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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών έχει οδηγήσει, τα τελευταία χρόνια, στα 
ετερογενή δίκτυα κινητών επικοινωνιών, όπου πολλές τεχνολογίες πρόσβασης, όπως 
WLAN, UMTS, DVB-T, Bluetooth κτλ, είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες στις ασύρματες 
συσκευές. Αντίστοιχα, τα τερματικά εμφανίζονται πλέον με περισσότερες από μια 
ασύρματες διεπαφές και έτσι είναι ικανά να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε διαθέσιμο 
δίκτυο. Η αύξηση των εναλλακτικών, σε συνδυασμό με την ποικιλία εφαρμογών, θέτει 
ένα ζήτημα, ανύπαρκτο στα παραδοσιακά ασύρματα δίκτυα, την επιλογή πρόσβασης. Η 
έλλειψη ομοιομορφίας των διαφόρων τεχνολογιών (περιοχή και δυνατότητες κάλυψης, 
δυνατότητες εξυπηρέτησης, συμβατότητες με εφαρμογές, ασφάλεια, κατανάλωση ισχύος, 
εύρος ζώνης, καθυστέρηση, κτλ) τις καθιστά λιγότερο ή περισσότερο κατάλληλες για μια 
εφαρμογή, ανάλογα και με τις απαιτήσεις αυτής αλλά και τις τρέχουσες δικτυακές 
συνθήκες. 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής αναλύεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, 
βασισμένη στο δίκτυο και υποβοηθούμενη από το τερματικό, του θέματος της επιλογής 
πρόσβασης και γενικότερα της διαχείρισης της κινητικότητας των χρηστών σε ένα 
ετερογενές περιβάλλον. 

Αρχικά, υιοθετείται ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης ετερογενών δικτύων, έτσι 
ώστε να τοποθετηθούν, σε φυσικές οντότητες, οι λειτουργίες που προτείνονται. Η γενική 
αρχιτεκτονική είναι σχετικά απλή και ακολουθεί κατανεμημένη λογική. Οι περισσότερες 
λειτουργίες ανατίθενται στην πύλη εξόδου, ή αλλιώς δρομολογητή πρόσβασης, των 
υποδικτύων. Παράλληλα διατηρούνται οι ιδιαιτερότητες των τεχνολογιών πρόσβασης, οι 
οποίες είναι οι UMTS, WLAN και DVB-T. To UMTS θεωρείται, επιπλέον, το οικείο 
δίκτυο κάθε χρήστη. 

Στη συνέχεια οριοθετείται το πρόβλημα της επιλογής πρόσβασης, με καθορισμό των 
δεδομένων εισόδου και εξόδου, των περιορισμών και της πολιτικής ενεργοποίησης. 
Ακολουθεί η μαθηματική διατύπωση, ενώ επιλέγεται και υλοποιείται κατάλληλος 
αλγόριθμος για την ανάδειξη της καλύτερης λύσης. Το βέλτιστο της λύσης υπολογίζεται 
με βάση την αρτιότερη χρησιμοποίηση των δικτυακών πόρων, δεδομένου ότι παρέχεται 
μια ελάχιστη ποιότητα υπηρεσίας στο χρήστη. 

Ακόμη, προσδιορίζονται μηνύματα, στα πλαίσια γνωστών πρωτοκόλλων, 
σχεδιασμένα ώστε να μεταφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες από και προς το σημείο 
απόφασης, για μια διαδικασία επιλογής πρόσβασης. Βασικός στόχος είναι η απλότητα 
και η λειτουργικότητα, ενώ αναλύεται το σκεπτικό επιλογής των πρωτοκόλλων μετά από 
την εξέταση πολλών υποψήφιων λύσεων. 

Τέλος, τα οφέλη από τις προτάσεις της διατριβής αναδεικνύονται με βάση 
αποτελέσματα στον προσομοιωτή NS-2. Παρουσιάζονται σενάρια για πολλές 
καταστάσεις και κυρίως περιπτώσεις ανίχνευσης και αντιμετώπισης συμφόρησης. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Επιλογή πρόσβασης, κινητικότητα, σύστημα διαχείρισης, ετερογενή 
δίκτυα κινητών επικοινωνιών, μηνύματα επιλογής πρόσβασης, multihoming, ποιότητα 
υπηρεσίας, UMTS, WLAN, DVB-T, NS-2, προσομοίωση. 
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ABSTRACT  
 

The evolution of wireless communications during the past years, has led to the 
heterogeneous network environments, where various access technologies, such as 
WLAN, UMTS, DVB-T, Bluetooth, etc., are simultaneously available to mobile devices. 
Correspondingly, mobile terminals appear with more than one wireless interfaces, thus 
they become able to interact with any available network. This increase of the alternatives, 
in combination with the variety of applications, raises an issue, not present in traditional 
wireless systems, the access network selection problem. The lack of uniformity of the 
different network characteristics (coverage, service capabilities and compatibilities, 
security, power consumption, bandwidth, delay, etc) makes them more or less suitable for 
a specific application, depending also on the service needs and the current network 
conditions. 

This PhD thesis presents an integrated approach, network based and terminal assisted, 
for the access selection issue and generally for the mobility management of the users in 
the context of a composite radio environment. 

Initially, a suitable management system for heterogeneous networks is adopted, in 
order to physically place the proposed functionalities. The general architecture is quite 
simple and distributed. The main operations are assigned to the gateway or access router 
of each subnet. In parallel, all access networks’ particularities are maintained. The 
technologies considered are UMTS, WLAN and DVB-T, with UMTS to be the home 
network for the users. 

Afterwards, the access selection problem is delimited by defining all the input and 
output data, the restrictions and the triggering policy. It is also mathematically formulated 
and an appropriate algorithm is chosen and implemented for the discovery of the best 
solution. The calculation of this solution is based on the optimum usage of the network 
resources, assumed that a minimum quality of service is provided to the user. 

Moreover, all the messages, required for transferring the access selection data to and 
from the decision point, are designed on already existing protocols. The goal is to keep 
simplicity and operability. Furthermore, the selection of the appropriate protocols is 
justified by the examination of various candidates and the comparison with similar 
approaches. 

Finally, the benefits of the proposals of this thesis are validated by the execution of 
NS-2 simulations. Various scenarios are analyzed, especially covering cases of detecting 
and solving congestion situations. 

 

Keywords: Access selection, mobility, management system, heterogeneous wireless 
networks, access selection messages, multihoming, quality of service, UMTS, WLAN, 
DVB-T, NS-2, simulation. 
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οποίοι με βοήθησαν, ο καθένας με τον τρόπο του και συνέδεσαν αυτή την περίοδο της 
ζωής μου με πολλές και ευχάριστες αναμνήσεις. 

Πώς μπορώ να ξεχάσω το απίθανο team του Monasidre, τη Βέρα, τη Λουίζα, το Νίκο, 
τον Κώστα και τον Αντώνη; Ομάδα άψογης συνεργασίας και άφθονου γέλιου που μου 
άφησε ωραίες εικόνες από τη δύσκολη αρχή, αλλά και πολύτιμους φίλους. Οι ατελείωτες 
ώρες δουλειάς στο Δημόκριτο, στα πλαίσια του Credo, δε θα ήταν τόσο αποδοτικές χωρίς 
την παρουσία του Δημήτρη, του Χάρη, του Νίκου και του Τάκη. Δε θα μπορούσα να μην 
αναφερθώ στην Άρτεμη, που εκτός από συνεργάτιδα στο Daidalos, υπήρξε και 
σημαντική πηγή πρακτικής βοήθειας στη διαμόρφωση της διατριβής. Η ανταλλαγή 



 

 10

απόψεων και οι διαφωνίες μαζί της μου έδωσαν ώθηση και αυτοπεποίθηση κατά τη 
συγγραφή της εργασίας. 

Μεγάλη βοήθεια, όμως, σε προσωπικό επίπεδο, έλαβα και από ανθρώπους με τους 
οποίους δεν είχα την τύχη να συνεργαστώ. Ο Δημήτρης, ο Νίκος και η Σοφία ήταν και 
είναι για μένα πολύτιμοι φίλοι και συμπαραστάτες στη δύσκολη πραγματικότητα και θα 
λυπηθώ πολύ αν τους χάσω από την καθημερινότητά μου. Συνεχίζοντας με τις 
«παλιοσειρές», θέλω να ευχαριστήσω τον Αντώνη, τον Κώστα, την Αναστασία, τη Ρένα 
και τον Τάρεκ για την ανταλλαγή απόψεων και τις στιγμές χαλάρωσης στο εργαστήριο. 

Δε θα μπορούσα να παραλείψω τους συνάδελφους Δημήτρη και Μιχάλη. Παρόλη τη 
διαφορετικότητα και τις ιδιαιτερότητές τους, που έδιναν μια “ευχάριστη” αίσθηση στο 
εργαστήριο, μου έχουν αφήσει την πεποίθηση για ένα συνδυασμό φιλίας και 
συνεργασίας στο μέλλον. Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Γιάννη, το Μάκη και το 
Διονύση, αλλά και τη νέα γενιά του εργαστηρίου, τον Κώστα, τη Τζένη, το Μιχάλη και 
την Αγγελική, για τη βοήθεια σε τεχνικό επίπεδο και για τις απλές καθημερινές 
συζητήσεις μας στο πλαίσιο των προσπαθειών για αποφυγή της ρουτίνας. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στους πολύτιμους φίλους και συνάδελφους, τον 
Κώστα, το Γεράσιμο, το Θανάση, τον Αχιλλέα και τον Ηλία. Η συμπαράστασή τους, 
τόσο στις δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια των σπουδών μου όσο και σε προσωπικό 
επίπεδο, οι άπειρες στιγμές γέλιου και η πνοή θετικής σκέψης και αισιοδοξίας, που 
ανέκαθεν μου παρείχαν, αποτέλεσαν και θα αποτελούν για μένα γερά στηρίγματα. Για 
τους ίδιους λόγους, θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω και τους σχολικούς μου φίλους, το 
Δημήτρη, το Στράτο, το Νίκο και το Δημήτρη. 

Τέλος, θα ήθελα να δώσω το μεγαλύτερο ευχαριστώ στους γονείς μου, Γιάννη και 
Χριστίνα, που, παρόλη την απόσταση που μας χωρίζει, ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν μακριά 
μου. Μαζί με τα αδέρφια μου, το Χριστόφορο και την Κική, είναι οι άνθρωποι που πάντα 
με στήριζαν και με στηρίζουν ανιδιοτελώς και συμμερίζονται κάθε αγωνία μου. Για το 
λόγο αυτό, φρονώ ότι αξίζουν μεγάλο μέρος της τελικής επιβράβευσης των κόπων και 
των προσπαθειών μου και τους αφιερώνω την παρούσα διατριβή. 

