και άλλες. 

2. Η µετάδοση από σηµείο προς σηµείο: εδώ το µήνυµα µεταδίδεται από ένα 

κινητό τερµατικό σε ένα άλλο συγκεκριµένο κινητό τερµατικό. Στην υπηρεσία 

αυτή µπορούµε να ρυθµίσουµε ορισµένες παραµέτρους όπως: το χρονική ισχύ 

του µηνύµατος, το επίπεδο προτεραιότητας, επιβεβαίωση λήψης του 

µηνύµατος και άλλες.  

Το SMS θα παραδοθεί ασχέτως εάν την στιγµή της λήψης ο αποδέκτης του 

πραγµατοποιεί κλήση αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι χρησιµοποιούν διαφορετικά 

κανάλια µετάδοσης.       
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Κλήσεις συνδιάσκεψης  

 

     Η υπηρεσία Κλήσεις Συνδιάσκεψης σας προσφέρει τη δυνατότητα να 

επικοινωνείτε µέσω του κινητού µε περισσότερους από δύο συνοµιλητές ταυτόχρονα. 

Η υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στους επαγγελµατίες διότι περιορίζει την 

ανάγκη προσωπικής συνάντησης εξοικονοµώντας έτσι πολύτιµο χρόνο. 

 

MMS  

 

      Το MMS δίνει την δυνατότητα στους χρήστες κινητών τηλεφώνων που 

υποστηρίζουν την τεχνολογία MMS να δηµιουργήσουν, να στείλουν και να λάβουν 

µηνύµατα µε:  

• Κείµενο σχεδόν απεριόριστων χαρακτήρων  

• Υψηλής ποιότητας φωτογραφία (έγχρωµη ή ασπρόµαυρη)  

• Γραφικά  

• Ήχο  

• Συνδυασµό των παραπάνω  

 
Βίντεο MMS  
 

      Με την υπηρεσία βίντεο MMS µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το κινητό µας για 

να βιντεοσκοπήσουµε όποια σκηνή θέλουµε και να τη στείλουµε σε φίλους µε MMS. 

Οι παραλήπτες µπορούν να δουν το βίντεο στο κινητό τους εφόσον είναι συµβατό 

είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή  εφόσον τους έχει αποσταλεί στο e-mail τους.  

 

GPRS 
 

      Η υπηρεσία GPRS επεκτείνει τις δυνατότητες µετάδοσης δεδοµένων του δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς και προσφέρει σύνδεση σε εξωτερικά δίκτυα 

µεταφοράς πακέτων χρησιµοποιώντας µικρά ανεξάρτητα πακέτα δεδοµένων (500-

1000 bytes).  

     Το σηµαντικότερο για τον χρήστη είναι ότι είναι συνεχεία συνδεδεµένος και 

µπορεί να ανακτήσει δεδοµένα ανά πάσα στιγµή αλλά δεν χρεώνεται βάση του 

χρόνου σύνδεσης του αλλά του όγκου των δεδοµένων που ανταλλάζει. Επίσης ο 
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χρήστης πλέον έχει την δυνατότητα ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο από 

οποιονδήποτε σηµείο αρκεί να υπάρχει εκεί παροχέας που να προσφέρει την 

υπηρεσία GPRS. 

 

Μέσω της υπηρεσία GPRS µας παρέχονται οι ακόλουθες δικτυακές υπηρεσίες: 

1. Σηµείο σε πολλαπλά σηµεία περιοχής (PTM-M): η οποία είναι µια υπηρεσία 

που παρέχεται σε όλους τους συνδροµητές σε µια συγκεκριµένη περιοχή. 

2. Σηµείο σε πολλαπλά σηµεία (συνδροµητές) (PTM-G): η οποία είναι µια 

υπηρεσία που παρέχεται στους συνδροµητές που ανήκουν σε µια 

προκαθορισµένη οµάδα συνδροµητών.   

3. Σηµείο προς σηµείο: είναι µια υπηρεσία µετάδοσης πακέτου η οποία 

χωρίζεται σε δύο τύπους : χωρίς σύνδεση βασισµένη στο IP και CNLP που 

ονοµάζεται PTP-CLNS και µε σύνδεση βασισµένη στο X.25 που ονοµάζεται 

PTP-CONS.   

 

Χαρακτηριστικά υπηρεσίας  

 

• Χρέωση βάσει του «όγκου» των δεδοµένων που θα επιλέξετε να δείτε 

(διαδίκτυο, Wap), ή να αποστείλετε / λάβετε και όχι βάσει του χρόνου 

σύνδεσης.  

• Ελαχιστοποίηση του χρόνου σύνδεσης (Set up time) µια και δεν υπάρχει 

ανάγκη επανειληµµένων συνδέσεων/ αποσυνδέσεων λόγω της µόνιµης 

σύνδεσης («Always On») µε το δίκτυο.  

• Μεγαλύτερη ταχύτητα αποστολής / λήψης δεδοµένων και πρόσβασης στο 

διαδίκτυο ή στο Wap, η οποία στο µέλλον θα ξεπεράσει τα 100 Κbps.  

• Πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς την ανάγκη σταθερής τηλεφωνικής γραµµής.  

 

Προσωπικός Τηλεφωνητής  
 

    Η υπηρεσία Προσωπικού Τηλεφωνητή δίνει τη δυνατότητα να µη χάνουµε καµία 

κλήση, ακόµα και όταν:  

• το κινητό είναι απενεργοποιηµένο ή εκτός δικτύου  

• µια κλήση µένει αναπάντητη  

• η γραµµή είναι κατειληµµένη  
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• έχουµε κάνει αυτόµατη προώθηση όλων των κλήσεων στον Τηλεφωνητή σας   

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όποιος µας καλεί συνδέεται αυτόµατα µε τον Προσωπικό 

µας Τηλεφωνητή, ακούει το ηχογραφηµένο µήνυµα και αφήνει το δικό του µήνυµα. 

 

i-mode  

 

     Η υπηρεσία i-mode για να λειτουργήσει απαιτεί ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτων 

και είναι συνεχώς ενεργοποιηµένη έτσι η χρέωση δεν γίνεται µε τον χρόνο που είσαι 

συνδεδεµένος αλλά µε τον όγκο πληροφοριών που στέλλεις ή δέχεσαι  καθώς κάθε 

πακέτο υπάρχει κάποια χρέωση. Στην πραγµατικότητα κάθε υπηρεσία είναι σελίδα 

την οποίαν ο παροχέας δηµιουργεί για λογαριασµό του ή για κάποια άλλη ανεξάρτητη 

εταιρία. Οι βασικότερές κατηγορίες περιλαµβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, 

εφαρµογές Java, ειδήσεις, ενηµέρωση για καιρό, χάρτες περιοχής, διασκέδαση, 

τοπικούς οδηγούς, και οτιδήποτε µια εταιρία θεωρεί ότι µπορεί να έχει ζήτηση από 

τους χρήστες της υπηρεσίας i-mode.    

 

Χαρακτηριστικά υπηρεσίας  
 

• Χρέωση βάσει του αριθµού των πακέτων δεδοµένων που λαµβάνουµε ή 

στέλλουµε  και όχι βάσει του χρόνου σύνδεσης. Έτσι έχω µειωµένο κόστος 

χρήσης του συστήµατος. 

• Ελαχιστοποίηση του χρόνου σύνδεσης καθώς και δεν υπάρχει ανάγκη 

επανειληµµένων συνδέσεων/ αποσυνδέσεων λόγω της µόνιµης σύνδεσης µε 

το δίκτυο.  

• Μεγάλο αριθµό υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω της υπηρεσίας. 

 

WAP 

 

     Παρόλο που δεν πρόκειται για µια υπηρεσία αλλά ένα πρωτόκολλο το οποίο 

επιτρέπει την παροχή διαφόρων εφαρµογών. Οι παροχείς το προβάλλουν σαν µια 

υπηρεσία µε την οποία µπορούµε να έχουµε πρόσβαση στο διαδίκτυο ή σε 

ιστοσελίδες αντίστοιχες µε αυτές.  
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Χαρακτηριστικά υπηρεσίας  
 

• Χρέωση βάσει του χρόνου σύνδεσης. 

• Περιορισµένος αριθµός υπηρεσιών παρέχονται µέσω της τεχνολογίας αυτής.   

 

Κατηγορίες 
υπηρεσιών 

Τύπος 
πληροφορίας

Παραδείγµατα 
υπηρεσιών 

Παραδείγµατα 
Εφαρµογών 

 
Interactive Services 
Conversational 
services 

Ήχος Τηλεφωνία - Επικοινωνία µεταξύ 
χρηστών 

 ∆εδοµένα  - Πρόσβαση στο διαδίκτυο 
µέσω WAP 

Messaging services Κινούµενές 
εικόνες και 
ήχος 

  

 Ήχος - Εναπόθεση 
µηνύµατος 

- Προσωπικού 
Τηλεφωνητή 

 Εικόνες και 
κείµενο 

- MMS - Αποστολή φωτογραφιών, 
ακίνητων εικόνων  

 Κειµένου - SMS 
- ESMS 

- Επικοινωνία µεταξύ δύο 
χρηστών  
-Ειδοποίηση 
Ποδοσφαιρικών 
αποτελεσµάτων 
- Αποτελέσµατα Λόττο   
- Και άλλες πολλές και 
εφαρµογής  

Retrieval services Κείµενο, 
δεδοµένα, 
ήχος, εικόνες 
και 
κινούµενες 
εικόνες  

- i-mode 
- GPRS 
- WAP over 
GPRS 

- Παιχνίδια 
- Παιχνίδια on-line 
- Πολυφωνικοί ήχοι 
- Wallpapers 
- Screensavers 

Distribution Services 
Cyclical    
Broadcast services Ήχος - Ακρόαση 

ραδιοφώνου 
- Ειδήσεις, Μουσική και 
άλλα   

Πίνακας 3.15 Υπηρεσίες  κινητής τηλεφωνίας      
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Υπηρεσία Τιµή Παρατηρήσεις 
Τηλεφωνική κλήσης € 0.234/λεπτό  
Εναπόθεση µηνύµατος € 0.126/λεπτό  
MMS €0.39/MMS  
MMS µε περιεχόµενο €0.45/MMS  
SMS €0.085/SMS - Προς τοπικά δίκτυα 
SMS €0.17/SMS - Προς ξένα δίκτυα 
Παιχνίδια Java Από €2.5 έως €5 

/παιχνίδι 
 

Παιχνίδια On-line 0.2 /εβδοµάδα  
Πολυφωνικοί ήχοι € 2.5  
Wallpapers € 2  
Screensavers € 2  
GPRS € 0.025/KB - Πρόσβαση WAP 
GPRS € 0.005/KB - Σύνδεση στο διαδίκτυο 
Πίνακας 3.16 Τιµές υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (πηγή : Vodafone ) 

 

3.3.5 ∆ίκτυα κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς  

 

     Στην κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς 3G το κυριότερο πρότυπο είναι το WCDMA 

(Wideband-Code Division Multiple Access) το οποίο είναι το επόµενο βήµα 

αναβάθµισης όλων των δικτύων GSM. Η πρώτη χώρα στην οποία τέθηκε σε 

εµπορική λειτουργία το WCDMA ήταν η Ιαπωνία το 2001 αυτήν ακολούθησαν η 

Ιταλία, Αυστρία Βρετανία και άλλες. Το WCDMA προσφέρει στους χρήστες µε 

µεγάλη κινητικότητα ταχύτητες µέχρι 384kbps και όχι έως 2Mbps που ήταν η 

επιθυµητή ταχύτητα. Όσο αφορά τους χρήστες µε χαµηλή κινητικότητα υπάρχει 

δυνατότητα για τα 2Mbps µε προοπτική τα 10Mbps για αυτήν την κατηγορία 

χρηστών µε µελλοντικές αναβαθµίσεις του δικτύου WCDMA.     

     Με την εφαρµογή του συστήµατος WCDMA από τους παροχείς δεν προβλέπεται 

να αυξήσουν βραχυπρόθεσµα σηµαντικά τα έσοδα τους ανά χρήστη ARPU αλλά θα 

ισχυροποιήσουν την θέση τους στην αγορά. Επίσης τους δίνει την δυνατότητα να 

αυξήσουν την χωρητικότητα του δικτύου τους µε κόστος οκτώ φορές µικρότερο από 

αυτό που θα κόστιζε µια αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων 

δεύτερης γενιάς τους. Επιπρόσθετα γίνεται πιο αποτελεσµατική χρήση το φάσµα διότι 

µε την τεχνολογία WCDMA µπορούν να εξυπηρετηθούν περισσότεροι χρήστες σε 

σχέση µε τα συστήµατα δεύτερης γενιάς καθώς και µεγαλύτερη ταχύτητα µετάδοσης 

δεδοµένων υποστηρίζοντας έτσι νέες υπηρεσίες πολυµέσων.  



 86

     Συγκρίνοντας τις δύο τεχνολογίες WLAN και WCDMA βλέπουµε ότι δεν είναι 

συγκρουόµενες αλλά συµπληρωµατικές. Το WCDMA παρέχει στους χρήστες πλήρη 

κινητικότητα (µε υπηρεσίες όπως την περιαγωγή) και υψηλή ασφάλεια. Ενώ το 

WLAN παρέχει µικρή κινητικότητα αλλά υποστηρίζει υψηλές ταχύτητες µετάδοσης 

δεδοµένων και µπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα περιοχές µε υψηλή πυκνότητα 

χρηστών. Στην 6 έκδοση 3GPP ενσωµατώνεται η δυνατότητα διαλειτουργικότητας 

µεταξύ WLAN και WCDMA. 

     Το WCDMA προσφέρει στους χρήστες µια µεγάλη γκάµα από υπηρεσίες και 

εφαρµογές οι κυριότερες προσθετές υπηρεσίες σε σχέση µε την τηλεφωνία δεύτερης 

γενιάς είναι : 

• Βίντεο-τηλέφωνο  

• Βίντεο-ταχυδροµείο 

• Υπηρεσίες ανάκτηση ενδιαφέροντος περιεχοµένου  

• Λήψη και µετάδοση δεδοµένων µε µεγάλες ταχύτητες  

• Αποστολή λήψη δεδοµένων κατά την διάρκεια κλήση 

 

Βίντεο-τηλέφωνο (Videophone) 

 

     Η χρήση του βίντεο-τηλεφώνου είναι σαφές µια ακριβή υπηρεσία για την ώρα 

συγκρινόµενη µε την κλασσική κινητή τηλεφωνία που παρέχει µόνο µετάδοση 

φωνής. Είναι µια υπηρεσία πραγµατικού χρόνου, δύο κατευθύνσεων µετάδοσης 

βίντεο. Επιτρέπει στους χρήστες να µιλάνε πρόσωπο µε πρόσωπο κάνοντας την 

επικοινωνία πιο ελκυστική αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί και νέες επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες καθώς το κινητό πλέον θα µπορεί και να χρησιµοποιηθεί για προώθηση και 

πώληση προϊόντων καθώς ο χρήστης θα µπορεί να βλέπει το προϊόν.        

 
Αποστολή λήψη δεδοµένων κατά την διάρκεια κλήση 
 

     Η πολλαπλή πρόσβαση (multi-access) επιτρέπει στους συνδροµητές µιλάνε στο 

κινητό και ταυτόχρονα να χρησιµοποιούν υπηρεσίες µετάδοσης πακέτων. Για 

παράδειγµα µε την υπηρεσία αυτή κάποιος ενώ µιλάει θα είναι σε θέση να 

χρησιµοποιεί και το διαδίκτυο για να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες. Τα πιο 

πρόσφατα τερµατικά, επιτρέπουν ακόµη και στους συνδροµητές για να βγάλουνε 
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φωτογραφίες και να τις στείλουν ως επισύναψη  ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενώ 

ταυτόχρονα µπορούν να µιλάνε στο κινητό.  

 
Λήψη και µετάδοση δεδοµένων µε µεγάλες ταχύτητες  

 

     Η λήψη δεδοµένων µε ταχύτητες µέχρι 384Kbps δίνει την δυνατότητα για άνετη 

περιήγηση στο διαδίκτυο. Ενώ η µετάδοση γίνεται µε 64 kbps ταχύτητα µε την οποία 

µπορούµε να αποστείλουµε δεδοµένα σε ανεκτό χρόνο.  

 
Υπηρεσίες ανάκτηση ενδιαφέροντος περιεχοµένου  

 

     Η υπηρεσία επιτρέπει στους συνδροµητές να κατεβάσουν περιεχόµενο που 

συνδυάζει ήχο και βίντεο. Η υπηρεσία αυτή µεταδίδει τριών ειδών περιεχόµενο 

βίντεο µε ήχο, εικόνες µε ήχο και αρχεία ήχου τέτοιο είδος περιεχόµενο είναι η 

µετάδοση κοµµάτια ταινιών για προώθηση,  µουσικών κοµµατιών, ειδήσεις και άλλες 

παρόµοιες υπηρεσίες.   

 

Βίντεο-ταχυδροµείο 

  

      Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την µετάδοση βίντεο το οποίο οι χρήστες οι ίδιοι 

έχουν  γράψει από τις ενσωµατωµένες στα κινητά κάµερες ή που έχουν κατεβάσει 

από το διαδίκτυο. Έτσι δίδεται η δυνατότητα στο χρήστη να µεταδίδει και τα 

συναισθήµατα κάτι αδύνατο µε την υπηρεσία SMS. 

 
 

Κατηγορίες 
υπηρεσιών 

Τύπος 
πληροφορίας

Παραδείγµατα 
υπηρεσιών 

Παραδείγµατα 
Εφαρµογών 

 
Interactive Services 
Conversational 
services 

Κινούµενη 
εικόνα µε ήχο 

Βιντεοτηλέφωνο - Συνοµιλία πρόσωπο µε 
πρόσωπο  

  Τηλεδιάσκεψη - Συνοµιλία µεταξύ 
περισσοτέρων από 2 
ατόµων 
- Tele-advertising 

  Υπηρεσία 
µετάδοσης 
βίντεο / εικόνας 

 

 Ήχος Τηλεφωνία   
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Κατηγορίες 
υπηρεσιών 

Τύπος 
πληροφορίας

Παραδείγµατα 
υπηρεσιών 

Παραδείγµατα 
Εφαρµογών 

 
 ∆εδοµένα Μετάδοση 

πληροφοριών µε 
µεγάλη ταχύτητα 

- Αποστολή λήψη 
ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου 
- Περιήγηση στο 
διαδίκτυο 

Messaging services Κινούµενές 
εικόνες και 
ήχος 

Βίντεο-
ταχυδροµείο 

 

  Ηχητικό 
ταχυδροµείο  

 

 Εικόνες και 
κείµενο 

MMS - Αποστολή φωτογραφιών 

 Κειµένου SMS -Ειδοποίηση 
Ποδοσφαιρικών 
αποτελεσµάτων 
- Αποτελέσµατα Λόττο   

Retrieval services Κείµενο, 
δεδοµένα, 
ήχος, εικόνες 
και 
κινούµενες 
εικόνες  

Ανάκτησης βίντεο - κοµµάτι προώθησης 
ταινιών 
- ενηµέρωση καιρού  
- Urban Guidance 
- Assistance in Travel 

  Ανάκτηση 
εικόνων και ήχου 

- δείγµατα τραγουδιών 

  Ανάκτηση ήχου - Ειδήσεις 
  Ανάκτηση 

δεδοµένων 
- Παιχνίδια 

  Ανάκτηση 
Κειµένου 

- Ωροσκόπιο  

Distribution Services 
Cyclical Text, 

Graphics, 
Sound and 
Still Images 

Full Channel 
Broadcast 
Videography 

- E-newspaper 
- Advance Teletext 

Broadcast services   - Παρακολούθηση 
τηλεοπτικών 
προγραµµάτων 
- DAB Ραδιόφωνο  

Πίνακας 3.17 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (3G) 
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Υπηρεσία Τιµή Παρατηρήσεις 

Βιντεοτηλέφωνο €0.8 /λεπτό  

Τηλεφωνία €0.08 /λεπτό Μεταξύ συνδροµητών  

 €0.16 /λεπτό Σε σταθερό δίκτυο 

 €0.42 /λεπτό Σε άλλο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 

Ανάκτησης βίντεο  €0.4 /λεπτό ή 

€0.8 /λεπτό 

Εξαρτάται από το περιεχόµενο 

Ανάκτηση ήχου €0.4 /λεπτό ή 

€0.8 /λεπτό 

Εξαρτάται από το περιεχόµενο 

Βίντεο-ταχυδροµείο €0.8 /λεπτό  

MMS €0.16 /MMS  

SMS €0.16 /SMS  

Παιχνίδια €0.8 /λεπτό ∆ιάρκεια χρήση 3 µέρες 

Πίνακας 3.18 Τιµές υπηρεσιών 3G (πηγή : www.three.co.uk)  

 

     Από τους πίνακες 3.15 και 3.17 βλέπουµε ότι όσο αφορά τις υπηρεσίες που 

προσφέρονται και από τα δύο δίκτυα (2,5G και 3G) οι τιµές τους είναι περίπου οι 

ίδιες. Συνεπώς είναι αναµενόµενο ότι οι εναποµείναντες παροχείς κινητής τηλεφωνίας 

που δεν εξασφάλισαν άδεια 3G θα είναι υποχρεωµένοι να ρίξουν τις τιµές. Καθώς δεν 

υπάρχει κάποιος λόγος ο οποίος οι χρήστες να παραµένουν συνδροµητές σε αυτά τα 

δίκτυα ενώ θα µπορούσαν µε τις ίδιες τιµές να απολαµβάνουν τις υπηρεσίες του 

δικτύου 2,5G και επιπλέον να έχουν στην διάθεση τους τις προσθετές υπηρεσίες που 

προσφέρουν τα δίκτυα 3G.   
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3.3.6 Ψηφιακή τηλεόραση 
 

       Η ψηφιακή µετάδοση δίνει την δυνατότητα να µειωθεί δραµατικά το 

απαιτούµενο εύρος ζώνης για κάθε κανάλι. Αυτό, για τις υπηρεσίες της τηλεόρασης, 

σηµαίνει πως θα υπάρχουν περισσότερα κανάλια για να προσφέρουν στους οικιακούς 

χρήστες νέα προγράµµατα και εδικές υπηρεσίες. Υπηρεσίες όπως Pay-Per-View 

(PPV) και video on demand (VoD) απαιτούν µεγάλο αριθµό τηλεοπτικών καναλιών. 

       Η τεχνολογία της ψηφιακής µετάδοσης για την τηλεόραση (Digital Video 

Broadcasting-DVB) έχει καθορίσει αρκετά συστήµατα για ψηφιακές επικοινωνίες 

µέσω δορυφόρου, CATV, και επίγειων δικτύων. 
 

3.3.6.1 ∆ορυφορικό DVB 
 

Μέσο Μετάδοσης 
  

       Οι δορυφόροι έχουν την ικανότητα να δηµιουργούν ταυτόχρονες ζεύξεις στους 

επίγειους χρήστες παρέχοντας επικοινωνίες σηµείου σε πολλαπλά σηµεία (point-to-

multipoint communications) από ένα σηµείο στο διάστηµα. Επιπλέον, µε τους 

δορυφόρους, η χωρητικότητα µπορεί να διανεµηθεί δυναµικά ανάλογα µε τις ανάγκες 

των χρηστών. 

       Οι δορυφόροι που χρησιµοποιούνται για µετάδοση βρίσκονται σε γεωστατική 

τροχιά κοντά στον ισηµερινό σε περίπου 36000 χλµ. ύψος. Επειδή αυτοί οι δορυφόροι 

κινούνται µε την ίδια ταχύτητα και κατεύθυνση µε την περιστροφή της Γης, 

φαίνονται από την επιφάνειά της, σαν ακίνητοι σε ένα συγκεκριµένο σηµείο. 

       Η ενέργεια που απαιτείται για την µετάδοση παρέχεται από το ηλιακό σύστηµα 

του δορυφόρου. Η ισχύς του σήµατος εξόδου είναι περιορισµένη εξαιτίας της 

χαµηλής επάρκειας του ηλιακού συστήµατος του δορυφόρου. Όµως, η µεγάλη 

διαθεσιµότητα του εύρους ζώνης αντισταθµίζει αυτό τον περιορισµό. 
 
Συστήµατα δορυφορικού DVB          

   

• Συστήµατα Direct-to-home (DTH) 

 

Με το DVB, καθορίστηκαν τα δορυφορικά συστήµατα για ψηφιακή 

τηλεόραση µε πολλά προγράµµατα και για την HDTV. Ένα από αυτά τα συστήµατα 
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αφορά το σύστηµα DTH για οικιακούς χρήστες. Το σύστηµα αυτό λειτουργεί στα 

11/12 GHz και χρησιµοποιεί εύρος ζώνης στο εύρος από 26 MHz στα 54 MHz. Οι 

οικιακοί χρήστες µπορούν να λάβουν το εκπεµπόµενο σήµα κατευθείαν από το 

δορυφόρο, µε ένα δορυφορικό πιάτο. Οι απαιτήσεις για αυτό το σύστηµα έχουν 

προτυποποιηθεί από την ETSI.  

 

• ∆ορυφορικές υπηρεσίες µέσω καλωδιακής τηλεόρασης και επίγειων δικτύων 

µετάδοσης 

 

Το ίδιο πρότυπο εφαρµόζεται στη µετάδοση δορυφορικών σηµάτων σε ένα 

σταθµό- κεφαλή (head-end station) καλωδιακής τηλεόρασης (CATV). Για διάφορους 

λόγους, υπάρχει περίπτωση οι διαχειριστές του δικτύου της καλωδιακής τηλεόρασης 

να θέλουν να αποφασίσουν οι ίδιοι ποια προγράµµατα θέλουν να παρέχουν στους 

χρήστες. Στην κεφαλή (head-end) τα σήµατα διαχωρίζονται από ένα αποπολυπλέκτη. 

Έπειτα, µε τη βοήθεια ενός πολυπλέκτη δηµιουργούνται τα επιθυµητά προγράµµατα. 

Τελικά, αυτά τα σήµατα ξαναδιαµορφώνονται ώστε να τοποθετηθούν σε κανάλι 

καλωδιακής τηλεόρασης των 8 MHz για τον οικιακό χρήστη. 

 

• Σύστηµα τηλεόρασης µε κεντρική δορυφορική κεραία (SMATV) 

 

Το σύστηµα SMATV είναι ένα σύστηµα για την µετάδοση τηλεοπτικών και 

ηχητικών σηµάτων σε νοικοκυριά σε ένα ή περισσότερα γειτονικά κτίρια. Τα σήµατα 

αυτά λαµβάνονται από µια δορυφορική κεραία λήψης και υπάρχει η δυνατότητα 

συνδυασµού τους µε επίγεια τηλεοπτικά δίκτυα.  

Ανάλογα µε την κεφαλή της καλωδιακής τηλεόρασης, τα επιθυµητά 

δορυφορικά και επίγεια σήµατα αποδιαµορφώνονται, αποπολυπλέκονται, 

πολυπλέκονται εκ νέου και διαµορφώνονται σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του 

καναλιού στην κεφαλή της του συστήµατος SMATV. Υπάρχουν δύο τρόποι για την 

παροχή τηλεοπτικού σήµατος στον οικιακό χρήστη. Τα δορυφορικά σήµατα µπορούν 

να µεταδοθούν απευθείας χρησιµοποιώντας µετατροπή συχνότητας. Η εναλλακτική 

λύση είναι να γίνει πρώτα η διαµόρφωση του δορυφορικού σήµατος και η µετάδοση 

του µέσω του δικτύου SMATV και ύστερα, να γίνει χρήση της ίδιας µετατροπής 

συχνότητας.    
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3.3.6.2 Επίγειο DVB 
 

Μέσο µετάδοσης 

 

       Οι ψηφιακές επίγειες τηλεοπτικές υπηρεσίες παρέχονται µέσω των UHF 

συχνοτήτων. Οι συχνότητες σε αυτή την µπάντα εκτείνονται σε εύρος από 0,3 έως 

3GHz. 

       Η επίγεια µετάδοση σηµάτων, σε αντίθεση µε τα δορυφορικά και τα καλωδιακά 

συστήµατα, υποφέρει από παρεµβολές πολλαπλής διαδροµής. Ένα εκπεµπόµενο 

σήµα µπορεί να ανακλαστεί από ψηλά κτίρια ή βουνά. Οι ανακλάσεις προστίθενται 

στο κύριο σήµα στην πλευρά του δέκτη. Επειδή οι ανακλάσεις ταξιδεύουν µέσω 

διαφορετικών (και εποµένως µεγαλύτερων) διαδροµών, αυτά τα σήµατα καθυστερούν 

και για αυτό το λόγο ονοµάζονται echoes. Επιπλέον, ανάλογα µε την ισχύ που 

χρησιµοποιείται, µπορεί να προκληθεί παρεµβολή γειτονικού διαύλου όταν ένας 

διαφορετικός σταθµός µεταδίδει τα προγράµµατα του µέσω της ίδιας συχνότητας. 

 

Επίγεια συστήµατα DVB  

 

• Ψηφιακό επίγειο σύστηµα  

 

Γενικά, τα επίγεια συστήµατα µπορούν να παρέχουν τοπική και εθνική 

µετάδοση µε οικονοµικότερο τρόπο από τα δορυφορικά και τα καλωδιακά 

συστήµατα. Επίσης, η εισαγωγή των ψηφιακών επίγειων συστηµάτων επιτρέπει την 

δραµατική αύξηση στο διαθέσιµο φάσµα συχνοτήτων.  

Οι προδιαγραφές για ψηφιακά επίγεια συστήµατα επιτρέπουν λήψη µέσω 

καναλιού 8 MHz στη µπάντα UHF. Επιπλέον, αυτές οι προδιαγραφές επιτρέπουν την 

µέγιστη χρησιµοποίηση του φάσµατος.  

 Η ύπαρξη διαφορετικών συνθηκών σε κάθε χώρα οδήγησαν σε διαφορετικά 

επίγεια ψηφιακά συστήµατα. Αυτό, για παράδειγµα, εξαρτήθηκε από την 

διαθεσιµότητα του φάσµατος και τον αριθµό των αναλογικών υπηρεσιών που 

υπήρχαν σε κάθε χώρα.  
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• Σύστηµα διανοµής βίντεο πολλαπλού σηµείου (Multipoint video distribution 

system-MVDS) 

 

Οι προδιαγραφές για το σύστηµα MVDS είναι συµβατές µε το δορυφορικό 

σύστηµα στα 11/12 GHz που χρησιµοποιεί διαµόρφωση QPSK. Η πραγµατική 

διαφορά βρίσκεται στη µπάντα συχνοτήτων που χρησιµοποιείται για την µετάδοση 

ψηφιακών επίγειων σηµάτων. Παρόλο που το σύστηµα MVDS γενικά λειτουργεί στη 

µπάντα συχνοτήτων 40,5 έως 42,5 GHz, είναι εφαρµόσιµο και σε άλλες ζώνες 

συχνοτήτων πάνω από 10 GHz. Επιπλέον, το σύστηµα MVDS είναι κατάλληλο για 

χρήση για διαφορετικό εύρος ζώνης ποµπού που κυµαίνεται από κανάλια 26 MHz 

µέχρι κανάλια 54 MHz. Τα φάσµατα της συχνότητας των γειτονικών διαύλων 

επικαλύπτονται µερικώς αλλά µπορούν να διαχωριστούν µε τη χρήση ορθογώνιας 

πόλωσης. 

Γενικά, το σύστηµα MVDS εφαρµόζεται σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει 

καλωδιακό σύστηµα. Επιπλέον, µπορεί να αποτελέσει µια ανταγωνιστική 

εναλλακτική λύση για τα καλωδιακά συστήµατα. Ένα σύστηµα MVDS αποτελείται 

από ισοτροπικούς ποµπούς εκποµπής και ένα αριθµό από σταθερούς δέκτες. Η 

µέγιστη απόσταση εκποµπής ενός ψηφιακού συστήµατος MVDS είναι 6 χλµ. Εάν 

έχει παραχωρηθεί σε ένα παροχέα φάσµα συχνότητας 2 GHz και η χρήση τεσσάρων 

σταθµών εκποµπής, τότε σε µια περιοχή 200 τετρ.χλµ. µπορούν να ληφθούν 120 έως 

384 ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµµατα. 

 

• Σύστηµα µικροκυµατικής µετάδοσης πολλαπλού σηµείου (Microwave 

multipoint distribution service-MMDS) 

 

     Αυτό το ψηφιακό επίγειο σύστηµα είναι συµβατό µε το καλωδιακό σύστηµα. 

Συνεπώς, χρησιµοποιεί επίγεια κανάλια των 8 MHz και εφαρµόζεται διαµόρφωση 

QAM.   

Όπως και το MVDS, έτσι και το MMDS χρησιµοποιείται συνήθως σαν 

προέκταση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης και µπορεί να εξυπηρετήσει σαν µια 

εναλλακτική λύση για καλωδιακά συστήµατα σε αγροτικές περιοχές. Επιπρόσθετα, το 

σύστηµα MMDS απόλυτα κατάλληλο για την παροχή επίγειων ψηφιακών 
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τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσα σε κτίρια µε µεγάλο αριθµό συνδροµητών. Αυτό το 

χαρακτηριστικό του, δείχνει µεγάλη οµοιότητα µε το ψηφιακό σύστηµα SMATV.   

 
 
Τύποι υπηρεσιών 

 
• Ο τύπος υπηρεσίας direct-response-TV δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να 

αντιδρά άµεσα στο παρεχόµενο πρόγραµµα. Τέτοια παραδείγµατα υπηρεσιών 

είναι διάφορα τηλεπαιχνίδια γνώσεων στην iTV ή αλληλεπιδραστικές 

διαφηµίσεις. Το απαιτούµενο κανάλι επιστροφής µπορεί να υλοποιηθεί µέσω 

ενός δηµόσιου τηλεφωνικού δικτύου ή ενός αµφίδροµου δικτύου καλωδιακής 

τηλεόρασης. 

•  Στην περίπτωση της pay-TV, χρησιµοποιείται ένα σύστηµα επιλεγµένης 

πρόσβασης (Conditional Access system) για να επιτρέπει µόνο σε χρήστες που 

έχουν πρόσβαση να παρακολουθήσουν ένα συγκεκριµένο πακέτο 

προγραµµάτων. Αυτό το πακέτο των προγραµµάτων µεταδίδεται σε 

κρυπτογραφηµένη µορφή και µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί µόνο µέσω ενός 

set-top box. 

• Ένα σύστηµα pay-per-view (PPV) χρησιµοποιεί κατά βάση την ίδια τεχνική 

µε την pay-TV. Η µοναδική διαφορά είναι πως σε αυτή την περίπτωση ο 

χρήστης πληρώνει για κάθε τηλεοπτικό πρόγραµµα που επιλέγει να 

παρακολουθήσει και όχι για ένα ολόκληρο πακέτο τηλεοπτικών 

προγραµµάτων.  

• Ένα σύστηµα βιντεοζήτησης (video-on-demand) δίνει την δυνατότητα στον 

κάθε χρήστη να ζητά ένα πρόγραµµα, το οποίο είναι αποθηκευµένο σε µια 

βάση δεδοµένων, µια χρονική στιγµή που καθορίζεται από τον ίδιο το χρήστη. 

• Η υπηρεσία near-video-on-demand αναφέρεται σε ένα σύστηµα το οποίο 

ξεκινά το ίδιο πρόγραµµα σε διαφορετικό, όµως, κανάλι µε παύση (π.χ. κάθε 

10 λεπτά). Αυτό απαιτεί την χρήση ενός σηµαντικού αριθµού καναλιών. Αυτά 

τα κανάλια µπορούν να δηµιουργηθούν µέσω της εφαρµογής ψηφιακών 

τεχνικών συµπίεσης, µε τις οποίες το απαιτούµενο εύρος ζώνης για κάθε 

κανάλι µειώνεται δραµατικά. Σε αντίθεση µε το σύστηµα video-on-demand, ο 

χρήστης χρειάζεται να περιµένει λιγότερο χρονικό διάστηµα για να µπορέσει 

να παρακολουθήσει ένα πρόγραµµα που έχει επιλέξει. Συνεπώς, η υπηρεσία 
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near-video-on-demand παρέχει σχεδόν την ίδια άνεση µε την υπηρεσία video-

on-demand. 

• Με το γραµµικό teletext, αρκετές σελίδες teletext, οι οποίες βρίσκονται 

ενσωµατωµένες στο τηλεοπτικό σήµα, µεταδίδονται στην συσκευή της 

τηλεόρασης µέσω ενός µέσου µετάδοσης. Η επιλεγµένη σελίδα teletext 

αποθηκεύεται στη µνήµη, οπότε µετά µπορεί ο χρήστης να την διαβάσει. Στην 

περίπτωση του αλληλεπιδραστικού teletext (interactive teletext) µια σελίδα 

µεταδίδεται σε ένα χρήστη ή σε µια οµάδα χρηστών. Η αίτηση για την 

επιλεγµένη σελίδα µπορεί να επεξεργασθεί µέσω ενός καναλιού επιστροφής  

σε ένα δηµόσιο δίκτυο τηλεφωνίας. Μέσω του αλληλεπιδραστικού teletext 

µπορεί να υποστηριχθεί ένα σύστηµα υπηρεσιών πληροφόρησης. Επιπλέον, η 

ίδια τεχνική επιτρέπει την εύρεση δεδοµένων από εξωτερικές βάσεις 

δεδοµένων. Έτσι, σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης µπορεί να έχει 

πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες, όπως π.χ. ταξιδιωτικές πληροφορίες.                  

 
 
3.3.6.3 Υπηρεσίες iTV 
 
       Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ορισµού της αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης. Ο 

απλούστερος είναι  αυτός που βασίζεται στο διαχωρισµό των υπηρεσιών της σε:  

1. Messaging applications  

2. Interactive applications.  

Αυτοί οι δυο τύποι χωρίζονται µε τη σειρά τους για να παράγουν τέσσερις κύριους 

τύπους της iTV. 

• One way messaging: οι θεατές λαµβάνουν µηνύµατα από τους παροχείς 

υπηρεσιών στη µορφή των προωθήσεων προγράµµατος, προωθήσεων 

κατευθυνόµενης διαφήµισης, επιλογής γλώσσας από το θεατή, junk mail, και 

αναφορές για τον καιρό 

• Two way messaging: οι θεατές έχουν ελάχιστη αλληλεπίδραση µε τους 

παροχείς υπηρεσιών παρέχοντάς τους απαντήσεις σε απλές ερωτήσεις, οι 

οποίες αποθηκεύονται τοπικά και µεταδίδονται στον παροχέα υπηρεσιών, 

όποτε ο θεατής βρίσκεται ξανά on-line 

• One way interactive: επιτρέπει ένα µεγαλύτερο βαθµό προσωποποίησης, 

χωρίς την ανάγκη συνεχούς ύπαρξης ενός καναλιού επιστροφής. Έξυπνες 
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κάρτες στις συσκευές τηλεόρασης εµφανίζουν το περιεχόµενο των 

µεταδιδόµενων πληροφοριών σύµφωνα µε το προφίλ του χρήστη    

• Two way interactive: πλήρης αµφίδροµη αλληλεπίδραση, η οποία απαιτεί ένα 

συνεχώς ανοικτό κανάλι επιστροφής, ιδίως για ασφαλείς συναλλαγές 

Στον πίνακα 3.18 συνοψίζονται οι πιο πάνω υπηρεσίες της αλληλεπιδραστικής 

τηλεόρασης. 

 

Κατηγορίες 
υπηρεσιών 

Τύπος πληροφορίας Παραδείγµατα 
υπηρεσιών 

Interactive Services 
One way interactive Κινούµενη εικόνα µε ήχο - Υπηρεσίες προσωπικών 

πληροφοριών 
  - Παιχνίδια 
  - Αλληλεπιδραστικά τηλεπαιχνίδια 
 ∆εδοµένα - Πληροφορίες για αγαπηµένα 

αθλήµατα και ηθοποιούς 
Two way interactive Κινούµενη ή σταθερή 

εικόνα, γραφικά, κείµενο 
- Πλοήγηση στο διαδίκτυο 

 ∆εδοµένα  - Τηλεαγορές 
  - Τραπεζικές συναλλαγές 
Messaging Services 
One way messaging ∆εδοµένα, εικόνα  - Target advertising promotions 

- Προώθηση προγραµµάτων  
- junk mail  
- ενηµέρωση για καιρικές συνθήκες 

Two way messaging ∆εδοµένα  - ∆ηµοσκοπήσεις  
- Έρευνες αγοράς 
 - Λοταρίες  

Πίνακας 3.19 Υπηρεσίες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης (i-TV) 

 

Κουπόνια 

 

     Αυτό  είναι η προσφορά για µια έκπτωση ή άλλου κίνητρου στον θεατή για  ένα 

προϊόν ή µια υπηρεσία. Αυτό θα µπορούσε να κυµανθεί από την µειωµένη τιµή για 

PPV υπηρεσία  από ίδιο το τον παροχέα υπηρεσιών, ή για τα στοιχεία που 

διαφηµίζονται αυτήν την περίοδο. Αυτό είναι διαφορετικό από την "έρευνα" 

κατωτέρω δεδοµένου ότι θα µπορούσε να γίνει χωρίς οποιαδήποτε αλληλεπίδραση 

από τον  θεατή.  Αυτό έχει την απαίτηση να υπάρχει δέκτης εξόδου ώστε να 

εκτυπώνει το κουπόνι ή να µεταφέρει µε άλλο τρόπο την τιµή στο θεατή.     
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Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράµµατος- Electronic Program Guide (EPG) 

 

     Αυτό είναι η παρουσίαση στον δέκτη των υπηρεσιών και του προγραµµατισµού 

που θα εµφανιστεί. Αυτά τα δεδοµένα µεταφέρονται είτε στο τηλεοπτικό σήµα είτε 

έξω από τη µπάντα, και δεν απαιτεί οποιοδήποτε είδος καναλιού επιστροφής. Επίσης, 

η αλληλεπίδραση είναι τοπική  στο δέκτη δηλαδή χρησιµοποιείται  πρώτιστα για 

συντονισµό ή καταγραφή ή άλλες ενέργειες που ο κάνει ο θεατής τοπικά στον δέκτη.   

 

Αλληλεπιδραστικός EPG  

 

     Αυτό  είναι µια πλουσιότερη έκδοση EPG που περιλαµβάνει την  ανάκτηση των 

κριτικών των προγραµµάτων και άλλων δραστηριοτήτων  που απαιτούν ένα κανάλι 

επιστροφής.  Άλλα  παραδείγµατα περιλαµβάνουν: την αγορά PPV ταινιών, την 

αγορά DVD, την αγορά CD, την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών για τον 

κινηµατογράφο ή το  ακουστικό πρόγραµµα  όπως οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες κλπ.   

 

Gambling 

 

     Αυτό  είναι η δυνατότητα στοιχήµατος χρηµάτων για όλα τα  συνηθισµένα είδη 

των τυχερών παιχνιδιών, όπως:    

• Αγώνας ταχύτητας (ιπποδροµίες, κυνοδροµίες, αυτοκίνητα, κλπ.)  

• Αθλητισµός (ράγκµπι, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση,  γκολφ, κλπ.)  

• Μεµονωµένα τυχερά παιχνίδια (πόκερ, 21, κλπ.)  

     Το στοίχηµα στα ζωντανά γεγονότα όπως ο αθλητισµός  και οι αγώνες ταχύτητας 

παρέχει την ευκαιρία να προσφερθεί η βελτίωση της ποιότητας των δεδοµένων από 

κοινού µε τον ήχο και την εικόνα του γεγονότος. Ακόµη και τυχερά παιχνίδια, όπως 

το πόκερ ή 21 θα µπορούσαν να παιχτούν χρησιµοποιώντας ένα συνεχούς χρόνου 

κανάλι επιστροφής για να παράσχει την απαραίτητη σε πραγµατικό  χρόνο 

αλληλεπίδραση.   
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Gaming 

 

     Αυτό  είναι η ζωντανή αλληλεπίδραση µε ένα τηλεπαιχνίδι όπου οι θεατές παίζουν 

µαζί µε τους διαγωνιζόµενους και προαιρετικά µεταξύ τους.  Τα  βραβεία µπορούν να 

απονεµηθούν για τα υψηλά αποτελέσµατα. Παρέχονται πληροφορίες για το παιχνίδι 

όπως λεπτοµερείς στατιστικές για τις απαντήσεις. Αυτό  απαιτεί ένα εύρωστο κανάλι 

επιστροφής και δίκτυο υπολογιστών κεντρικής  επεξεργασίας. Υπάρχουν επίσης 

περιορισµοί όταν δεν γίνεται σε πραγµατικό χρόνο ή όταν δεν γίνεται ζωντανά σε 

παγκόσµια κλίµακα.   

 

Οικιακές αγορές (Home Shopping) 

 

     Αυτό είναι µια παραδοσιακή υπηρεσία που παρέχεται από πολλά κανάλια 

τηλεοπτικών αγορών και όχι µόνο. Η µόνη  διαφορά είναι ότι αντί να χρειάζεται να 

βγουν έξω από τη  ζώνη µε µια κλήση σε αριθµό 800 ή να πηγαίνουν σε ένα 

προσωπικό υπολογιστή για να επισκεφτεί µια ιστοσελίδα, τα προϊόντα µπορούν να 

αγοραστούν µε ένα µόνο πάτηµα κουµπιού από το θεατή. Αυτό απαιτεί τη λειτουργία 

ενός επιχειρησιακού πρότυπου και µια λειτουργία καναλιού επιστροφής.   

 
Έρευνα  

 

     Αυτό  είναι µια απλή ενέργεια από τον θεατή για να ζητήσει περισσότερες 

πληροφορίες για το τρέχον πρόγραµµα της τηλεόρασης. Χρησιµοποιείται συχνότερα 

στη διαφήµιση για να αποστέλλονται κατάλογοι προϊόντων.  Η διαφορά µεταξύ αυτής 

της υπηρεσίας και των κουπονιών ανωτέρω είναι ότι αυτή η υπηρεσία ξεκινά από τον 

θεατή και µπορεί να έχει ή να µην έχει οποιαδήποτε υπαγόρευση  στο πρόγραµµα.    

Σηµείωση για την καταγραφή  
 

     Αυτό  είναι δυνατότητα ενός θεατή να χαρακτηρίσει ένα πρόγραµµα για  την 

καταγραφή.  Αυτό είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό  γνώρισµα των νέων δεκτών 

PVR, αλλά είναι επίσης και µια σηµαντική  αλληλεπιδραστική εφαρµογή.  Το 

γεγονός ότι είναι µια τοπική  αλληλεπίδραση µε τον δέκτη είναι τεχνικά 

ενδιαφέρουσα, αλλά δεν την καθιστά λιγότερο σηµαντική. Αυτή η λειτουργία 

περιλαµβάνει συνήθως µια πολυπλοκότητα στη διαχείριση του τι καταγράφεται, στα 
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συστήµατα αποθήκευσης, κλπ. Αυτή η υπηρεσία είναι  ακριβώς µια επέκταση της 

καταγραφής µε VCR.   

 
Ψηφοφορία 

 

     Η  ψηφοφορία είναι η δυνατότητα του θεατή να καταχωρήσει µια άποψη, συνήθως 

υπό µορφή ναι /όχι ψηφοφορίας. Υπάρχει αρκετός προγραµµατισµός (κυρίως από τις  

τοπικές και εθνικές ειδήσεις) που το κάνει αυτό τώρα.  Η µόνη διαφορά είναι πως 

αντί να πρέπει να κληθεί  ένας ειδικός τηλεφωνικός αριθµός ή να χρειάζεται ο θεατής 

να επισκεφτεί µια ιστοσελίδα, η ψήφος κατατίθεται µε το πάτηµα ενός κουµπιού.   

 

Αθλητικά στατιστικά 

 

     Αυτό  είναι η βελτίωση της ζωντανής δράσης ενός αθλητικού γεγονότος όπως το  

ποδόσφαιρο, όπου στο θεατή παρουσιάζεται η επιλογή της πρόσβασης διάφορων 

στατιστικών για το παιχνίδι, για µεµονωµένους παίκτες, για παλιότερα παιχνίδια, κλπ.  

Αυτό  µπορεί να γίνει σε µια ενιαία οθόνη, αλλά είναι πιο εύκολο σε δύο οθόνες 

(καθεµία εικονική ή πραγµατική).  Οι στατιστικές παρουσιάζονται ζωντανά, καθώς 

επίσης και κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.   

 

∆ροµολόγια τρένων-αεροπλάνων 

 

     Αυτό  είναι µια δηµοφιλής εφαρµογή του teletext σήµερα (αν και όχι στις  ΗΠΑ). 

Οι σελίδες των στοιχείων προγράµµατος εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της 

µετάδοσης του  τηλεοπτικού προγράµµατος, ή σε µερικές  περιπτώσεις µε ειδική, για 

αυτά τα στοιχεία, υπηρεσία. Ο θεατής µπορεί να κινείται τοπικά µέσα στις σελίδες 

των στοιχείων. Σε πιο  προηγµένες εκδόσεις αυτού, µε τη χρησιµοποίηση ενός 

καναλιού επιστροφής, τα υπάρχει η δυνατότητα αγοράς εισιτήριων.   

 

Κατευθυνόµενη διαφήµιση 

 

     Σήµερα, η διαφήµιση είναι αρκετά σταθερή για όλους τους θεατές, εκτός από την 

τοπική εισαγωγή διαφηµίσεων από τους παροχείς των υπηρεσιών. Εντούτοις, όταν 

ένας δέκτης  αποθηκεύει αρκετές δηµογραφικές πληροφορίες, και είναι διαθέσιµο 
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αρκετό εύρος ζώνης υπηρεσιών, η διαφήµιση  µπορεί να τροποποιηθεί για να 

ταιριάζει σε καλύτερα σε διαφορετικές οµάδες χρηστών. Παραδείγµατος χάριν, εάν ο 

δέκτης ήξερε το εύρος µέσα στο οποίο κυµαίνεται το οικιακό βασικό εισόδηµα, µια 

διαφήµιση αυτοκινήτων θα επέλεγε το πρότυπο του αυτοκινήτου για πού θα ήταν 

περισσότερο ελκυστικό σε εκείνη την οικογένεια. Ένα άλλο παράδειγµα αυτού  είναι 

µια διαφήµιση ο ήχος και η εικόνα της οποίας είναι ο ίδιος για τον καθέναν, αλλά έχει 

κείµενο που παρουσιάζει το κοντινότερο λιανικό κατάστηµα στον θεατή βασισµένο 

στον ταχυδροµικό κώδικα του θεατή.   

 
∆ηµογραφικές πληροφορίες θεατών 

 

     Κατ' αρχάς, κάποιο ποσό αυτού είναι απαραίτητο για να εφαρµοστεί η 

κατευθυνόµενη διαφήµιση ανωτέρω.  Αλλά το πιο σηµαντικό είναι, πως έτσι µπορούν 

να αποκτηθούν πολύτιµες (στον εκφωνητή και τον προγραµµατιστή) στατιστικές για 

τις εκποµπές που παρακολουθούνται και πότε, µαζί µε τις βασικές πληροφορίες για το 

νοικοκυριό.  Προφανώς τέτοια ενεργή ανατροφοδότηση δηµιουργεί ανησυχίες για την 

ασφάλεια των δεδοµένων που πρέπει να  ρυθµιστούν. 

 

Πληροφορίες για τον καιρό 

 

     Αυτό  είναι ένα παράδειγµα µιας γενικής κατηγορίας προγραµµατισµού για την 

οποία το κυριότερο µέρος των πληροφοριών που µεταβιβάζονται είναι δεδοµένα. Ο 

καιρός είναι το προφανέστερο παράδειγµα. Αυτή είναι η δυνατότητα να 

συµπληρώνεται ο τηλεοπτικός-ακουστικός προγραµµατισµός µε  συνοπτικές 

πληροφορίες που µπορούν να κληθούν από το θεατή µετά από απαίτηση. Στο 

παράδειγµα του καιρού, ο θεατής θα µπορούσε να καλέσει την τοπική καιρική 

πρόβλεψη χωρίς να χρειάζεται να περιµένει το τηλεοπτικό-ακουστικό µέρος να 

εµφανιστεί πάλι.   
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3.4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
3.4.1 Εύρεση θέσης-Πλοήγηση 

 

3.4.1.1 Με Pocket PC 

 

     Το Pocket PC επιτρέπει στους χρήστες να χρησιµοποιούν για πλοήγηση 

οποιοδήποτε χάρτη, όταν συνδεθούν µε το δέκτη GPS. Η σύνδεση των δυο συσκευών 

µπορεί να γίνει µέσω της σειριακής θύρας του Pocket PC που χρησιµοποιείται και για 

σύνδεση µε τον προσωπικό υπολογιστή (PC), καθώς και µέσω των υποδοχών CF και 

PCMCIA. 

     Είναι δυνατόν να υπάρξει συνεργασία του Pocket PC µε τον προσωπικό 

υπολογιστή του χρήστη. Στον τελευταίο µπορεί να γίνει η διαχείριση της βιβλιοθήκης 

των χαρτών που έχει ο χρήστης και να προετοιµαστούν οι χάρτες που χρειάζονται για 

την εκάστοτε διαδροµή. Στη συνέχεια, µπορούν να διαβιβαστούν κατευθείαν στην 

µνήµη του Pocket PC, σε µια πρόσθετη κάρτα µνήµης στο Pocket PC ή κατευθείαν σε 

µια πρόσθετη κάρτα µέσω ενός card reader στον προσωπικό υπολογιστή. 

     Επιπλέον, µε το κατάλληλο λογισµικό το Pocket PC µπορεί να αποκτήσει 

πρόσθετες δυνατότητες όπως: 

• Εύρεση θέσης σε πραγµατικό χρόνο στο Pocket PC µε 

οποιοδήποτε δέκτη GPS.  

• Αποθήκευση χαρτών, διαδροµών και σηµαντικών κόµβων σε 

διαδροµές στο Pocket PC. 

• ∆ηµιουργία και εµφάνιση διαδροµών στο Pocket PC. 

• Ο χρήστης µπορεί να φορτώσει οποιοδήποτε χάρτη στο Pocket PC.  

 

3.4.1.2 Υπολογιστής Αυτοκινήτου µε DVD (DVD Car Computer)/ CD-ROM 

 

     Το DVD Car Computer είναι ένα εξαιρετικά εξελιγµένο εργαλείο πλοήγησης που 

χρησιµοποιείται σε αυτοκίνητα σε όλο τον κόσµο, κυρίως όµως στην Ιαπωνία. 

     Οι καλύτεροι υπολογιστές GPS χρησιµοποιούν ταχείς επεξεργαστές για να δείξουν 

πολλές πληροφορίες. Στην οθόνη εµφανίζεται κάθε σηµείο ενδιαφέροντος ενώ 

υπάρχει φωνητική πληροφόρηση για τις στροφές και για οτιδήποτε άλλο µπορεί να 

συµβεί. 
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     Αυτή η τεχνολογία απαιτεί µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα για να µπορεί να 

δείχνει όλες αυτές τις εικόνες και τις πληροφορίες για τις τοποθεσίες. Επίσης 

χρειάζεται εξαιρετικά γρήγορους επεξεργαστές όχι µόνο για να παρουσιάζει στην 

οθόνη τους λεπτοµερείς χάρτες των άµεσων περιοχών, αλλά και για να συνεχίσει να 

δέχεται πληροφορίες από τους δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον 

πλανήτη. 

     Μέχρι πρόσφατα, αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονταν σε CD-ROM. Αυτή η 

µέθοδος λειτουργούσε αλλά είχε ορισµένα µειονεκτήµατα: 

• Οι αναπαραγωγείς CD-ROM είναι αργοί, καθιστώντας δύσκολη 

την λήψη γρήγορων οδηγικών αποφάσεων  

• Η χωρητικότητα των CD-ROM είναι περιορισµένη στα 650-700 

ΜΒytes, το οποίο σηµαίνει πως οι χάρτες µιας χώρας θα έπρεπε 

να χωριστούν σε πάνω από ένα CD-ROM. Ένας οδηγός που θα 

έµπαινε σε µια νέα περιοχή θα ήταν αναγκασµένος να αλλάζει 

CD-ROM στον υπολογιστή GPS. 

• Μικροί επαρχιακοί δρόµοι δεν ήταν αρκετά λεπτοµερείς ή, τις 

περισσότερες φορές, δεν συµπεριλαµβάνονταν στους χάρτες. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τις ανακρίβειες στο σχεδιασµό του 

ταξιδιού από τους οδηγούς. 

• Εάν γινόντουσαν σηµαντικές αναβαθµίσεις στις πληροφορίες, 

τότε ο χρήστης ήταν αναγκασµένος να αγοράσει πολλά νέα CD-

ROM, ακόµα και για περιοχές στις οποίες ο χρήστης δεν θα 

οδηγούσε ποτέ. 

     Τώρα όµως είναι διαθέσιµη η τεχνολογία για DVD. Πλέον, όχι µόνο µπορούν οι 

πληροφορίες µιας ολόκληρης χώρας να αποθηκευτούν σε ένα µόνο δίσκο, αλλά 

µπορεί ο χρήστης να βλέπει τις πληροφορίες µε διαφορετικούς τρόπους.  

     Το σύστηµα περιλαµβάνει τον κύριο επεξεργαστή και τον αναπαραγωγέα DVD. 

Μια µονάδα τηλεχειρισµού επιτρέπει τον προγραµµατισµό της πορείας για οθόνες 

που δεν προσφέρουν την δυνατότητα ελέγχου µε touch-screen. Επιπλέον, υπάρχουν 

δυο κεραίες η κεραία GPS λαµβάνει πληροφορίες από διάφορους δορυφόρους. 

Μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από τα καθίσµατα των επιβατών, στο πίσω παράθυρο ή 

στη σκεπή του αυτοκινήτου. Η κεραία πολύπλεξης FM λαµβάνει πληροφορίες VICS 

µέσω ραδιοκυµάτων. Ένα σύστηµα VICS δείχνει τα σηµεία στα οποία υπάρχει 
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κυκλοφοριακή συµφόρηση στις κυριότερες περιοχές της πόλης και τον χρόνο που θα 

χρειαστεί για να αποσυµφορηθεί η κυκλοφορία των οχηµάτων.    

 

3.4.1.3    Σύστηµα πλοήγησης σε όχηµα      

 

     Μια handsfree κονσόλα προσφέρει µια ενιαία διεπαφή µε touch-and-feel, ήδη 

γνωστή στους περισσότερους χρήστες, συνδυαζόµενη µε µια νέα σειρά handsfree 

συσκευών Bluetooth. Οι οδηγοί χρησιµοποιούν ένα κεντρικό λοβό, κουµπιά dual 

push και µια οθόνη µε µεγάλη γραµµατοσειρά για να κινηθούν µέσα στις επιλογές 

που προσφέρει το µενού. Εκτός από αναγνώριση φωνής, προσφέρεται η δυνατότητα 

στον οδηγό να ακούει µηνύµατα ή το άτοµο που καλεί στα ηχεία του αυτοκινήτου.   

     Η handsfree κονσόλα συνδέεται µε την µονάδα ελέγχου του αυτοκινήτου που είναι 

τοποθετηµένη κάτω από το ταµπλό. Η µονάδα ελέγχου συνδέεται µε δίκτυα 

GSM/GPRS για τη φωνή και τα δεδοµένα, ενώ συνδέεται ασύρµατα µε τις 

προσωπικές συσκευές µέσα στο όχηµα για να  παρέχει φωνή, δεδοµένα, µε έλεγχο 

από απόσταση (handsfree control), και ακόµη και GPS σήµατα µέσω Bluetooth. 

     Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος είναι: 

• Handsfree για όλα τα τηλέφωνα Bluetooth 

• Εµφάνιση του τηλεφωνικού καταλόγου και της ταυτότητας του 

ατόµου που καλεί στην κονσόλα 

• Ταχεία κλήση µε αναγνώριση φωνής  

• Ενσωµατωµένος δέκτης GPS, ασύρµατη µετάδοση στο εσωτερικό 

του οχήµατος 

•  Παρέχει την δυνατότητα προσθήκης επιπλέον υπηρεσιών 

• Ενσωµατωµένο GSM dual band µε εξωτερική κεραία 

         

3.4.1.4 Ενδεικτικές τιµές δεκτών GPS 

 

     Οι τιµές για Pocket PC ξεκινούν από 130$ και µπορούν να φτάσουν έως και 750$. 

Υπάρχουν συστήµατα πλοήγησης που έχουν υψηλότερη τιµή (πάνω από 1200$) αλλά 

αυτά προσφέρουν την δυνατότητα για εφαρµογές πολυµέσων. 