 

Γιώργος Ι. Κουντουράκης 

 



 

 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

  

Λίστα σχημάτων...................................................................................... 15 

Λίστα πινάκων......................................................................................... 17 

Ακρωνύμια............................................................................................... 19 

1. Εισαγωγή ............................................................................................. 25 

1.1. Οι ασύρματες επικοινωνίες σήμερα............................................................... 27 

1.1.1. Εισαγωγικά στοιχεία .................................................................................. 27 

1.1.2. Δίκτυα ασύρματης επικοινωνίας ................................................................ 27 

1.1.3. Τερματικά ασύρματης επικοινωνίας .......................................................... 30 

1.1.4. Παροχή υπηρεσιών μέσω ασύρματων δικτύων ......................................... 30 

1.2. Συστήματα 4ης γενιάς ...................................................................................... 30 
1.2.1. Επιχειρησιακά μοντέλα .............................................................................. 30 

1.2.2. Η έννοια της διαρκώς βέλτιστης σύνδεσης................................................ 32 

1.2.3. Συστήματα διαχείρισης ετερογενών δικτύων............................................. 33 

1.2.4. Συστήματα διαχείρισης ασύρματων τερματικών συσκευών...................... 35 

1.3. Σχετική έρευνα ................................................................................................ 36 

1.4. Στόχοι της διατριβής....................................................................................... 37 

1.4.1. Σύντομη παρουσίαση ................................................................................. 37 

1.4.2. Άλλες λεπτομέρειες και παραδοχές ........................................................... 39 

1.5. Διάρθρωση της διατριβής .............................................................................. 40 

Αναφορές ................................................................................................................. 41 

2. IETF και διαχείριση κινητικότητας ................................................. 45 

2.1. Τα πρωτόκολλα κινητικότητας της IETF..................................................... 47 

2.1.1. Mobile IPv4................................................................................................ 47 

2.1.2. Mobile IPv6................................................................................................ 51 

2.2. Η έννοια του multihoming .............................................................................. 54 

2.2.1. Εισαγωγικά στοιχεία .................................................................................. 54 

2.2.2. Mobile IPv4 και multihoming.................................................................... 56 



 

 12

2.2.3. Mobile IPv6 και multihoming.................................................................... 58 

2.2.4. Οφέλη από τη χρήση του multihoming...................................................... 59 

Αναφορές ................................................................................................................. 62 

3. Αρχιτεκτονική και τεχνολογίες.......................................................... 65 

3.1. Παρουσίαση των ασύρματων τεχνολογιών ................................................... 67 
3.1.1. Η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του UMTS................................. 67 

3.1.2. Η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του WLAN................................ 70 

3.1.3. Η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του DVB-T................................ 72 

3.2. Μοντέλο διαχείρισης ....................................................................................... 74 
3.2.1. Γενική αρχιτεκτονική ................................................................................. 74 

3.2.2. Μοντέλο λειτουργίας - λεπτομέρειες και παραδοχές................................. 75 

3.2.3. Λειτουργικότητα της πύλης εξόδου ........................................................... 76 

3.2.4. Παρακολούθηση (monitoring) των σημείων πρόσβασης .......................... 78 

3.3. Ανακεφαλαίωση .............................................................................................. 80 

Αναφορές ................................................................................................................. 81 

4. Επιλογή πρόσβασης ............................................................................ 83 

4.1. Εισαγωγικά στοιχεία ....................................................................................... 85 

4.2. Γενική περιγραφή του προβλήματος ............................................................. 86 

4.2.1. Δεδομένα εισόδου ...................................................................................... 86 

4.2.2. Δεδομένα εξόδου........................................................................................ 86 

4.2.3. Περιορισμοί................................................................................................ 86 

4.2.4. Ενεργοποίηση (triggering) του αλγορίθμου............................................... 87 

4.3. Συμβολική περιγραφή..................................................................................... 87 

4.4. Μαθηματική διατύπωση ................................................................................ 89 

4.4.1. Αντικειμενική συνάρτηση .......................................................................... 89 

4.4.2. Δείκτης ποιότητας σήματος SQI (Signal Quality Indicator)...................... 90 

4.4.3. Δείκτης καθυστέρησης DI (Delay Indicator) ............................................. 90 

4.4.4. Δείκτης εύρους ζώνης BI (Bandwidth Indicator)....................................... 91 

4.4.5. Δείκτης παρόχου δικτύου NPI (Network Provider Indicator) ................... 91 

4.4.6. Δείκτης τύπου τερματικού TTI (Terminal Type Indicator) ....................... 92 

4.4.7. Δείκτης συμβατότητας & κόστους CCI (Compatibility-Cost Indicator) ... 93 

4.5. Επίλυση του προβλήματος.............................................................................. 93 



 

 13

4.5.1. Επιλογή μεθόδου επίλυσης ........................................................................ 93 

4.5.2. Βήματα εξέλιξης του αλγορίθμου .............................................................. 94 

4.5.3. Πολυπλοκότητα του αλγορίθμου ............................................................... 97 

4.6. Αποτελέσματα.................................................................................................. 98 

4.7. Επιλογή και δυναμική προσαρμογή βαρών ................................................ 102 

4.8. Ανακεφαλαίωση ............................................................................................ 106 

Αναφορές ............................................................................................................... 107 

5. Μεταφορά δεδομένων για την επιλογή πρόσβασης ....................... 109 

5.1. Εισαγωγικά στοιχεία ..................................................................................... 111 
5.1.1. Η αναγκαιότητα μεταφοράς δεδομένων κατά την επιλογή πρόσβασης... 111 

5.1.2. Προσδιορισμός των τύπων μηνυμάτων ................................................... 111 

5.2. Ανάλυση των μηνυμάτων ............................................................................. 112 
5.2.1. Αίτηση εξυπηρέτησης SRQ ..................................................................... 112 

5.2.2. Απόκριση εξυπηρέτησης SRP.................................................................. 115 

5.2.3. Αίτηση δεδομένων σημείων πρόσβασης APRQ...................................... 118 

5.2.4. Απόκριση δεδομένων σημείων πρόσβασης APRP .................................. 119 

5.2.5. Αναπαράσταση παραμέτρων.................................................................... 120 

5.2.6. Υπολογισμός της επιβάρυνσης μιας αίτησης εξυπηρέτησης ................... 122 

5.3. Σύγκριση με άλλες υποψήφιες λύσεις ......................................................... 123 
5.3.1. Γιατί Mobile IP και ICMP........................................................................ 123 

5.3.2. Εξέταση άλλων πρωτοκόλλων ................................................................. 124 

5.3.3. IEEE 802.21 ............................................................................................. 126 

5.3.4. Candidate Access Router Discovery (CARD) ......................................... 127 

5.4. Ανακεφαλαίωση ............................................................................................ 129 

Αναφορές ............................................................................................................... 130 

6. Αποτελέσματα προσομοιώσεων....................................................... 131 

6.1. Εισαγωγικά στοιχεία ..................................................................................... 133 

6.2. Λεπτομέρειες υλοποίησης προσομοιώσεων ................................................ 133 

6.2.1. Ο προσομοιωτής Network Simulator 2 (NS-2)........................................ 133 

6.2.2. Υπηρεσίες και εφαρμογές ........................................................................ 135 

6.2.3. Ανάλυση διαπομπής ................................................................................. 136 

6.3. Σενάρια προσομοίωσης ................................................................................. 140 



 

 14

6.3.1. Σενάριο A................................................................................................. 140 

6.3.2. Σενάριο B ................................................................................................. 145 

6.3.3. Σενάριο C ................................................................................................. 149 

6.3.4. Σενάριο D................................................................................................. 154 

6.3.5. Σενάριο E ................................................................................................. 155 

6.3.6. Σενάριο F.................................................................................................. 158 

6.3.7. Σενάριο G................................................................................................. 162 

6.4. Χειρισμός λαθών ........................................................................................... 167 

Αναφορές ............................................................................................................... 168 

7. Επίλογος ............................................................................................. 169 

7.1. Σύνοψη της συνεισφοράς της διατριβής ..................................................... 171 

7.2. Μελλοντικές επεκτάσεις ............................................................................... 171 

Αναφορές ............................................................................................................... 173 

Ευρετήριο όρων .................................................................................... 175 



 

 15

ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
Λίστα σχημάτων 

1)  Σχήμα 1.1: Παράδειγμα δικτύου WiMAX – WiFi... ................................................... 29 

2)  Σχήμα 1.2: Κλασικό επιχειρησιακό μοντέλο............................................................... 31 

3)  Σχήμα 1.3: Νέο επιχειρησιακό μοντέλο... ................................................................... 31 

4)  Σχήμα 1.4: Η έννοια ABC... ........................................................................................ 32 

5)  Σχήμα 1.5: Γενική μορφή συστήματος διαχείρισης δικτύων 4ης γενιάς...................... 34 

6)  Σχήμα 1.6: Οι λειτουργίες του ABC που αποτελούν αντικείμενο της διατριβής........ 38 

7)  Σχήμα 2.1: Παράδειγμα λειτουργίας του πρωτοκόλλου Mobile IPv4... ..................... 48 

8)  Σχήμα 2.2: Μήνυμα αίτησης εγγραφής του Mobile IPv4... ........................................ 49 

9)  Σχήμα 2.3: Μήνυμα απόκρισης εγγραφής του Mobile IPv4... .................................... 50 

10)Σχήμα 2.4: Η επικεφαλίδα κινητικότητας του Mobile IPv6........................................ 52 

11)Σχήμα 2.5: Μήνυμα ανανέωσης εγγραφής του Mobile IPv6... ................................... 53 

12)Σχήμα 2.6: Γενικό παράδειγμα εφαρμογής του multihoming... .................................. 55 

13)Σχήμα 2.7: Μήνυμα αίτησης εγγραφής (MIPv4) με υποστήριξη multihoming... ....... 57 

14)Σχήμα 2.8: Μήνυμα ανανέωσης εγγραφής (MIPv6) με υποστήριξη multihoming..... 58 

15)Σχήμα 2.9: Δομή της BID επιλογής............................................................................. 59 

16)Σχήμα 3.1: Αρχιτεκτονική του συστήματος UMTS... ................................................. 68 

17)Σχήμα 3.2: Αρχιτεκτονική του δικτύου WLAN... ....................................................... 71 

18)Σχήμα 3.3: Αρχιτεκτονική του δικτύου DVB-T.......................................................... 73 

19)Σχήμα 3.4: Γενική αρχιτεκτονική... ............................................................................. 75 

20)Σχήμα 3.5: Δομή της πύλης εξόδου (Gateway)........................................................... 76 

21)Σχήμα 4.1: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου για επίλυση του AIS προβλήματος............ 96 

22)Σχήμα 5.1: Μήνυμα αίτησης εξυπηρέτησης SRQ (IPv4).......................................... 112 

23)Σχήμα 5.2: Μήνυμα αίτησης εξυπηρέτησης SRQ (IPv6).......................................... 113 

24)Σχήμα 5.3: Δομή της επέκτασης αίτησης εξυπηρέτησης... ....................................... 114 

25)Σχήμα 5.4: Υπο-επιλογή σημείων πρόσβασης μηνύματος SRQ... ............................ 114 

26)Σχήμα 5.5: Υπο-επιλογή υπηρεσιών μηνύματος SRQ... ........................................... 115 

27)Σχήμα 5.6: Μήνυμα απόκρισης εξυπηρέτησης SRP (IPv4)... ................................... 116 

28)Σχήμα 5.7: Δομή της επέκτασης απόκρισης εξυπηρέτησης... ................................... 116 

29)Σχήμα 5.8: Υπο-επιλογή υπηρεσιών μηνύματος SRP... ............................................ 117 

30)Σχήμα 5.9: Μήνυμα αίτησης δεδομένων σημείων πρόσβασης APRQ... .................. 118 



 

 16

31)Σχήμα 5.10: Δομή της επέκτασης αίτησης δεδομένων σημείων πρόσβασης............ 118 

32)Σχήμα 5.11: Υπο-επιλογή σημείων πρόσβασης μηνύματος APRQ... ....................... 119 

33)Σχήμα 5.12: Δομή της επέκτασης απόκρισης δεδομένων σημείων πρόσβασης... .... 119 

34)Σχήμα 5.13: Υπο-επιλογή σημείων πρόσβασης μηνύματος APRP........................... 120 

35)Σχήμα 6.1: Διαπομπή κινητού κόμβου με αλλαγή δρομολογητή πρόσβασης... ....... 137 

36)Σχήμα 6.2: Σενάριο Α, μέθοδος Η1, κατανομή φορτίου ανά δίκτυο... ..................... 143 

37)Σχήμα 6.3: Σενάριο Α, μέθοδος Η2, κατανομή φορτίου ανά δίκτυο... ..................... 143 

38)Σχήμα 6.4: Σενάριο Α, μέθοδος Η1, ρυθμός μετάδοσης ανά δίκτυο... ..................... 144 

39)Σχήμα 6.5: Σενάριο Α, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης ανά δίκτυο... ..................... 144 

40)Σχήμα 6.6: Σενάριο Β, ρυθμός μετάδοσης (FT), σύγκριση μεθόδων Η1 και Η2...... 147 

41)Σχήμα 6.7: Σενάριο Β, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (FT)... ....................... 148 

42)Σχήμα 6.8: Σενάριο Β, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (VC)... ...................... 148 

43)Σχήμα 6.9: Σενάριο Β, μέθοδος Η2, μέγεθος ουράς αναμονής (WLAN)... .............. 149 

44)Σχήμα 6.10: Σενάριο C, ρυθμός μετάδοσης (FT), σύγκριση μεθόδων Η1 και Η2.... 151 

45)Σχήμα 6.11: Σενάριο C, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης (VS)... ............................. 152 

46)Σχήμα 6.12: Σενάριο C, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (FT)... ..................... 152 

47)Σχήμα 6.13: Σενάριο C, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (VC)... .................... 153 

48)Σχήμα 6.14: Σενάριο Ε, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης (VS)................................. 157 

49)Σχήμα 6.15: Σενάριο Ε, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (VS)... ..................... 158 

50)Σχήμα 6.16: Σενάριο F, ρυθμός μετάδοσης (VS), σύγκριση μεθόδων Η1 και Η2.... 160 