      Οι τιµές για ορισµένους δέκτες GPS από τις σηµαντικότερες εταιρείες 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3.20 
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Κατηγορίες δεκτών GPS 
Pocket PC ∆έκτης GPS µε υποστήριξη πολυµέσων 

Pharos Pocket GPS 
Navigator with Bluetooth 

$267.82 

Garmin iQue 3600 
Handheld GPS Unit / 
PDA 
 

$477.00 

Navman GPS 4410 for 
PocketPC 
 

$249.00 

The Magellan SporTrak 
color Handheld GPS 
 

$259 

 
 
 
 
 
Pioneer AVIC-N1 In-
Dash DVD Multimedia 
AV Navigation 
 

 
 
 
 
 

$1,508.88 

Πίνακας 3.20 Ενδεικτικές τιµές για δέκτες GPS 

 
3.4.2 Πρόσβαση στο διαδίκτυο-ταξιδιωτικές πληροφορίες µε τον σύνδεσµο inavi 

      

     Με τον σύνδεσµο inavi µπορεί να συνδεθεί το σύστηµα πλοήγησης του 

αυτοκινήτου µε τερµατικά που προσφέρουν την υπηρεσία i-mode. Έτσι, µε αυτή την 

τεχνολογία οι συνδροµητές έχουν την δυνατότητα να αποκτούν πληροφορίες όπως 

δελτία καιρού και πληροφορίες σχετικά µε την πόλη στην οποία βρίσκονται κάθε 

φορά. Επιπλέον, αυτή η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

χρησιµοποιήσουν την οθόνη για επικοινωνία µε e-mail, πρόσβαση σε συγκεκριµένες 

ιστοσελίδες που προσφέρονται από την υπηρεσία i-mode, ενώ προσφέρει 

απλούστερες ρυθµίσεις και υποστηρίζει την ανταλλαγή πληροφοριών µε άλλους 

συνδροµητές.  
 

Παραδείγµατα 
υπηρεσιών 

Τύπος πληροφορίας Παραδείγµατα Εφαρµογών 

Εύρεση θέσης- 
Πλοήγηση  
 

∆εδοµένα, φωνή, στατική 
εικόνα 

- Πλοήγηση µε DVD-ROM/CD-
ROM 

  - Πλοήγηση βασισµένη σε Pocket 
PC 

  - Σύστηµα πλοήγησης σε όχηµα 

Πρόσβαση στο 
διαδίκτυο-ταξιδιωτικές 
πληροφορίες 

∆εδοµένα, στατική εικόνα - inavi 

 
Πίνακας 3. 21 Συστήµατα πολυµέσων και υπηρεσίες που προσφέρουν 
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3.4.3 Προσφερόµενες συνδροµητικές υπηρεσίες 

 

  Οι υπηρεσίες που προσφέρονται δίνουν στον πελάτη την δυνατότητα 

απόκτησης σε πραγµατικό χρόνο πληροφοριών για τη κατάσταση της κίνησης και την 

κατάστρωση εναλλακτικών διαδροµών καθώς και την εύρεση διαφόρων σηµείων 

ενδιαφέροντος, διευθύνσεων και άλλων τοποθεσιών και ύστερα τον καθορισµό 

διαδροµής προς την επιλεγµένη τοποθεσία.  

 Ο πελάτης µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες συνδεόµενος 

µέσω ενός λογισµικού µε το διαδίκτυο από τον προσωπικό υπολογιστή του, µέσω Wi-

Fi, µέσω ασύρµατου µόντεµ ή Pocket PC ή µέσω Bluetooth (µε ένα τηλέφωνο που 

υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth). 

 Παράδειγµα τέτοιων υπηρεσιών είναι το Smart Navigator της εταιρείας Pharos 

το οποίο περιλαµβάνει το Smart Traffic που προσφέρει δεδοµένα για την κίνηση σε 

πραγµατικό χρόνο και το Smart Finder που προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνικού 

καταλόγου. Ο πελάτης µπορεί να είναι συνδροµητής σε µία µόνο από αυτές τις 

υπηρεσίες ή και στις δύο ταυτόχρονα µε την δυνατότητα επιλογής χρονικής διάρκειας 

της συνδροµής όπως φαίνεται στον πίνακα 3.22 

      

Smart Navigator Service Smart Traffic Service Smart Finder Service 
1 µήνας - $7.00 

 
1 µήνας - $3.95 

 
1 µήνας - $5.00 

 
3 µήνες - $18.00 

 
3 µήνες - $11.85 

 
3 µήνες - $12.00 

 
1 χρόνος - $66.00 

 
1 χρόνος - $43.45 

 
1 χρόνος - $44.00 

 
Πίνακας 3.22 Τιµές για συνδροµή στην υπηρεσία Smart Navigator, την υπηρεσία 

Smart Traffic και την υπηρεσία Smart Finder της Pharos 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4 
Ανάλυση επιχειρηµατικών 

αποφάσεων και  
εξελικτική αγοράς 

 
 
 
 
 
 
4.1  ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
 

4.1.1  IRIDIUM: µια αποτυχηµένη στρατηγική 
 

     Κατά την διάρκεια του 1998 η µετοχή της εταιρίας Iridium θεωρείτο από τους 

επενδυτές µία από τις καλύτερες για να επενδύσουν στο χρηµατιστήριο και σε 

λιγότερο από ένα χρόνο τριπλασίασε την αξία της. Τότε ήταν σίγουρο ότι η εταιρία 

αυτή θα κατακτούσε την παγκόσµια αγορά κινητής τηλεφωνίας. Επιπρόσθετα,  για να 

επιβεβαιώσει ότι θα υπήρχε ενδιαφέρον από τους χρήστες, η εταιρεία 

πραγµατοποίησε έρευνα αγοράς σε 42 χώρες που κατάδειξε το ενδιαφέρον στις 

υπηρεσίες που θα πρόσφερε. Έναν χρόνο αργότερα όµως το µέλλον της εταιρίες ήταν 

ζοφερό. Η εταιρία είχε µόνο 20.000 συνδροµητές σε αντίθεση µε την πρόβλεψη του 

γενικού διευθυντή  της ο οποίος στα τέλη του 1998 προέβλεπε ότι την επόµενη χρονιά 

θα είχαν 500.000 συνδροµητές και όδευε προς πτώχευση υπό το βάρος τον δανείων 

στα οποία δεν µπορούσε να ανταποκριθεί καθώς µόνο οι τόκοι από αυτά ήταν 40 

εκατοµµύρια δολάρια το µήνα. Καθώς η εταιρία δεν µπόρεσε να εγγράψει τον 

απαιτούµενο αριθµό συνδροµητών που απαιτούσαν τα συµβόλαια εκχώρησης των 

δανείων κήρυξε πτώχευση. 

      Ο µεγάλος χρόνος που πήρε για να τεθεί σε λειτουργία το σύστηµα 11 χρόνια είχε 

σαν αποτέλεσµα τα δεδοµένα στην αγορά κινητής τηλεφωνίας να έχουν 

διαφοροποιηθεί. Αγνοώντας η εταιρία τις αλλαγές αυτές προχώρησε στην υλοποίηση 

των σχεδίων της. Κυρίως µέχρι το σύστηµα τεθεί σε λειτουργία τα συστήµατα 

κινητής τηλεφωνίας είχαν εξαπλωθεί σε µεγάλο βαθµό καλύπτοντας σχεδόν όλη την 

Ευρώπη και ακολούθως επεκτάθηκαν σε αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Βραζιλία και 



 108

η Κίνα. Συµφωνίες µεταξύ εταιριών διαφορετικών χωρών επέτρεψε στους χρήστες 

τους να εξυπηρετούνται σε περιοχές όπου το σύστηµα της εταιρίας τους δεν τους 

παρείχε κάλυψη από αλλά συστήµατα κινητής τηλεφωνία µια εφαρµογή που έγινε 

γνωστή έως περιαγωγή (roaming). Σαν αποτέλεσµα αυτού η αγορά στην οποία το 

σύστηµα δορυφορικό σύστηµα κινητής τηλεφωνίας iridium απευθυνόταν είχε µειωθεί 

σηµαντικά και περιοριζόταν σε επαγγελµατίες που ταξίδευαν σε περιοχές που δεν 

υπήρχε κάλυψε από κανένα κινητής σύστηµα τηλεφωνίας.  

     Επιπρόσθετα το σύστηµα είχε µερικά σοβαρά µειονεκτήµατα σε σχέση µε το 

δίκτυο κινητής τηλεφωνίας: τα iridium τηλέφωνα ήταν πολύ µεγαλύτερα από αυτά 

της κινητής τηλεφωνίας κόστιζαν πολύ περισσότερα από αυτά και οι υπηρεσίες που 

πρόσφεραν ήταν πολύ ακριβότερες από τις αντίστοιχες της κινητής τηλεφωνίας.    

 

Σύστηµα Τιµή συσκευής Χρώση κλήσης ανά λεπτό 

Iridium $3000 $3-$8 

Πίνακας 4.1 Πίνακας τιµών συσκευών και κλήσεων Iridium  

  
     Λόγο της τεχνολογία που χρησιµοποιούσε το Iridium απαιτούσε οπτική επαφή 

µεταξύ τηλεφώνου και δορυφόρου οι συνδροµητές δεν µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν τα κινητά τηλέφωνα τους µέσα σε κινούµενα αυτοκίνητα, µέσα σε 

κτήρια και σε πολλές αστικές περιοχές, φαινόµενο µη αποδεκτό για µια υπηρεσία που 

απευθυνόταν σε επιχειρηµατίες που ταξιδεύουν συχνά. Ακόµη και σε υπαίθριες 

περιοχές ο συνδροµητής έπρεπε να ευθυγραµµίσει το κινητό του µε τον δορυφόρο για 

να έχει καλή λήψη. Επιπρόσθετα τα δορυφορικά κινητά τηλεφωνά δεν είχαν 

ικανοποιητικές δυνατότητες µετάδοσης δεδοµένων, χαρακτηριστικό που ήταν όλο 

ένα και πιο επιζητούµενο από επιχειρηµατίες, µια αγορά στην οποία απευθυνόταν το 

κυρίως το iridium. 

     Επίσης η διοίκηση της εταιρίας άρχισε την διάθεση της υπηρεσίας πριν υπάρξουν 

αρκετά δορυφορικά κινητά τηλέφωνα διαθέσιµα λόγο των κατασκευαστικών 

προβληµάτων που είχε η Kyocera, µια από τις δύο κύριες εταιρίες την εφοδίαζαν. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα η εταιρία να µην µπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τους 

λιγοστούς ενδιαφερόµενους πελάτες. 

     Για να αντλήσει τα απαιτούµενα κεφάλαια ώστε να υλοποιήσει τα σχέδια της η 

Motorola, ο κυριότερος µέτοχος της εταιρίας Iridium, πώλησε ένα µεγάλο µέρος των 

µετοχών αντλώντας έτσι 3.7 δισεκατοµµύρια δολάρια. Οι συνέταιροι αυτοί όταν το 
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σύστηµα έµπαινε σε λειτουργία θα αναλάµβαναν την προώθηση των υπηρεσιών και 

την τιµολογιακή πολιτική. Όµως οι περισσότερες από αυτές δεν προετοιµάστηκαν 

αρκετά καθώς δεν είχαν δηµιουργήσει την απαραίτητη υποδοµή ώστε να προωθήσουν 

τις υπηρεσίες. 

    Από τα πιο πάνω συµπεράνουµε ότι εφαρµογές όπως τη δορυφορική τηλεφωνία 

(Iridium) αρχικά µπορεί να φαίνονται σαν καλές επενδύσεις αλλά έως ότου τεθούν σε 

λειτουργία λόγο του µεγάλου χρόνου που χρειάζεται πολλά µπορούν να αλλάξουν 

όσον αφορά ανταγωνιστικές υπηρεσίες αλλά και της ικανότητας της εταιρίας να 

προσφέρει την υπηρεσία, καθιστώντας την έτσι ξεπερασµένη.  

     Μια µέθοδος αποφυγής επανάληψης τέτοιον λανθασµένων επενδύσεων λόγο του 

µεγάλου χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση τους είναι η διάσπαση του 

προγράµµατος σε δύο µέρη. Το πρώτο µέρος θα αφορούσε την έρευνα που απαιτείται 

για να αποκτηθεί η απαιτούµενη τεχνολογία και το δεύτερο µέρος αφορά την 

κατασκευή του έργου. Συνεπώς όταν τελειώσει η έρευνα και η τεχνολογία υπάρχει 

διαθέσιµη τότε πρέπει να υπάρξει µια επαναξιολόγηση της επένδυσης ώστε να 

διαπιστωθεί εάν είναι ακόµη βιώσιµη βάση των άλλων ανταγωνιστικών υπηρεσιών. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι συµφέρει µόνο τότε να προχωρήσουµε στην επένδυση έτσι 

µπορούµε να αποφεύγουµε µια κακή επένδυση που αρχικά φαινόταν πρωτοποριακή.  

     Στην περίπτωση του Iridium οι δύο φάσεις θα µπορούσαν να χωριστούν χρονικά 

από το 1987 µέχρι το 1996 χρόνος που απαιτήθηκε για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και 1996 µέχρι το 1999 χρόνος κατασκευής του συστήµατος.   
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4.1.2 Thuraya – Ένα επιτυχηµένο µοντέλο   

 
     Σε αντίθεση µε την Iridium η Thuraya που άρχισε την λειτουργία της το 2001 

ακολούθησε µια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης αντί να θέση σε τροχιά ένα 

µεγάλο αριθµό LEO δορυφόρων ώστε να είναι σε θέση να παρέχει µια παγκόσµια 

κάλυψη χρησιµοποίησε GEO δορυφόρους µε σκοπό όχι την παροχή υπηρεσιών στον 

χρήστη συνεχώς αλλά µόνο όταν αυτός βρίσκεται εκτός δικτύου GSM. Με την 

στρατηγική αυτή το κόστος για τον συνδροµητή είναι πολύ µικρότερο από το 

αντίστοιχο του iridium διότι εδώ θα υπόκειται στις αυξηµένες χρεώσεις µόνο όταν 

δεν υπάρχει κάλυψη από επίγειο δίκτυο. Το σύστηµα εκτός υπηρεσιών φωνής 

προσφέρει και µετάδοση SMS, πρόσβαση στο διαδίκτυο, Fax, ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο και υπηρεσίες GPS. Η υπηρεσία GPS χρησιµοποιώντας το δίκτυο 

δορυφόρων GPS µπορεί να εντοπίσει την θέση του χρήστη µε ακρίβεια 100m, 

σύντοµα οι νέες συσκευές θα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν και οδηγίες 

πλοήγησης βάση του GPS. Επιπλέον οι συσκευές έχουν περίπου την ίδια εµφάνιση, 

βάρος, µέγεθός όπως τα αντίστοιχα GSM τηλέφωνα άρα και πιο ελκυστικές επίσης 

υπάρχει µια µεγάλη γκάµα από µοντέλα διαθέσιµα. 

     Βλέπουµε ότι η Thuraya αποφεύγοντας τα λάθη που είχαν γίνει από την Iridium 

κατάφερε να λανσάρει ένα επιτυχηµένο µοντέλο δορυφορικής τηλεφωνίας. 

Χρησιµοποιώντας τεχνολογία η οποία ήταν ήδη διαθέσιµη και απευθυνόµενη σε µια 

αγορά χρηστών κινητής τηλεφωνίας που θα ήθελαν συνεχή κάλυψη αλλά δεν ήταν 

διατεθειµένοι να πληρώσουν το υψηλό κόστος χρήσης πάρα µόνο όταν δεν υπάρχει 

διαθέσιµο επίγειο δίκτυο επικράτησε στην δορυφορική κινητή τηλεφωνία. 
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4.2 ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
 
4.2.1 GSM 

 

     Στον τοµέα των κινητών επικοινωνιών το GSM έχει επικρατήσει στην παγκόσµια 

αγορά έναντι των ανταγωνιστικών συστηµάτων. Στις αρχές του 2004 οι συνδροµητές 

κινητής τηλεφωνίας σε GSM δίκτυα είχαν ξεπεράσει το 1 δισεκατοµµύριο που 

αναλογεί στο 80% της αγοράς κινητής τηλεφωνίας. Μόνο το 2003 οι νέοι 

συνδροµητές σε GSM δίκτυα ήταν περισσότεροι από τον συνολικό αριθµό 

συνδροµητών CDMA τεχνολογία.  

     Η GSM τεχνολογία είναι τώρα ο ακρογωνιαίος λίθος των κινητών επικοινωνιών 

σε µερικές από τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες οικονοµίες σε Ευρώπη, Αµερική, Ασία 

και Αφρική. Τα καλά οικονοµικά αποτελέσµατα των εν λειτουργία παροχέων κινητών 

επικοινωνιών έχουν προσελκύσει και νέους επενδυτές. Οι οποίοι αναγνωρίζοντας τα 

ωφελήµατα που τους προσφέρει ένα σύστηµα που είναι εν λειτουργία εδώ και καιρό 

µε επιτυχία χάρις την δυνατότητα περιαγωγής και τις υπηρεσίες προσθιτέµενης  αξίας 

όπως SMS, MMS κλπ προτίµησαν να επενδύσουν σε αυτή την τεχνολογία.  Επίσης µε 

την συµβατότητα του µε τα νέα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς 

εξασφαλίζεται η µελλοντική βιωσιµότητα και ανάπτυξη του.     

     Οι κυριότεροι λόγοι που οι νεοεισερχόµενοι παροχείς επέλεξαν την τεχνολογία 

αυτή είναι οι εξής:  

• µειωµένο κόστος που έχει η ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου.  

• Οι φορητές συσκευές κοστίζουν λιγότερο από συσκευές που χρησιµοποιούν 

άλλη τεχνολογία όπως TDMA. 

• Η ανάπτυξη ενός δικτύου GSM κοστίζει λιγότερο από ένα άλλο δίκτυο 

κινητής δεύτερης γενιάς.  

• Η δηµιουργία φορητών συσκευών χρησιµοποιούν και τις τρεις συχνότητες 

στις οποίες λειτουργούν συστήµατα GSM (850 ή 900/1800/1900) MHz είχε 

σαν αποτέλεσµα να διευρύνει τις δυνατότητες περιαγωγής των χρηστών. 

     Επίσης οι περισσότεροι εν λειτουργία παροχείς κινητών επικοινωνιών που 

χρησιµοποιούσαν τεχνολογία TDMA ακόµη και παροχείς που χρησιµοποιούν 

τεχνολογία CDMA επέλεξαν να επικαλύψουν τα δίκτυα τους µε GSM ώστε µέσω 
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αυτό να µεταβούν σε συστήµατα 3G.  Οι κυριότεροι λόγοι εδώ για αυτή την επιλογή 

αυτή για τους εξής λόγους: 

• χαµηλότερες χρεώσεις των υπηρεσιών που είναι εφικτές λόγο της παγκόσµιας 

οικονοµίας κλίµακας που υπάρχει στην GSM τεχνολογία.  

• το αυξηµένο εισόδηµα από GSM εφαρµογές.  

     Βάση µιας µελέτης της Siemens φαίνεται ότι χρησιµοποιώντας τεχνολογία GSM 

µπορεί να µειωθεί το κόστος των συσκευών µέχρι 15%, να υπάρξει µια µείωση 15% 

στις χρεώσεις, και µια γενική αύξηση 5% από την εµπορικότητα του ονόµατος του 

GSM. Επίσης υπολογίζεται ότι τα SMS προσθέτουν $2 το µήνα στο ARPU και  λόγω 

των πελατών περιαγωγής που χρησιµοποιούν το δίκτυο µας ή ταξιδεύοντας 

χρησιµοποιούν άλλα δίκτυα υπάρχει µια αύξηση 60% στα έσοδα από περιαγωγή  

συµβάλλοντας σε 5% αύξηση συνολικά. Σύµφωνα µε τη µελέτη, τα πρόσθετα έσοδα 

και το χαµηλότερο κόστος αντισταθµίζουν κατά πολύ τις δαπάνες για την επικάλυψη 

µε GSM.  

     Η συνεχής εξέλιξη του GSM αυξάνει συνεχών την χωρητικότητα του δικτύου και 

την δυνατότητα µεταφοράς δεδοµένων µέσω επεκτάσεων όπως GPRS, EDGE. Οι 

επεκτάσεις αυτές έχουν αυξήσει κατά 16 φορές την χωρητικότητα φωνής σε σχέση µε 

τα αναλογικά συστήµατα και 4 φορές σε σχέση µε συστήµατα TDMA. Το EDGE 

είναι το τελικό για την ώρα σύστηµα αύξησης της χωρητικότητας των συστηµάτων 

GSM. Το EDGE χρησιµοποιεί ένα νέο σχήµα διαµόρφωσης µε το οποίο η θεωρητική 

χωρητικότητα του δικτύου GSM/GPRS αυξάνεται έως 384kbps η Nokia  υπολογίζει 

ότι απαιτούνται επενδύσεις της τάξεως του 2% µέχρι 20 % του αρχικού κόστους του 

δικτύου ανάλογα µε πόσο νέο εξοπλισµό θα χρειαστεί το δίκτυο GSM/GPRS για 

αναβαθµιστεί σε EDGE. Η χωρητικότητα του δικτύου EDGE είναι τριπλάσια αυτής 

του GPRS και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από παροχείς κινητών υπηρεσιών που δεν 

έχουν εξασφαλίσει άδεια 3G για αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου τους. Επίσης 

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για αύξηση της χωρητικότητας σε αγροτικές 

περιοχές όπου η ανάπτυξη δικτύου 3G µπορεί να µην ενδείκνυται.  
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4.2.1.1 Η επικράτηση GSM στην Λατινική Αµερική 

 

     Το GSM στην Λατινική Αµερική ανταγωνιζόµενο άλλες τεχνολογίες κινητής 

τεχνολογίας δεύτερης γενιάς (CDMA) κατάφερε να επικρατήσει αυτό οφείλεται στα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα στην παγκόσµια οικονοµία κλίµακα, στην δηµιουργία 

εσόδων από δηµοφιλής εφαρµογές και τη δηµιουργία συσκευών που λειτουργούσαν 

σε τρεις ζώνες GSM/900/1800/1900 που επέτρεψε την άνετη περιαγωγή σε όλη την 

λατινική Αµερική.  Η επικράτηση του GSM στην περιοχή καταδεικνύεται και από το 

γεγονός ότι το 80% των TDMA παροχέων επέλεξαν την GSM τεχνολογία για να 

αναβαθµίσουν τα δίκτυα καθ' οδό προς την 3G τεχνολογία. Η υιοθέτηση παρέχει µια 

αξιόπιστη λύση στην µετάβαση στα δίκτυα 3G χρησιµοποιώντας τις τεχνολογίες 

GPRS και EDGE. 
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4.2.2 Επιλογή δικτύου 3G (WCDMA vs. CDMA2000 1X EV/DO) 

 

     Με τον όλο ένα και συνεχόµενα αυξανόµενο ανταγωνισµό στην αγορά κινητής 

τηλεφωνίας 2G, τον αριθµό των συνδροµητών να φθάνει σε κορεσµό στις 

αναπτυγµένες αγορές, τις χρεώσεις των κλήσεων να µειώνονται συνεχώς είχε σαν 

αποτέλεσµα το ARPU να µειώνεται και τα κέρδη των εταιριών να ακολουθούν την 

ίδια πορεία. Βλέποντας τα αυξηµένα κέρδη που θα µπορούσαν να έχουν από 

υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων όπως τα έσοδα δηµιουργήθηκαν από την υπηρεσία 

SMS οι παροχείς έστρεψαν το ενδιαφέρον τους προς τα εκεί. Το υπάρχον όµως 

δίκτυο 2G δεν ήταν ικανό να µεταφέρει δεδοµένα µε µεγάλες ταχύτητες γι’ αυτό και 

η αύξηση των ταχυτήτων αυτών ήταν επιτακτική για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. 

Η µετάβαση από συστήµατα 2G σε συστήµατα 3G δεν έγινε κατευθείαν αλλά υπήρξε 

ένα µεταβατικό στάδιο τα συστήµατα 2,5G όπου οι διαχειριστές των δικτύων 

αύξησαν µερικώς την χωρητικότητα των δικτύων τους χρησιµοποιώντας το σύστηµα 

GPRS είτε το CDMA2000 1X ανάλογα µε το σύστηµα 3G το οποίο σχεδιάζουν να 

υιοθετήσουν µελλοντικά. Η επικάλυψη των συστηµάτων 2G έγινε για να 

δηµιουργηθούν υπηρεσίες που θα ενδιέφεραν τους συνδροµητές και θα 

δηµιουργούσαν µια νέα αγορά υπηρεσιών η οποία θα έκανε βιώσιµη την επένδυση σε 

δίκτυα 3G. Μερικές νέες υπηρεσίες που προσφέρθηκαν για να προσελκύσουν το 

ενδιαφέρον τον συνδροµητών ήταν το MMS και υπηρεσίες µε αντίστοιχες 

δυνατότητες όπως Vodafone-Live, το i-mode κ.λ.π.   

     Το 2000 ο προβληµατισµός για το πιο σύστηµα θα υιοθετούσαν δεν υπήρχε ήταν 

φανερό ότι το σύστηµα τρίτης γενιάς κινητής τηλεφωνίας θα ήταν το WCDMA 

καθώς ήταν όλοι οι GSM παροχείς, οι ιαπωνικές εταιρίες παροχείς PDC και TDMA 

παροχείς στην Αµερική θα το επέλεγαν. Μετά την κρίση όµως που παρουσιάστηκε 

στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, το µονοπώλιο του WCDMA στη µετάβαση σε 3G 

συστήµατα άρχισε να αµφισβητείται αλλά όχι και η πρωτοκαθεδρία του. Η επιλογή 

µερικών Κορεατικών και Ιαπωνικών παροχέων να επιλέξουν το CDMA2000 1X αντί 

το GPRS για να αναβαθµίσουν τα δίκτυα τους δείχνουν την πρόθεση τους να 

επιλέξουν το  CDMA2000 1X EV/DO έως το 3G σύστηµα τους. 

     Στην περίπτωση των GSM παροχέων η επιλογή του WCDMA είναι σίγουρη 

καθώς τους επιτρέπει σταδιακή εξέλιξη του συστήµατος και µεγαλύτερη 

επαναχρησιµοποίηση των υποδοµών του GSM συστήµατος στο WCDMA. Η 

δυνατότητα περιαγωγής µεταξύ συστηµάτων GSM/GPRS/WCDMA είναι η υπηρεσία 
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που το διαφοροποιεί από το CDMA2000 οπού δεν υπάρχει περιαγωγή. Η οικονοµία 

κλίµακας που υπάρχει στα GSM συστήµατα θα συνεχιστεί και στο WCDMA 

παρέχοντας έτσι τερµατικές συσκευές σε χαµηλότερες τιµές. Υιοθέτησης συστήµατος 

CDMA2000 1X από GSM παροχείς είναι εφικτή αλλά οικονοµικά µη συνετή πιθανοί 

λόγοι για να κάνει αυτή τη µετάβαση ένας παροχέας είναι πολιτικοί ή µη διάθεση 

φάσµατος για ανάπτυξη WCDMA συστηµάτων. Στην δεύτερη περίπτωση είναι 

καλύτερα ή αναβάθµίση του συστήµατος σε EDGE αυξάνοντας την χωρητικότητα 

του GSM συστήµατος έως ότου διατεθεί φάσµα για συστήµατα WCDMA. Στο σχήµα 

4.1 παρατηρούµε ότι µε την χρησιµοποίησης του EDGE και του WCDMA είναι 

εφικτή η παροχή φθηνών υπηρεσιών που απαιτούν µεγάλο όγκο δεδοµένων καθώς η 

αύξηση της χωρητικότητας µε αυτά τα συστήµατα κοστίζει πολύ λιγότερο.  

 
Σχήµα 4.1 Σύγκριση κόστους κατασκευής και διαχείρισης δικτύου GPRS, EDGE και 

WCDMA συναρτήσει της χωρητικότητας     

 

     Στην περίπτωση των παροχέων που διαθέτουν συστήµατα CDMAone είναι 

προτιµότερη η µετάβαση τους σε συστήµατα CDMA2000 1X και µετά σε 

CDMA2000 1X EV ή DO. Αντίστοιχα και µε την περίπτωση του GSM και εδώ 

υπάρχει επαναχρησιµοποίηση των υποδοµών του CDMAone και µετάβαση µε 

σταδιακές επενδύσεις καθώς η µετάβαση σε σύστηµα WCDMA απαιτεί συνολικά ένα 

νέο δίκτυο. 

     Όσον αφορά τους παροχείς TDMA µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα και στα δύο 

συστήµατα 3G καθώς δεν υπάρχει επαναχρησιµοποίηση των συστηµάτων τους στην 

µετάβαση σε 3G. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η επικάλυψη του δικτύου 

TDMA είτε µε σύστηµα GSM/GPRS είτε µε CDMA2000 1X. Η οικονοµία κλίµακας 
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που υπάρχει στα συστήµατα WCDMA, οι πιο ελκυστικές υπηρεσίες που παρέχονται 

µεταξύ των οποίων και η περιαγωγή δείχνουν το WCDMA σαν την πιο ορθή επιλογή. 

Σε συστήµατα TDMA η µετάβαση σε συστήµατα CDMA2000  δίνει την δυνατότητα 

σταδιακών επενδύσεων λόγο ύπαρξης τερµατικών AMPS/CDMA κάτι πολύ 

σηµαντικό για παροχείς µε πολλούς AMPS συνδροµητές. 

 
Σχήµα 4.2  ∆υνατές επιλογές αναβάθµισης δικτύων GSM, CDMA TDMA σε 3G 

 

     Στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν την θέση τους στην αγορά οι υπάρχοντες 

παροχείς κινητών υπηρεσιών 2G αγόρασαν άδειες για συστήµατα 3G σε µερικές 

περιπτώσεις όπως στην Αγγλία και την Γερµανία πληρώνοντας τεράστια χρηµατικά 

πόσα. Ελπίζοντας ότι το νέο φάσµα θα τους δώσει την δυνατότητα να προσφέρουν 

νέες υπηρεσίες δεδοµένων οι οποίες θα αυξήσουν το ARPU και θα της διατηρήσουν 

ηγέτες στην αγορά κινητών επικοινωνιών αν οι προσδοκίες τους επαληθευθούν είναι 

κάτι που θα δούµε τα επόµενα χρόνια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117

4.3  ΕΠΙΓΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ  
 

4.3.1 Κατηγορίες ασυρµάτων συστηµάτων  

 

     Τα ασύρµατα συστήµατα πρώτης γενιάς (BFWA) χρησιµοποιούσαν εξοπλισµό 

που είχε κατασκευαστεί για LAN ο οποίος είχε προσαρµοστεί ώστε να παρέχει 

κάλυψη σε µεγαλύτερη περιοχή ή ιδιόκτητη τεχνολογία η οποία είχε αναπτυχθεί από 

την ίδια την εταιρία. 

     Από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που είχαν να αντιµετωπίσουν οι πρώτοι παροχείς 

ασύρµατων δικτύων πρώτης γενιάς ήταν η εγκατάσταση σύνδεσης όταν δεν υπάρχει 

οπτική επαφή µεταξύ ποµπού και δέκτη λόγο πολυδιαδροµικής διάδοσης του 

σήµατος. Αυτό το βασικό µειονέκτηµα ήταν ικανό να καθυστερήσει σηµαντικά την 

ανάπτυξη δικτύων πρώτης γενιάς καθώς υπηρεσίες µπορούσαν να προσφερθούν µόνο 

όταν ήταν εφικτή η οπτική επαφή. Η τεχνολογία OFDM είναι µια µέθοδος 

κωδικοποίησης η οποία έδωσε την δυνατότητα να ξεπεράσουµε το πρόβληµα της 

πολυδιαδροµικής διάδοσης του σήµατος χωρίς να µειώνει την φασµατική απόδοση 

του συστήµατος. Μια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται σε µερικά συστήµατα 

δεύτερης γενιάς για υπερβούν τα προβλήµατα που προκαλεί η πολυδιαδροµική 

διάδοση είναι η χρησιµοποίηση τεχνικών multiple-in/multiple-out (MIMO). 