51)Σχήμα 6.17: Σενάριο F, μέθοδος Η1, πρόσθετη καθυστέρηση (VS)... ..................... 161 

52)Σχήμα 6.18: Σενάριο F, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (VS)... ..................... 161 

53)Σχήμα 6.19: Σενάριο G, ρυθμός μετάδοσης (VC), σύγκριση μεθόδων Η1 και Η2... 165 

54)Σχήμα 6.20: Σενάριο G, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης (VS)... ............................. 165 

55)Σχήμα 6.21: Σενάριο G, μέθοδος Η1, ρυθμός μετάδοσης ανά δίκτυο... ................... 166 

56)Σχήμα 6.22: Σενάριο G, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης ανά δίκτυο... ................... 166 

 

 



 

 17

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
Λίστα πινάκων 

1)  Πίνακας 4.1: Δείκτης ποιότητας σήματος SQI............................................................ 90 

2)  Πίνακας 4.2: Δείκτης καθυστέρησης DI... .................................................................. 91 

3)  Πίνακας 4.3: Δείκτης εύρους ζώνης BI... .................................................................... 91 

4)  Πίνακας 4.4: Δείκτης παρόχου δικτύου NPI... ............................................................ 92 

5)  Πίνακας 4.5: Δείκτης τύπου τερματικού ΤΤΙ... ........................................................... 92 

6)  Πίνακας 4.6: Τιμές του δείκτη TTI ανά τεχνολογία και τύπο τερματικού.................. 92 

7)  Πίνακας 4.7: Δείκτης συμβατότητας & κόστους CCI................................................. 93 

8)  Πίνακας 4.8: Τιμές του δείκτη CCI ανά τεχνολογία και τύπο υπηρεσίας................... 93 

9)  Πίνακας 4.9: Παραδείγματα σύγκρισης εξαντλητικού και άπληστου αλγορίθμου..... 98 

10)Πίνακας 4.10: Ποσοτικές διαφορές των τρόπων διαχείρισης του σεναρίου... .......... 101 

11)Πίνακας 4.11: Βάρη δεικτών συνάρτησης Q............................................................. 102 

12)Πίνακας 4.12: Βάρη δεικτών συνάρτησης PT........................................................... 103 

13)Πίνακας 4.13: Βάρη συναρτήσεων Q και PT... ......................................................... 103 

14)Πίνακας 4.14: Περιπτώσεις σεναρίου 1... ................................................................. 104 

15)Πίνακας 4.15: Περιπτώσεις σεναρίου 2... ................................................................. 105 

16)Πίνακας 4.16: Περιπτώσεις σεναρίου 3... ................................................................. 105 

17)Πίνακας 5.1: Μήκος των επεκτάσεων των μηνυμάτων............................................. 122 

18)Πίνακας 6.1: Υπηρεσίες & εφαρμογές, χαρακτηριστικά και τυπικές τιμές... ........... 135 

19)Πίνακας 6.2: Σενάριο Α, συγκριτικός πίνακας μεθόδων H1, H2... ........................... 142 

20)Πίνακας 6.3: Σενάριο Β, μέθοδος Η2, συγκριτικός πίνακας με το σενάριο Α.......... 146 

21)Πίνακας 6.4: Σενάριο C, μέθοδος Η2, συγκριτικός πίνακας με το σενάριο Α.......... 150 

22)Πίνακας 6.5: Σενάριο C, μέθοδος Η2, απώλειες πακέτων ανά τύπο υπηρεσίας... .... 151 

23)Πίνακας 6.6: Σενάριο D, συγκριτικός πίνακας μεθόδων Η1 και Η2......................... 154 

24)Πίνακας 6.7: Σενάριο Ε, συγκριτικός πίνακας μεθόδων Η1 και Η2... ...................... 156 

25)Πίνακας 6.8: Σενάριο Ε, μέθοδος Η2, απώλειες πακέτων υπηρεσίας VS................. 157 

26)Πίνακας 6.9: Σενάριο F, μέθοδος Η1, Η2, απώλειες πακέτων υπηρεσίας VS... ....... 159 

27)Πίνακας 6.10: Σενάριο G, συγκριτικός πίνακας μεθόδων Η1 και Η2....................... 164 

 

 





 

 19

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 
Ακρωνύμια 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

AAA Authentication Authorization Accounting 

ABC Always Best Connected 

AIS Access and Interface Selection 

AP Access Point 

APRP Access Point info Reply 

APRQ Access Point info Request 

AR Access Router 

AS Autonomous System 

AS Audio Streaming 

ASN.1 Abstract Syntax Notation One 

B3G Beyond 3G 

BA Binding Acknowledgement 

BE Binding Error 

BGP Border Gateway Protocol 

BI Bandwidth Indicator 

BID Binding unique Identifier 

BM-SC Broadcast / Multicast Service Center 

BRR Binding Refresh Request 

BU Binding Update 

CARD Candidate Access Router Discovery 

CCI Compatibility and Cost Indicator 

CCP Call Control Point 

CDMA Code Division Multiple Access 

CH Correspondent Host 

CN Correspondent Node 



 

 20

CN Core Network 

CoA Care-of Address 

COPS Common Open Policy Service 

CoT Care-of Test 

CoTI Care-of Test Init 

CS Circuit Switched 

DAD Duplicate Address Detection 

DCHP Dynamic Host Configuration Protocol 

DI Delay Indicator 

DL Down Link 

DNS Domain Name Service 

DSL Digital Subscriber Line 

DU Decision Unit 

DVB Digital Video Broadcasting 

DVB-C DVB-Cable 

DVB-H DVB-Hybrid 

DVB-S DVB-Satellite 

DVB-T DVB-Terrestrial 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

FA Foreign Agent 

FT File Transfer 

FTP File Transfer Protocol 

GGSN Gateway GPRS Support Node 

GMSC Gateway MSC 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile communications 

GUI Graphical User Interface 

H1 Handling method 1 

H2 Handling method 2 



 

 21

HA Home Agent 

HIPERLAN High Performance Local Area Network 

HLR Home Location Register 

HoA Home Address 

HoT Home Test 

HoTI Home Test Init 

HSDPA High Speed Downlink Packet Access 

HSUPA High Speed Uplink Packet Access 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

ICMP Internet Control Message Protocol 

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IETF Internet Engineering Task Force 

IMEI International Mobile Equipment Identity 

IMS IP Multimedia Subsystem 

IP Internet Protocol 

IST Information Society Technologies 

LAC Location Area Code 

LOS Line Of Sight 

MAC Medium Access Control 

MCC Mobile Country Code 

MDCU Monitoring & Data Collection Unit 

MFN Multiple Frequency Network 

MH Mobile Host 

MIB Management Information Base 

MIH Media Independent Handover 

MIP Mobile Internet Protocol 

MM Mobility Manager 

MMU Mobility Management Unit 

MN Mobile Node 



 

 22

MNC Mobile Network Code 

MSC Mobile Switching Center 

MSRB Monitoring Service management and Resource Brokerage 

MT Mobile Terminal 

NAT Network Address Translator 

NEMO Network Mobility 

NP Network Provider 

NPI Network Provider Indicator 

NS Network Simulator 

NSMS Network and Services Management System 

OAM Operation Administration & Maintenance 

OF Objective Function 

OSPF Open Shortest Path First 

OTcl Object oriented Tcl 

PDA Personal Digital Assistant 

PLMN Public Land Mobile Network 

PS Packet Switched 

QoS Quality of Service 

RMS Resource Management Strategies 

RNC Radio Network Controller 

RR Return Routability 

RSVP Resource Reservation Protocol 

RTT Round Trip Time 

SA Secure Applications 

SCTP Stream Control Transmission Protocol 

SFN Single Frequency Network 

SGSN Serving GPRS Support Node 

SIP Session Initiation Protocol 

SM Session Manager 



 

 23

SNMP Simple Network Management Protocol 

SP Service Provider 

SQI Signal Quality Indicator 

SRP Service Reply 

SRQ Service Request 

SSID Service Set Identifier 

TCL Tool Command Language 

TCP Transport Control Protocol 

TLV Type Length Value 

TTI Terminal Type Indicator 

UDP User Datagram Protocol 

UE User Equipment 

UL Up Link 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System 

USIM UMTS Subscriber Identity Module 

UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network 

VC Video Call / Video Conference 

VLR Visitors Location Register 

VS Video Streaming 

WB Web Browsing 

WCDMA Wideband CDMA 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLAN Wireless Local Area Network 

WPAN Wireless Personal Area Network 

  

 
 





 

 25

1. Εισαγωγή 

 
 

 
Κεφάλαιο 1 

 
Εισαγωγή 

 





Εισαγωγή 

 27

1.1. Οι ασύρματες επικοινωνίες σήμερα 

1.1.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Ο χώρος της πληροφορικής και της τεχνολογίας των επικοινωνιών είναι, εδώ και 
μερικά χρόνια, ένας από τους πιο ραγδαία αναπτυσσόμενους, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στον υπόλοιπο κόσμο. Οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με απίστευτα υψηλούς 
ρυθμούς, γεγονός που έχει ανοίξει ένα τεράστιο πεδίο έρευνας αλλά και παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, οι ανάγκες για όλο και περισσότερη 
εξειδίκευση σε σχετικά θέματα πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Όλα αυτά συνθέτουν την 
εικόνα ενός αυξανόμενου αριθμού πανεπιστημιακών σχολών και εταιριών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο και που κατανέμουν και διαιρούν σε όλο και μεγαλύτερο 
βαθμό τα αντικείμενα έρευνας και ανάπτυξής τους. 

Μία από τις αιχμές του γενικότερου αυτού χώρου είναι και τα συστήματα κινητών και 
ασύρματων επικοινωνιών, όπου η διαδοχή των εξελίξεων ακολουθεί εκθετική μορφή. Οι 
προσδοκίες και οι προβλέψεις, που εμφανίστηκαν πριν από 5-10 χρόνια, για τη χρήση 
και την εξάπλωση των ασύρματων τεχνολογιών, αποδείχτηκε ότι απέτυχαν να δώσουν 
την πραγματική εικόνα, καθώς εμφανίστηκαν υπερβολικά συντηρητικές και 
συγκρατημένες σε σχέση με αυτό που έδειξε το πέρασμα των τελευταίων χρόνων. Το 
ενδιαφέρον των χρηστών για ασύρματη πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου και 
πολυμέσων είναι διαρκώς αυξανόμενο, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από την 
αναμενόμενη. Έτσι, η ανάγκη για βελτίωση και τελειοποίηση των συστημάτων 
ασύρματων επικοινωνιών κρίνεται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. 

1.1.2. Δίκτυα ασύρματης επικοινωνίας 

Από τεχνολογικής πλευράς, παρατηρείται η εξέλιξη των κυψελωτών συστημάτων 
κινητών επικοινωνιών, σε συνδυασμό με την εμφάνιση και ευρεία διάδοση ασύρματων 
τοπικών και μητροπολιτικών δικτύων. Είναι αξιοσημείωτη η ετερογένεια όλων αυτών 
των τεχνολογιών καθώς και των αντίστοιχων αναπτυσσόμενων υποδομών, γεγονός 
απόλυτα λογικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι σχεδιάστηκαν με τελείως διαφορετικές 
προδιαγραφές κάλυψης και εξυπηρέτησης. Πιο συγκεκριμένα, οι επικρατέστερες 
ασύρματες τεχνολογίες ομαδοποιούνται ως εξής: 

 Τα κυψελωτά συστήματα κινητών επικοινωνιών σχεδιάστηκαν αρχικά για υπηρεσίες 
φωνής και σύντομων μηνυμάτων, με κλασικότερο εκπρόσωπο το σύστημα 2ης γενιάς 
GSM (Global System for Mobile communications) [1]. Το ευρύτατα διαδεδομένο και 
επιτυχώς εφαρμοσένο αυτό σύστημα έφτασε να καλύπτει στις περισσότερες χώρες 
ένα ποσοστό άνω του 90% της συνολικής τους επιφάνειας. Οι ανάγκες όμως για 
περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, καθώς και για τη σύγκλιση με τη λογική των 
σταθερών δικτύων (μεταγωγή πακέτου), οδήγησαν στο πέρασμα στα συστήματα 2.5ης 
γενιάς GPRS (General Packet Radio Service) [2][3]. Το GPRS προσπαθεί να 
κατανείμει τους δικτυακούς πόρους ανάμεσα σε εφαρμογές μεταγωγής κυκλώματος 
και μεταγωγής πακέτου. Το γεγονός, όμως, ότι βασίστηκε σε ένα σύστημα που δεν 
ήταν αρχικά σχεδιασμένο για τέτοιες εφαρμογές, έβαζε εμπόδια και περιορισμούς 
στη βελτίωση του GPRS. Έτσι, ήταν αναπόφευκτη η εισαγωγή και σταδιακή 
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επικράτηση του συστήματος 3ης γενιάς (3G) UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System) [4][5]. Το UMTS, βασισμένο στις ίδιες αρχές 
αρχιτεκτονικής αλλά με καινοτόμα και διαφορετικής λογικής στοιχεία λειτουργίας σε 
σχέση με τους προγόνους του, δίνει μια πιο ολοκληρωμένη λύση στα θέματα 
εξυπηρέτησης φωνής και διαδικτυακών εφαρμογών. 

 Η ανάπτυξη των ασύρματων τοπικών δικτύων WLAN (Wireless Local Area 
Networks) [6] ξεκίνησε με τη λογική κάλυψης μικρών σχετικά περιοχών, 
προσφέροντας σύνδεση στο διαδίκτυο με υψηλούς και προσαρμοζόμενους ρυθμούς 
μετάδοσης, σε χρήστες με χαμηλή κινητικότητα. Η προτυποποίηση της στοίβας 
πρωτοκόλλων (802.11) από τον οργανισμό IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) [7] οδήγησε στη γρήγορη εμφάνιση πολλών σχετικών 
προϊόντων υποδομής δικτύου και τερματικού. Η λειτουργία σε ζώνες συχνοτήτων 
χωρίς άδεια χρήσης και η εύκολη προσαρμογή και παραμετροποίηση, καθιστούν ένα 
σύστημα WLAN κατάλληλο για εφαρμογές περιοχών αυξημένης ζήτησης (hotspots) 
σε γραφεία, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, καφετέριες, συνεδριακά κέντρα, 
αλλά ακόμη και για οικιακή χρήση. Επιπλέον από την κλασική τους χρήση, τα 
συστήματα WLAN προσφέρουν τη δυνατότητα διασύνδεσης χρηστών χωρίς την 
ύπαρξη δικτυακής υποδομής (ad hoc) [8], αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας 
σύνθετων υβριδικών δικτύων (mesh networks) [9]. 

 Το ευρωπαϊκό πρότυπο DVB (Digital Video Broadcasting) [10] αποτελεί βασικό 
εκπρόσωπο της οικογένειας των συστημάτων ψηφιακής μετάδοσης. Η κλασική 
λειτουργία ενός DVB συστήματος είναι η διανομή πληροφορίας οπτικού και 
ακουστικού περιεχομένου σε υπηρεσίες τηλεόρασης, με μεγάλες ταχύτητες 
μετάδοσης και καλύπτοντας εκτεταμένες γεωγραφικές περιοχές. Εκτός από τη 
διανομή της πληροφορίας σε broadcasting μορφή, επεκτείνεται η λειτουργία τους και 
σε διαχείριση κίνησης διαδικτύου με μετάδοση σε ομάδες ή και σε μεμονωμένους 
χρήστες (multicast, unicast). Το πρότυπο καθορίζει πολλές παραλλαγές, ανάλογα με 
το είδος της μετάδοσης. Έτσι, υπάρχουν επίγεια συστήματα DVB (DVB-T, 
Terrestrial), καλωδιακά (DVB-C, Cable), δορυφορικά (DVB-S, Satellite) και 
υβριδικά (DVB-H, Hybrid). 

 Εκτός από τα συστήματα WLAN, η IEEE έχει προτυποποιήσει και πρωτόκολλο για 
τα ασύρματα προσωπικά δίκτυα WPAN (Wireless Personal Area Networks), που 
είναι περισσότερο γνωστό ως Bluetooth (IEEE 802.15) [11]. Η μικρή ακτίνα 
κάλυψης (10m) λόγω της περιορισμένης ακτινοβολίας και η δυνατότητα διασύνδεσης 
πολλών ατομικών συσκευών, καθιστούν το Bluetooth την καταλληλότερη λύση για 
εφαρμογές προσωπικών δικτύων. 

 

Όλα τα συστήματα που προαναφέρθηκαν, καθώς και άλλα που έχουν αναπτυχθεί και 
επιτελούν παρόμοιες λειτουργίες, μπορεί να διαθέτουν ένα βαθμό αυτονομίας (άλλα 
περισσότερο και άλλα λιγότερο), όλα όμως από ένα σημείο και μετά τείνουν να 
ενσωματώσουν μηχανισμούς διαλειτουργικότητας με τις υπηρεσίες και τα πρωτόκολλα 
των σταθερών δικτύων και συγκεκριμένα με το ευρέως διαδεδομένο πρωτόκολλο 
Διαδικτύου IP (Internet Protocol) [12]. Η παντοδυναμία του IP, λόγω παγκόσμιας 
κάλυψης, σταθερότητας και μηχανισμών λειτουργίας καθώς και αστείρευτης παροχής 
υπηρεσιών και πληροφορίας, καθιστά σχεδόν αναπόφευκτη τη χρήση του ως δικτύου 
κορμού (backbone) για διασύνδεση οποιουδήποτε άλλου δικτύου. Ακόμα και δίκτυα με 
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ολοκληρωμένη δομή (όπως είναι τα κυψελωτά), διαθέτουν διεπαφές (interfaces) με το 
internet. Όσον αφορά το IP, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της μετάβασης από την 
τρέχουσα έκδοση (IPv4) στην επόμενη (IPv6) [13], για λόγους επίλυσης προβλημάτων 
επεκτασιμότητας, διευθυνσιοδότησης αλλά και για λόγους γενικότερης βελτίωσης. Η 
μετάβαση αυτή δεν έχει προχωρήσει παντού αρκετά, ενώ όπου έχει υλοποιηθεί υπάρχει 
προς τα πίσω συμβατότητα (backward compatibility), οπότε ως βάση για τα 
αποτελέσματα της διατριβής θα χρησιμοποιηθεί το IPv4 με ορισμένες αναφορές και στο 
IPv6. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η δημιουργία και ανάπτυξη από την IEEE ενός 
πρωτοκόλλου (802.16a) για ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα, το οποίο είναι ακόμη σε 
πρώιμο στάδιο λειτουργίας. Το πρωτόκολλο αυτό είναι ευρύτερα γνωστό ως WiMAX 
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) [14]-[16] και υπόσχεται ασύρματη 
διασύνδεση κόμβων με πολύ μεγάλους ρυθμούς αλλά και αποστάσεις, βασισμένο κυρίως 
σε μετάδοση οπτικής επαφής (LOS, Line Of Sight). Παρόλο που δίνεται η δυνατότητα σε 
έναν τελικό χρήστη να προμηθευτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό και να συνδεθεί απευθείας 
με το WiMAX δίκτυο, εντούτοις η κλασική του λειτουργία προβλέπεται να είναι η 
διασύνδεση τοπικών δικτύων, δηλαδή η λειτουργία ως δικτύου κορμού. Το γεγονός ότι 
αναπτύχθηκε και αυτό στα πλαίσια ομάδων εργασίας (working groups) της IEEE, 
διασφαλίζει την απόλυτη συμβατότητα με τα WLAN συστήματα και επιτρέπει τη 
δημιουργία ενός μητροπολιτικού δικτύου μεγάλης έκτασης με δίκτυο κορμού το 
WiMAX και πολλά δίκτυα πρόσβασης τελικών χρηστών WLAN (σχήμα 1.1). Τέτοια 
δίκτυα μπορεί να δημιουργήσουν ασύρματες πόλεις συνδεδεμένες μεταξύ τους. Και πάλι, 
όμως, κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη μηχανισμών διαλειτουργικότητας με το IP. 

 
1)  Σχήμα 1.1: Παράδειγμα δικτύου WiMAX – WiFi... 
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1.1.3. Τερματικά ασύρματης επικοινωνίας 

Εκτός από την πολλαπλότητα των τεχνολογιών πρόσβασης, ένα άλλο χαρακτηριστικό 
της εξέλιξης των ασύρματων επικοινωνιών είναι η ύπαρξη μιας ποικιλίας τερματικών 
συσκευών, που ενώ αρχικά σχεδιάστηκαν για διασύνδεση με δίκτυα συγκεκριμένης 
τεχνολογίας, στη συνέχεια αναπτύχθηκε κατάλληλο για την καθεμιά υλικό, ώστε να 
μπορούν να επικοινωνούν και με άλλης τεχνολογίας δίκτυα. Έτσι, παρατηρείται η 
εμφάνιση κινητών τηλεφώνων, PDAs (Personal Digital Assistants) και φορητών 
υπολογιστών με μία ή περισσότερες ασύρματες διεπαφές. Το γεγονός αυτό δίνει στο 
χρήστη τη δυνατότητα να συνδεέται μέσω οποιασδήποτε ασύρματης τεχνολογίας και να 
απολαμβάνει τις υπηρεσίες που επιθυμεί. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι δεν 
υπάρχει η δυνατότητα για όλους τους τύπους των τερματικών συσκευών να αποκτήσουν 
όλες τις ασύρματες διεπαφές (π.χ. δεν υπάρχουν δέκτες DVB για όλα τα τερματικά). 

1.1.4. Παροχή υπηρεσιών μέσω ασύρματων δικτύων 

Τέλος, παράλληλα με την ανάπτυξη δικτύων και τερματικών, παρατηρείται και 
αύξηση της επιθυμίας των χρηστών για παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών 
μέσω ασύρματων τεχνολογιών. Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες παραγράφους, 
ενώ όλα τα συστήματα ασύρματων δικτύων σχεδιάστηκαν αρχικά για συγκεκριμένου 
τύπου υπηρεσίες, όλα κατέληξαν να επεκτείνουν τις παροχές τους σε όσο το δυνατόν 
ευρύτερο φάσμα εφαρμογών, κυρίως σχετιζόμενων με το διαδίκτυο. Έτσι, εκτός από τις 
κλασικές υπηρεσίες (Φωνή, Video Κλήση, TV broadcasting, κτλ), παρατηρείται η 
ενσωμάτωση μηχανισμών για εφαρμογές IP, από τις πιο απλές (Πλοήγηση, E-Mail, κτλ), 
μέχρι και εφαρμογές πολυμέσων (Video, Audio, κτλ). Πάλι πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 
υπάρχει συμβατότητα για όλους τους συνδυασμούς υπηρεσιών / δικτύων, λόγω 
ιδιομορφιών που δεν έχουν ξεπεραστεί. 

1.2. Συστήματα 4ης γενιάς 

1.2.1. Επιχειρησιακά μοντέλα 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, διακρίνονται τρεις βασικοί παράγοντες που 
συνθέτουν την εικόνα των ασύρματων τεχνολογιών: 

 Ένα σύνολο ασύρματων δικτύων με διαφορετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας και με 
επικαλυπτόμενες περιοχές εξυπηρέτησης. Παράλληλα με αυτά, το δίκτυο IP 
προσφέρει διασύνδεση σε όλα, ως το πιο κατάλληλο και σταθερό δίκτυο κορμού. 

 Ένα σύνολο τερματικών συσκευών με διαφορετική ισχύ επεξεργασίας και προφίλ 
μεταφορικότητας (portability) και κινητικότητας (mobility). 

 Ένα σύνολο υπηρεσιών με διαφορετικές απαιτήσεις σε ποιότητα, εύρος ζώνης 
(bandwidth) και ανοχή στην καθυστέρηση (delay, latency). 

 

Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την ύπαρξη από τη μία πλευρά των χρηστών 
και από την άλλη των παρόχων δικτύων NP (Network Providers) και παρόχων 
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υπηρεσιών SP (Service Providers) οδήγησαν στην τάση για από κοινού εκμετάλλευση 
του σύνθετου αυτού ετερογενούς περιβάλλοντος, για λόγους βελτίωσης της παρεχόμενης 
ποιότητας υπηρεσίας, της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας. Έτσι, περιοχές με 
μεγάλη τηλεπικοινωνιακή κίνηση μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα, ενώ 
αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα δύσκολες καταστάσεις (π.χ. ώρες αιχμής). Τα 
συστήματα που επιχειρούν να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρονται ως 
συστήματα πέραν της 3ης γενιάς B3G (Beyond 3G) ή συστήματα τέταρτης γενιάς (4G). 

Η μετάβαση στα συστήματα 4ης γενιάς προκαλεί αλλαγές στη μορφή του 
επιχειρησιακού μοντέλου συνεργασίας (Business Model) (σχήματα 1.2, 1.3).  