     Επίσης σηµαντική εξέλιξη στα συστήµατα δεύτερής γενιάς είναι η χρησιµοποίηση 

εξοπλισµού εντός της οικίας του συνδροµητή µε ενσωµατωµένη κεραία (CPE 

customer premises equipment) η οποία µπορεί να εγκατασταθεί από τον χρήστη πολύ 

εύκολα µειώνοντας το κόστος εγκατάστασης του παροχέα.  Τα συστήµατα δεύτερης 

γενιάς που χρησιµοποιούν OFDM τεχνολογία έχουν σαν αποτέλεσµα να αυξάνουν 

τον λόγο SNR η αύξηση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για:  

• Χρησιµοποίηση CPE µε κεραία εντός οικίας. 

• Χρήση αυξηµένου µεγέθους κυψέλης όταν χρησιµοποιείται εξωτερική 

κεραία. 

     Τα ασύρµατα σταθερά δίκτυα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: LMDS, MMDS και µη 

αδειοδοτηµένων συχνοτήτων εκ των οποίων οι δύο τελευταίες αυτές απευθύνονται σε 

οικιακούς χρήστες η πιο πάνω κατηγοριοποίηση γίνεται βάση των συχνοτήτων που 

χρησιµοποιούν για µετάδοση του σήµατος. 
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LMDS:  Το 1998 στην βιοµηχανία τηλεπικοινωνιών γινόταν µεγάλη συζήτηση για τις 

δυνατότητες του LMDS. Αρκετές εταιρίες τότε ανακοίνωσαν σχέδια για ανάπτυξη 

δικτύου LMDS και παροχή υπηρεσιών στον τοπικό βρόχο. Κατά το τέλος του 2001 οι 

εταιρίες αυτές είχαν εγκαταλείψει την ιδέα ανάπτυξη του συστήµατος σε 

αραιοκατοικηµένες λόγο των περιορισµών του συστήµατος LMDS δηλαδή την µικρή 

απόσταση µετάδοσης το σήµατος και το µεγάλο κόστος του εξοπλισµού. Αυτό είχε 

σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη συστηµάτων LMDS µόνο σε πυκνοκατοικηµένες 

πόλεις. Γενικά τα LMDS συστήµατα υπερτερούν σε σχέση µε τα ευρείας ενσύρµατα 

συστήµατα µόνο στο ότι εγκαθίστανται πολύ µικρό χρόνο και δεν απαιτούνται έργα 

εκσκαφής δρόµων.  

 

MMDS: Σε αντίθεση µε τα συστήµατα LMDS τα συστήµατα MMDS συστήµατα 

είναι κατάλληλα για ανάπτυξη σε αραιοκατοικηµένες περιοχές. Σε αυτό συνέβαλε και 

το γεγονός ότι ο εξοπλισµός του είναι χαµηλότερου κόστους και µεταδίδονται σε 

µεγαλύτερες αποστάσεις από ότι τα LMDS. 

 

Συστήµατα µη αδειοδοτηµένων συχνοτήτων: Τα συστήµατα αυτά έχουν 

χαρακτηριστικά παρόµοια µε τα συστήµατα MMDS και απαιτούν οπτική επαφή για 

µετάδοση επίσης. Είναι τεχνολογίες που έχουν ωριµάσει και το κόστος του 

εξοπλισµού είναι σχετικά σε προσιτές τιµές. Επιπρόσθετα εδώ οι παροχείς υπηρεσιών 

έχουν να αντιµετωπίσουν µε πιθανές παρεµβολές που µπορεί να υπάρξουν καθώς δεν 

χρειάζεται αδειοδότηση για να τις χρησιµοποιήσει κάποιος αυτές τις συχνότητες 

κάνεις δεν τους εξασφαλίζει ότι µόνο αυτοί θα τις χρησιµοποιούν.  

 

Στον πίνακα 4.2 είναι µια σύγκριση ετήσιου κόστους για κάθε σύνδεση βάση της 

πυκνότητας χρηστών για συστήµατα BFWA (MMDS ή µη αδειοδοτηµένων 

συχνοτήτων), DSL, και καλωδιακό δίκτυο 
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Ετήσιο κόστος για κάθε σύνδεση Πυκνότητα 
(γραµµών ανά 

τετραγωνικό µίλι) 
BFWA DSL Cable 

0-5 $250-$336* $707 $646 
5-100 $248-$308* $364 $292 

100-200 $230-$304 $274 $189* 
200-650 $233-$287 $228 $136* 
650-850 $227-$302 $212 $121* 
850-2250 $217-$270 $202 $113* 

2250-5000 $212-$259 $195 $109* 
5000-10000 $207-$258 $199 $114* 

>10000 $214-$241 $181 $110* 
Μέσο κόστος $225-$286 $236 $151* 

Πίνακας 4.2 Σύγκριση ετήσιου κόστους για κάθε σύνδεση βάση της πυκνότητας 

χρηστών για συστήµατα BFWA, DSL, και καλωδιακό δίκτυο  

(το * υποδεικνύει την πιο οικονοµική επιλογή) 

 
    Από τον πιο πάνω πίνακα βλέπουµε ότι είναι πιο οικονοµική η χρήση BFWA όταν 

η πυκνότητα των χρηστών είναι µικρότερη των 100 ανά τετραγωνικό µίλι. Αυτό 

οφείλεται κυρίως ότι το κόστος των DSL και καλωδιακών δικτύων εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από µήκος του τοπικού βρόγχου ενώ στα BFWA δεν εξαρτάται καθώς 

δεν υπάρχει ανάγκη εγκατάστασης καλωδίου. 

     Ο σηµαντικότερος όµως λόγος για την µη ανάπτυξη µέχρι στιγµής σταθερών 

ασύρµατων δικτύων σε ευρεία κλίµακα είναι η απουσία ενός κοινού προτύπου καθώς 

η ύπαρξη του θα επέτρεπε τις οικονοµίες κλίµακας οι οποίες θα έριχναν το κόστος 

του εξοπλισµού, θα εξασφαλίσουν διαλειτουργικότητα, και θα µειώνούν τον 

επενδυτικός κίνδυνος για τους διαχειριστές του δικτύου. Χωρίς το πρότυπο οι 

κατασκευαστές εξοπλισµού είναι αναγκασµένοι να κατασκευάσουν όλον τον 

εξοπλισµό και το λογισµικό για την λειτουργία του συστήµατος περιλαµβανοµένου 

του σταθµού βάσης, του σταθµού του συνδροµητή, και το λογισµικού διαχείρισης το 

δικτύου το οποίο παρέχει τις υπηρεσίες και διαχειρίζεται επίσης το σταθµό του 

συνδροµητή. Συνεπώς µη ύπαρξη του κοινού προτύπου είχε σαν αποτέλεσµα η τιµή 

του εξοπλισµού να διατηρείται υψηλή και ασύµφορη όταν αυξάνεται η πυκνότητα 

των χρηστών όπως φαίνεται στον πίνακα 4.2 Αντιλαµβανόµενες αρκετές εταιρίες 

αυτό το σοβαρό µειονέκτηµα δηµιούργησαν τον WiMAX ένα οργανισµό ο οποίος θα 

πιστοποιεί την διαλειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων που θα χρησιµοποιούν το 

πρότυπο 802.16 επιτρέποντας έτσι την δηµιουργία οικονοµίας κλίµακας.  
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4.3.2 Metricom - Μια αποτυχηµένη προσπάθεια (Unlicensed Wireless)   

 

     Η Metricom ιδρύθηκε το 1985 µε σκοπό να αναπτύξει ∆ίκτυα ∆εδοµένων Μικρών 

Κυψελών. Η αρχική τους στρατηγική στρεφόταν στην δηµιουργία ενός ασύρµατου 

δικτύου το οποίο θα χρησιµοποιούσε συχνότητες που δεν χρειάζονταν αδειοδότηση 

και οι εφαρµογές του θα  απευθυνόταν κυρίως στις δηµοτικές αρχές των πόλεων. Η 

στρατηγική αυτή άλλαξε την δεκαετία του1990 όταν το διαδίκτυο έγινε πολύ 

δηµοφιλές και η εταιρία είδε ότι µπορούσε να παρέχει ασύρµατη πρόσβαση σε αυτό. 

Η πρώτη υπηρεσία της εταιρίας που πρόσφερε ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 

τρεις πόλεις, ονοµαζόταν Ricochet και είχε ταχύτητα 28.8 kbps απευθυνόταν σε 

οικιακούς χρήστες. Το 1995 Metricom ανακοίνωσε µια νέα επιθετική πολιτική µε 

σκοπό να αναπτύξει ένα ιδιόκτητο δίκτυο ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 

πυκνοκατοικηµένες µητροπολιτικές περιοχές των Η.Π.Α. 

     Η WorldCom µια από τις εταιρίες µεταπωλήσεων των υπηρεσιών της Metricom 

αντιλήφθηκε ότι το φάσµα που δεν χρειάζεται αδειοδότηση θα υπέφερε σύντοµα από 

συµφόρηση, γι’ αυτό πλειοδότησε για δεκάδες MMDS άδειες τις οποίες δεν 

απόκτησε. Το 1997 αρκετές από αυτές τις εταιρίες οι οποίες είχαν αποκτήσει τις 

MMDS άδειες είχαν ανάγκη για χρήµατα και η WorldCom τις αγόρασε πληρώνοντας 

1 δισεκατοµµύριο δολάρια. Το 1999 η WorldCom και Vulcan Ventures επένδυσαν η 

κάθε µια $300 εκατοµµύρια για να αποκτήσουν 49.5% και 38% αντίστοιχα των 

µετοχών της Metricom. Τότε η Metricom θεωρείτο ότι θα µπορούσε να ανταποκριθεί 

στις προσδοκίες των επενδυτών να παρέχει το ασύρµατο δίκτυο. Σε συνεργασία µε 

µεταπωλητές εταιρίες όπως η GoAmerica στόχευσαν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

και τους οικιακούς χρήστες που έµεναν σε πολυκατοικίες. Ο στόχος τους ήταν να 

προσφέρουν στους συνδροµητές τους ασύρµατη πρόσβαση στο διαδίκτυο µε υψηλές 

ταχύτητες αντίστοιχης ποιότητας µε αυτή που λαµβάνουν από ενσύρµατες 

τεχνολογίες. Όµως σε αντίθεση µε τις εξαγγελίες τους οι προσφερόµενες υπηρεσίες 

δεν ανταποκρίθηκαν στον στόχο που είχε βάλει η εταιρία για διάφορους λόγους. 

Καταρχήν δεν υπήρχαν εγγυήσεις για την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών 

αυτό ίσως να µην επηρεάζει πολύ τους οικιακούς χρήστες αλλά αυτό επιδρά αρνητικά 

στην προσέλκυση επιχειρήσεων. ∆εύτερον οι προσφερόµενες ταχύτητές πρόσβασης 

ήταν µεταξύ 28.8 kbps και 128.8 kbps οι οποίες ήταν συγκρίσιµές µε τις ταχύτητες 

που προσφέρονται από µια σύνδεση PSTN ή ISDN αλλά όχι και µε ταχύτητες που 
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άρχισαν να προσφέρονται το 1999 από συνδέσεις ευρείας ζώνης όπως µε την 

τεχνολογία DSL. Τρίτον ταχύτητες µέχρι 56kbps µπορούσαν να προσφερθούν από 

PSTN σύνδεση µια τεχνολογία που ήταν ευρέως διαδεδοµένη. Τέλος η Metricom δεν 

είχε συνάψει συµφωνίες µεταγωγής ή συνεργασίας µε άλλους παροχείς και ήθελε να 

διατηρήσει την κυριότητα των προτύπων της.  

      Βεβαρηµένη από τα χρέη η Metricom έπρεπε να αναπτύξει γρήγορα το δίκτυο της 

ώστε να αρχίσει να αποκτάει πελάτες συνεπώς και εισόδηµα. Η εταιρία χρειαζόταν 

τουλάχιστο 44 συνδροµητές ανά τετραγωνικό µίλι και 72 για να αποσβεστεί η 

επένδυση της. Στόχος τους ήταν η παρουσία τους σε 48 πόλεις µέχρι το τέλος του 

2001. Η Metricom είχε υποτιµήσει το χρόνο και το χρήµα που χρειαζόταν για την 

δηµιουργία ενός ιδιόκτητου δικτύου τέτοιου µεγέθους. Συνεπώς είχαν δοθεί στους 

πελάτες µη πραγµατοποιήσιµες ηµεροµηνίες εγκατάστασης και οι επενδυτές 

παραπλανήθηκάν από τα διοικητικά στελέχη της Metricom µε σκοπό να αυξήσουν 

την τιµή µετοχή της εταιρίας η οποία τον Ιανουάριο του 2002  πήγε από τα $11.06 

στα $109.95: τα στελέχη αυτά αργότερα απολύθηκαν. Επιπλέον της υπερβολικής 

συσσώρευσης χρεών, των δυσκολιών ανάπτυξης του δικτύου, και των ανήθικων 

πρακτικών διοίκησης η εταιρία υπόκειντο σε ανταγωνισµό από εταιρίες κινητής 

τηλεφωνίας και WiFi παροχείς που πρόσφεραν παρόµοιες υπηρεσίες και το χειρότερο 

από όλα η έλλειψη παροχής µια υπηρεσίας που δικαιολογούσε τα $80 το µήνα.  

Τελικά η Metricom κατάφερε να προσελκύσει µόνο 51,000 συνδροµητές σε 13 

µητροπολιτικές περιοχές. Επιπλέον η απόκτηση των MMDS αδειών από την 

Worldcom δεν είναι ξεκάθαρο εάν ήταν απαραίτητες τελικά για την ανάπτυξη του 

δικτύου.  
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4.3.3 Xtratyme’s – Μια αποτυχηµένη προσπάθεια (Broadband Wireless) 

 

     Το 1999 η εταιρία Xtratyme ξεκίνησε να προσφέρει υπηρεσίες σταθερής 

ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο σε αγροτικές περιοχές τις Μινεσσότα µια 

περιοχή γνωστή για τη γρήγορη υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Το 2003 η εταιρία 

Xtratyme κατατάχθηκε σαν ο δεύτερος µεγαλύτερος παροχέας ασύρµατης πρόσβασης 

στο διαδίκτυο από το περιοδικό Broadband Wireless Exchange το δίκτυο της παρείχε 

ασύρµατη κάλυψη στο 9% το πληθυσµού της Μινεσότα. Το επιχειρηµατικό µοντέλο 

που ακολούθησε η Xtratyme ήτανε βασισµένο σε συνεργασίες στο οποίο η Xtratyme 

παρείχε το δίκτυο και άφηνε την προώθηση, και την χρέωση των υπηρεσιών στις 

συνεργαζόµενες εταιρίες (µεταπωλητές των υπηρεσιών). Η κάθε συνεργαζόµενη 

εταιρία έφτιαχνε τα δικά τις πακέτα προσφορών βασισµένη στα 3 είδη πρόσβασης 

που πρόσφερε η Xtratyme: σταθερή πρόσβαση (σε σπίτι ή γραφείο), φορητή 

πρόσβαση (σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές) και κινητή πρόσβαση (σε 

κινούµενα αυτοκίνητα) 

     Από τη ηµέρα έναρξη λειτουργίας της η Xtratyme µέσω συνεργαζόµενων εταιριών 

απόκτησε συνολικά περίπου 600 συνδροµητές δηµιουργώντας ένα εισόδηµα της 

τάξης των $30.000 το µήνα ($50 το µήνα ανά συνδροµητή) που αντιστοιχούν σε 

διείσδυση µόνο 0.6% στην συνολική περιοχή κάλυψης δηλαδή αποκτούσε 100 νέους 

συνδροµητές το χρόνο µόνο. 

     Το 2001 η Southwest Wireless ένας από τους µεγαλύτερους µεταπωλητές της 

Xtratyme άρχισε να εκφράζει παράπονα που αφορούσαν την κακή ποιότητα 

υπηρεσιών που πρόσφερε το δίκτυο της Xtratyme. Σύµφωνα µε την Southwest 

Wireless η τοποθέτηση των κεραιών σε ακατάλληλα σηµεία και µε πρόχειρο τρόπο 

παρείχε δυνατότητα σύνδεσης µόνο το 70% του χρόνου σαν αποτέλεσµα αυτού να 

µην µπορούν να προσφέρουν στους συνδροµητές τους αυτά που τους υπόσχονταν. 

Όµως σύµφωνα µε τον Kyle Ackerman, ιδρυτή και CEO της Xtratyme η µη 

ικανοποιητική κάλυψη από το δίκτυο οφειλόταν και στο γεγονός ότι η Southwest 

Wireless δεν είχε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα στην προσέλκυση πελατών έτσι δεν 

υπήρχαν τα αναγκαία κεφάλαια για την επέκταση και βελτίωση του. Ο Ackerman 

αντιτάχθηκε µε την ιδέα σύναψης ενός δανείου από την Xtratyme θεωρώντας ότι τα 

απαραίτητα κεφάλαια έπρεπε να προέλθούν από τις συνεργαζόµενες εταιρίες και το 

διοικητικό συµβούλιο. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αφήσει την εταιρία χωρίς τα 

απαραίτητα κεφάλαια µε αποτέλεσµα να κηρύξει πτώχευση τον Ιανουάριο του 2002. 



 123

4.4 SATELLITE 
 

     Παρόλο που οι δορυφορικές υπηρεσίες µπορούν να καλύψουν µεγάλες 

γεωγραφικές περιοχές έχουν και µερικά µειονεκτήµατα τα οποία τις καθιστούν 

ακατάλληλες για µερικές υπηρεσίες. 

• Καθυστέρηση λόγο διαδροµής υπάρχει πάντα σε όλες τις δορυφορικές 

υπηρεσίες και ιδιαίτερα σε αυτές που προσφέρονται από GEO  δορυφόρους 

(λόγο µεγαλύτερης απόστασης που πρέπει να καλύψει το σήµα). Και γίνεται 

πιο έντονα αισθητή όταν πρόκειται για υπηρεσίες real time όπως τηλεφωνία. 

• Λόγο της συχνότητας στην οποία µεταδίδονται τα σήµατα υπόκεινται σε 

απώλειες λόγο απόσβεσης από την βροχή κυρίως σε περιπτώσεις καταιγίδων. 

• Μια καλή επικοινωνία µεταξύ σταθµού βάσης και δορυφόρου απαιτεί οπτική 

επαφή.  
    

     Όµως σε περιοχές όπου η παροχή υπηρεσιών ευρείας ζώνης δεν είναι οικονοµικά 

βιώσιµη για τεχνολογίες επίγειας ασύρµατης ή ενσύρµατης µετάδοσης όπως σε 

αραιοκατοικηµένες περιοχές η δορυφορική µετάδοση είναι η πιο κατάλληλη. 
 
4.4.1 Gilat Satellite – Μια στρατηγική επιτυχηµένης ανάπτυξης δορυφορικής 

εταιρίας 
 
     Gilat Satellite Networks είναι µια εταιρία µε έδρα το Ισραήλ και κορυφαίος 

προµηθευτής Very Small Aperture Terminal (VSAT) δορυφορική τεχνολογία η οποία 

χρησιµοποιείται παγκόσµια. Έχει πάνω από παραδώσει 400,000 VSATs παγκόσµιος 

και κυρίως σε αγροτικές περιοχές και επιχειρήσεις για τηλεφωνία και ευρεία 

µετάδοση δεδοµένων. Συνεργαζόµενη µε την Microsoft Corporation και την Echostar 

Communications το 2000 δηµιούργησαν την Starband, µια εταιρία παροχής 

δορυφορικής πρόσβασης στο διαδίκτυο µε υψηλές ταχύτητες η οποία µπορεί να 

εξυπηρετήσει τον περισσότερο πληθυσµό των Η.Π.Α.. Πιο πρόσφατα  η Gilat και η 

SES Global ίδρυσαν την SATLTNX, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας µετέχει και η 

Alcatel, η SATLTNX παρέχει και αυτή δορυφορικής πρόσβασης στο διαδίκτυο µε 

υψηλές ταχύτητες µε την διαφορά ότι σε αντίθεση µε την Starband απευθύνεται σε 

εταιρικούς χρήστες συµπορευόµενη µε την τακτική της SES στην Ευρώπη να είναι ο 

παροχέας του δικτύου και να αφήσει την προώθηση των υπηρεσιών στις 

συνεργαζόµενες εταιρίες. 
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4.5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ 
 

     Από την εκτόξευση των πρώτων δορυφορικών συστηµάτων πλοήγησης για 

στρατιωτικούς σκοπούς (το GPS στις Ηνωµένες Πολιτείες και το GLONASS στη 

Ρωσία), οι επιχειρήσεις παγκοσµίως είχαν αρχίσει την ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών για να υποκινήσουν και να εξυπηρετήσουν µια µη στρατιωτική αγορά για 

τεχνολογία προσδιορισµού θέσης. Από µια βασική γραµµή επαγγελµατικού 

εξοπλισµού για εργασίες της επιστήµης του πολιτικού µηχανικού, η συνεχής 

καινοτοµία στην τεχνολογία έχει οδηγήσει σε τεράστιες βελτιώσεις στη τιµή και την 

απόδοση του εξοπλισµού. Στη συνέχεια, οι επιχειρηµατίες συνέχισαν να 

αναπτύσσουν νέες εφαρµογές και να δηµιουργούν νέες επιχειρήσεις για να 

εξυπηρετήσουν τις αναπτυσσόµενες αγορές.  Σήµερα, αρκετές χιλιάδες επιχειρήσεις 

έχουν ήδη εισέλθει στην διαδικασία παραγωγής δορυφορικών συσκευών πλοήγησης 

και την παροχή υπηρεσιών, καλύπτοντας ένα µεγάλο αριθµό ποικιλόµορφων αγορών 

ξεπερνώντας κατά πολύ οτιδήποτε  θα µπορούσε να είχε προβλέψει κανείς δέκα έτη 

πριν.  

     Καθώς η αγορά αυξάνεται στο µέγεθος, αναπτύσσεται και στη δοµή. Ξεκινώντας 

από µια βιοµηχανία που παρείχε συσκευές µόνο για πλοήγηση, η κατάσταση έχει 

πλέον εξελιχθεί ώστε να συνδυάζονται τεχνολογίες επικοινωνιών και πλοήγησης 

όπως φαίνεται στο σχήµα 4.3.  

 

  
Σχήµα 4.3  Συνολική αλυσίδα προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών και προϊόντων 

πλοήγησης 
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     Οι δορυφορικοί δέκτες πλοήγησης είναι τώρα συνήθως ενσωµατωµένοι σε άλλες 

συσκευές, συµπεριλαµβανοµένων των in-car συστηµάτων πλοήγησης, των  

συστηµάτων διαχείρισης στόλου, και ολοένα  περισσότερο επίσης στα κινητά 

τηλέφωνα και στις συσκευές προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDAs). Η επιχείρηση 

παραγωγής έχει συµπληρωθεί από µια ταχύτατα αναπτυσσόµενη βιοµηχανία 

υπηρεσιών που ενσωµατώνει ψηφιακή χαρτογράφηση µε κινητές επικοινωνίες 

παραδίδοντας το πακέτο των υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. 
   
4.5.1 Πρόβλεψη παγκόσµιας αγοράς 
 

     Οι πληροφορίες και οι υποθέσεις έχουν συνδυασθεί σε έναν κατανοητό πρότυπο, 

βασισµένο στη συνολική πιθανή αγορά στην οποία απευθύνεται κάθε µια χωριστή 

εφαρµογή. Η αγορά έπειτα εκτιµάται και οι πληροφορίες για την τιµολόγηση και τα 

ρεύµατα της αγοράς χρησιµοποιούνται για να δηµιουργήσουν ένα µοντέλο εσόδων.  

Λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία της συνολικής αλυσίδας παραγωγής 

προϊόντων και υπηρεσιών για την πλοήγηση που περιγράφονται στο σχήµα 4.3, οι 

προβλέψεις γίνονται µε εκτίµηση του συγκεκριµένου τοµέα της αγοράς, και 

ειδικότερα:    

• "Καθαρά έσοδα"  

     Τα έσοδα που είναι άµεσα συνδεδεµένα  µε την τοποθέτηση του υλικού των 

συστηµάτων  

• "Ακαθάριστα έσοδα"  

     Τα έσοδα που συνδέονται µε ολόκληρο το σύστηµα πλοήγησης στο οποίο είναι 

τοποθετηµένο το σύστηµα εύρεσης θέσης    

Αυτό παρουσιάζεται στο σχήµα 4.4.  
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 Σχήµα 4.4  Καθαρά και ακαθάριστα κέρδη στην αλυσίδα προϊόντων και υπηρεσιών 

  

    Οι γενικές συντηρητικές προβλέψεις για το παγκόσµιο ετήσιο καθαρό κέρδος µέχρι 

το 2020 παρουσιάζονται στο σχήµα 4.5. Αυτό το µοντέλο δείχνει  καθαρά έσοδα 

παγκοσµίως της τάξης των  5 δισεκατοµµυρίων ευρώ το 2003, φθάνοντας τα 25 

δισεκατοµµύρια µέχρι το 2020.   

 
Σχήµα 4.5 Ετήσια καθαρά έσοδα για προϊόντα δορυφορικής πλοήγησης 

 

     Όπως απεικονίζεται στο σχήµα 4.6, τα ακαθάριστα κέρδη το 2003 έφθασαν 

συνολικά τα 25 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε προβλέψεις που οδηγούν σε αριθµούς τόσο 

υψηλούς όπως 150 δισεκατοµµύρια µέχρι το 2020. 
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Σχήµα 4.6 Ετήσια ακαθάριστα έσοδα για προϊόντα δορυφορικής πλοήγησης 

 

      Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι η τα χαρακτηριστικά της αγοράς βρίσκονται σε 

εξέλιξη: από ένα σηµαντικό ποσοστό που καταλαµβάνεται από την αγορά των 

βασικών δοµικών µονάδων το 2001, µετατοπίζεται προς µια ωριµότερη και µε 

ενσωµατωµένα συστήµατα αγορά το 2020.  

       Η Βόρεια Αµερική, η Ευρώπη και η περιοχή του Ειρηνικού είναι οι κυρίαρχες 

αγορές για τα επόµενα πέντε έτη.  Στην πραγµατικότητα, αυτές οι τρεις αγορές 

καταλαµβάνουν συνολικά άνω του 60% της παγκόσµιας αγοράς για ολόκληρη την 

περίοδο πρόβλεψης.  Εντούτοις, µετά από το 2007, αυξανόµενα καταναλωτικά έξοδα 

στην Κεντρική Ασία και στην Κεντρική και Νότια Αµερική αναµένεται να 

αναπτύξουν σηµαντικές αγορές σε αυτές οι περιοχές.  Το µοντέλο περιλαµβάνει 

υποθέσεις για τις µειωµένες τιµές σε βάθος χρόνου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

αξιοπρόσεχτες στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών.  Για αυτόν τον λόγο, όταν οι 

αναπτυγµένες αγορές γίνονται κορεσµένες και οι πωλήσεις οδηγούνται από την 

αντικατάσταση προϊόντων, οι µειωµένες τιµές οδηγούν στην συνολική µείωση των 

εσόδων σε αυτές τις αγορές.  Στην πράξη, εξ ολοκλήρου νέες εφαρµογές και προϊόντα 

τα οποία ακόµα δεν έχουν προβλεφθεί αναµένονται να υποκινήσουν την αύξηση της 

αγοράς στο µέλλον.   

     Η αγορά τηλεπληροφορικής για οδικά συστήµατα αναµένεται να κυριαρχήσει καθ' 

όλη τη διάρκεια της περιόδου.  Εντούτοις θα υπάρξει µια σηµαντική σχετική 

µετατόπιση από εµπορικές (και επαγγελµατικές) σε καταναλωτικές αγορές, µε τις 

τελευταίες να στηρίζονται από εξελίξεις στις κινητές επικοινωνίες (εµφάνιση του 

συστήµατος UMTS, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.). Οι καταναλωτικές αγορές 
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αποτελούν περίπου 40% του συνόλου σήµερα, ένας αριθµός που θα ανέλθει σε 75% 

το 2015.  

      Μια περαιτέρω σηµαντική ανάπτυξη που αναµένεται κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αντιστοιχεί στη αύξηση των εσόδων που συνδέονται µε τις υπηρεσίες.   Την 

παρούσα φάση, η αγορά των προϊόντων αποδίδει τα περισσότερα έσοδα, ενώ τα 

έσοδα από τις υπηρεσίες προέρχονται από την διοικητική αγορά του εµπορικού 

στόλου (the commercial fleet management market). Στην καταναλωτική αγορά 

αυτοκινήτων, τα προϊόντα πλοήγησης είναι ακόµα σχετικά ακριβά (της τάξεως των 

χιλιάδων ευρώ) και η απόκτηση προστιθέµενων υπηρεσιών επί πληρωµή είναι ακόµα 

σχετικά χαµηλή. Εντούτοις, καθώς ο αριθµός χρηστών αυξάνεται στην αγορά 

αυτοκίνητων και φορητών συσκευών, η δυνατότητα για έσοδα από τις υπηρεσίες 

αυξάνεται κι αυτή. Οικονοµίες κλίµακας για τους προµηθευτές για προσφορά 

υπηρεσιών και για τα αποτελέσµατα των δικτύων συνδυάζονται ώστε να αυξηθεί η 

αξία της αγοράς υπηρεσιών. Η τάση αυτή παρουσιάζεται στο σχήµα 4.7.  

 
Σχήµα 4.7  Ετήσια έσοδα από προϊόντα και υπηρεσίες πλοήγησης παγκοσµίως 

 

Τα τρέχοντα έσοδα από την αγορά υπηρεσιών των 2,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ 

αντιπροσωπεύουν το 12% της συνολικής αγοράς. Έως το 2020, τα έσοδα από την 

αγορά υπηρεσιών θα αυξηθούν στα 112 δισεκατοµµύρια ευρώ ή στο 43% από την 

συνολική αξία της αγοράς.   
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4.5.2 Επισκόπηση της αγοράς σήµερα 

  

      Ο ετήσιος παγκόσµιος ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια έχει µέσο όρο 27% , ένα πολύ υψηλό ποσοστό έναντι των περισσότερων 

άλλων τοµέων  (π.χ. τηλεπικοινωνίες). Τα τελευταία 5 έτη το ποσοστό των εσόδων 

που προέρχονται από τις αγορές των Ηνωµένων Πολιτειών έχει µειωθεί από σχεδόν 

60% σε λιγότερο από 40%, γεγονός που δείχνει την αύξηση της χρήσης των 

δορυφορικών τεχνολογιών σε µια παγκόσµια κλίµακα. Οι επιχειρήσεις των 

Ηνωµένων Πολιτειών παραµένουν κυρίαρχες στην παροχή των προϊόντων, εν τούτοις 

αυτό η θέση τους αρχίζει να µετατοπίζεται. Τα τελευταία 5 έτη το µερίδιο της 

παγκόσµιας αγοράς που κατείχαν οι αµερικάνοι προµηθευτές έπεσε από 65% σε 50%, 

δείχνοντας την διάδοση της γνώσης και της τεχνογνωσίας σχετικά µε αυτές τις 

τεχνολογίες.   

     Ένας δείκτης της πιθανής τάσης του µέλλοντος µπορεί να βρεθεί στον αριθµό των 

ευρεσιτεχνιών. Το µεγαλύτερο µέρος των ευρεσιτεχνιών που είναι σχετικές µε τα 

δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης έχουν ληφθεί µέχρι τώρα από Ιαπωνικές 

βιοµηχανίες (περίπου 3.500), ακολουθούµενες από τις αµερικανικές επιχειρήσεις 

(περίπου 1.500). Οι ευρεσιτεχνίες από ευρωπαϊκές εταιρείες αριθµούν λιγότερο από 

το ένα τρίτο των Ιαπωνικών ευρεσιτεχνιών (περίπου 1.000). Γενικά, η ωριµότητα της 

αγοράς αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο συνολικός αριθµός νέων ευρεσιτεχνιών 

για κάθε έτος µειώνεται. Αναµένεται ότι η εµφάνιση του συστήµατος GALILEO θα 

ωθήσει την κατοχύρωση νέων ευρεσιτεχνιών, ανοίγοντας δρόµο για νέες ευκαιρίες 

και για νέους βιοµηχανικούς φορείς για το σύστηµα GALILEO.   

 

4.5.3 Αξιολόγηση των τάσεων της αγοράς  

 
4.5.3.1 Προσδιορισµός των τάσεων της αγοράς 

 
     Η τάση στις καθιερωµένες αγορές για τη δορυφορική πλοήγηση είναι πολύ πιθανό 

να συνεχιστεί στο µέλλον, καθώς η οικονοµική δραστηριότητα καθοδηγεί τη ζήτηση 

για εµπορικά προσανατολισµένες υπηρεσίες σε όλους τους τρόπους µεταφοράς.   

     Στο πολύ κοντινό µέλλον νέες εξελίξεις θα στηριχθούν σε αυτή την υπάρχουσα 

τάση καθώς µεγάλες καταναλωτικές αγορές καθιερώνονται και για φορητές συσκευές 

και για συσκευές µέσα σε οχήµατα. Αυτό οδηγεί σε ένα µια βήµα προς βήµα 
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ανάπτυξη στην αγορά για τα προϊόντα πλοήγησης, µε µια επιτάχυνση της ανάπτυξης 

της αγοράς τα επόµενα 2-3 έτη. 

     Υπάρχουν αρκετοί σηµαντικοί παράγοντες που προκαλούν αυτή την εξέλιξη, αν 

και αυτή η ανάπτυξη θα πραγµατοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές 

περιοχές του κόσµου. Αυτοί οι παράγοντες µπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις 

διαφορετικές κατηγορίες: 

 

Τεχνολογικοί παράγοντες: 

    

• Η πρόοδος στη µείωση του µεγέθους των δεκτών βελτιώνει την τιµή σε σχέση 

µε την απόδοση και ευνοεί τη χρήση της στις φορητές συσκευές. Η πρόοδος 

στα συστήµατα γεωγραφικής πληροφόρησης και στην ψηφιακή 

χαρτογράφηση παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για να υποστηρίξει τις νέες 

location-based υπηρεσίες. 

• Oι τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών ωθούν τις αγορές για τις υπηρεσίες 

προσδιορισµού θέσης.   

• Το ευρωπαϊκό σύστηµα EGNOS σε πρώτο στάδιο και το σύστηµα GALILEO 

σε δεύτερο στάδιο παρέχουν τεράστια άλµατα στις αποδόσεις της 

δορυφορικής πλοήγησης, και ως εκ τούτου αυξάνεται η ανάπτυξη της 

βιοµηχανίας προσφοράς και ζήτησης. 

 

Πολιτικό και ρυθµιστικό περιβάλλον: 

    
• Ανάπτυξη και προδιαγραφή νέου, αποδοτικότερου και ασφαλέστερου δίκτυα 

µεταφοράς (οδικό, σιδηροδροµικό, θαλάσσιο, αεροπορικό).    

• Νέες Οδηγίες στις πολιτικές για την αλιεία, για τον έλεγχο του περιβάλλοντος, 

για τη γεωργία κτλ 

• Νέα µέτρα για την ενίσχυση της προστασίας του κοινού και των καταναλωτών 

(τελωνείο, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, εξωτερικές σχέσεις, κτλ).    

• Μέτρα υπέρ των ανθρώπων µε ανικανότητες, για την περιφερειακή ανάπτυξη 

ή  

            για την ανθρωπιστική βοήθεια στις φτωχές χώρες κτλ 
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Κοινωνικοί παράγοντες:  

   

• Αυξανόµενη ζήτηση για ηλεκτρονικά από την αγορά.   

• Ο µεταβαλλόµενος τρόπος εργασίας και η αυξανόµενη κινητικότητα αυξάνει 

την ζήτηση για αποδοτικό ταξίδι και τόσο στις προσωπικές µετακινήσεις όσο 

και στις δηµόσιες συγκοινωνίες. 

• Το ενδιαφέρον για την ασφάλεια στις µετακινήσεις καθώς και για την 

προσωπική ασφάλεια οδηγούν σε ασφαλέστερες επιδόσεις. 

 

Οικονοµικές και βιοµηχανικές εξελίξεις:  

   

• Η συνολική οικονοµική δραστηριότητα και παραγωγή κατευθύνουν τη ζήτηση 

για εταιρική µεταφορά.   

• Εσωτερικές πιέσεις στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών ευρείας κατανάλωσης 

απαιτούν τη διατήρηση υψηλού ρυθµού αντικατάστασης των προϊόντων.  

 

4.5.3.2 Ανάλυση 
 

Τεχνολογικοί παράγοντες 
 

Τεχνολογία δεκτών  
 

     Η κύρια τάση στους δέκτες είναι η µικρογράφηση υλικού που χρησιµοποιείται για 

την δορυφορική πλοήγηση. Η πρόοδος που σηµειώνεται στην τεχνολογία πυριτίου 

επιτρέπει τη µείωση του µεγέθους, τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και 

πρόσθεση επιπλέον λειτουργιών. Ταυτόχρονα το περιεχόµενο του λογισµικό 

αυξάνεται σταθερά. 

     Η µείωση της κατανάλωσης ισχύος και του µεγέθους του υλικού των 

ηλεκτρονικών είναι βασική προϋπόθεση για τους δέκτες για να  χρησιµοποιηθούν 

µέσα σε κινητές τηλεφωνικές συσκευές. Συγκεκριµένα, η µείωση της κατανάλωσης 

ισχύος στις ηλεκτρονικές συσκευές καθορίζει την αυτονοµία των χρηστών. 

∆εδοµένου ότι η ισχύς είναι ανάλογη προς το τετράγωνο της τάσης, υπάρχει πολύ 

σηµαντική µείωση της κατανάλωσης ισχύος, το οποίο µε τη σειρά του µεταφράζεται 

στην πολύ µεγαλύτερη αυτονοµία των δεκτών (δηλ. οδηγεί σε πολύ µικρότερο 
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µέγεθος µπαταριών και σε αυξηµένο αριθµό ωρών χωρίς την ανάγκη για 

επαναφόρτιση). Αυτοί οι παράγοντες έχουν αντίκτυπο στις περισσότερες εφαρµογές, 

όπου η σύνδεση µε σταθερή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος δεν είναι διαθέσιµη.   

     Η ενσωµάτωση των συσκευών της δορυφορικής πλοήγησης στις συσκευές 

κινητών επικοινωνιών είναι µια από το µεγαλύτερες εξελίξεις της επόµενης δεκαετίας 

για την ευρύτερη αγορά. Αυτό θα επιτρέψει την ανάπτυξη µικρότερων τερµατικών, 

τα οποία θα υποστηρίζουν location based υπηρεσίες και εµπορικές πληροφορίες. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι προκύπτουσες τεχνικές όπως το ραδιόφωνο "λογισµικού" 

(δηλ. χρησιµοποίηση κατάλληλου λογισµικού στα ίδια µέρη του υλικού που 

χρησιµοποιούνται για  λειτουργίες πλοήγησης και επικοινωνίας), µπορεί επίσης να 

προωθήσει τη διπλή χρήση του τερµατικού. Η δυνατότητα να µειωθεί το κόστος για 

κάθε λειτουργία κατά έναν µέσο όρο 25%-30% κάθε έτος αντιπροσωπεύει ένα από τα 

µοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της βιοµηχανία ηµιαγωγών και έχει άµεση 

συνέπεια τη δυνατότητα να διπλασιάζονται οι λειτουργίες στα ολοκληρωµένα 

κυκλώµατα κάθε 1,5 έτος µέσα σε ένα περιβάλλον σταθερών τιµών. Παρατηρείται 

µείωση των δαπανών για τις δαπάνες ανάπτυξης, όταν το προϊόν εισάγεται µέσα στη 

αγορά, και χωρίς να λαµβάνεται υπόψη περαιτέρω µειώσεις δαπανών που θα 

µπορούσαν να προκύψουν από τη µαζική παραγωγή.   

     Η µείωση των δαπανών για στοιχειώδεις ενσωµατωµένες λειτουργίες επιδρά 

άµεσα στο κόστος µονάδας των δεκτών, το οποίο  πέφτει κατά ένα ποσοστό σχεδόν 

30% ανά έτος όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 4.8.  

 
Σχήµα 4.8 Τάση στην µείωση κόστους δεκτών  
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Σχήµα 4.9 Μέσο κόστος δεκτών 

 

Γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (GIS) 
 
 
     Ένα γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (GIS) είναι ένα σύστηµα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών ικανό να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται στοιχεία που προσδιορίζονται 

σύµφωνα µε τις θέσεις τους (γεωγραφικές παραπεµφθείσες πληροφορίες). 

     Τα συστήµατα GIS χρησιµοποιούνται ευρέως σήµερα όχι µόνο στον επιστηµονικό 

τοµέα, αλλά και για δραστηριότητες του εµπορικού και του δηµόσιου τοµέα.  

      Ο συνδυασµός των γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών και της δορυφορικής 

πλοήγησης αποτελεί την βάση για τις περισσότερες από τις νέες εφαρµογές που 

βρίσκονται ήδη στην αγορά.   

   

Συνδυασµός µε κινητές τηλεπικοινωνίες 

 
     Η προαναφερθείσα σύγκλιση ενισχύεται περισσότερο από την ανάπτυξη δικτύων 

κινητής επικοινωνίας (GSM, UMTS) που επιτρέπουν την µετάδοση δεδοµένων σε 

πραγµατικό χρόνο µεταξύ των τµηµάτων του συστήµατος. Οι υπηρεσίες location 

based  (LBS) αναµένεται να είναι µεταξύ των περισσότερο υποσχόµενων υπηρεσιών 

των µελλοντικών ευρυζωνικών κινητών δικτύων, µαζί µε τις φωνητικές και τις 

πολυµεσικές υπηρεσίες.   

     Οι υπηρεσίες location based  αυξάνονται γρήγορα σε περιοχές όπου τα κυψελωτά  

δίκτυα είναι ήδη ευρέως διαδεδοµένα όπως στην Ευρώπη, την Βόρειο Αµερική ή την 

Ασία.  Με την εµφάνιση εξελιγµένων τεχνολογιών και την επόµενη γενιά κινητών 
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δικτύων, που προσφέρουν υπηρεσίες πολυµέσων, οι location based εφαρµογές θα 

είναι περισσότερο ενισχυµένες.   

     Επιπλέον, µε τη χρησιµοποίηση σηµάτων από δορυφόρους από κοινού µε τα 

πρόσθετα στοιχεία από κινητά δίκτυα, είναι πιθανό να µειωθεί ο χαρακτηριστικός 

χρόνος υπολογισµού της δορυφορικής πλοήγησης, αυξάνοντας κατά συνέπεια τις 

αποδόσεις για τον προσδιορισµό θέσης (δηλ. παράµετροι όπως η διαθεσιµότητα, 

συνοχή, χρόνος στην πρώτη αποτύπωση, κλπ.). Οι σταθµοί αναφοράς µπορούν επίσης 

να διαβιβάσουν πρόσθετα στοιχεία πλοήγησης, π.χ. δορυφορικός ηµεροδείκτης, 

χρόνος συγχρονισµού, διαφορική διόρθωση, κλπ.   

      Συνολικά, η υβριδοποίηση της επικοινωνίας και των δορυφορικών σηµάτων 

πλοήγησης θα ενισχύσει ικανότητες προσδιορισµού θέσης σε εσωτερικό χώρο, το 

οποίο είναι  όφελος ύψιστης σηµασίας για τους χρήστες.   

Κανονισµός και πολιτική  

 

     Οι κανονισµοί σε διάφορα επίπεδα, είτε σε παγκόσµιο, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε σε 

εθνικό θα καθοδηγήσει έµµεσα την χρήση των δορυφορικών συστηµάτων 

πλοήγησης. 

     Γενικά, οι κανονισµοί και το πολιτικό πλαίσιο δίνουν εξουσιοδότηση για την 

απόδοση ή για την τεχνολογία ή εγκρίνει ορισµένη τεχνολογία.   

 

Εξουσιοδότηση για την απόδοση 

 
     Τέτοιοι κανονισµοί απαιτούν παροχή υπηρεσιών µέσα από ένα σύνολο κριτηρίων 

σχετικά µε την απόδοση, και είναι τεχνολογικά ουδέτερα. 

  

Εξουσιοδότηση για την τεχνολογία 

 

     Σε αυτή την περίπτωση, οι κανονισµοί απαιτούν την χρήση µιας συγκεκριµένης 

τεχνολογίας για την παροχή των υπηρεσιών. Αυτό προφανώς εκτοξεύει τις 

συγκεκριµένες τεχνολογίες. Η ύπαρξη τέτοιων κανονισµών δίνει στο GNSS και στο 

GALILEO ένα συγκεκριµένο και καλά ορισµένο πλεονέκτηµα στην αγορά σε σχέση 

µε άλλες τεχνολογίες. 
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     Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η χρήση της δορυφορικής πλοήγησης δεν είναι 

υποχρεωτική αλλά συστήνεται σαν µια βασική βοήθεια στην πλοήγηση.  

  

Έγκριση τεχνολογιών 

 

Στην Ευρώπη, οι κανονισµοί έχουν ήδη εφαρµοστεί ή βρίσκονται στο στάδιο των 

συζητήσεων σε διάφορους τοµείς, όπως διόδια, γεωργία, αλιεία, τελωνεία, 

δικαιοσύνη, εσωτερικές υποθέσεις, περιβάλλον, τηλεπικοινωνίες κλπ. Αυτό το νέο 

πολιτικό σύστηµα και τα πρότυπα θα οδηγήσουν την ζήτηση για αξιόπιστα και 

ακριβή συστήµατα πλοήγησης.  
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4.6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ    ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (iTV) 

 
     Παρά το όλο και αυξανόµενα διεσπαρµένο ακροατήριο πάνω σε ένα πλήθος 

αλληλεπιδραστικές πλατφόρµες, υπάρχουν ευκαιρίες για τους προµηθευτές 

καταναλωτικών εφαρµογών για iTV. Η διεθνής εταιρία συµβούλων McKinsey 

εξέτασε την δυνατότητα αξίας για τις επιλεγµένες αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες TV 

εναντίον ευρυζωνικών υπηρεσιών PC στις Η.Π.Α. για το 2005.  Το συµπέρασµά τους 

ήταν πως από τα προβλεπόµενα κέρδη των $32 δισεκατοµµυρίων και στις δύο 

πλατφόρµες, η iTV έχει την µεγαλύτερη δυνατότητα κερδών. 

 

 
Σχήµα 4.10 ∆υνατότητα κερδών εφαρµογών iTV σε σύγκριση µε 

ευρυζωνικές εφαρµογές PC στις Η.Π.Α. το 2005(σε δις $) 

 

4.6.1 ∆ιαφήµιση στην iTV 

 
 
     Η διαφήµιση στην αλληλεπιδραστική τηλεόραση έχει σηµαντικές δυνατότητες 

ανάπτυξής επειδή πρώτιστα µπορεί να επιτρέψει στους διαφηµιστές να στοχεύουν τα 

µηνύµατά τους σε συγκεκριµένες οµάδες χρηστών βασιζόµενοι στα ευρέα προφίλ 

πελατών. Η κατευθυνόµενη διαφήµιση, όπως λέγεται, µπορεί να προσωποποιεί  τη 

διαφήµιση για κάθε µια συσκευή τηλεόρασης ξεχωριστά, και παρέχει στους 

διαφηµιστές έναν νέο τρόπο για τον εντοπισµό και την επιτυχία της διαφήµισής τους, 

δίνοντάς τους µε αυτόν τον τρόπο µεγαλύτερα κέρδη από την επένδυσή τους.  

Αντίθετα από µια κανονική διαφήµιση των 30 δευτερολέπτων στην τηλεόραση όπου 
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είναι δύσκολο να υπολογίσεις τον αντίκτυπο, η αλληλεπιδραστική διαφήµιση έχει την 

δυνατότητα να επιτρέπει στους διαφηµιστές να βλέπουν, σε πραγµατικό χρόνο, εάν οι 

διαφηµίσεις παρακολουθούνται, επιλέγονται και προσεγγίζονται από τους θεατές, 

καθώς επίσης τους επιτρέπει να αλλάξουν την διαφήµιση δυναµικά έχοντας σαν 

κριτήριο την επιτυχία των υπαρχουσών διαφηµίσεων.   

     Σε µια πρόσφατη µελέτη βρετανών επαγγελµατιών marketing, το 70% των 

ερωτηθέντων είδε τα οφέλη της διαφηµίσης στην iTV να βρίσκονται στο γεγονός πως 

είναι σε θέση να στοχεύσει τα ακροατήρια, και 65% ανέφεραν την προσωποποίηση 

και τον έναν προς έναν διάλογο σαν ένα επιπλέον ευεργετικό στοιχείο. 

 

4.6.2 Interactive Program Guide   

 

     Ο αλληλεπιδραστικός οδηγός προγράµµατος (Interactive Program Guide), ο 

οποίος επίσης εναλλακτικά καλείται και ηλεκτρονικός οδηγός προγράµµατος 

(Electronic Program Guide), ήταν µια από τις πρώτες αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες 

στην iTV που ήταν διαθέσιµες στους θεατές. Πολλοί θεωρούν ότι το µεγαλύτερο 

µέρος των κερδών από τη διαφήµιση στην αλληλεπιδραστική τηλεόραση θα προέλθει 

από το IPG.  Με τις ψηφιακές δορυφορικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες καλωδιακής 

τηλεόρασης που παρέχουν εκατοντάδες πρόσθετων καναλιών, η πλοήγηση µέσα σε 

όλα αυτά τα κανάλια ή η ανάγνωση ενός τυπωµένου αντίγραφου του περιοδικού του 

οδηγού TV, είναι τουλάχιστον κουραστικό. Ένας onscreen οδηγός προγράµµατος ο 

όποιος επιτρέπει στους θεατές να βρίσκουν τα προγράµµατα ανάλογα µε το ύφος, το 

χρόνο και άλλα κριτήρια αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '90 για να λύσει αυτό το 

πρόβληµα. Η δυνατότητα για IPG είναι ότι έχει την ευκαιρία να γίνει ένα είδος 

διαδικτυακής πύλης στην τηλεόραση, όπου µπορούν να διενεργηθεί διαφήµιση και 

εµπόριο. Στοιχεία από τον πρωτοπορο προµηθευτή IPG, Gemstar, δείχνει ότι 30.000 

IPGs εγκαθίστανται σε σπίτια κάθε ηµέρα. 

     Η Deutsche Bank σύγκρινε τη διαφήµιση στο διαδίκτυο µε τη διαφήµιση σε έναν 

διαλογικό οδηγό προγράµµατος (IPG). Το µοντέλο της δείχνει πως τα έσοδα ανα 

οικογένεια κάθε χρόνο είναι 50% µεγαλύτερο στην πλατφόρµα της iTV από αυτή της 

διαφήµισης στο διαδίκτυο. 
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4.6.3 T-Commerce 

 
 
     Το τηλεοπτικό εµπόριο (t-commerce) περιλαµβάνει τις πωλήσεις βιβλίων, CDs, 

ρούχων, ταξιδιών, τροφίµων και άλλων αγαθών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού 

εµπορίου που χαρακτηριστικά βρίσκονται στο διαδίκτυο. 

     Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι περισσότερες ερευνητικές εταιρίες 

προβλέπουν πως το τηλεοπτικό εµπόριο θα κερδίσει δηµοτικότητα και θα αποδειχθεί 

προσοδοφόρο µακροπρόθεσµα, είναι επειδή οι αγορές από την τηλεόραση µέσω των 

καναλιών αγορών της καλωδιακής τηλεόρασης είναι ήδη πολύ δηµοφιλείς και 

προσοδοφόρες. ∆ύο από το µεγαλύτερα δίκτυα αγορών, το QVC και το Home 

Shopping Network (HSN) είχαν, το 1999, µαζί έσοδα 3,6 δισεκατοµµυρίων 

δολλαρίων. Πιό πρόσφατοι αριθµοί εσόδων από QVC (σε όλες τις επιχειρήσεις του) 

παρουσίασαν  συνολική αύξηση εσόδων σε δύο χρόνια 0,4 δισεκατοµµυρίων 

δολλαρίων. 

     Γενικότερα, αναµένεται πως το ενδιαφέρον για το τηλεοπτικό εµπόριο θα αυξηθεί 

καθώς περισσότεροι εµπορικοί προµηθευτές αγκαλιάζουν την πλατφόρµα και οι 

καταναλωτές γίνονται περισσότερο εξοικειωµένοι και καλύτερα ενηµερωµένοι για 

την πλατφόρµα. Παρολαυτά, σύµφωνα µε τις περισσότερες εκτιµήσεις, µελλοντικά 

µόνο το 15-20% των νοικοκυριών που θα έχουν πλατφόρµα αλληλεπιδραστικής 

τηλεόρασης θα την χρησιµοποιεί για t-commerce, µε την συντριπτική πλειοψηφία να 

προτιµά τον προσωπικό υπολογιστή για αγορές από το σπίτι. Σύµφωνα µε τις ίδιες 

προβλέψεις, τα έσοδα από το t-commerce στην αλληλεπιδραστική τηλεόραση θα 

αντιστοιχούν µόλις στο 2,5% των συνολικών εσόδων από το B2C e-commerce. 
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4.6.4 Video on Demand 

 

     Στα µέσα της δεκαετίας του 1990 αρκετές εταιρίες ανάµεσα τους και οι Bell 

Atlantic, BellSouth, Tele-Communications, Inc. (TCI), Time Warner, US West, και 

Westminster Cable λειτούργησαν δοκιµαστικά συστήµατα για παροχή υπηρεσιών 

Video on Demand (VoD). Το VoD προσφέρει την δυνατότητα στον συνδροµητή να 

επιλέξει ανάµεσα σε πολλά τηλεοπτικά προγράµµατα. Η επιλογή των προγραµµάτων 

γινόταν συνήθως µε χρήση του τηλεχειριστηρίου ακολουθώντας οδηγίες που 

εµφανίζονταν στην οθόνη. Επίσης το VoD πρόσφερε υπηρεσίες αντίστοιχες µε αυτές 

ενός βίντεο όπως πάγωµα της οθόνης, rewind, και fast-forward. 

     Οι δοκιµές τέτοιων συστηµάτων απέδειξαν ότι η υπηρεσία ενδιέφερε τους 

συνδροµητές αλλά ήταν απρόθυµοι να πληρώνουν ένα µηνιαίο πάγιο για να έχουν την 

δυνατότητα να πληρώσουν για επιπρόσθετο περιεχόµενο που θα παρακολουθούσαν. 

Επίσης κάποιοι συνδροµητές δήλωσαν ότι θα ήταν διατεθειµένοι να πληρώσουν 

πάγιο είτε για VoD ή καλωδιακή τηλεόραση αλλά όχι και για τα δύο. Ανεξάρτητες 

έρευνες έδειξαν ότι οι προσδοκίες των συνδροµητών στην δοκιµή της Bell Atlantic’s 

ανταποκρίθηκαν σχεδόν πλήρως ενώ στην δοκιµή της Time Warner’s Full Service 

Network υπήρξαν και αρνητικές κριτικές για την ποιότητα των προσφερόµενων 

υπηρεσιών. 

     Οι πιθανότητα ένας πελάτης να παρακολουθήσει µια ταινία µέσω VoD ήταν 12 

φορές αυξηµένη σε σχέση µε αυτό που ενοικιάζει ταινίες από βιντεοκλάµπ και 5 

φορές αυξηµένη για ταινίες που πρόσφατα κυκλοφορήσαν. Το µέσο κόστος ανά 

ταινία ήταν µεταξύ $3.29 και $4.49 περίπου το ίδιο µε το κόστος ενοικίασης µιας 

ταινίας από βιντεοκλάµπ επιπρόσθετα όµως απολάµβαναν την υπηρεσία στην άνεση 

του σπιτιού τους και αποφεύγοντας το ενδεχόµενο πρόσθετης επιβάρυνσης από 

καθυστερηµένη επιστροφή ταινίας. Τα πιο πάνω συµπεράσµατα κατεδείκνυαν ένα 

θετικό µέλλον για την υπηρεσία VoD    

      Μια σχήµα από κανονική τηλεόραση χωρίς συµπίεση για να µεταδοθεί απαιτεί 

µια σύνδεση των 240 Mbps. Τεχνολογίες υλικού εξοπλισµού και λογισµικού ικανές 

να συµπιέσουν και να µεταδώσουν αυτό το περιεχόµενο µέσω γραµµών DSL ή 

καλωδιακής τηλεόρασης υπήρχαν και τότε αλλά ο εξοπλισµός αυτός κόστιζε περίπου 

$13,000 ανά stream όπως µια stream απαιτείτο για κάθε πελάτη. 
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     Σε µελέτη που είχε γίνει από την Bell Atlantic η εταιρία θα έπρεπε να επενδύσει 

περί τα $494 εκατοµµύρια ώστε να µπορέσει να φθάσει ένα αρχικό αριθµό 

συνδροµητών 38.000 της υπηρεσίας VoD. Ο χρόνος που θα απαιτείτο για την 

απόσβεση µια τέτοια επένδυσης είχε υπολογιστεί ότι θα διαρκούσε 20 χρόνια χωρίς 

να ληφθούν υπόψη τα έξοδα συντήρησης του συστήµατος. Ο υπολογισµός αυτός είχε 

γίνει θεωρώντας ότι ο µέσος συνδροµητής θα αγόραζε 12 ταινίες το µήνα, 3,7 φορές 

περισσότερές από όσες ο µέσος συνδροµητής ενός βιντεοκλάµπ. Τα πιο πάνω 

δεδοµένα καθιστούσαν τότε την εµπορική λειτουργία ενός VoD συστήµατος µη 

οικονοµικά βιώσιµη.  

 

Ανάλυση κόστους απόσβεσης συστήµατος ανά συνδροµητή (1995) 

Κόστος ανά stream $13,000 

Χρόνος απόσβεσης (χρόνια) 20 

Ετήσιο κόστος απόσβεσης  $650 

Μέσο κόστος ανά ταινία $4.49 

Ταινίες ανά έτος που πρέπει να αγοράζονται για να καλυφθεί 

το κόστος υλοποίησης 

145 

Ταινίες ανά µήνα που πρέπει να αγοράζονται για να καλυφθεί 

το κόστος υλοποίησης 

12 

Γνωστός µέσος όρος ενοικίασης βιντεοταινιών  3.2 

Επιπρόσθετη χρήση για να καλυφθεί το κόστος υλοποίησης 377% 

 

Πίνακας 4.3  Ανάλυση κόστους απόσβεσης συστήµατος VoD ανά συνδροµητή 

 

     Το κόστος ανά stream έχει µειωθεί σηµαντικά µε το πέρασµα του χρόνου όπως 

φαίνεται στο σχήµα 4.11. Όπως φαίνεται σε αυτή το κόστος ανά stream το 1990 ήταν 

$20,000 το κόστος αυτό τώρα έχει πέσει σηµαντικά και το 2003 κόστιζε $475 και 

µέσα στο 2004 αναµένεται να µειωθούν περισσότερο και να πέσει κάτω από $300 

κάνοντας έτσι το VoD µια πιο οικονοµικά βιώσιµη και επικερδή επένδυση για τους 

παροχείς ή νέους επενδυτές.     
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Σχήµα  4.11 Χρονική µεταβολή κόστους ανά stream για την παροχή VoD υπηρεσίες 
 

     Εκτός του µεγάλου οικονοµικού κόστους που απαιτείτο για υλοποίηση ενός 

τέτοιου συστήµατος τότε υπήρχαν και προβλήµατα που αφορούσαν την υποδοµή του 

δικτύου σε κάθε εταιρία. Για παράδειγµα στην περίπτωση DSL η τεχνολογία αυτή 

δεν ήταν αρκετά διαδεδοµένη  και ήταν απαραίτητη η αναβάθµιση των γραµµών. Οι 

καλωδιακές εταιρίες είχαν στην διάθεση τους ένα µέσο µε µεγάλο εύρος ζώνης αλλά 

το δίκτυο τους δεν υποστήριζε αµφίδροµη επικοινωνία που είναι απαραίτητη στην 

περίπτωση της ανάπτυξης ενός συστήµατος VoD. Οι παροχείς δορυφορικών 

υπηρεσιών δεν µπορούσαν να µπούνε στην αγορά υπηρεσιών VoD διότι τα 

συστήµατα τους έστελλαν ένα κοινό σήµα σε µεγάλες γεωγραφικά περιοχές, 

καθιστώντας έτσι την παροχή VoD αδύνατη. 
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4.7 ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ 
 
     Το ψηφιακό ραδιόφωνο είναι µια πραγµατικότητα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.  

Είναι τώρα δυνατό να απολαύσει κανείς το ψηφιακό ραδιόφωνο µέσα από διάφορες 

πλατφόρµες εκ των οποίων το DAB, µε άλλα λόγια το Eureka-147 ή το EU-147, είναι 

µια από αυτές. Άλλες πλατφόρµες ψηφιακού ραδιοφώνου στην Ευρώπη 

περιλαµβάνουν το DVB-T, το satellite DVB, το cable DVB, το Wi-Fi, την κινητή 

τηλεφωνία και το διαδίκτυο. Το Digital Radio Mondiale (DRM) µπορεί να 

παρουσιαστεί στην αγορά στο εγγύς µέλλον. Είναι ξεκάθαρο πως το DAB πρέπει να 

µοιραστεί την αγορά και να ανταγωνιστεί µε τα υπόλοιπα συστήµατα ψηφιακής 

µετάδοσης.   