 
2)  Σχήμα 1.2: Κλασικό επιχειρησιακό μοντέλο... 

 

 
3)  Σχήμα 1.3: Νέο επιχειρησιακό μοντέλο... 

Όπως φαίνεται στο σχήμα, το κλασικό μοντέλο με τις 1-1 σχέσεις του χρήστη και του 
SP και NP, δίνει τη θέση του στο νέο μοντέλο, όπου η υποστήριξη των υπηρεσιών 
προκύπτει από μια πιο χαλαρή σχέση μεταξύ του χρήστη και της πληθώρας των SPs και 
NPs. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να επιλέγει μεταξύ πολλών SPs και να εξυπηρετείται μέσω 
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οποιουδήποτε NP είτε αυτός έχει επιλεγεί από τον ίδιο το χρήστη είτε από το ειδικότερο 
μοντέλο συνεργασίας των παρόχων. 

1.2.2. Η έννοια της διαρκώς βέλτιστης σύνδεσης 

Η συνύπαρξη όλων αυτών των παραγόντων που προαναφέρθηκαν οδήγησε στη 
γέννηση ερωτηματικών, τα οποία δεν υπήρχαν κατά την κλασική λειτουργία των 
ασύρματων δικτύων. Το βασικό πρόβλημα αφορά την όσο το δυνατόν καλύτερη 
εξυπηρέτηση των υπηρεσιών που ζητά ένας χρήστης μιας τερματικής συσκευής, τόσο 
από την πλευρά του ίδιου σε όρους ποιότητας υπηρεσίας (QoS, Quality of Service), όσο 
και από την πλευρά των παρόχων σε όρους δικτυακών πόρων και κερδών. Οι χρήστες 
επιθυμούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, την 
κίνηση και την ταχύτητά τους, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν ποια τεχνολογία τους 
εξυπηρετεί. Ως καλύτερο δίκτυο ορίζεται εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη, τις δυνατότητες του τερματικού, τις πολιτικές 
των παρόχων και τη διαθεσιμότητα των δικτυακών πόρων, σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή. 

Όπως καταλαβαίνει κανείς, η λύση του προβλήματος δεν είναι καθόλου απλή ούτε και 
πλήρως καθορίσιμη, αφού αφενός υπάρχουν πολλοί αλληλοσυγκρουόμενοι παράγοντες 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη και αφετέρου οι γρήγορες αλλαγές καταστάσεων στα 
ασύρματα δίκτυα καθιστούν τις λύσεις αυτές προσωρινές και απαιτούν δυναμικούς 
επαναπροσδιορισμούς. 

Η ανάλυση και η παραμετροποίηση του παραπάνω προβλήματος αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία με τον όρο “Διαρκώς Βέλτιστη Σύνδεση”, ABC (Always Best Connected) 
[17]. Η έννοια ABC περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργιών οι οποίες περιγράφουν τις 
πτυχές του προβλήματος (σχήμα 1.4). 

Ανακάλυψη Πρόσβασης

Επιλογή Πρόσβασης

ΑΑΑ Υποστήριξη

Διαχείριση Κινητικότητας

Ανακάλυψη Πρόσβασης

Επιλογή Πρόσβασης

ΑΑΑ Υποστήριξη

Διαχείριση Κινητικότητας

 
4)  Σχήμα 1.4: Η έννοια ABC... 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, οι λειτουργίες είναι η ανακάλυψη πρόσβασης, η 
επιλογή πρόσβασης, η υποστήριξη λειτουργιών Πιστοποίησης / Εξουσιοδότησης / 
Χρέωσης ΑΑΑ (Authentication, Authorization, Accounting) και η διαχείριση 
κινητικότητας. 

Η ανακάλυψη πρόσβασης σχετίζεται με την εύρεση των διαθέσιμων δικτύων και 
σημείων πρόσβασης για ένα τερματικό. Ως σημείο πρόσβασης AP (Access Point) 
ορίζεται η κεραία ασύρματης πρόσβασης οποιουδήποτε δικτύου. Η λειτουργία αυτή είναι 
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περιοδική, αφού το αποτέλεσμά της θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε φορά που 
προστίθεται ή αφαιρείται ένα σημείο πρόσβασης και για την πραγματοποίησή της 
απαιτούνται μηχανισμοί παρακολούθησης των δικτύων και συλλογής στατιστικών 
στοιχείων.  

Η επιλογή πρόσβασης, όπως είναι προφανές, αφορά τη διαδικασία καθορισμού της 
ασύρματης τεχνολογίας που θα εξυπηρετήσει μια εφαρμογή του χρήστη. Για τη 
λειτουργία αυτή απαιτούνται μηχανισμοί μεταφοράς των απαραίτητων πληροφοριών στο 
σημείο απόφασης, καθώς και της εντολής εκτέλεσης από το σημείο απόφασης. Η επιλογή 
πρόσβασης μπορεί να γίνει είτε από το τερματικό (Terminal Based) είτε από το δίκτυο 
(Network Based). 

Η ΑΑΑ υποστήριξη περιλαµβάνει την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη, την 
εξακρίβωση των υπηρεσιών που δικαιούται ο χρήστης και τη συλλογή όλων των 
απαραίτητων πληροφοριών για τη χρέωση του χρήστη γι’ αυτές τις υπηρεσίες. Υπό µία 
ευρύτερη έννοια, η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει επίσης να αναλάβει τη γενική 
διαχείριση του προφίλ του χρήστη. Αυτό διαµορφώνεται όταν ένας χρήστης εγγράφεται 
σε µία ή περισσότερες υπηρεσίες και περιέχει πληροφορίες όπως είναι οι προσωπικές 
προτιµήσεις του χρήστη, τα διαπιστευτήρια του χρήστη για την επικύρωση και λογιστικά 
δεδοµένα (accounting data). Όλες οι παραπάνω λειτουργίες προϋποθέτουν την εισαγωγή 
κατάλληλων και συνεργαζόμενων οντοτήτων στο δίκτυο. 

Η διαχείριση κινητικότητας αναφέρεται στην ικανότητα διατήρησης µιας συνόδου, 
όταν το τερµατικό κινείται µεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών πρόσβασης, και επαφής / 
επικοινωνίας µε το χρήστη στο τρέχον δίκτυο οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Έτσι, η 
κλασική έννοια της διαπομπής (handover) επεκτείνεται, ώστε να περιλαμβάνει και τη 
μετακίνηση ενός κινητού κόμβου κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης από ένα δίκτυο σε 
άλλο διαφορετικής τεχνολογίας. Η νέα αυτή μορφή διαπομπής είναι γνωστή ως “κάθετη” 
διαπομπή (vertical handover) [18]. Υπό μια ευρύτερη έννοια, σε ένα ετερογενές 
περιβάλλον η κινητικότητα δε συνεπάγεται απαραίτητα κίνηση του χρήστη που οδηγεί σε 
διαπομπή, αφού η πηγή της διαπομπής μπορεί να είναι η αλλαγή της δικτυακής 
κατάστασης και ας είναι ο χρήστης στο ίδιο σημείο. Η διαχείριση κινητικότητας µπορεί 
επίσης να επαυξηθεί, ώστε να περιλαµβάνει και την ικανότητα διατήρησης µιας 
συνόδου, όταν ο χρήστης εναλλάσσει διαφορετικές συσκευές. 

1.2.3. Συστήματα διαχείρισης ετερογενών δικτύων 

Βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση στα συστήματα 4ης γενιάς είναι η εισαγωγή 
μηχανισμών διαχείρισης, οι οποίοι θα επιτρέπουν αφενός τη συνεργασία μεταξύ των 
χρηστών και των παρόχων (όπως αυτή εμφανίζεται στο νέο επιχειρησιακό μοντέλο) και 
αφετέρου θα επιχειρούν να ικανοποιήσουν τις νέες ανάγκες (όπως αυτές απορρέουν από 
την έννοια ABC).  

Έτσι, η ολοκληρωμένη μορφή ενός συστήματος 4ης γενιάς περιλαμβάνει μια 
πλατφόρμα διαχείρισης, η οποία, με συνεργαζόμενες λειτουργικές οντότητες στο δίκτυο 
πρόσβασης κάθε ασύρματης τεχνολογίας, θα ενοποιεί δίκτυα και υπηρεσίες. Η 
πλατφόρμα αυτή θα φροντίζει για την αδιάλειπτη / αρραγή (seamless) παροχή υπηρεσιών 
στους χρήστες, ενώ παράλληλα θα δίνει μια αφαιρετική εικόνα των υποκείμενων 
δικτύων, έτσι ώστε η λειτουργία τους να μην είναι ορατή τόσο στην πλευρά των 
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υπηρεσιών όσο και στην πλευρά του χρήστη. Με άλλα λόγια, θα δημιουργείται η 
αίσθηση ενός ενιαίου εικονικού δικτύου. 

Στο σχήμα 1.5 απεικονίζεται μια γενική μορφή ενός συστήματος διαχείρισης δικτύων 
και υπηρεσιών 4ης γενιάς NSMS (Network and Services Management System), από όπου 
φαίνονται και οι βασικές απαιτήσεις λειτουργίας του, καθώς και οι απαραίτητες μονάδες 
με τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται σε κάθε υπό 
διαχείριση δίκτυο ενός NP και θα πρέπει να διαθέτουν διεπαφές τόσο με τους SPs όσο 
και μεταξύ τους. 

 
5)  Σχήμα 1.5: Γενική μορφή συστήματος διαχείρισης δικτύων 4ης γενιάς... 

Οι βασικές μονάδες ενός NSMS, όπως διακρίνονται στο σχήμα είναι οι εξής: 

 Έλεγχος, διασύνδεση διαχείρισης υπηρεσιών και μεσιτεία πόρων MSRB 
(Monitoring, Service management interworking and Resource Brokerage). Η μονάδα 
αυτή, όπως είναι φανερό, αποτελείται από επί μέρους τμήματα, άλλα εξαρτώμενα 
από την υποκείμενη τεχνολογία και άλλα όχι. Το τμήμα ελέγχου παρακολουθεί την 
κατάσταση του δικτύου και παρέχει συγκεντρωτικές πληροφορίες τόσο για το φορτίο 
και την επίδοση των διακριτών στοιχείων του δικτύου (π.χ. σημεία πρόσβασης) όσο 
και για την ικανοποίηση των παραμέτρων ποιότητας. Tο είδος του προς 
παρακολούθηση δικτύου επηρεάζει το σχεδιασμό αυτού του τμήματος, σε αντίθεση 
με τα άλλα δύο τμήματα της μονάδας MSRB. Έτσι, το τμήμα διαχείρισης υπηρεσιών 
συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον αποτελεσματικό χειρισμό αιτημάτων 
υπηρεσιών ή νέων συνθηκών. Τέτοιες πληροφορίες είναι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, 
οι πιθανές κατηγορίες χρηστών και οι εκάστοτε περιοχές εξυπηρέτησης. Τέλος, το 
τμήμα μεσιτείας πόρων δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής και διαπραγμάτευσης 
προσφορών μεταξύ δικτύων προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι νέες συνθήκες. Μία 
απόκριση προσφοράς (μεσιτείας πόρων) περιλαμβάνει τις υπηρεσίες, τα επίπεδα 
ποιότητας, τον όγκο της κίνησης, τις περιοχές εξυπηρέτησης καθώς και τη χρονική 
διάρκεια της προσφοράς. 
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 Στρατηγικές διαχείρισης πόρων RMS (Resource Management Strategies). Η μονάδα 
αυτή διαιρείται επίσης σε τμήματα, ένα εξαρτώμενο από την υποκείμενη τεχνολογία 
και ένα όχι. Το πρώτο αφορά τη διαμόρφωση δικτύου (Network Configuration), 
δηλαδή το καλύτερο “στήσιμο” του δικτύου, ώστε να αντεπεξέρχεται βέλτιστα στον 
εκάστοτε όγκο κίνησης (π.χ. έλεγχος ισχύος, ανακατανομή συχνοτήτων, κτλ). Το 
δεύτερο αφορά τη διαμόρφωση υπηρεσιών και ανακατανομή κίνησης (Service 
Configuration and Traffic Redistribution), δηλαδή την αναδιανομή των πόρων του 
όλου συστήματος, ώστε να βελτιστοποιηθεί η παροχή ποιότητας υπηρεσίας. 