       Η εξέλιξη του DAB είναι πιο αργή από αυτή την οποία περίµεναν οι µηχανικοί 

που βοήθησαν στην παραγωγή και την προώθησή του. Αλλά η πρόοδός του ήταν 

σταθερή και τώρα έχει εµφανώς φτάσει σε ένα σηµείο πέρα από το οποίο δεν µπορεί 

να ανακοπεί η εξάπλωση του. 

      Όµως, ενώ η διεθνής συνεργασία εξασφαλίζεται από το φόρουµ WorldDAB, η 

εξάπλωση των υπηρεσιών στην πράξη βρίσκεται στα χέρια των παροχέων υπηρεσιών 

και των κυβερνήσεων κάθε χώρας. Τώρα που όλοι οι µεγάλοι παροχείς υπηρεσιών το 

έχουν υιοθετήσει, το DAB φαίνεται πως έχει ξεκινήσει να κινείται πέρα από το 

αρχικό στάδιο της πρώιµης αναγνώρισης. Από την τεχνολογική πλευρά, η αξία του 

DAB βρίσκεται στην καλύτερη ποιότητα του ήχου, στην αποτελεσµατικότερη χρήση 

του φάσµατος και στην ικανότητα να µεταφέρει επιπλέον πληροφορίες (µη ηχητικές) 

που είτε είναι σχετικές µε το ραδιοφωνικό πρόγραµµα είτε όχι. 

      Η εξάπλωση του DAB έχει επηρεασθεί από τις αυξανόµενα δύσκολες πολιτικές 

και οικονοµικές καταστάσεις σε πολλές χώρες. Πολλοί ραδιοφωνικοί σταθµοί 

αντιµετώπιζαν οικονοµικά προβλήµατα και δεν είχαν τα απαραίτητα κονδύλια για την 

χρηµατοδότηση της δοµής του δικτύου µετάδοσης του DAB, των νέων 

εγκαταστάσεων παραγωγής και του προγραµµατισµού πολυµέσων. Η προσοχή της 

κοινής γνώµης τελευταία είναι περισσότερο στραµµένη στην δηµοπρασία του 

τηλεπικοινωνιακού φάσµατος παρά στην εξέλιξη του DAB. Σήµερα, το DAB έχει να 

αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό από άλλα συστήµατα ψηφιακής µετάδοσης, καθώς 

και από νέες επικοινωνίες, το διαδίκτυο και τεχνολογίες αποθήκευσης που µπορούν 

να παρέχουν κάποιου είδους ηχητικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών. 
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      Από την άλλη πλευρά, οι αναλογικές AM και FM ραδιοφωνικές υπηρεσίες 

εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δηµοφιλείς. Μπορούν να ακόµα να ικανοποιήσουν 

τις προσδοκίες εκατοµµυρίων ακροατών που επιθυµούν να ακούσουν ειδήσεις, 

µουσική, ραδιοφωνικές σειρές και ρεπορτάζ. Μόνο εάν το DAB µπορέσει να 

προσφέρει σηµαντικά καλύτερη ποιότητα ήχου, µεγαλύτερη επιλογή προγραµµάτων, 

πρόσθετες ελκυστικές υπηρεσίες πολυµέσων και φθηνούς δέκτες, οι ακροατές θα 

αλλάξουν από τα FM στο DAB.    

 
4.7.1 Εξελίξεις και εφαρµογές του DAB παγκόσµια  

 
      Σύµφωνα µε τις στατιστικές του WorldDAB, πάνω από 300 εκατοµµύρια 

άνθρωποι παγκοσµίως βρίσκονται µέσα στο χώρο κάλυψης της επίγεια µετάδοσης 

του DAB (σχήµα 4.12). Περισσότερες από 585 υπηρεσίες προγραµµάτων DAB είναι 

τώρα διαθέσιµες ανά τον κόσµο, µε περισσότερες από τις µισές από αυτές να 

βρίσκονται στην Αγγλία. 

      Επιπλέον, όπως οι ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και µη ευρωπαϊκές χώρες 

συµπεριλαµβανοµένων του Καναδά, της Σιγκαπούρης, της Ταϊβάν και της 

Αυστραλίας έχουν ξεκινήσει υπηρεσίες που λειτουργούν ή βρίσκονται σε πιλοτικό 

στάδιο. Χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία έχουν ξεκινήσει πειραµατικές υπηρεσίες ενώ 

το Μεξικό και η Παραγουάη έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για το DAB. 

       Εµπορικοί δέκτες DAB υπάρχουν στην αγορά από το καλοκαίρι του 1998. 

Υπάρχουν τώρα περισσότεροι από 35 δέκτες DAB διαθέσιµοι στην αγορά µερικοί µε 

προσιτές τιµές γύρω στα 100 ευρώ. Αυτοί οι δέκτες είναι διαφόρων ειδών 

συµπεριλαµβανοµένων DAB ραδιόφωνα αυτοκινήτων, hi-fi, φορητά ραδιόφωνα, 

handheld ραδιοφωνικοί δέκτες, κάρτες προσωπικών υπολογιστών κ.α. Σύµφωνα µε 

εκτιµήσεις του WorldDAB περίπου 500.000 δέκτες DAB πωλήθηκαν παγκοσµίως το 

2003.  
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Σχήµα 4.12 Περιοχές κάλυψης DAB παγκοσµίως 

 
      Τα πιο πάνω στοιχεία είναι εντυπωσιακά αλλά µπορεί να αποδειχθούν 

παραπλανητικά καθώς δεν φανερώνουν το ποσοστό των ακροατών έχουν στην 

πραγµατικότητα αλλάξει σε DAB και ακούν ψηφιακό ραδιόφωνο σε σταθερή βάση. 

 

4.7.2 Εξάπλωση του DAB 
 
      Το ψηφιακό ραδιόφωνο προσφέρει την δυνατότητα για νέα στυλ και είδη 

ηχητικών και άλλων υπηρεσιών δεδοµένων οι οποίες είναι διαθέσιµες στον κινούµενο 

χρήστη σε οποιοδήποτε σηµείο µέσα στην περιοχή κάλυψης. Οι καινούριες υπηρεσίες 

είναι ο βασικός λόγος ύπαρξης του ψηφιακού ραδιοφώνου και µεγάλο κέρδος για 

τους ακροατές και τους χρήστες. 

     Ύστερα από το αρχή της λειτουργίας σε σταθερή βάση του DAB στην Αγγλία, τη 

Σουηδία και την ∆ανία το Σεπτέµβριο του 1995, η εφαρµογή του DAB σε άλλες 

χώρες ήταν λιγότερο επιτυχηµένη. Σχεδόν 10 χρόνια µετά, πολλές χώρες 

εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν εµπόδια για την επιτυχηµένη εφαρµογή των 

υπηρεσιών του DAB. Σε µερικές χώρες, το ψηφιακό ραδιόφωνο έχει εφαρµοστεί 

µόνο από τον κρατικό φορέα, µε τους ιδιωτικούς σταθµούς µετάδοσης να έχουν 

µείνει αρκετά πίσω. Σε µια χώρα, στην οποία πραγµατοποιήθηκε ένα εκτεταµένο 

δίκτυο ψηφιακού ραδιοφώνου, που κάλυπτε σχεδόν το 90% του πληθυσµού, ένα 
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µεγάλο ποσοστό των υπηρεσιών αναγκάστηκε να ανασταλεί, επειδή το κόστος της 

ταυτόχρονης µετάδοσης ήταν πολύ υψηλό.     

     Ένας αρκετά µεγάλος αριθµός σταθµών µετάδοσης ξεκίνησε πειραµατικές 

µεταδόσεις ψηφιακού ραδιοφώνου αλλά πολύ σύντοµα αναγκάστηκε να τις διακόψει 

επειδή το ενδιαφέρον του κοινού δεν ήταν ικανοποιητικό εξαιτίας του υψηλού 

κόστους αγοράς των δεκτών που τις περισσότερες φορές ξεπερνούσε την αγοραστική 

δύναµη του µέσου καταναλωτή. Σε άλλες χώρες έγινε απλώς αντιγραφή των 

υπηρεσιών που προσφέρει η µετάδοση FM χωρίς την προσθήκη νέων επί πληρωµή 

υπηρεσιών δεδοµένων. Σε τέτοιες χώρες η αγορά του ψηφιακού ραδιοφώνου έχει 

αναπτυχθεί µε πολύ αργούς ρυθµούς επειδή η βελτιωµένη ποιότητα του ήχου που 

προσφέρει το ψηφιακό ραδιόφωνο δεν έχει, από µόνη της, αποτελέσει ένα επαρκές 

κίνητρο για τους ακροατές για να αγοράσουν ένα ακριβό, πολλές φορές, δέκτη DAB. 

     Με την εξαίρεση ορισµένων επιτυχηµένων χωρών, οι παροχείς υπηρεσιών δεν 

προωθούν επαρκώς τις καινούριες υπηρεσίες ψηφιακού ραδιοφώνου που προσφέρουν 

στους χρήστες, µε αποτέλεσµα το ευρύ κοινό να µην είναι αρκετά ενηµερωµένο για 

τα πλεονεκτήµατα του ψηφιακού ραδιοφώνου. Ορισµένοι δηµόσιοι παροχείς 

υπηρεσιών δεν επιθυµούν να κάνουν ουσιαστικές επενδύσεις στη δοµή του δικτύου 

από το φόβο πως θα εξαναγκαστούν από κανονισµούς να µοιραστούν το δίκτυο µε 

τους εµπορικούς ανταγωνιστές τους. Ορισµένοι παροχείς υπηρεσιών χρησιµοποιούν 

οποιαδήποτε «επιπλέον» χωρητικότητα του δικτύου τους DVB-T για να προσφέρουν 

υπηρεσίες ψηφιακού ραδιοφώνου, αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο να 

κατασκευάσουν δύο εντελώς διαφορετικά ψηφιακά δίκτυα. 

      Επιπλέον προβλήµατα εφαρµογής του ψηφιακού ραδιοφώνου έχουν παρουσιαστεί 

από τους κατασκευαστές των δεκτών του DAB. Όχι µόνο καθυστέρησαν να 

παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στην αγορά, αλλά συχνά αυτοί οι δέκτες πρώτης 

γενιάς δεν λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, προκαλώντας πολλά 

παράπονα από τους πρώτους αγοραστές. Σήµερα, είναι διαθέσιµη µια καλή επιλογή 

φορητών και handheld ραδιοφωνικών δεκτών DAB στην αγορά-παρόλο που η γκάµα 

των ραδιοφωνικών δεκτών αυτοκινήτου δεν είναι ακόµα επαρκής. Καθώς οι δέκτες 

DAB που υπάρχουν τώρα στην αγορά έχουν πολύ µικρή οθόνη, πολλές εφαρµογές 

πολυµέσων που προσφέρονται από το δίκτυο του ψηφιακού ραδιοφώνου δεν µπορούν 

να εµφανιστούν όπως θα έπρεπε, έκτος και αν χρησιµοποιηθεί ένας προσωπικός 

υπολογιστής µε ενεργοποιηµένο το DAB.    
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4.7.3 Θέµατα φάσµατος και η στροφή προς την ψηφιακή τεχνολογία 

 

      Η επαρκής διαθεσιµότητα του φάσµατος είναι εξαιρετικά σηµαντική για την 

επιτυχηµένη εφαρµογή του DAB. Εάν το DAB θέλει να αντικαταστήσει τα FM 

κάποτε, τότε όλοι οι σταθµοί που χρησιµοποιούν FM, και ένα µεγάλο αριθµό νέων 

υπηρεσιών (οι οποίες δεν µπορούν να λειτουργήσουν στα FM εξαιτίας της έλλειψης 

φάσµατος Band II), µαζί µε κάποιες νέες υπηρεσίες δεδοµένων και πολυµέσων, θα 

πρέπει να βρουν την θέση τους στο DAB. Είναι φανερό πως η πολύ µικρή 

διαθεσιµότητα καναλιών είναι ένα µεγάλο πρόβληµα για το DAB, καθώς οι 

απαιτήσεις των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών πρέπει να 

ικανοποιηθούν (ειδικά σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές). 

      Η ψηφιακή επίγεια µετάδοση προσφέρει µια σειρά από πλεονεκτήµατα 

συγκρινόµενη µε την αναλογική επίγεια µετάδοση, µε σηµαντικότερη την 

αποτελεσµατικότερη χρήση της συχνότητας. Αυτό ανοίγει το δρόµο για νέες 

ευκαιρίες συµπεριλαµβανοµένων περισσοτέρων υπηρεσιών και, µε κατάλληλο 

σχεδιασµό του δικτύου µετάδοσης, φορητή εσωτερική και κινητή χρήση. 

      Ύστερα από την υιοθέτηση του σχεδίου Wiesbaden 1995, όπου κάθε χώρα 

απέκτησε τουλάχιστον ένα εθνικό DAB multiplex στην Band III (174 έως 230 MHz), 

έγιναν περαιτέρω προσπάθειες για την βελτίωση της διαθεσιµότητας του φάσµατος 

για τις υπηρεσίες στα VHF και UHF που χρησιµοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. 

Τώρα αυτές οι µπάντες συχνοτήτων χρησιµοποιούνται από την αναλογική 

τηλεόραση. Πράγµατι, ένα νέο σχέδιο για την κατανοµή των συχνοτήτων βρίσκεται 

υπό προετοιµασία για να σχεδιάσει αυτές τις µπάντες για τις υπηρεσίες T-DAB και 

DVB-T στο µέλλον. 

     Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πως η εισαγωγή και η διείσδυση στην αγορά 

των ψηφιακών τεχνικών µετάδοσης θα αντιπροσωπεύει µια µακροπρόθεσµη 

διαδικασία µετάβασης όπου αναλογική και ψηφιακή µετάδοση θα πρέπει να 

συνυπάρξουν για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα. 

     Είναι απίθανο πως θα υπάρχει ένα κοινό χρονικό πλαίσιο σύµφωνα µε το οποίο 

όλες οι χώρες θα αλλάξουν από το αναλογικό στο ψηφιακό ραδιόφωνο. Επιπλέον, οι 

βασικές παράµετροι αυτής της αλλαγής καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο µε 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις εξαιτίας των διαφορετικών συνθηκών αγοράς. 

      Θα υπάρξουν δύο φάσεις στη διαδικασία µετάβασης. Η πρώτη φάση αποτελείται 

από τη µετάβαση από µόνο αναλογικό σε µικτό αναλογικό και ψηφιακό, το οποίο 
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µπορεί να επιτευχθεί σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα. Η δεύτερη φάση είναι η 

µετάβαση από το µικτό αναλογικό-ψηφιακό σε µόνο ψηφιακό, η οποία είναι πιθανό 

να διαρκέσει πολλά χρόνια. 

     Καθώς η αγορά του DAB ωριµάζει, θα υπάρχει µια συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση 

για περισσότερα ραδιοφωνικά κανάλια. Με δεδοµένο πως το φάσµα είναι 

περιορισµένο, δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό πως θα εκχωρηθεί επιπλέον φάσµα στο 

DAB στο µέλλον. Όµως, µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά η αποδοτικότητα του 

φάσµατος χρησιµοποιώντας µια αποτελεσµατικότερη τεχνική κωδικοποίησης. Όµως 

θα πρέπει να υπάρξει προσοχή διότι η εισαγωγή µιας νέας τεχνικής κωδικοποίησης 

µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα ως προς τα πίσω συµβατότητα. 

 
Συµπέρασµα     

 
     Παρόλο που συχνά θεωρείται πως η εφαρµογή των υπηρεσιών του DAB στην 

Ευρώπη ήταν  αργή, στην πραγµατικότητα η πρόοδος ήταν σταθερή και σε κάποιους 

τοµείς αρκετά σηµαντική. Οι τεχνικές προδιαγραφές του DAB έχουν βελτιωθεί αφού 

έχει γίνει ένα σύστηµα πολυµέσων. Η πιο αξιοσηµείωτη πρόοδος έγινε στην αγορά 

των δεκτών και στην δηµιουργία νέων υπηρεσιών πολυµέσων. 

     Το ραδιόφωνο βρίσκεται σε µια κρίσιµη περίοδο για την ανάπτυξή του. 

Χρειάζεται να επανατοποθετηθεί για να αποτελέσει ένα µοντέρνο µέσο επικοινωνίας 

και να προσελκύσει τους υπάρχοντες αλλά και τους νέους χρήστες. Το DAB θα 

αντιµετωπίσει σίγουρα τον ανταγωνισµό από την ψηφιακή τηλεόραση, τα ασύρµατα 

δίκτυα και τις ευρυζωνικές τεχνολογίες όµως έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και 

να επικρατήσει.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

5 
Τι θα εφαρµοστεί  

και γιατί 

 
 
 
 
 

 
5.1 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 
(IEEE 802.16) 
 

     Το πρότυπο 802.16 αλλιώς γνωστό και έως WirelessMAN υπόσχεται να φέρει 

επανάσταση στην ασύρµατη πρόσβαση ευρείας ζώνης. Σχεδιάστηκε για παρέχει 

ασύρµατη πρόσβαση ευρείας ζώνης στο τοπικό βρόγχο σε πόλεις παρέχοντας 

απόδοση συγκρινόµενη µε ενσύρµατες µεθόδους όπως καλωδιακή γραµµή, DSL 

γραµµή ή T1. Με αυτό το πρότυπο προσδοκάται ότι θα τονωθεί ο ανταγωνισµός στον 

τοπικό βρόγχο ο οποίος για την ώρα αποτελεί µονοπωλιακό πεδίο των προηγούµενος 

κρατικών τηλεπικοινωνιακών φορέων και αναµένετε ότι κερδισµένος από αυτόν τον 

ανταγωνισµό θα είναι ο καταναλωτής.    

     Οι συχνότητες στις οποίες λειτουργεί ανήκουν στην µικροκυµατική ζώνη και η 

ισχύς των σηµάτων σε αυτήν µειώνεται απότοµα ανάλογα µε την απόσταση του 

δέκτη από το σταθµό βάσης συνεπώς ο λόγος σήµατος προς θόρυβο µειώνεται καθώς 

αποµακρυνόµαστε από τον σταθµό βάσης. Για τον λόγο αυτό στα συστήµατα 802.16 

για βελτίωση της απόδοσης τους χρησιµοποιούνται τρεις διαφορετικοί τρόποι 

κωδικοποίησης ανάλογα µε την απόσταση του δέκτη από το σταθµό βάσης. Για 

κοντινούς χρήστες χρησιµοποιείται η διαµόρφωση QAM-64 που δίνει 6 bit/Hz. Για 

χρήστες που βρίσκονται σε µεσαίες απόσταση χρησιµοποιείται η διαµόρφωση QAM-

16 που δίνει 4 bit/Hz και για χρήστες σε µακρινές αποστάσεις η διαµόρφωση QPSK 

που δίνει 2 bit/Hz. Συνεπώς όσο πιο µακριά είναι από το σταθµό βάσεις τόσο 

χαµηλός είναι ο ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων.   
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Σχήµα 5.1  Μορφές διαµόρφωσης που χρησιµοποιεί το 802.16  

 

5.1.1  Πρότυπο 802.16 : 
 

     Το αρχικό πρότυπο 802.16 είχε σχεδιαστεί για να λειτουργεί στο φάσµα από 

10GHz -60GHz. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να απαιτείται οπτική επαφή µεταξύ 

ποµπού και δέκτη διότι τα µικροκύµατα σε αυτές τις συχνότητες διαδίδονται σε 

ευθεία γραµµή. Λόγω αυτής της ιδιότητας των µικροκυµάτων το πρότυπο θα 

χρησιµοποιηθεί για υπηρεσίες που απαιτούν µεγάλο εύρος ζώνης σε συνδέσεις από 

σηµείο προς σηµείο µετάδοση (PTP).  
 

Υπηρεσίες που θα υποστηρίζει το 802.16: 
 

Μετάδοση Ψηφιακού ήχου/ βίντεο:   

• Μετάδοση προς την µία κατεύθυνση ψηφιακού ήχου ή βίντεο σε συνδροµητές: 

Τέτοιες υπηρεσίες είναι η µετάδοση ραδιοφώνου ή βίντεο όπως είναι η 

ψηφιακή τηλεόραση που µεταδίδεται µέσω cable ή δορυφορικά.  

• Μετάδοση προς τις δύο κατευθύνσεις: Μια τέτοια υπηρεσία είναι η 

τηλεδιάσκεψη σε αυτή οι καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην µετάδοση 

των δεδοµένων είναι µικρότερές λόγο της αλληλεπίδρασης που υπάρχει.  
 

Ψηφιακή τηλεφωνία: Είναι µια υπηρεσία που µπορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη 

ενσύρµατης µας σύνδεσης στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας για να πραγµατοποιούµε 

τηλεφωνικές κλήσεις διότι αυτή θα γίνεται ασύρµατα. 
 

ATM: Παρέχει την δυνατότητα µετάδοσης πακέτων τύπου ATM και των διαφόρων 

βαθµών ποιότητας υπηρεσιών που προσφέρει το ATM. 
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Back-haul: Η υπηρεσία αυτή θα χρησιµοποιείται κυρίως από παροχείς κινητών 

δικτύων για διασύνδεση των σταθµών βάσεως.  
 

Ένωση τοπικών δικτύων (Bridged LAN): Επιτρέπει την διασύνδεση µεταξύ δύο 

τοπικών δικτύων. 
 

Internet Protocol (IP): Υποστηρίζει µετάδοση IP πακέτων µε βαθµούς ποιότητας 

υπηρεσιών.  

 

Frame Relay: Παρέχει υπηρεσίες παρόµοιες µε την ATM αλλά χρησιµοποιεί πακέτα 

µεταβλητού µεγέθους σε αντίθεση των πακέτων σταθερού µεγέθους του ATM. 

 
5.1.2  Πρότυπο 802.16a : 

 

     Επεκτείνοντας το 802.16 προήλθε το πρότυπο 802.16a αυτό χρησιµοποιεί το 

φάσµα από 2–11GHz µε σκοπό να προσφέρει ασύρµατη πρόσβαση ευρείας ζώνης 

στο τοπικό βρόγχο και να ανταγωνιστεί τις ενσύρµατες τεχνολογίες  DSL, cable και 

T1 συνδέσεων. Η κυριότερη διαφορά του από το πρότυπο 802.16 είναι ότι επιτρέπει 

την µετάδοση χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή µεταξύ ποµπού και δέκτη και 

απευθύνεται κυρίως για σύνδεση οικιακών χρηστών. Η διάδοση του σήµατος χωρίς 

οπτική επαφή µπορεί να γίνει σε κυψέλες µε ακτίνα έως 5-8 χιλιόµετρα και 

ακολούθως το σήµα µπορεί να ληφθεί έως 50 χιλιόµετρα αλλά απαιτείται οπτική 

επαφή. Κάθε σταθµός βάσης που χρησιµοποιεί το πρότυπο αυτό θα έχει 

χωρητικότητα περίπου 280 Mbps  αυτό σηµαίνει ότι θα µπορεί να παρέχει σε χιλιάδες 

συνδροµητές υπηρεσίες ευρείας ζώνης και χρησιµοποιείται για µετάδοση από σηµείο 

προς πολλαπλά σηµεία (PTM).  

     Το πρότυπο αυτό αναθεωρήθηκε για να προκύψει το 802.16a/REVd το οποίο 

πλήρη τα κριτήρια ώστε να του δοθεί το WiMAX πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό 

αυτό δίδεται από ένα µη κερδοσκοπικό οργανισµό τον WiMAX. Ο οποίος ελέγχει και 

πιστοποιεί την διαλειτουργικότητα συστηµάτων που προέρχονται από διαφορετικές 

εταιρίες δίδοντας τους ένα πιστοποιητικό συµβατότητας µεταξύ τους. Τη µέθοδο 

αυτή την εφάρµοσε αρχικά ένας άλλος µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο WiFi 

Alliance για την προώθηση του προτύπου 802.11 µε µεγάλη επιτυχία. Η πιστοποίηση 

είναι χρήσιµη για την προώθηση συστηµάτων στην αγορά.  
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Υπηρεσίες που θα υποστηρίζει το 802.16α  

 

Μετάδοση Φωνής: Είναι µια υπηρεσία που υλοποιείται µε µεταγωγή πακέτων (σε 

αντίθεση µε µεταγωγή κυκλώµατος) και παρέχει υπηρεσία ισάξια µε αυτή που 

παρέχεται από το δίκτυο ενσύρµατή σταθερής τηλεφωνίας (PSTN).  

 

Μετάδοση δεδοµένων: Υποστηρίζει µετάδοση πακέτων IP και επίσης IP πακέτων τα 

οποία υποστηρίζουν ποιότητα µετάδοσης. 

 

Ένωση τοπικών δικτύων (Bridged LAN): Επιτρέπει την διασύνδεση µεταξύ δύο 

τοπικών δικτύων. 

 

Υπηρεσία Μέγιστος ρυθµός 

µετάδοσης δεδοµένων 

Μέγιστη 

Καθυστέρηση(προς 

µια κατεύθυνση) 

Τηλεφωνία υψηλής ποιότητας BER 10-6 20ms 

Τηλεφωνίας απλής ποιότητας BER 10-4 40ms 

Υπηρεσίες µε έλεγχο 

καθυστέρηση πακέτων 

BER 10-6 20ms 

Υπηρεσίες χωρίς απαίτηση 

καθυστέρησης 

BER 10-9 N/A 

Πίνακας 5.1 Υπηρεσίες και ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών προτύπου 802.16α 

 

5.1.3 Πρότυπο 802.16e : 

 

     Μια τελευταία νέα επέκταση του 802.16α είναι το 802.16e οποίο λειτουργεί σε 

συχνότητες µικρότερες από 6GHz. Σκοπός του νέου προτύπου είναι να  γίνει εφικτή η 

δυνατότητα  κινητικότητας των χρηστών διότι τα προηγούµενα πρότυπα αφορούσαν 

συσκευές που µπορούσαν να εξυπηρετούνται µόνο στην περιοχή που κάλυπτε το 

σηµείο πρόσβασης. Με το πρότυπο αυτό χρήστες ασύρµατών συσκευών που 

χρησιµοποιούν το πρότυπο 802.11 θα µπορούν να συνδέονται µε WISP ακόµη και 

όταν είναι εκτός του χώρου κάλυψης του 802.11. χρησιµοποιώντας το πρότυπο 

802.16e. 



 153

     Στον πίνακα 5.2 φαίνονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των συστηµάτων που 

βασίζονται στο πρότυπο 802.16  

 

Χαρακτηριστικά 802.16 802.16α/REVd 802.16e 

Τυποποίηση ∆εκέµβριος 

2001 

802.16α Ιανουάριος 2003 

802.16 REVd:  

3Q 2004 

3Q 2004 

Φάσµα 

Λειτουργίας 

10 – 66 GHz < 11GHz < 6GHz 

Προϋποθέσεις 

λειτουργίας 

διαύλου 

 

LOS 

 

NLOS 

 

NLOS 

Ρυθµός 

µετάδοσης 

32-134 Mbps µε 

δίαυλο  28MHz 

Μέχρι 75 Mbps µε δίαυλο 

20 MHz 

Μέχρι 75 Mbps µε 

δίαυλο 20 MHz 

∆ιαµόρφωση QPSK,16QAM, 

και 64QAM 

OFDM µε 256 υπο-φέρον, 

QPSK, 

16QAM, 64QAM 

OFDM µε 256 υπο-

φέρον,QPSK, 

16QAM, 64QAM 

Κινητικότητα Σταθερή Σταθερή Μικρή κινητικότητα 

Εύρος ζώνης Ρυθµιζόµενο 

εύρος ζώνης 

µεταξύ  

20, 25 και 28 

MHz 

Ρυθµιζόµενο εύρος ζώνης 

µεταξύ  

1.25- 20 MHz 

Ρυθµιζόµενο εύρος  

ζώνης µεταξύ  

1.25- 20 MHz 

 

 

Ακτίνες 

κυψελών 

 

 

1.6- χιλιόµετρα 

5-8 χιλιόµετρα NLOS 

Μέγιστη απόσταση 50 

χιλιόµετρα  LOS που 

εξαρτάται από ύψος 

ποµπού, κέρδος και ισχύς 

κεραίας 

 

 

1.6-5 χιλιόµετρα 

Πίνακάς 5.2 Συγκριτικός πίνακας χαρακτηριστικών συστηµάτων 802.16 
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Τα βασικά πλεονεκτήµατα των πιο πάνω συστηµάτων είναι:  

• Η δυνατότητα γρήγορης διασύνδεσης ακόµη και σε περιοχές που θα ήταν 

δύσκολο να εξυπηρετηθούν από ενσύρµατα δίκτυα. 

• Αποφυγή αρχικού µεγάλου κόστους που απαιτείται για να εγκατασταθεί ένα 

αντίστοιχο ενσύρµατο δίκτυο καθώς η ανάπτυξη του γίνεται σταδιακά. 

• Το σήµα του µεταδίδεται σε περιοχές όπου η εγκατάσταση ενσύρµατων 

δικτύων θα ήταν δύσκολη. 
 

Λόγοι που συµβάλλουν στην χρήση τους: 

• Η παροχή ενσύρµατων υπηρεσιών ευρείας ζώνης σε περιοχές που δεν 

εξυπηρετούνται µέσω τεχνολογιών όπως DSL ή Cable είναι µια χρονοβόρα 

διαδικασία και  ακριβή για αυτό σε πολλές περιοχές η παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιµη κυρίως λόγο κόστους. Συστήµατα βασισµένα 

στο 802.16 θα είναι σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες ευρείας ζώνης σε 

περιοχές που για την ώρα δεν εξυπηρετούνται από ενσύρµατα δίκτυα µε 

µικρότερο κόστος θα δηµιουργήσουν και νέες υπηρεσίες οι οποίες µέχρι 

στιγµής δεν ήταν εφικτές µε υπάρχοντες τεχνολογίες.  

 

• Την αύξηση της ζήτηση για µια ασύρµατη πρόσβαση ωθείται από τον όλο και 

αυξανόµενο αριθµό ασύρµατων τοπικών δικτύων που χρησιµοποιούν το 

πρότυπο 802.11 και θέλουν µια ασύρµατη µέθοδο πρόσβασης στο διαδίκτυο 

µέχρι τον παροχέα υπηρεσιών αυτή µπορεί να υλοποιηθεί µε το 802.16. Για 

τους παροχείς υπηρεσιών συστήµατα που χρησιµοποιούν το 802.16 πρότυπο 

παρέχουν ένα µέσο µετάδοσης στον τοπικό βρόγχο που µπορεί να 

παρακάµψει τα υπάρχοντα δίκτυα ενσύρµατης κυρίως πρόσβασης και να 

προσφέρουν υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιµές στους συνδροµητές. 
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Σχήµα 5.2 Παράδειγµα ασύρµατης διασύνδεση ευρείας ζώνης χρησιµοποιώντας το 

πρότυπο 802.16 

 

     Στον πίνακα 5.3 φαίνονται τα χρονοδιαγράµµατα που προβλέπει το wimaxforum 

για την ανάπτυξη των συστηµάτων 802.16. 

 

 1Η 2005 2005 2006 

Εξάπλωση 
συστηµάτων 

Εξωτερική 
εγκατάσταση 
 
Εγκατάσταση  
Ασύρµατης 
σταθερής 
Πρόσβασης 

Εσωτερική 
εγκατάσταση 
 
Εγκατάσταση  
Ασύρµατης 
σταθερής 
Πρόσβασης 
 
Όχι περιαγωγή 

Υψηλότερες ταχύτητες 
 
Περιαγωγή 
 

Πρότυπο 802.16REVd 802.16REVd / 
802.16e 

802.16e 

OEMs, 
TEMs 
& Carriers 
 

• κατασκευή 
συσκευών 
ασύρµατης 
πρόσβασης ευρείας 
ζώνης  
 
• ανάπτυξη 
συστηµάτων από 
WISPs κυρίως σε 
αναπτυσσόµενες και 
περιοχές µε µικρή 
πυκνότητα 

• Κατασκευή 
συσκευών 
ασύρµατης 
πρόσβασης ευρείας 
ζώνης  
 
• ανάπτυξη 
συστηµάτων σε 
όλες τις περιοχές 

 

Πίνακας 5.3 Χρονοδιάγραµµα ανάπτυξη συστηµάτων προτύπου 802.16 
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5.2 ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  
(IEEE 802.20)  

 

        Το 802.20 είναι ένα πρότυπο το οποίο ορίζει τις προδιαγραφές για συστήµατα 

ασύρµατης κινητής πρόσβασης που θα λειτουργούν σε αδειοδοτηµένες συχνότητες 

κάτω των 3.5 GHz Είναι σχεδιασµένο για βελτιστοποίηση στη µεταφορά IP πακέτων 

µε ταχύτητες µεγαλύτερες του 1 Mbps ανά χρήστη. Υποστηρίζει διάφορες κατηγορίες 

κινητικότητας χρηστών µέχρι 250 Km/h σε ένα περιβάλλον MAN . Το πρότυπο 

802.20 θα παρέχει στο κινούµενο χρήστη µε µια υπηρεσία µε την οποία θα είναι 

πάντα σε σύνδεση αντίστοιχη µε αυτή που παρέχεται από καλωδιακές υπηρεσίες 

όπως η DSL παράλληλα όµως θα λαµβάνει υπόψη και θα έχει χαρακτηριστικά τα 

οποία θα αυξάνουν το χρόνο χρήσης της µπαταρίας. 

     Με το πρότυπο αυτό µπορέσουµε να έχουµε πρόσβαση ευρείας ζώνης στα 

αυτοκίνητα ενώ κινούµαστε. Οι αγορές πελατών στις οποίες θα απευθυνθεί αυτό το 

πρότυπο εξαρτάται από την κόστος του εξοπλισµού και την τιµή των προσφερόµενων 

υπηρεσιών αλλά οι δυνατότητες είναι ατελείωτες.  
 

Εφαρµογές: 
 

Μερικές από τις εφαρµογές που θα υποστηρίζει είναι: βίντεο, περιήγηση στο 

διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο e-mail, µεταφορά αρχείων χωρίς περιορισµούς 

στο µέγεθος (π.χ., FTP), streaming βίντεο and streaming ήχος, IP Multicast, 

Τηλεϊατρική, Υπηρεσίες βασισµένες στην θέση µας, VPN συνδέσεις, VoIP, άµεση 

µετάδοση µνήµατος και σε παιχνίδια σε σύνδεση µε πολλαπλούς χρήστες. 
 

Υπηρεσίες µετάδοσης φωνής : 

  

Το MBWA υποστηρίζει µετάδοση φωνής µέσω πακέτα IP (VoIP). Η ποιότητα των 

υπηρεσιών θα παρέχει έλεγχο χρόνο µετάδοσης δεδοµένων, θορύβου  και απώλειας 

πακέτων ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπάρχουσα σχήµατα κωδικοποίησης. 

 

Broadcast/Multicast support: 
 

Το 802.20 πρότυπο θα υποστηρίζει υπηρεσίες εκποµπής και  πολλαπλής διανοµής 

υπηρεσίες. 
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     Ο πίνακας 5.4 παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά 

του προτύπου και τις επιδόσεις που αναµένονται να επιτευχθούν από αυτό. 

 

Χαρακτηριστικά Τιµές για δίαυλο 1.25 

Mhz 

Τιµές για δίαυλο  5 Mhz 

Κινητικότητα Κατηγορίες κινητικότητας µέχρι 250 km/hr 

Υποστηριζόµενη 

φασµατική απόδοση  

> 1 b/s/Hz/cell 

Μέγιστη ταχύτητα λήψης 

δεδοµένων ανά χρήστη 

(Downlink (DL)) 

> 1 Mbps > 4Mbps 

Μέγιστη ταχύτητα 

µετάδοσης δεδοµένων ανά 

χρήστη (Uplink (UL)) 

> 300 Kbps > 1.2 Mbps 

Συνολική µέγιστη ταχύτητα 

λήψης δεδοµένων ανά 

κυψέλη (DL) 

> 4 Mbps > 16 Mbps 

Συνολική µέγιστη ταχύτητα 

µετάδοσης δεδοµένων ανά 

κυψέλη (UL) 

> 800 Kbps > 3.2 Mbps 

Airlink MAC πλαίσιο RTT <10 ms <10 ms 

Μέγεθος κυψελών Κατάλληλο για δίκτυο µητροπολιτικής περιοχής 

Συχνότητες λειτουργίας  < 3.5 GHz 

Υποστηριζόµενα σχήµατα 

διαµόρφωσης  

Υποστηρίζει FDD (Frequency Division Duplexing) και 

TDD (Time Division Duplexing) σχήµατα 

διαµόρφωσης 

Κατανοµή φάσµατος Αδειοδοτηµένο φάσµα που διατίθεται σε κινητές 

υπηρεσίες 

Υποστήριξη ασφάλειας AES (Advanced Encryption Standard) 

Πίνακας 5.4 Χαρακτηριστικά συστήµατος MWBA (Mobile Broadband Wireless 

Access) 
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5.3 HSDPA: Η ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 
WCDMA 

 
     Το HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) είναι η πρώτη επέκταση του 

WCDMA η οποία επιτρέπει την λήψη δεδοµένων από τον συνδροµητή µε µεγάλες 

ταχύτητες σε µεταγενέστερο στάδιο σχεδιάζονται επεκτάσεις οι οποίες θα επιτρέψουν 

και µεγαλύτερες ταχύτητες αποστολής από τον συνδροµητή. Με το HSDPA η 

ταχύτητα λήψης δεδοµένων µπορεί θεωρητικά να φθάσει τα 14Mbps, µειώνεται η 

καθυστέρηση και επίσης αυξάνεται η χωρητικότητα του συστήµατος κατά 2 µε 3 

φορές χωρίς επιπρόσθετο φάσµα 

     Το HSDPA βασίστηκε στα ακόλουθα : 

• Χρήση κοινού διαύλου µετάδοσης (Shared channel transmission) 

• Χρήση καλύτερη διαµόρφωση. (Higher-order modulation) 

• Η χρήση µικρότερου TTI (Short transmission time interval (TTI)) 

• Γρήγορη προσαρµογή ζεύξης. (Fast link adaptation) 

• Ο γρήγορος σχεδιασµός (Fast scheduling) 

• Γρήγορη υβριδική ARQ (Fast hybrid automatic-repeat-request (ARQ)) 

 

Κοινός δίαυλός µετάδοσης  

 

     Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ο κοινός δίαυλος µετάδοσης ο οποίος 

µοιράζεται δυναµικά µεταξύ των χρηστών που βρίσκονται στην κυψέλη. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα καλύτερη χρήση των πόρων του συστήµατος σε σύγκριση µε τη 

συνέβαινε στο WCDMA.  

 

Χρήση καλύτερη διαµόρφωση  

 

     Στο WCDMA χρησιµοποιείται QPSK διαµόρφωση για την προς τα κάτω ζεύξη σε 

αντίθεση µε αυτό η επέκταση HSDPA εκτός από αυτήν την διαµόρφωση θα µπορεί 

να χρησιµοποιεί και 16QAM για να παρέχει µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης 

δεδοµένων. Καθώς µε την διαµόρφωση 16QAM η χωρητικότητα διπλασιάζεται αλλά 

απαιτεί καλύτερες συνθήκες µετάδοσης να επικρατούν στο δίαυλό. 
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Ο γρήγορος σχεδιασµός   
 

Ο γρήγορος σχεδιασµός αποφασίζει σε πιο τερµατικό χρήστη ο κοινός δίαυλός θα 

διατεθεί ανά πάσα στιγµή. Ο σκοπός είναι η µετάδοση στους χρήστες οπού οι 

συνθήκες που επικρατούν στον δίαύλο τους είναι οι πιο ευνοϊκές.   

Γρήγορη προσαρµογή ζεύξης 
 

     Οι συνθήκες µετάδοσης που επικρατούν στον δίαυλο διαφέρουν σηµαντικά από 

σηµείο σε σηµείο µέσα στην κυψέλη και επιδεινώνονται καθώς αποµακρυνόµαστε 

από τον σταθµό βάσης. Η γρήγορη προσαρµογή της ζεύξης επιτρέπει τη ρύθµιση των 

παραµέτρων µετάδοσης  αυτόµατα ώστε να χρησιµοποιείται η καλύτερη διαµόρφωση 

δηλαδή αυτή µεγαλύτερη χωρητικότητα όποτε είναι εφικτό αυτό.  
 

Γρήγορη υβριδική ARQ 
  

     Το τερµατικό του χρήστη µπορεί γρήγορα να ζητήσει την επαναµετάδοση 

χαµένων πακέτων και να συνδυάσει πληροφορίες από το αρχικό πακέτο πριν αρχίσει 

την αποκωδικοποίηση του µηνύµατος. Αυτή προσέγγιση ονοµάζεται απαλός-

συνδυασµός (soft-combining) και αυξάνει την χωρητικότητα και προσφέρει 

ανθεκτικότητα στο σύστηµα 
 

Πλεονεκτήµατα : 
 

     Το κυριότερο πλεονέκτηµα από την εφαρµογή του HSDPA είναι η βελτιωµένη 

χρήση των υπηρεσιών από τον συνδροµητή πρακτικά αυτό σηµαίνει µικρότερους 

χρόνους λήψης δεδοµένων όπως βλέπουµε στην σχήµα 5.3. Συνεπώς οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες γίνονται πιο ελκυστικές, επίσης µπορούν να προσφερθούν 

νέα είδη υπηρεσιών. 

     Η απόδοση όµως του  HSDPA εξαρτάται και από τον τύπο της υπηρεσίας για την 

οποία χρησιµοποιείται και την συµπεριφορά των πρωτοκόλλων στα ανώτερα επίπεδα. 

Για παράδειγµα το TCP το οποίο σχεδιάστηκε αρχικά για ενσύρµατα δίκτυα 

περιλαµβάνει αργή αρχή και επίσης περιέχει µηχανισµούς αποφυγής συµφόρησης τα 

οποία επιδρούν σηµαντικά στην απόδοση. Συνεπώς στην αξιολόγηση υπηρεσίας όπως 

η πλοήγηση στο διαδίκτυο σηµαντική επίδραση στην απόδοση έχει και η χρήση του 
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TCP που λαµβάνει χώρα πάρα ο η ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο δίαυλο. Σε 

αντίθεση µε την περιήγηση στο διαδίκτυο όταν λαµβάνουµε ένα αρχείο µεγάλο σε 

µέγεθός µεγαλύτερη επίδραση στην απόδοση έχει η ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων 

του διαύλου και  λιγότερη η επιβάρυνση από το TCP.  

 

 
Σχήµα 5.3 Συγκριτικοί χρόνοι καθυστέρησης µεταξύ WCDMA και HSDPA για 

διάφορες εφαρµογές 
 

     Όσον αφορά τους παροχείς υπηρεσιών το κυριότερο πλεονέκτηµα εκτός από την 

παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών είναι και η αύξηση της χωρητικότητας του 

συστήµατος. Η εφαρµογή του HSDPA αυξάνει την χωρητικότητα του δικτύου µε 

περισσότερους από ένα τρόπους: 

• Ο κοινός δίαυλός µετάδοσης έχει σαν αποτέλεσµα την αποτελεσµατική χρήση 

του διαθέσιµων πόρων του συστήµατος.  

• Η χρήση ενός µικρότερου TTI µειώνει το µετ' επιστροφής χρόνο και βελτιώνει 

τον εντοπισµό  των γρήγορων αλλαγών στον δίαυλο. 

• Η προσαρµογή συνδέσεων µεγιστοποιεί τη χρήση του διαύλου και επιτρέπει 

στο σταθµό βάσης να λειτουργήσει κοντά στη µέγιστη ισχύ. 

• Ο γρήγορος σχεδιασµός δίνει προτεραιότητα στους χρήστες όπου επικρατούν 

ευνοϊκότερες συνθήκες µετάδοσης στο δίαυλο τους.   

• Γρήγορη αναµετάδοση και µαλακός-συνδυασµός αυξάνουν περαιτέρω την 

χωρητικότητα του δικτύου. 

• Η 16QAM διαµόρφωση προσφέρει µεγαλύτερες ταχύτητες µετάδοσης 

δεδοµένων.  
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Σχήµα 5.4 Συνεισφορά των διαφόρων επεκτάσεων που συνιστούν το HSDPA στην 

αύξηση της χωρητικότητας και ταχύτητας µετάδοσης δεδοµένων    

 
     Ένα άλλο σηµαντικό πλεονέκτηµα του HSDPA για τους παροχείς πηγάζει από το 

γεγονός ότι αποτελεί επέκταση του WCDMA αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να απαιτεί 

µικρότερο κόστος εφαρµογής καθώς χρησιµοποιεί και µέρος του δικτύου που 

εγκαταστάθηκε για το WCDMA επίσης δεν απαιτεί επιπλέον φάσµα για την 

υλοποίηση του. Για την ώρα το WCDMA µπορεί να προσφέρει ταυτόχρονη µετάδοση 

υπηρεσιών φωνής και υπηρεσιών µετάδοσης δεδοµένων πάνω στο ίδιο φέρον στους 

χρήστες. Αυτό ισχύει και στο HSDPA το οποίο σηµαίνει ότι το φάσµα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί πιο αποδοτικά επίσης το HSDPA κάνει πιο αποτελεσµατική χρήση 

της ισχύος όπως φαίνεται στο σχήµα 5.5. 

 
Σχήµα 5.5 Σύγκριση χρησιµοποίησης ισχύος µε και χωρίς HSDPA 
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5.4  ULTRA WIDE BAND (UWB) 
  
     Τα πλεονεκτήµατα ενός «κινητού» τρόπου ζωής, ο οποίος δηµιουργήθηκε από τις 

ασύρµατες τεχνολογίες και τους προσωπικούς υπολογιστές, έχει σαν αποτέλεσµα ένα 

αυξηµένο ενδιαφέρον για την ύπαρξη των ίδιων πλεονεκτηµάτων και σε άλλες 

καταναλωτικές συσκευές. Οι καταναλωτές επιθυµούν να απολαµβάνουν την µεγάλη 

ευκολία που τους προσφέρει η ασύρµατη σύνδεση. 

     Ωστόσο, πολλές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στο ψηφιακό σπίτι απαιτούν 

µεγάλο εύρος ζώνης για να λειτουργήσουν. Λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό των 

συσκευών που χρησιµοποιούνται στο ψηφιακό σπίτι, η ανάγκη για εύρος ζώνης για 

την ασύρµατη επικοινωνία αυτών των συσκευών γίνεται αρκετά µεγαλύτερη. Οι 

ασύρµατες δικτυακές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την ασύρµατη σύνδεση 

προσωπικών υπολογιστών, όπως το Wi-Fi και η τεχνολογία Bluetooth, δεν είναι 

κατάλληλες για την πολλαπλή, µεγάλου εύρους ζώνης, χρήση που απαιτείται σε ένα 

ψηφιακό σπίτι. Η ανερχόµενη τεχνολογία UWB προσφέρει µια πολύ ελκυστική λύση.    
 
5.4.1 Τεχνολογία  UWB  
 
     Το UWB διαφέρει σηµαντικά από τις συνηθισµένες τεχνολογίες στενής ζώνης 

ραδιοσυχνοτήτων και απλωµένου φάσµατος (spread spectrum-SS), όπως είναι η 

τεχνολογία Bluetooth και το πρότυπο 802.11a/g. Το UWB χρησιµοποιεί µια 

εξαιρετικά ευρεία µπάντα του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων (RF) για τη µετάδοση 

δεδοµένων (σχήµα 5.6). Με αυτό τον τρόπο µε το UWB µπορεί να µεταδοθεί 

µεγαλύτερος όγκος πληροφοριών από ότι µε οποιαδήποτε άλλη παραδοσιακή 

τεχνολογία. 

 
Σχήµα 5.6.  Σύγκριση χρησιµοποιούµενου φάσµατος από σήµατα στενής 

ζώνης (ΝΒ), απλωµένου φάσµατος (SS) και UWB 
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        Ο δυνατός ρυθµός µετάδοσης δεδοµένων σε µια δεδοµένη ζεύξη RF είναι 

ανάλογος προς το εύρος ζώνης του καναλιού και το λογάριθµο του σηµατοθορυβικού 

λόγου (νόµος Shannon). Οι µηχανικοί σχεδιασµού RF ζεύξεων έχουν δεν µπορούν να 

ελέγξουν το εύρος ζώνης που θα δεσµευτεί για µια εφαρµογή, επειδή αυτό 

υπαγορεύεται από τους κανονισµούς FCC, που ορίζουν το επιτρεπόµενο εύρος ζώνης 

του σήµατος για µια δεδοµένη εφαρµογή. Η τεχνολογία Bluetooth, το πρότυπο 

802.11a/g WI-FI,  τα ασύρµατα τηλέφωνα, και πολυάριθµες άλλες συσκευές 

χρησιµοποιούν φάσµα στις µη αδειοδοτηµένες ζώνες συχνότητας που παρέχονται στα 

900 MHz, στα 2.4 GHz, και στα 5,1 GHz. Κάθε ραδιοδίαυλος περιορίζεται στην 

κατάληψη µόνο µια στενής ζώνης συχνοτήτων, αντίθετα µε αυτό που επιτρέπεται για 

την τεχνολογία UWB. 

     Η τεχνολογία UWB είναι µοναδική που χρησιµοποιεί ένα πρόσφατα 

νοµιµοποιηµένο φάσµα συχνοτήτων. Οι συσκευές UWB µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν τις συχνότητες από 3,1 GHz σε 10,6  GHz — µια ζώνη µε 

περισσότερα από 7 GHz εύρος ζώνης. Κάθε ραδιοδίαυλος µπορεί να έχει εύρος ζώνης 

µεγαλύτερο από 500 MHz, ανάλογα µε την κεντρική του συχνότητα. Για να επιτρέψει 

ένα τέτοιο µεγάλο εύρος ζώνης σηµάτων, η FCC επέβαλε αυστηρούς περιορισµούς 

στην ισχύ µετάδοσης. Με αυτήν την ενέργεια, οι συσκευές UWB µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν µια εξαιρετικά ευρεία ζώνη συχνοτήτων χωρίς να εκπέµπουν 

µεγάλη ισχύ ώστε να µην υπάρχει παρεµβολή σε άλλες κοντινές συσκευές στενής 

ζώνης, όπως οι συσκευές 802.11a/g. Αυτή η διανοµή του φάσµατος επιτρέπει στις 

συσκευές να αποκτήσουν πολύ υψηλή ρυθµοαπόδοση δεδοµένων, αλλά πρέπει να 

βρίσκονται σε µικρή απόσταση µεταξύ τους.  

     Τα αυστηρά όρια ισχύος σηµαίνουν ότι οι ίδιες οι συσκευές πρέπει να είναι 

καταναλωτές χαµηλής ισχύος. Λόγω των χαµηλών απαιτήσεων ισχύος, είναι εφικτή η 

ανάπτυξη µιας οικονοµικά αποδοτικής εφαρµογής CMOS στις UWB συσκευές. Με 

τα χαρακτηριστικά της χαµηλής ισχύος, του χαµηλού κόστους, και τον πολύ υψηλό 

ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων, η τεχνολογία UWB απευθύνεται στην αγορά WPAN 

µεγάλων ταχυτήτων 

     Η τεχνολογία UWB επιτρέπει επίσης την επαναχρησιµοποίηση φάσµατος. Μια 

οµάδα συσκευών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση µεταξύ τους (παραδείγµατος 

χάριν, ένα σύστηµα ψυχαγωγίας σε ένα σαλόνι) µπορεί να χρησιµοποιήσει το ίδιο 

κανάλι µε µια άλλη οµάδα συσκευών σε ένα άλλο δωµάτιο (παραδείγµατος χάριν, ένα 

σύστηµα µε συσκευές για παιχνίδι σε µια κρεβατοκάµαρα). Τα  WPAN που 
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βασίζονται στην τεχνολογία UWB έχουν  τόσο µικρή εµβέλεια που κοντινές οµάδες 

συσκευών µπορούν να χρησιµοποιούν το ίδιο κανάλι χωρίς να προκαλείται 

παρεµβολή. Μια λύση µε ένα 802.11g WLAN, εντούτοις, θα κατανάλωνε γρήγορα το 

διαθέσιµο εύρος ζώνης σε µια οµάδα συσκευών, και εκείνος ο ραδιοδίαυλος δεν θα 

ήταν διαθέσιµος για επαναχρησιµοποίηση οπουδήποτε αλλού στο σπίτι. Λόγω της 

περιορισµένης εµβέλειας της τεχνολογίας UWB, οι λύσεις µε 802.11 WLAN είναι 

άριστο συµπλήρωµα σε ένα WPAN, που χρησιµεύει ως σπονδυλική στήλη για 

µετάδοση δεδοµένων µεταξύ των οικιακών οµάδων συσκευών. 

 
5.4.2 Πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας UWB 

 
     ∆εδοµένου ότι οι κυµατοµορφές UWB είναι σύντοµης χρονικής διάρκειας, έχουν 

µερικές µοναδικές ιδιότητες. Στις επικοινωνίες, παραδείγµατος χάριν, οι παλµοσειρές 

UWB µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παροχή εξαιρετικά υψηλού ρυθµού 

µετάδοσης δεδοµένων στις δικτυακές εφαρµογές πολλαπλών χρηστών. Για τις 

εφαρµογές ραντάρ, αυτές οι παλµοσειρές µπορούν να παρέχουν πολύ ευκρινή 

ανάλυση και δυνατότητες µέτρησης απόστασης και προσδιορισµού θέσης µε 

ακρίβεια.  

     Αυτές η σύντοµης διάρκειας κυµατοµορφές δεν επηρεάζονται από τα φαινόµενα 

διαλείψεων πολλαπλών διαδροµών όπως παρατηρείται στα κινητά περιβάλλοντα και 

στα περιβάλλοντα εσωτερικών χώρων. Οι διαλείψεις πολλαπλών διαδροµών 

εµφανίζονται όταν ένα ισχυρό ανακλώµενο κύµα  – π.χ., από ένα τοίχο, ταβάνι, 

όχηµα, κτήριο, κλπ.  – φθάνει µερικώς ή συνολικά µε διαφορά φάσης σε σχέση µε το 

απευθείας σήµα, προκαλώντας µια µειωµένη απόκριση πλάτους στο δέκτη. Με πολύ 

µικρής διάρκειας παλµοσειρές, το απευθείας κύµα έχει διαδοθεί και έχει επιστρέψει 

πριν το ανακλώµενο κύµα φτάσει και έτσι δεν υφίσταται το φαινόµενο της διάλειψης 

πολλαπλών διαδροµών. Κατά συνέπεια, τα συστήµατα UWB είναι ιδιαίτερα 

ταιριαστά για υψηλής ταχύτητας, κινητές ασύρµατες εφαρµογές.  

     ∆εδοµένου ότι το εύρος ζώνης συσχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα µε τη διάρκεια 

της παλµοσειράς, το φασµατικό περιεχόµενο αυτών των κυµατοµορφών µπορεί να 

γίνει αρκετά µεγάλο. Με τον κατάλληλο µηχανικό σχεδιασµό, η ενεργειακή 

πυκνότητα που παράγεται(δηλ., µεταδιδόµενα Watt ισχύος ανά µονάδα Hz εύρους 

ζώνης) µπορεί να είναι αρκετά χαµηλή. Αυτή η χαµηλή ενεργειακή πυκνότητα 

µεταφράζει σε µια χαµηλή πιθανότητα ανίχνευσης (Low Probability of Detection -
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LPD) της υπογραφής RF. Μια υπογραφή µε LPD έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

στρατιωτικές εφαρµογές (π.χ., για απόρρητες επικοινωνίες και τα ραντάρ). Εντούτοις, 

µια υπογραφή µε LPD έχει επίσης ελάχιστη παρεµβολή στα παράπλευρα συστήµατα 

και τους ελάχιστους κινδύνους για την υγεία, που είναι σηµαντικές και για τις 

στρατιωτικές και τις εµπορικές εφαρµογές. 

      Μεταξύ των σηµαντικότερων πλεονεκτηµάτων της τεχνολογίας UWB 

συµπεριλαµβάνονται η  χαµηλή πολυπλοκότητα των συστηµάτων και το χαµηλό 

κόστος. Λόγω της κληρονοµηµένης, από τα RF, απλότητας των σχεδιασµών των 

συστηµάτων UWB, αυτά τα συστήµατα είναι ιδιαίτερα προσαρµοστικά ως προς τη 

συχνότητα, επιτρέποντάς τους να τοποθετηθούν οπουδήποτε µέσα στο φάσµα των 

ραδιοσυχνοτήτων. Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα αποτρέπει την παρεµβολή στις 

υπάρχουσες υπηρεσίες, ενώ χρησιµοποιεί πλήρως το διαθέσιµο φάσµα. 

 
5.4.3 Μειονεκτήµατα της τεχνολογίας UWB 

 
      Όπως µε οποιαδήποτε τεχνολογία, υπάρχουν πάντα εφαρµογές που µπορούν να 

εξυπηρετηθούν καλύτερα  από άλλες προσεγγίσεις. Παραδείγµατος χάριν, είναι 

δύσκολο για τα συστήµατα UWB να ανταγωνιστούν µε την οπτική ίνα υψηλής 

χωρητικότητας ή οπτικά συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών για εφαρµογές µε 

εξαιρετικά υψηλό ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων (δεκάδες Gigabits ανά δευτερόλεπτο 

και περισσότερο), από σηµείο σε σηµείο ή από σηµείο σε πολλαπλά σηµεία. Φυσικά, 

το υψηλό κόστος για την εγκατάσταση οπτικών ινών και η ανικανότητα ενός οπτικού 

ασύρµατου σήµατος να διαπεράσει έναν τοίχο περιορίζει δραµατικά τη δυνατότητα 

εφαρµογής των οπτικών συστηµάτων για εφαρµογές στο εσωτερικό σπιτιών ή 

κτιρίων. Επιπλέον, τα οπτικά ασύρµατα συστήµατα έχουν εξαιρετικά υψηλές 

απαιτήσεις ευθυγράµµισης, που αποτρέπουν τη χρήση τους σε κινητό περιβάλλον. 

      Η τεχνολογία UWB είναι µια ασύρµατη τεχνολογία RF, και σαν τέτοια υπόκειται 

στους ίδιους νόµους της φυσικής όπως κάθε άλλη τεχνολογία RF. Κατά συνέπεια, 

υπάρχουν προφανείς ανταλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σηµατοθορυβικό λόγο 

έναντι του εύρους ζώνης, της εµβέλειας έναντι της µέγιστης τιµής και του µέσου 

όρου των επίπεδων ισχύος.  

 
 

 
 



 166

5.4.4 Πιθανές αγορές για την τεχνολογία UWB 
 
Οι πιθανές αγορές για την τεχνολογία UWB µπορούν γενικά να διαιρεθούν σε τρεις 

κατηγορίες: επικοινωνίες, ραντάρ και εντοπισµό. 

 
Επικοινωνίες 

 
     Η τεχνολογία UWB παρέχει αξιόπιστα υψηλής ταχύτητας και υψηλής απόδοσης 

ασύρµατα δίκτυα που µεταδίδουν Megabit πληροφοριών για πολλές νέες ασύρµατες 

εφαρµογές. Η τεχνολογία UWB µπορεί να υποστηρίξει ζεύξεις υψηλής µετάδοσης 

δεδοµένων σε πολύ χαµηλή επίπεδα ισχύος. Τα προϊόντα επικοινωνιών θα 

ωφεληθούν από την άριστη απόδοση της τεχνολογίας UWB στα φαινόµενα 

διαλείψεων πολλαπλών διαδροµών στα ανακλαστικά περιβάλλοντα (όπως το 

εσωτερικό κτηρίων και άλλες περιοχές), και από το υψηλό εύρος ζώνης και την 

πολυδιαυλική συµπεριφορά. Οι εφαρµογές επικοινωνιών UWB περιλαµβάνουν: 

συστήµατα επικοινωνιών στο εσωτερικό των κτηρίων, ευρυζωνικά κυψελοειδή 

τηλεφωνικά δίκτυα εσωτερικού χώρου, και ασύρµατη ευρυζωνική πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. 

 
Μερικές από τις χρήσεις της τεχνολογίας UWB στις επικοινωνίες είναι: 

 
• Ένα έξυπνο σπίτι. Ένα περιβάλλον που παρέχει την κινητή σύνδεση για όλες 

τις  σταθερές και κινητές συσκευές του "έξυπνου σπιτιού" όπως οι 

υπολογιστές, τα συστήµατα ασφάλειας, οι προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί 

(PDA) και οι παιχνιδοµηχανές, και οι τηλεοράσεις και τα στερεοφωνικά 

συγκροτήµατα. Στα οικιακά συστήµατα µπορεί να παρασχεθεί υψηλό εύρος 

ζώνης µε ζεύξεις χαµηλής ισχύος. 

 
• Ασύρµατα δίκτυα  που παρέχουν επικοινωνίες δεδοµένων µικρής εµβέλειας 

και βίντεο χωρίς παρεµβολή πολλαπλών διαδροµών. 