 Διαχειριστής συνόδου SM (Session Manager). Είναι στην ουσία η διεπαφή του 
συστήματος διαχείρισης με το κινητό τερματικό, το οποίο και το καθοδηγεί στο 
ετερογενές περιβάλλον, συλλέγοντας τα απαραίτητα στοιχεία (υπηρεσίες, διαθέσιμα 
σημεία πρόσβασης, προφίλ χρήστη / τερματικού, δικτυακούς πόρους κτλ) και 
εκτελώντας κατάλληλο αλγόριθμο. 

1.2.4. Συστήματα διαχείρισης ασύρματων τερματικών συσκευών 

Πέρα από την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης για τα ασύρματα δίκτυα, είναι 
απαραίτητη και η σχεδίαση ανάλογων συστημάτων και για τα κινητά τερματικά, αφού η 
αυξημένη πολυπλοκότητα εισάγεται και στις ασύρματες συσκευές. Είναι προφανές ότι 
ένα τερματικό, με περισσότερες από μία ασύρματες διεπαφές (wireless interfaces), 
απαιτεί ενισχυμένο λογισμικό για τη διαχείριση και τον έλεγχο από ό,τι μια συμβατική 
τερματική συσκευή. 

Πιο αναλυτικά, ένα γενικής μορφής σύστημα διαχείρισης τερματικών συσκευών με 
πολλές ασύρματες διεπαφές πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Προγράμματα οδήγησης (drivers) για όλες τις διεπαφές, ανάλογα και με τον τύπο της 
αντίστοιχης κάρτας / κεραίας. 

 Μηχανισμούς ελέγχου των διεπαφών και εξαγωγή δεδομένων από αυτές, τόσο σε 
“ακατέργαστη” μορφή (π.χ. ισχύς λαμβανόμενου σήματος, ρυθμός λαθών κτλ), όσο 
και σε αφαιρετικής λογικής μορφή (abstracted), δηλαδή ανεξάρτητα τεχνολογίας (π.χ. 
ποιότητα σήματος, διαθέσιμο εύρος ζώνης, κτλ). 

 Μηχανισμούς εντοπισμού των διαθέσιμων δικτύων και σημείων πρόσβασης, καθώς 
και σύνδεσης στο εκάστοτε δίκτυο εξυπηρέτησης. 

 Στοίβες πρωτοκόλλων IP για σύνδεση και λειτουργικότητα κάθε ασύρματης 
τεχνολογίας με το διαδίκτυο, αλλά και για υποστήριξη της διαπομπής, τόσο της 
κλασικής (σημεία πρόσβασης ίδιου τύπου) όσο και της “κάθετης” (vertical). 

 Μηχανισμούς παρακολούθησης της ποιότητας των υπηρεσιών. 

 Διεπαφή με τις δικτυακές οντότητες για ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών. 

 Διεπαφή με τις εφαρμογές, τόσο προς την πλευρά του δικτύου όσο και εσωτερικά στο 
τερματικό. 

 Διεπαφή με το χρήστη για ανάγνωση ή και δυναμική προσαρμογή του προφίλ του. 
Προαιρετικά, μπορεί να υπάρχει και μια γραφική διεπιφάνεια χρήστη GUI (Graphical 
User Interface) για παροχή εύχρηστου περιβάλλοντος επικοινωνίας μαζί του. 
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1.3. Σχετική έρευνα 

Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης και σχεδιασμού συστημάτων διαχείρισης δικτύων 
4ης γενιάς, καθώς και των αντίστοιχων τερματικών, κινείται ένα μεγάλο μέρος της 
έρευνας στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών, με γνώμονα την έννοια ABC. Η 
εξέταση του θέματος ως συνόλου, αλλά και ο τεμαχισμός του σε επιμέρους προβλήματα 
προς επίλυση, απασχολεί σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή κοινότητα. 
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες από τις σχετικές δραστηριότητες. 

Ξεκινώντας από ανεξάρτητες εργασίες που επιχειρούν να αναλύσουν μεμονωμένα 
σχετικά θέματα / προβλήματα (βελτιστοποίηση διαπομπής, εξασφάλιση ποιότητας 
υπηρεσίας, κτλ), αξίζει να σημειωθεί η ποικιλία των τρόπων προσέγγισης τόσο στις 
προτάσεις αρχιτεκτονικής όσο και στην επίλυση. Οι συγγραφείς του άρθρου [19] 
παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική βασισμένη σε πράκτορες (agents) δύο επιπέδων 
(δικτύου κορμού και δικτύου πρόσβασης), οι οποίοι παρεμβάλλονται σε μορφή αλυσίδας 
και βοηθούν την επικοινωνία ενός κινητού κόμβου. Στόχος του άρθρου είναι ο 
περιορισμός των διαπομπών που κοστίζουν σε χρόνο και πόρους δικτύου, καθώς και η 
παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε ασύρματες ζεύξεις με την προσαρμογή του 
πρωτοκόλλου RSVP (Resource Reservation Protocol) [20]. Στο άρθρο [21] οι συγγραφείς 
περιγράφουν ένα γενικό μοντέλο για τη διαχείριση κινητικότητας σε δίκτυα SIP (Session 
Initiation Protocol) [22], όπου υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των ροών 
σηματοδοσίας και καθαρής πληροφορίας. Το μοντέλο περιλαμβάνει διαχειριστές 
κινητικότητας MMs (Mobility Managers) και σημεία ελέγχου CCPs (Call Control Points) 
σε διάφορες μορφές συνύπαρξης, όπως Master – Slave, διαχείριση κινητικότητας 
πλήρους συνεργασίας και ενοποιημένη διαχείριση. Το άρθρο [23] ασχολείται κυρίως με 
την παροχή και τη διατήρηση ποιότητας υπηρεσίας κατά τη διάρκεια μιας διαπομπής, με 
τη χρήση του πρωτοκόλλου RSVP. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το άρθρο [24], όπου 
όμως η παροχή ποιότητας υπηρεσίας εξασφαλίζεται με τη διαφοροποίηση των ροών 
πληροφορίας σε επίπεδα προτεραιότητας και με την “αποθήκευση” δικτυακών πόρων για 
τις διαπομπές και μόνο. 

Η Ομάδα Εργασίας Εφαρμοσμένης Μηχανικής Διαδικτύου IETF (Internet 
Engineering Task Force) [25] δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη σε αυτή την ακολουθία 
των εξελίξεων. Έτσι, είναι διαρκώς σε φάση ανανέωσης και βελτίωσης των υπαρχόντων 
προτύπων (standards) αλλά και ορισμού νέων, με κύριους άξονες τη διαχείριση 
κινητικότητας και τη βελτιστοποίηση της διαπομπής. Περισσότερες λεπτομέρειες γι’ 
αυτά αναφέρονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής επιδοτούμενης έρευνας IST (Information Society 
Technologies) [26], έχουν πραγματοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη ολοκληρωμένες 
προσεγγίσεις με όσο το δυνατόν πιο σφαιρική αλλά και λεπτομερή αντιμετώπιση των 
σχετικών ζητημάτων. 

Στο πρόγραμμα IST – MONASIDRE [27] αναπτύχθηκε μια αρχιτεκτονική η οποία 
επιχειρούσε να ενοποιήσει τις τεχνολογίες UMTS, HIPERLAN/2 [28] και DVB-T. Η 
συμπεριφορά των δικτύων καθώς και η τηλεπικοινωνιακή κίνηση στο καθένα ήταν 
αποτελέσματα προσομοίωσης. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 
συνεργαζόμενα συστήματα διαχείρισης για κάθε δίκτυο. Βασικός άξονας του 
προγράμματος ήταν η εισαγωγή αλγορίθμων για κατανομή της αναμενόμενης κίνησης 
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αλλά και η ανακατανομή της υπάρχουσας [29], καθώς και για δυναμική διαμόρφωση 
κάθε δικτύου ξεχωριστά (έλεγχος ισχύος, κατανομή συχνοτήτων, κτλ) [30]-[33]. 

Το πρόγραμμα IST – CREDO [34], ως συνέχεια του MONADISRE, κινήθηκε στο ίδιο 
μήκος κύματος, αλλά με πραγματικά και όχι προσομοιωμένα δίκτυα, που ήταν τα GPRS, 
WLAN IEEE 802.11b και DVB-T. Το σύστημα διαχείρισης που υιοθετήθηκε και 
υλοποιήθηκε είναι στην ίδια λογική με το γενικό σύστημα του σχήματος 1.5. Στα πλαίσια 
του προγράμματος αυτού αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας τερματικού – 
συστήματος διαχείρισης [35], ώστε να συλλέξει το δίκτυο τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τον αλγόριθμο επιλογής πρόσβασης που σχεδιάστηκε [36]. Έμφαση δόθηκε επίσης 
στην υλοποίηση της “κάθετης” διαπομπής μικρού αριθμού τερματικών συσκευών, με 
βάση τις αποφάσεις και εντολές του συστήματος διαχείρισης. 

Στα πλαίσια του προγράμματος IST – DAIDALOS (Phase I) [37] επιχειρείται ο 
συνδυασμός πολλών γνώσεων και εμπειριών από προηγούμενα προγράμματα, με στόχο 
την ενοποίηση ενός μεγάλου αριθμού τεχνολογιών (WLAN, UMTS, DVB-T, WiMAX, 
Bluetooth, κτλ). Παράλληλους στόχους αποτελούν η βελτιστοποίηση της “κάθετης” 
διαπομπής (σε όρους καθυστέρησης και επιβάρυνσης σε πόρους), η εκτεταμένη χρήση 
του IPv6, η εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας, η εισαγωγή κινούμενων δικτύων NEMO 
(Network Mobility) [38], η ανάλυση θεμάτων και μηχανισμών ασφάλειας (security) 
καθώς και η ενσωμάτωση ιδεών του pervasive computing [39][40] στο επίπεδο των 
υπηρεσιών. Η γενική αρχιτεκτονική [41] είναι βασισμένη σε επίπεδα, από το δίκτυο 
πρόσβασης μέχρι τον εσωτερικό κορμό. Η περισσότερη λογική και η ευθύνη για τις 
αποφάσεις βρίσκεται σε λίγα σημεία στο δίκτυο κορμού (QoS Brokers), πρόκειται 
δηλαδή για αρχιτεκτονική με συγκεντρωτική λογική. Βαθμοί ελευθερίας έχουν δοθεί και 
στο χρήστη του κινητού τερματικού, που απαιτούν όμως συγχρονισμό με τους 
αντίστοιχους δικτυακούς προς αποφυγή συγκρούσεων των αποφάσεων. 

Παρόμοιες προσπάθειες πάνω σε όλα αυτά τα θέματα έγιναν και γίνονται και σε άλλα 
ερευνητικά προγράμματα (E2R, Moby Dick, Caution) [26], με το καθένα να δίνει 
έμφαση σε διαφορετικές λεπτομέρειες και να προσφέρει με το δικό του τρόπο λύσεις στα 
επιμέρους προβλήματα. 

Τέλος, σε ανάλογες κατευθύνσεις κινούνται και άλλες επιστημονικές εργασίες, με 
έμφαση μεταξύ άλλων στην ικανότητα επαναδιαμόρφωσης (reconfigurability) 
τερματικών συσκευών [42], στη διαχείριση κινητικότητας βασισμένη στις υπηρεσίες 
[43][44], σε σχήματα και μεθόδους επίλυσης του προβλήματος της (ανα)κατανομής της 
τηλεπικοινωνιακής κίνησης σε σύνθετες δικτυακές δομές [45], σε δικτυακές 
διαχειριστικές πλατφόρμες οι οποίες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα επιλογής πρόσβασης 
του τερματικού [46]-[48] και στη βελτίωση παραμέτρων διαπομπής [49]. 

1.4. Στόχοι της διατριβής 

1.4.1. Σύντομη παρουσίαση 

Στα πλαίσια των σχετικών εργασιών επιχειρεί να κινηθεί και η συγκεκριμένη 
διατριβή. Η προσωπική μου συμμετοχή σε ορισμένα από τα ερευνητικά προγράμματα 
που προαναφέρθηκαν αποδεικνύει την εμπειρία μου στο γενικότερο χώρο των 
ασύρματων επικοινωνιών και στις νέες προκλήσεις, όπως αυτές περιγράφηκαν στις 
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προηγούμενες παραγράφους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μελέτη της σχετικής 
βιβλιογραφίας και των άλλων εργασιών, οδήγησε στον εντοπισμό ορισμένων δυσκολιών 
που εμφανίζονται στις λύσεις αυτές. Έτσι, η ανακάλυψη μειονεκτημάτων, 
δυσλειτουργιών και μη γενικεύσιμων παραδοχών αποτέλεσε το έναυσμα για την 
εκπόνηση αυτής της διατριβής, με στόχο την αναζήτηση πιο εφικτών, πρακτικών και 
βελτιωμένων λύσεων σε θέματα διαχείρισης συστημάτων 4ης γενιάς. 