 
• Εσωτερικές ασύρµατες επικοινωνίες  που µεταδίδουν φωνή, δεδοµένα, και  

βίντεο -- µη ευαίσθητες σε παρεµβολές πολλαπλών διαδροµών και δεν 

εξασθενίζουν την απόδοση των άλλων κοντινών συσκευών. 
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• Συστήµατα πρόσβασης αγροτικών περιοχών  που παρέχουν ασύρµατα 

δίκτυα τα οποία µεταδίδουν φωνή και δεδοµένα απευθείας στους χρήστες στις 

αποµακρυσµένες περιοχές. 

 
Ραντάρ 

 
     Η τεχνολογία UWB επιτρέπει υψηλής απόδοσης, υψηλής ευκρίνειας συστήµατα 

ραντάρ. Τα ραντάρ που χρησιµοποιούν την τεχνολογία UWB µπορούν να έχουν 

παράθυρο εµβέλειας, να έχουν την υψηλότερη ευκρίνεια στη χαµηλότερη δυνατή 

συχνότητα, να επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσµατα διείσδυσης, και µπορούν να 

λειτουργήσουν και ως imagers και ως αισθητήρες κίνησης. Αντίθετα από τις 

σηµερινές υπέρυθρες ακτίνες και τα ραντάρ Doppler, οι αισθητήρες ασφάλειας UWB 

δεν µπορούν να αποφευχθούν - ακόµη και ένα αντικείµενο µε τεχνολογία stealth θα 

ανιχνευόταν. Οι εφαρµογές ραντάρ της τεχνολογίας UWB περιλαµβάνουν: αισθητήρα 

ραντάρ µέσα από τοίχους, συστήµατα ασφάλειας εντοπισµού κίνησης, αισθητήρες 

αποφυγής σύγκρουσης για αυτοκίνητα και πλοία, βιοµηχανικούς ροµποτικούς 

έλεγχους και προηγµένους εξοπλισµούς κατασκευής και επιθεώρησης εθνικών οδών. 

 
Μερικές από τις χρήσεις της τεχνολογίας UWB στα ραντάρ είναι: 

 
• Έξυπνες ζώνες ασφάλειας που θα καθορίζουν το µέγεθος και το σχήµα των 

αντικειµένων που θα εισχωρούν στην σφαίρα ασφαλείας του UWB 

 
• Αισθητήρες ανίχνευσης µέσα από τοίχους για την ανίχνευση κίνησης και 

την παροχή ζωτικών πληροφοριών στο προσωπικό ασφαλείας   

 
• Υπόγεια απεικόνιση για την αποκάλυψη, τον εντοπισµό, και πιθανώς την 

εύρεση των ιδιοτήτων αντικειµένων που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της 

Γης. 

 
• Αυτοκίνητοι αισθητήρες για να παρέχουν πληροφορίες από το κοντινό 

περιβάλλον για την µείωση συγκρούσεων και για να αντιλαµβάνονται την 

θέση των επιβατών για να επιτρέψουν την ακριβή χρονικά εκτίναξη του 

αερόσακου.   
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• Βιοϊατρική απεικόνιση  είναι µια επέκταση στις εφαρµογές ραντάρ όπου το 

σύστηµα χρησιµοποιείται για την απόκτηση µιας εικόνας του εσωτερικού του 

σώµατος χωρίς τα επιβλαβή αποτελέσµατα που συνδέονται συχνά µε τις 

ακτίνες X και χωρίς το υψηλό κόστος της απεικόνισης µαγνητικής αντήχησης 

(MRI). Προβλέπεται επίσης ότι UWB θα υπερνικήσει τους περιορισµούς που 

συνδέονται µε την απεικόνιση υπερήχου όπως η παρέµβαση, οι λανθασµένες 

ηχώ και η χαµηλή διείσδυση.  

 
Εντοπισµός 

 
     Η χρήση της τεχνολογίας UWB δηµιουργεί ένα εξαιρετικά ακριβές συστήµατος 

εύρεσης θέσης που µπορεί να παρέχει αλάνθαστο εντοπισµό θέσης τόσο σε 

εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους για πολλές εφαρµογές. Συσκευές που 

χρησιµοποιούν την τεχνολογία UWB συνδυάζουν τον εντοπισµό θέσης και την 

επικοινωνία σε µια ενιαία συσκευή που µπορεί να µετρήσει και την απόσταση και τη 

θέση µε µια απόκλιση λιγότερο από 3 εκατοστά. Παραδείγµατα των εφαρµογών 

ακριβούς εντοπισµού θέσης µε τεχνολογία UWB περιλαµβάνουν: εντοπισµός και 

παρακολούθηση θέσης του προσωπικού και των αντικειµένων σε χώρο αυξανόµενης 

ασφάλειας και προστασίας, συστήµατα παράδοσης περιεχοµένου βασισµένα στη 

τοποθεσία, και εµπορικές υπηρεσίες µε βάση την κινητικότητα. 

 
Μερικές από τις χρήσεις της τεχνολογίας UWB στον εντοπισµό θέσης σε πραγµατικό 

χρόνο είναι: 

 
• Οι ακτίνες εντοπισµού βοηθούν τις ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης µε 

την ιδιαίτερα ακριβή τρισδιάστατη προβολή των αντικειµένων και την εύρεση 

της θέσης τους. 

 
• Εύρεση θέσης σε εσωτερικό χώρο και επικοινωνία  µε τα παιδιά, τους 

ηλικιωµένους, τους εργαζόµενους και τις οµάδες κατάσβεσης πυρκαγιάς και 

διάσωσης. 

 
• Συσκευές ακριβούς πλοήγησης που βελτιώνουν την ασφάλεια και την 

απόδοση των οχηµάτων και του γεωργικού και βιοµηχανικού εξοπλισµού. 
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• Συσκευές ακριβούς εντοπισµού θέσης που υποστηρίζουν τη δηµόσια 

ασφάλεια, το στρατό και τις οµάδες διάσωσης. 

 
• Όργανα προσδιορισµού εµβέλειας  που καθορίζουν τις ακριβείς αποστάσεις 

µεταξύ των αντικειµένων για έρευνα και µέτρηση. 
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5.5  GALILEO 
 
 
     Το σύστηµα GALILEO είναι ένα παγκόσµιο δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης το 

οποίο προάγει από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την Ευρωπαϊκή ∆ιαστηµική 

Υπηρεσία (European Space Agency-ESA). 

     Η  στρατηγική λογική  πίσω από το πρόγραµµα είναι ότι οι εφαρµογές GNSS 

αναπτύσσονται γρήγορα σε ένα αριθµό τοµέων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι 

η κινητή τηλεφωνία και οι µεταφορές. Οι ευρωπαϊκές οικονοµίες γίνονται όλο και 

περισσότερο εξαρτώµενες από τη διαθεσιµότητά τους. Εντούτοις, τα µόνα συστήµατα 

GNSS διαθέσιµα σήµερα είναι το αµερικανικό GPS και το ρωσικό GLONASS, και τα 

δύο στρατιωτικά συστήµατα που τίθενται επίσης στην διάθεση των πολιτών αλλά 

αυτή η διαθεσιµότητα µπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγµή. Εποµένως θεωρείται 

σηµαντικό για την Ευρώπη να έχει το σύστηµα της. Το ελάχιστο που αυτό το 

σύστηµα πρέπει να προσφέρει είναι µια ανεξάρτητη δυνατότητα η οποία να παρέχει 

στα κράτη µέλη µια εναλλακτική λύση για υπηρεσίες GNSS υπό τον έλεγχό τους. 

     Η  εµπορική λογική  πίσω από το πρόγραµµα είναι ότι το GALILEO προβλέπεται 

να είναι ένα σύστηµα για τους πολίτες που σχεδιάζεται εξαρχής για να εκπληρωθούν 

µια σειρά από εφαρµογές του εµπορικού και του δηµόσιου τοµέα. Το GPS και το 

GLONASS έχουν µια σειρά από εφαρµογές για τους πολίτες, αλλά οι αντίστοιχες 

δηµόσιες αρχές τους δεν αντλούν κανένα χρηµατικό κέρδος από αυτές. Το GPS 

προσφέρει µια βασική ανοικτή υπηρεσία πρόσβασης (OAS) µέσω του σήµατος στο 

διάστηµα (SIS) που είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες και οι φορείς παροχής 

υπηρεσιών προσφέρουν µια σειρά από υπηρεσίες από το βασικό προσδιορισµό θέσης 

µέσω των κινητών τηλεφώνων, έως πιο σύνθετες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που 

απαιτούν επίγεια υποδοµή. Το GALILEO θα µπορούσε αντίθετα να γίνει µια βιώσιµη 

αυτόνοµη επιχείρηση µε την εισροή ουσιαστικού εισοδήµατος από τις διάφορες 

προαναφερθείσες εφαρµογές, επιτρέποντας έτσι την ύπαρξη ιδιωτικής 

χρηµατοδότησης ενός µέρους του κόστους υποδοµής 

     Η  οικονοµική λογική πίσω από το πρόγραµµα είναι ότι το GALILEO αναµένεται 

να αποτελέσει ουσιαστικό όφελος για την ευρωπαϊκή οικονοµία υπό µορφή: 
 

• Οφέλη παραγωγών µέσω ενός αυξανόµενου µεριδίου για την ευρωπαϊκή 

βιοµηχανία στην παγκόσµια αγορά για τον εξοπλισµό χρηστών GNSS 
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• Οφέλη χρηστών που προκύπτουν από τη µεγαλύτερη αποδοτικότητα και 

ακρίβεια που µπορεί να προσφέρει η χρησιµοποίηση των νέων υπηρεσιών για 

να συµπληρώσουν το GPS, ειδικά για τις αεροµεταφορές 

 
• Κοινωνικές παροχές µέσω της βελτίωσης της ποιότητας της ζωής για τους 

ευρωπαίους πολίτες, µε την προσφορά φτηνότερων µεταφορών, µειωµένης 

συµφόρηση, ταχύτερων χρόνων ταξιδιού και λιγότερης ρύπανσης 

 
 
5.5.1 Υπηρεσίες του συστήµατος GALILEO 

 

Υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης (Open Access Service-OAS) 

 

     Όπως το GPS, το GALILEO θα προσφέρει µια βασική υπηρεσία ανοικτή 

πρόσβασης µέσω του σήµατος στο διάστηµα (SIS), δωρεάν για όλους τους χρήστες. 

Καµία κρυπτογράφηση δεν προσφέρεται µε αυτήν την υπηρεσία. Θα παράσχει  

σήµατα προσδιορισµού θέσης,  σήµατα πλοήγησης και σήµατα συγχρονισµού, και θα 

επιτρέψει στους φορείς παροχής υπηρεσιών να προσφέρουν µια σειρά υπηρεσιών που 

εδρεύουν σε αυτό το σήµα - από το βασικό προσδιορισµό θέσης µέσω των κινητών 

τηλεφώνων, έως πιο σύνθετες υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας που απαιτούν επίγεια 

υποδοµή. Οι χρήστες του GALILEO θα αποκοµίσουν το επιπλέον όφελος από τη 

διαλειτουργικότητα και συµβατότητα του σήµατος του συστήµατος GALILEO µε 

αυτό του GPS. Ο εξοπλισµός των χρηστών  που έχει σχεδιαστεί µε σκοπό να λάβει το 

σήµα OAS του GALILEO θα είναι σε θέση να λαµβάνει συγχρόνως το σήµα GPS. 

Αυτό θα επιτρέψει στο δέκτη να υπολογίσει µια ακριβέστερη θέση σε σύγκριση µε 

καθένα από αυτά τα συστήµατα εάν αυτά λειτουργούσαν αυτόνοµα. Θα παράσχει 

επίσης ένα εναλλακτικό σήµα σε περίπτωση που κάποιο από αυτά τα συστήµατα θα 

είναι µη διαθέσιµα για οποιοδήποτε λόγο, ή εάν δεν υπάρχει καµία γραµµή οπτικής 

επαφής για κάποιο από αυτά τα δορυφορικά συστήµατα. 
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Εµπορικές Υπηρεσίες 
 

     Η προσθήκη των κρυπτογραφηµένων δεδοµένων προστιθεµένης αξίας και των 

εξαιρετικά ακριβών τοπικών διαφορικών εφαρµογών παρέχει τη βάση για τις 

εµπορικές υπηρεσίες για να παραγάγετε το πρόσθετο χρηµατικό κέρδος. Εντούτοις, 

ενώ το GALILEO  θα παράσχει τα σήµατα για να επιτρέψει αυτήν την λειτουργία, θα 

είναι στην ευθύνη εµπορικών φορέων παροχής υπηρεσιών η περαιτέρω ενίσχυση της 

αλυσίδας αξιών και η απόφαση ποιες εφαρµογές και υπηρεσίες να προσφέρουν. 

Επίσης είναι οι φορείς παροχής υπηρεσιών που αποφασίζουν ποια τοπική ενίσχυση 

απαιτείται για να επιτραπεί η λειτουργία των επιλεγοµένων εφαρµογών, και αυτό θα 

είναι αυτοί που θα χρηµατοδοτήσουν µια τέτοια ενίσχυση. 

 

Υπηρεσία ασφάλεια της ζωής 

 

     Το SoL θα παράσχει µια σειρά από υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας µέσω 

διάφορων πρόσθετων σηµάτων που µπορούν να κρυπτογραφούνται για να 

περιοριστεί η πρόσβαση µόνο στους χρήστες που πληρώνουν για αυτές. Αυτά τα 

πρόσθετα σήµατα θα παράσχουν: 

 

• µεγάλη ακρίβεια 

• µεγάλη ακεραιότητα (ένα υψηλό επίπεδο συνοχής µε την ικανότητα 

αντίστασης σε ηθεληµένων ή όχι παρεµβολών) 

• ένα χρονικό διάστηµα ειδοποίησης, ώστε οι χρήστες να µπορούν να 

γνωρίζουν µέσα σε µερικά δευτερόλεπτα εάν η λαµβανόµενη πληροφορία 

εντοπισµού θέσης έχει διαφθαρεί  

 

Τέτοια πρόσθετη λειτουργικότητα θα µπορούσε να διευκολύνει µια σειρά 

εφαρµογών στις οποίες είναι κρίσιµη η ασφάλεια (π.χ. εναέριος έλεγχος 

κυκλοφορίας) ή απαιτούν πολύ µεγάλη ακρίβεια και ακεραιότητα για εµπορικούς 

λόγους. 
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Υπηρεσία αναζήτησης και διάσωσης 

 

     Το GALILEO θα ενσωµατώσει την υπηρεσία αναζήτησης και διάσωσης για τους 

χρήστες βασισµένο στις αρχές των ανθρωπιστικών και δηµόσιων υπηρεσιών του 

διεθνούς συστήµατος Cospas- Sarsat, συγχρόνως κάνοντας την αναζήτηση και τη 

διάσωση αποτελεσµατικότερες σαν διαδικασίες. Θα βελτιώσει το χρόνο ανίχνευσης 

και την ακρίβεια του σήµατος, και έτσι θα διευκολύνει τον ευκολότερο εντοπισµό της 

θέσης των σηµάτων κινδύνου και θα βελτιώσει την απόδοση των ήδη υπαρχόντων 

συστηµάτων αναζήτησης και  διάσωσης. 

 

∆ηµόσια ρυθµιζόµενες υπηρεσίες 

 

     Αυτή η υπηρεσία θα παρέχεται σε ορισµένες δεσµευµένες συχνότητες για: 

 

• Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (Αστυνοµία και Πυροσβεστική) 

• Προστασία των πολιτών 

• Εφαρµογές στις τηλεπικοινωνίες, στις µεταφορές και στην ενέργεια 

 

Θα παράσχει ένα δυνατό σήµα, ανθεκτικό στις παρεµβολές και σε άλλες τυχαίες 

παρεµβάσεις, ή κακόβουλες δραστηριότητες, και το σήµα αυτό θα περιοριστεί στα 

κράτη µέλη και σε άλλα κράτη που εγκρίνονται από αυτά. Η πρόσβαση στην 

υπηρεσία θα γίνεται µέσω περίπλοκων τεχνικών ελέγχου πρόσβασης. 

Υπηρεσίες επικοινωνιών σχετικές µε την πλοήγηση 
 

Αυτές οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν την προσθήκη µιας αλληλεπιδραστικής 

δυνατότητας επικοινωνίας µεταξύ του χρήστη και του παροχέα του σήµατος του 

GALILEO για να παρέχει µια αµφίδροµη ζεύξη δεδοµένων που θα επιτρέψει τα 

σύντοµα µηνύµατα µε προκαθορισµένο προορισµό από κινητά τερµατικά χρηστών 

στους φορείς παροχής υπηρεσιών, και σύντοµα, επιλεγµένου προορισµού, µηνύµατα 

από τους παροχείς των υπηρεσιών σε γεωγραφικά χωρισµένους κινητούς χρήστες. Θα 

µπορούσαν να προσθέσουν σηµαντική αξία στο GALILEO, δίνοντάς του ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε το GPS και το GLONASS. Έχει την 

δυνατότητα παγκόσµιας κάλυψης εάν η κατάλληλη υποδοµή για τις επικοινωνίες 
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εφαρµοστεί παγκοσµίως, αλλά µπορεί να υποστηρίξει τοπικές και περιφερειακές 

υπηρεσίες εξίσου καλά για χρήστες που κινούνται µέσα σε περιορισµένες περιοχές 

ενώ έχει την ικανότητα να υποστηρίξει τόσο δηµόσιες (π.χ. έκτακτη ανάγκη ή SAR) 

όσο και εµπορικές υπηρεσίες. Θα είναι διαλειτουργικό µε το UMTS, το GSM, και το 

SATCOM (φόρµα του ATM). Οι προβλέψεις για την ζήτηση παρουσιάζουν µόνο 

µεγάλη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες. 

5.5.2 Αρχιτεκτονική Συστήµατος 
 

 Στο σχήµα 5.7 που ακολουθεί δείχνει τα κύρια φυσικά στοιχεία του 

συστήµατος GALILEO και τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους. 

 

 
Σχήµα 5.7 Αρχιτεκτονική συστήµατος Galileo 

 

Το Παγκόσµιο Μέρος (Global Component ) του συστήµατος Galileo περιλαµβάνει: 

 

• Ένα τµήµα διαστήµατος (space segment) το οποίο αποτελείται από ένα 

σχηµατισµό 30 δορυφόρων ΜΕΟ ο οποίος θα περιλαµβάνει 27 δορυφόρους 

σε τρία επίπεδα για την απαιτούµενη λειτουργία του συστήµατος και τους 

υπόλοιπους σε 3 εφεδρικές τροχιές 
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• Ένα τµήµα εδάφους (ground segment) για τον έλεγχο των δορυφόρων που 

βρίσκονται σε τροχιά (Ground Cintrol System), την διανοµή των 

πληροφοριών που αφορούν την ακεραιότητα µέσω των δορυφόρων 

χρησιµοποιώντας σήµατα περιορισµένης πρόσβασης (Global Integrity 

Determination System), και για να παρέχει κέντρα υπηρεσιών επικοινωνία µε 

τους χρήστες 
 

• κέντρα υπηρεσιών για να παρέχουν πληροφορίες και εγγύηση για τις 

αποδόσεις και αρχειοθέτηση των δεδοµένων, και για τη βασική διαχείριση 

συνδροµής και πρόσβασης, για τη νοµική διαχείριση, για τη διαχείριση της 

πιστοποίηση και της παροχής άδειας για τις πληροφορίες, για τις εµπορικές 

επαφές, και για την υποστήριξη στην ανάπτυξη εφαρµογών  
 
Τα Περιφερειακά Μέρη (Regional Compononents) του συστήµατος GALILEO θα 

περιλαµβάνουν: 

 

• τµήµατα εδάφους έξω από την Ευρώπη (για να παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά µε την ακεραιότητα των δεδοµένων σε περιοχές που θα επιλέξουν να 

χρησιµοποιήσουν αυτή την υπηρεσία αλλά όχι το Παγκόσµιο Μέρος του 

συστήµατος GALILEO) 

 

• το EGNOS (ένα σύστηµα δορυφόρων GEO το οποίο αναπτύχθηκε µε σκοπό 

αργότερα να συνδυαστεί µε το GALILEO) για να παρέχει ακεραιότητα και 

διαφορική διόρθωση για το GPS και το GLONASS, µε κύριο στόχο την 

παροχή εναέριου ελέγχου στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. 

 
Τα Τοπικά Μέρη (Local Components), όπως επιπρόσθετες κεραίες, είναι 

απαραίτητα επειδή ορισµένες κλάσεις χρηστών πιο απαιτητικές τοπικές ανάγκες από 

αυτές που θα είναι διαθέσιµες από το παγκόσµιο σύστηµα (συµπεριλαµβανοµένων 

των υψηλότερων απαιτούµενων στάνταρ για την ακρίβεια, ακεραιότητα, χρονικό 

διάστηµα για ειδοποίηση και ανάκτηση σήµατος). Αυτές οι ειδικές υπηρεσίες θα 

ικανοποιηθούν µέσω της χρήσης ενισχυτών παρεχόµενων από τοπικά µέρη που 
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τοποθετούνται µε συγκεκριµένο τρόπο για να ωθήσουν το τοπικό σήµα του 

GALILEO. Τα τοπικά τµήµατα µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες όπως: 

  

• εµπορικά δεδοµένα (π.χ. χάρτες για επιβάτες, βάσεις δεδοµένων) 

• επιπλέον σήµατα για πλοήγηση 

• ενισχυµένα δεδοµένα εύρεσης θέσης σε περιοχές µε χαµηλό επίπεδο σήµατος 

(υπόγειοι χώροι στάθµευσης κτλ) σε υπολογισµούς εύρεσης θέσης από 

σταθµούς βάσης των δικτύων GSM ή UMTS 

• δίαυλοι κινητών επικοινωνιών   

 
Επέκταση των συµπληρωµατικών τοπικών µερών µε ευθύνη των φορέων παροχής 

υπηρεσιών θα διευκολύνει την εµπορική εκµετάλλευση.  

 

5.5.3 ∆ιαλειτουργικότητα µε άλλα συστήµατα 
 

Το GPS, το GALILEO και το GLONASS είναι σχεδιασµένα για να είναι 

αυτόνοµα συστήµατα για προφανείς στρατηγικούς λόγους της κάθε χώρας. 

Εντούτοις, από τον προσεκτικό συνδυασµό των σηµάτων που χρησιµοποιούνται από 

τους πολίτες από τα τρία αυτά συστήµατα GNSS ξετυλίγεται ένας νέος κόσµος 

δυνατοτήτων για τους σχεδιαστές εφαρµογών. Σε αναγνώριση αυτής της 

δυνατότητας, το GALILEO σχεδιάζεται για να είναι όσο πιο συµβατό και όσο το 

δυνατόν πιο διαλειτουργικό µε υπάρχοντα συστήµατα GNSS και τις γνωστές 

προγραµµατισµένες βελτιώσεις τους.  

Η συµβατότητα αναφέρεται σε ένα σύστηµα από χαρακτηριστικά της διαµοίρασης 

συχνότητας µε άλλα συστήµατα GNSS, ενώ η διαλειτουργικότητα είναι ένα 

λειτουργικό χαρακτηριστικό ενός συστήµατος  που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε 

άλλα σε επίπεδο δεκτών των χρηστών. Στο εγγύς µέλλον, η διαλειτουργικότητα µε 

συστήµατα που δεν χρησιµοποιούνται για πλοήγηση, ιδίως επικοινωνιακά συστήµατα 

(όπως τα GSM, UMTS, WLAN, Bluetooth, TETRA, κλπ) θα αποκτήσει µεγάλη 

σηµασία για να παρέχει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στον τοµέα των µεταφορών 

καθώς επίσης και στους προσωπικούς χρήστες.  

Σαφώς, η διαλειτουργικότητα GALILEO-GPS έχει να προσφέρει τα περισσότερα 

σήµερα. Η επιλογή του GALILEO των ζωνών σηµάτων E5A και L1 θα είναι η βάση 

που θα στηρίξει µια τέτοια διαλειτουργικότητα. Έτσι, οι σχεδιαστές εφαρµογών θα 
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έχουν ένα αποτελεσµατικό σχηµατισµό 60 δορυφόρων πάνω στον οποίο θα χτίσουν 

τις υπηρεσίες και τις εφαρµογές τους.  

Η διαλειτουργικότητα επίσης υπονοεί ότι πλαίσια αναφοράς του GALILEO 

και του GPS πρέπει να είναι συµβατά και ότι οι τιµές από οποιεσδήποτε διαφορές να 

τίθενται στην διάθεση των χρηστών. Το GALILEO θα χρησιµοποιήσει έναν 

γεωδαιτικό πλαίσιο αναφοράς που θα είναι ουσιαστικά ίδιο µε αυτό του GPS και ο 

χρόνος του GALILEO θα έχει σαν αναφορά τον διεθνή ατοµικό χρόνο. 

 

5.5.4 Πιθανές εφαρµογές 

 
Η λίστα των εφαρµογών που έχουν µελετηθεί φαίνεται στον πίνακα 5.5: 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Συνδυασµός προσωπικών επικοινωνιών 
και πλοήγησης 

• Υπηρεσίες βασισµένες στην 
τοποθεσία (Location Based 
Services) 

• Προσωπικές επικοινωνίες και 
πλοήγηση 

Αυτοκίνητα, µοτοποδήλατα, ελαφρά 
εµπορικά οχήµατα, φορτηγά, λεωφορεία 

• ∆ιόδια 
• Εύρεση πορείας 
• Υπηρεσίες πληροφόρησης 
• Κλήσεις έκτακτης ανάγκης 
Advanced Driver Assistance System 
(ADAS) 

Αστυνόµευση και καταπολέµηση φωτιάς • Εύρεση πορείας 
• ∆ιαχείριση των πόρων οχηµάτων 
• ∆ιαχείριση των πόρων όσον 

αφορά τους πεζούς 
• Εντοπισµός οχηµάτων 

Πετρέλαιο και φυσικό αέριο • Εξερεύνηση θαλάσσιας 
σεισµικότητας 

• Έρευνα τοποθεσιών υψηλής 
ευκρίνειας 

• Εξερεύνηση σεισµικότητας στην 
ξηρά 

• FPSO positioning 
• Εύρεση θέσεων γεώτρησης και 

εντοπισµός σκαφών 
• VSP operations 

Αέρας • Εµπορικές αεροµεταφορές 
• Αεροπορία 
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Θάλασσα • Ναυσιπλοΐα 
• Παρακολούθηση της θάλασσας 
• Θαλάσσια µηχανική 
• Ελλιµενισµός 

∆ιασκέδαση • Υπηρεσίες για διασκέδαση σε 
εξωτερικούς χώρους 

Μεταλλεία 
 

• Τρισδιάστατη εύρεση θέσης 
µηχανηµάτων 

• Έρευνα ορυχείων 
• Αυτόνοµα οχήµατα µεταλλείας 
• Αποστολή φορτηγών 

Αγορά τηλεπικοινωνιών • Συγχρονισµός τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων  

Πίνακας  5.5 Τοµείς πιθανών εφαρµογών συστήµατος Galileo 
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Συντοµογραφίες 
 

AMPS :  Προηγµένο σύστηµα κινητής τηλεφωνίας 

ATIS :  Προηγµένα συστήµατα πληροφοριών πλοήγησης  

BFWA :  Ευρυζωνική σταθερή ασύρµατη πρόσβαση  

CATV :  Καλωδιακή τηλεόραση µε κοινοτική κεραία  

CDMA :  Πολλαπλή προσπέλαση µε διαίρεση κώδικα  

DAB :  Ψηφιακή εκποµπή ραδιοφώνου 

DBS :  Ψηφιακή δορυφορική εκποµπή  

DSL :  Ψηφιακή συνδροµητική γραµµή  

DTH :  Κατευθείαν στο σπίτι  

DTV :  Ψηφιακή τηλεόραση 

DVB - S:  ∆ορυφορική ψηφιακή εκποµπή βίντεο 

DVB - T:  Επίγεια ψηφιακή εκποµπή βίντεο 

EDGE :  Βελτιωµένοι  ρυθµοί δεδοµένων για εξέλιξη του GSM  

ESMS :  Επεκταµένη Υπηρεσία µικρού µηνύµατος 

EPG :  Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράµµατος 

FFD :  Αµφίδροµη διαίρεση συχνότητας 

HDTV :  Τηλεόραση Υψηλής Ευκρίνειας 

HSDPA :  Λήψη πακέτων µε υψηλές ταχύτητες 

IMTS :  Βελτιωµένο Σύστηµα Κινητής Τηλεφωνίας 

iTV :  Αλληλεπιδραστική τηλεόραση 

GEO :  ∆ορυφόροι γεωστατικής τροχιάς 

GNSS :  Παγκόσµια δορυφορικά συστήµατα πλοήγησης  

GPRS :  Γενική Ασύρµατη Υπηρεσίας Μεταγωγής Πακέτου 

GPS :  Παγκόσµιο σύστηµα εύρεσης θέσης 

GSM :  Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητής τηλεφωνίας  

KHz :  Kilohertz 

LEO :  ∆ορυφόροι χαµηλής τροχιάς 

LMDS:   Υπηρεσία τοπικής διανοµής σε πολλαπλά σηµεία 

LPD :  Μικρή πιθανότητα ανίχνευσης  

MBWA :  Ευρυζωνική κινητή ασύρµατη πρόσβαση  

MEO :  ∆ορυφόροι µέσης τροχιάς 
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MHz :  Megahertz 

MMDS :  Σύστηµα µικροκυµατικής µετάδοσης πολλαπλού σηµείου 

MMS :  Υπηρεσία µηνύµατος πολυµέσων 

MTS :  Σύστηµα Κινητής Τηλεφωνίας 

MVDS :  Σύστηµα διανοµής βίντεο πολλαπλού σηµείου 

OAS :  Υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης  

OFDM :  Ορθογωνική πολυπλεξία µε διαίρεση συχνότητας 

PDC :  Προσωπική ψηφιακή κινητή τηλεφωνία  

QAM :  Ορθογωνική διαµόρφωση πλάτους 

QPSK :  Ορθογωνική µεταλλαγή µετατόπισης φάσης  

SIS :  Σήµα στο διάστηµα 

SMATV :  Σύστηµα τηλεόρασης µε κεντρική δορυφορική κεραία 

SMS :  Υπηρεσία µικρού µηνύµατος 

TDD :  Αµφίδροµη διαίρεση χρόνου 

TDMA :  Πολλαπλή προσπέλαση µε διαίρεση χρόνου 

UWB :  Υπερευρυζωνικά  

VoD :  Βίντεο ζήτηση 

VoIP :  Φωνή µέσω IP  

VSAT :  Πολύ µικρά δορυφορικά πιάτα  

WAP :  Ασύρµατο πρότυπο εφαρµογών  

WCDMA :  Ευρείας ζώνης πολλαπλή προσπέλαση µε διαίρεση κώδικα 

WLAN :  Ασύρµατα δίκτυα τοπικών επικοινωνιών 

WPAN :  Ασύρµατα προσωπικά δίκτυα   

 
 