Με βάση το μοντέλο ABC, η διατριβή επικεντρώνεται σε 2 από τις 4 λειτουργίες του 
και συγκεκριμένα στην επιλογή πρόσβασης και στη διαχείριση κινητικότητας (σχήμα 
1.6). Έτσι, θα θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη μηχανισμών ανακάλυψης πρόσβασης, ενώ 
εκτός σκοπού της εργασίας είναι η εισαγωγή οντοτήτων για την ΑΑΑ υποστήριξη. 

Ανακάλυψη Πρόσβασης

Επιλογή Πρόσβασης

ΑΑΑ Υποστήριξη

Διαχείριση Κινητικότητας

Ανακάλυψη Πρόσβασης

Επιλογή Πρόσβασης

ΑΑΑ Υποστήριξη

Διαχείριση Κινητικότητας

 
6)  Σχήμα 1.6: Οι λειτουργίες του ABC που αποτελούν αντικείμενο της διατριβής... 

Η επιλογή πρόσβασης σε ένα ετερογενές περιβάλλον είναι ένα θέμα πιο πολύπλοκο 
από το αντίστοιχο ενός απλού δικτύου. Η δημιουργία σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης 
με βάση μόνο την ισχύ σήματος, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, κρίνεται ανεπαρκής. Έτσι, 
οι αλγόριθμοι που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια των σχετικών εργασιών για το σκοπό αυτό, 
ελέγχουν τη συμβατότητα των υπηρεσιών με τις υποψήφιες τεχνολογίες, τη 
διαθεσιμότητα των ασύρματων πόρων, ενώ εισάγουν και κριτήρια κόστους, λόγω της 
διαφορετικότητας των τεχνολογιών, τόσο σε δικτυακούς πόρους όσο και σε επίπεδο 
παρόχων. Στα πλαίσια της διατριβής θα σχεδιαστεί ένας βελτιωμένος αλγόριθμος 
επιλογής πρόσβασης, που θα καθοδηγεί το τερματικό στο σύνθετο περιβάλλον αλλά με 
τρόπο περισσότερο προσαρμοσμένο στις εκάστοτε συνθήκες συγκριτικά με τις 
προηγούμενες λύσεις και αντιμετωπίζοντας τα μειονεκτήματα αυτών. 

Αναλυτικότερα, θα γίνει εκμετάλλευση των ευκολιών που προσδίδει η έννοια του 
multihoming. Το multihoming προσφέρει τη δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης δύο ή 
περισσότερων ασύρματων διεπαφών σε μία τερματική συσκευή (περισσότερες 
λεπτομέρειες θα δοθούν σε επόμενο κεφάλαιο). Έτσι, ο αλγόριθμος αποκτά πιο πολλούς 
βαθμούς ελευθερίας, αφού μέχρι τώρα η ταυτόχρονη χρήση πολλών υπηρεσιών σε μία 
συσκευή απαιτούσε την εξυπηρέτησή τους από την ίδια διεπαφή. Από την άλλη, η 
διαθεσιμότητα επαρκών πόρων σε μία ασύρματη ζεύξη δε δίνει την πλήρη εικόνα του 
δικτύου πρόσβασης. Για το λόγο αυτό στο νέο αλγόριθμο θα λαμβάνονται υπόψη και 
στοιχεία που αφορούν το ενσύρματο τμήμα. Τέλος, θα δοθεί βάση στη δυναμική 
προσαρμογή των βαρών κάθε παραμέτρου (π.χ. πόροι, κόστη, κτλ) ανάλογα με τις 
τρέχουσες συνθήκες, έτσι ώστε να μην είναι στατική η λειτουργία του αλγορίθμου. 

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική διαχείρισης του σύνθετου περιβάλλοντος, θα δοθεί 
βάρος στο σχεδιασμό απλών λύσεων και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση 



Εισαγωγή 

 39

της κλασικής υποδομής. Η ενσωμάτωση των λειτουργιών των συστημάτων διαχείρισης, 
όπως αυτές παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες παραγράφους, σε υπάρχουσες οντότητες 
θα αποτρέψει την εισαγωγή πολλών νέων μονάδων στα δίκτυα και θα κρατήσει την 
πολυπλοκότητα στα τωρινά επίπεδα. Μπορεί με τον τρόπο αυτό να επιβαρύνεται η 
λειτουργία ορισμένων κόμβων, αποφεύγεται όμως το κόστος της επιπλέον σηματοδοσίας 
που απαιτείται, ενώ παράλληλα διατηρείται και η ιδιαιτερότητα κάθε δικτυακής δομής. 
Επίσης, η λογική εισαγωγής επιπλέον λειτουργιών στις διάφορες μονάδες θα είναι 
κατανεμημένη σε πολλά σημεία των δικτύων και προς τα όρια (τμήμα πρόσβασης). Με 
άλλα λόγια, θα γίνει μια προσπάθεια αποφυγής χρήσης μεγάλων και “ασήκωτων” 
συστημάτων διαχείρισης συγκεντρωτικής λογικής, όπου το κύριο βάρος των αποφάσεων 
πέφτει σε λίγα κεντρικά σημεία, που πιθανά προβλήματα αυτών οδηγούν σε 
δυσλειτουργία της συνολικής αρχιτεκτονικής. 

Στα πλαίσια της απλής επίλυσης των θεμάτων που προκύπτουν κινείται και ένα άλλο 
κομμάτι της διατριβής που σχετίζεται με την εύρεση μηχανισμού μεταφοράς των 
απαραίτητων για τον αλγόριθμο δεδομένων από και προς το σημείο απόφασης. Η 
συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς πρέπει να 
γίνει γρήγορα και από πολλά διαφορετικά σημεία. Η εισαγωγή νέων πρωτοκόλλων για το 
σκοπό αυτό (αρκετές εργασίες και προγράμματα το επιχείρησαν) απαιτεί ενέργειες 
προτυποποίησης (standardization), κάτι που είναι επίπονο, αμφίβολο αν θα λειτουργεί 
καλά και αντίθετο με τη λογική της IETF, που επιθυμεί τη χρήση υπαρχόντων 
μηχανισμών. Έτσι, προτείνονται νέοι τύποι μηνυμάτων και επιλογών σε πρωτόκολλα που 
έχουν ήδη προτυποποιηθεί και είναι επιβεβαιωμένη η σταθερότητά τους (αναλυτικότερα 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο). 

Ένας άλλος παράγοντας, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη στις προτεινόμενες λύσεις 
της διατριβής, είναι η εξεύρεση μηχανισμών εφικτών σε μεγάλη κλίμακα, ώστε να είναι 
πιο κοντά στις πραγματικές συνθήκες. Οι μέχρι τώρα εργασίες αφορούν αποτελέσματα 
στα πλαίσια ενός μικρού εργαστηριακού περιβάλλοντος, σε δίκτυα απλής μορφής και με 
βάση κάποια πρωτότυπα συστήματα διαχείρισης. Αυτό βέβαια γεννάει ερωτηματικά 
σχετικά με το βαθμό εφαρμοσιμότητας αυτών σε πραγματικές καταστάσεις. Έτσι, η 
πρόβλεψη και ο χειρισμός παραμέτρων μεγάλης κλίμακας (π.χ. μη αμελητέες 
καθυστερήσεις) θα αποτελεί βασική προϋπόθεση. 

Όλα αυτά θα επιχειρήσουν να συνθέσουν την εικόνα ενός απλού συστήματος / 
μηχανισμού διαχείρισης ετερογενούς ασύρματου περιβάλλοντος, με κύριο γνώμονα την 
πρόληψη για αποφυγή της διαπομπής και όχι τη χρήση της ως μέσου ανακατανομής της 
κίνησης. Με άλλα λόγια, στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να εμφανισθεί 
ανάγκη για διαπομπή μετά την επιλογή πρόσβασης, αλλά και η αποφυγή εντολής για μη 
πραγματοποιήσιμη επιλογή σημείου πρόσβασης. 

1.4.2. Άλλες λεπτομέρειες και παραδοχές 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστούν ορισμένα στοιχεία σχετικά με την παρούσα 
εργασία. Πιο συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν είναι οι UMTS, 
WLAN και DVB-T, με δίκτυο κορμού το IP, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να 
προσαρμοστούν και οι υπόλοιπες. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη 
τερματικών συσκευών με διεπαφές αυτών των τεχνολογιών, εφοδιασμένες με το 
απαραίτητο λογισμικό, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.2.4. Επίσης, θα 
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θεωρούνται δεδομένες οι λεπτομέρειες των μοντέλων συνεργασίας των παρόχων, χωρίς 
να είναι ορατές στον τελικό χρήστη. Επιπλέον, η έννοια ABC θα ερμηνεύεται και θα 
εφαρμόζεται με πρώτο κριτήριο την καλύτερη ως προς το ετερογενές δίκτυο σύνδεση και 
μετά ως προς τον χρήστη, χωρίς βέβαια αυτό να συνεπάγεται εξυπηρέτηση σε μη 
αποδεκτά επίπεδα ποιότητας. Ακόμη, οι λύσεις που θα επιχειρήσει να δώσει η διατριβή 
θα προσανατολίζονται σε πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων συμφόρησης σε 
περιβάλλοντα με αυξημένη τηλεπικοινωνιακή κίνηση και εφαρμογές πολυμέσων. 

Τέλος, είναι ανάγκη να γίνει σαφές ότι η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που 
προαναφέρθηκαν θα γίνει από την πλευρά του δικτύου. Η εισαγωγή επιπλέον λογικής 
στα τερματικά είναι απαραίτητη μόνο για να καθίστανται ικανά να υποβοηθήσουν την 
όλη διαδικασία και όχι για να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις. Με άλλα λόγια, η 
προσέγγιση του θέματος θα είναι βασισμένη στο δίκτυο και υποβοηθούμενη από το 
τερματικό (Network Based & Terminal Assisted). Λύσεις βασισμένες στο τερματικό 
(Terminal Based) δεν αποτελούν σκοπό της διατριβής. 

1.5. Διάρθρωση της διατριβής 

Στα επόμενα κεφάλαια ακολουθεί η λεπτομερής περιγραφή των θεμάτων της 
παρούσας διατριβής. Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα πρότυπα της 
IETF για την κινητικότητα (Mobile IP), καθώς και η έννοια του multihoming. Το 3ο 
κεφάλαιο ασχολείται με ζητήματα αρχιτεκτονικής, τόσο κάθε ασύρματης τεχνολογίας 
όσο και συνολικά, ενώ εξετάζονται και όλα τα σημεία τοποθέτησης πρόσθετων 
λειτουργιών διαχείρισης. Στο 4ο κεφάλαιο αναλύεται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 
(δεδομένα εισόδου και εξόδου, πολιτικές, περιορισμοί, μαθηματική διατύπωση, είδος 
αλγορίθμου, δυναμική προσαρμογή βαρών, κτλ) και συγκρίνεται με άλλους 
αντίστοιχους. Τα μηνύματα μεταφοράς δεδομένων από και προς τα σημεία απόφασης 
σχεδιάζονται στο κεφάλαιο 5, ενώ αντιπαρατίθενται και με παρόμοιους μηχανισμούς που 
έχουν προταθεί. Το κεφάλαιο 6 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων που 
έγιναν στα πλαίσια της εργασίας, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη των λύσεων που 
προτείνονται. Τέλος, στο 7ο κεφάλαιο συνοψίζεται η συνεισφορά της διατριβής και 
παρουσιάζονται σχετικά θέματα και μελλοντικές επεκτάσεις. 
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2.1. Τα πρωτόκολλα κινητικότητας της IETF 

2.1.1. Mobile IPv4 

Στα πλαίσια της εμφάνισης ασύρματων διεπαφών σε κινητά τερματικά γεννήθηκαν 
ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο, που θα παρέχεται στους κόμβους η δυνατότητα να 
επικοινωνούν, ακόμα και σε περίπτωση που αλλάζουν το σημείο πρόσβασής τους στο 
δίκτυο. Έτσι, η IETF ανέπτυξε και προτυποποίησε ένα κατάλληλο πρωτόκολλο, το οποίο 
προσφέρει αυτή την υποστήριξη κινητικότητας χρηστών, ενώ παράλληλα παρέχει και 
βασικούς μηχανισμούς για την επίτευξη της διαπομπής. Το πρωτόκολλο αυτό, γνωστό ως 
Mobile IPv4 [1], είναι βασισμένο στο πρωτόκολλο διαδικτύου IPv4 και είναι αρκετά 
ευέλικτο δίνοντας μια σχετικά απλή λύση στο θέμα της κινητικότητας. Η υλοποίησή του 
δεν απαιτεί ιδιαίτερες αλλαγές στον ασύρματο κόμβο, ενώ και οι προσαρμογές σε 
κόμβους που θέλουν να επικοινωνήσουν με αυτόν είναι εύκολα εφαρμόσιμες. 

Η λειτουργία του Mobile IPv4 βασίζεται στην ύπαρξη ενός οικείου δικτύου, δηλαδή 
ενός δικτύου στο οποίο εγγράφεται αρχικά ένας χρήστης. Στο δίκτυο αυτό βρίσκεται ο 
πράκτορας οικείου δικτύου HA (Home Agent) ο οποίος αναθέτει στο τερματικό μια IP 
διεύθυνση HoA (Home Address), που αντιστοιχεί στο υποδίκτυό του και το συνοδεύει 
όπου και αν κινείται. Εκτός από αυτή τη διεύθυνση το τερματικό έχει και μια προσωρινή 
IP διεύθυνση CoA (Care-of Address), η οποία του ανατίθεται ανάλογα με το σημείο 
πρόσβασης και ισχύει μόνο για το υποδίκτυο στο οποίο ανήκει το σημείο αυτό. Η CoA 
είναι κάθε φορά γνωστή στον HA, ώστε να μπορεί αυτός να προωθήσει όλα τα πακέτα, 
που προορίζονται για το συγκεκριμένο χρήστη στη σωστή διεύθυνση. Έτσι, 
οποιοσδήποτε απομακρυσμένος κόμβος CN (Correspondent Node) θέλει να 
επικοινωνήσει με τον υπό εξέταση κινητό κόμβο MN (Mobile Node), στέλνει τα πακέτα 
στη HoA του τερματικού, ενώ ο HA τα συλλαμβάνει και τα στέλνει στην CoA 
(περίπτωση IP tunneling). Η επικοινωνία με την αντίστροφη πορεία γίνεται με ανάλογο 
τρόπο, με τα πακέτα να διέρχονται πάλι μέσω του HA και να φέρουν τη HoA του 
τερματικού στα αντίστοιχα πεδία της επικεφαλίδας και όχι την CoA. 

Μια ειδική περίπτωση που απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση είναι όταν ο MN βρίσκεται 
πίσω από πύλη NAT (Network Address Translator) [2][3]. Ο μηχανισμός NAT επιτρέπει 
την αντιστοίχηση μιας ομάδας IPv4 διευθύνσεων (π.χ. ενός τοπικού δικτύου) σε μία μόνο 
διεύθυνση ορατή προς το διαδίκτυο (public / global IP). Οι κόμβοι πίσω από την πύλη 
(NAT Gateway) μπορούν να έχουν οποιαδήποτε διεύθυνση, φαίνονται όμως για τους 
υπόλοιπους υπολογιστές του διαδικτύου να έχουν τη διεύθυνση της διεπαφής της πύλης. 
Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει αναχρησιμοποίηση διευθύνσεων IPv4 σε υπολογιστές 
πίσω από πύλες NAT. Αυτή η λειτουργία όμως δεν είναι συμβατή με IP tunneling, το 
οποίο είναι απαραίτητο στη λειτουργία του Mobile IPv4, αφού, όταν ο MN αποκτήσει 
μια CoA, αυτή θα αλλάξει περνώντας από την πύλη NAT και θα δημιουργήσει πρόβλημα 
στον HA. Για το λόγο αυτό η ομάδα εργασίας της IETF για το Mobile IPv4 δημιούργησε 
προεκτάσεις του πρωτοκόλλου με χρήση UDP (User Datagram Protocol) [4] tunneling 
αντί IP tunneling. Η λύση απαιτεί μόνο κάποιες μικρές αλλαγές στους HA και στα 
τερματικά χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του NAT, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες 
για το πώς επιτυγχάνεται η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος υπάρχουν στις 
αναφορές [5]. 
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Για να μπορεί ο HA να λαμβάνει πακέτα που προορίζονται για έναν MN και να τα 
προωθεί στην CoA αυτού, είναι απαραίτητο να διατηρεί την τελευταία (πιο πρόσφατη) 
αντιστοιχία μεταξύ της HoA και της CoA. Έτσι, όποτε ο MN αλλάζει CoA, πρέπει να 
ενημερώνει τον HA για τη μεταβολή αυτή. Για το σκοπό αυτό, κάθε HA διαθέτει μια 
λίστα εγγραφών (binding cache) για όλους τους MN που ελέγχει. Μία εγγραφή στη λίστα 
αφορά έναν MN και περιέχει την αντιστοιχία HoA με CoA, μαζί με μία ένδειξη για το 
διάστημα εγκυρότητάς της (lifetime). Μια αντίστοιχη εγγραφή υπάρχει και στον MN, 
μαζί με τη διεύθυνση του HA. 

Η κλασική λειτουργία του Mobile IPv4 μπορεί να ακούγεται απλή και πρακτική, δεν 
είναι όμως αποδοτική, αφού η παρεμβολή του HA σε κάθε επικοινωνία του τερματικού 
κόμβου είναι δυνατόν να οδηγήσει ένα πακέτο σε μεγάλες διαδρομές μέσα στο δίκτυο, 
ειδικά αν το τερματικό είναι πολύ απομακρυσμένο από τον HA. Για την αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος, μπορεί και ο CN να διατηρεί μια λίστα εγγραφών για τους MNs 
με τους οποίους επικοινωνεί. Έτσι, θα είναι σε θέση να στείλει το πακέτο απευθείας στην 
CoA του MN. Βέβαια, στην περίπτωση που θέλει να ξεκινήσει πρώτος ο CN τη σύνδεση 
με έναν MN, πρέπει υποχρεωτικά να περάσει αρχικά από τον HA. Η διαδικασία αυτή 
δίνει μια πιο αποτελεσματική εναλλακτική σε σχέση με την κλασική και ονομάζεται 
βελτιστοποίηση διαδρομής (route optimization). Στο σχήμα 2.1 απεικονίζεται με απλό 
τρόπο ένα παράδειγμα λειτουργίας του Mobile IPv4. 

 
7)  Σχήμα 2.1: Παράδειγμα λειτουργίας του πρωτοκόλλου Mobile IPv4... 

Όπως αναφέρθηκε και αρχικά, η HoA είναι σταθερή καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας 
ενός MN και είναι τμήμα (είτε η ίδια είτε η αντίστοιχη του HA) των δεδομένων του 
προφίλ χρήστη και τερματικού. Αντιθέτως, η CoA είναι προσωρινή και ανατίθεται στο 
τερματικό με δύο εναλλακτικούς τρόπους. Ο πρώτος είναι με τη χρήση ενός πράκτορα 
απομακρυσμένου δικτύου FA (Foreign Agent). Ο FA είναι πράκτορας διαχείρισης 
κινητικότητας όπως και ο HA, ο οποίος διαχειρίζεται ένα υποδίκτυο και συνεισφέρει στη 
λειτουργία του Mobile IPv4 στο τμήμα όπου βρίσκεται ο MN. Στην περίπτωση, λοιπόν, 
που ο FA αναθέτει την CoA, η CoA είναι στην ουσία η IP διεύθυνση του FA, ο οποίος 
είναι και ο τελικός αποδέκτης των πακέτων που προορίζονται για το τερματικό, τα οποία 
προωθεί σε αυτό με μηχανισμούς επιπέδου ζεύξης δεδομένων και όχι επιπέδου δικτύου 
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(αφού βρίσκονται στο ίδιο υποδίκτυο). Ο δεύτερος τρόπος ανάθεσης CoA είναι με τη 
χρήση ενός εξυπηρετητή δυναμικής διαμόρφωσης διεύθυνσης DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) [6], ή αντίστοιχης λειτουργικότητας μονάδας, που πιθανόν να 
βρίσκεται στο δίκτυο που έχει πρόσβαση το τερματικό. Εδώ το τερματικό έχει τη δική 
του CoA (που σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται co-located CoA) και δε χρειάζεται η 
συμβολή ενός FA για την επικοινωνία του στο διαδίκτυο. Πάντως, από τη στιγμή που θα 
λάβει το τερματικό μια CoA πρέπει να ενημερώσει τον HA, είτε μέσω του FA (αν 
υπάρχει) είτε με απευθείας επικοινωνία μαζί του. 

Το Mobile IPv4 καθορίζει δύο καινούριους τύπους μηνυμάτων ελέγχου, τα οποία 
χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο UDP [4]. Πιο συγκεκριμένα, η πληροφορία των 
μηνυμάτων ακολουθεί την UDP επικεφαλίδα, στην οποία ο αριθμός θύρας (port) είναι ο 
434. Τα μηνύματα αυτά είναι η αίτηση εγγραφής (Registration Request) και η αντίστοιχη 
απόκριση (Registration Reply). Με την αίτηση εγγραφής ένας MN έχει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει τις εξής ενέργειες: 

 Να ζητήσει παροχή μιας υπηρεσίας σε ένα απομακρυσμένο δίκτυο. 

 Να ενημερώσει τον HA ή τον CN για την τρέχουσα CoA. 

 Να ανανεώσει μια εγγραφή που λήγει η ισχύς της. 

 Να καταργήσει μια εγγραφή. 

 Να ανακαλύψει την HoA, αν δεν έχει ήδη διαμορφωθεί αυτή η πληροφορία. 

 Να ανακαλύψει τη διεύθυνση του HA, αν δεν έχει ήδη διαμορφωθεί αυτή η 
πληροφορία. 

 

Στο σχήμα 2.2 απεικονίζεται η μορφή του μηνύματος αίτησης εγγραφής, που όπως 
έχει προαναφερθεί ακολουθεί την επικεφαλίδα UDP. Ακολουθεί η ανάλυση των πεδίων 
του μηνύματος. 

 
8)  Σχήμα 2.2: Μήνυμα αίτησης εγγραφής του Mobile IPv4... 

 Type: Είναι ο κωδικός αριθμός που έχει οριστεί για την αίτηση εγγραφής και έχει 
τιμή 1. 
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 Flags: Τα επόμενα bits που ακολουθούν (S, B, D …) είναι σημαίες που καθορίζουν 
λεπτομέρειες της αίτησης. 

 Lifetime: Είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα για τον οποίο θεωρείται έγκυρη η εγγραφή. 
Εάν έχει την τιμή 0, καθορίζει αίτηση κατάργησης της εγγραφής. 

 Home Address: Η HoA του MN. 

 Home Agent: Η IP διεύθυνση του HA. 

 Care-of Address: Η CoA του MN. 

 Identification: Ένας αριθμός των 64 bit, που δημιουργείται από τον MN και 
χρησιμοποιείται για ταύτιση της εγγραφής με την αντίστοιχη απόκριση, αλλά και για 
προστασία εναντίον επιθέσεων. 

 Extensions: Πιθανές επεκτάσεις που μπορεί να ακολουθούν και να μεταφέρουν 
επιπλέον πληροφορίες. Οι επεκτάσεις αυτές, όπως και κάθε είδος επέκταση σε 
παρόμοια μηνύματα, έχουν τη μορφή Τύπος – Μήκος – Δεδομένα TLV (Type – 
Length – Data), όπου τύπος είναι ένας αναγνωριστικός αριθμός της επέκτασης, ενώ 
μήκος είναι ο αριθμός των bytes του πεδίου δεδομένων που ακολουθεί. 

 

Η αντίστοιχη απάντηση που λαμβάνει ο MN, δεδομένου ότι έστειλε μια αίτηση 
εγγραφής, είναι η απόκριση εγγραφής ακολουθώντας την ίδια λογική (σχήμα 2.3). 

 
9)  Σχήμα 2.3: Μήνυμα απόκρισης εγγραφής του Mobile IPv4... 

Τα περισσότερα πεδία είναι όμοια με αυτά της αίτησης. Το πεδίο Identification πρέπει 
να έχει την ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης εγγραφής. Επιπλέον, αντί για το 
πεδίο με τις σημαίες, το μήνυμα απόκρισης περιέχει το Code, η τιμή του οποίου δίνει το 
αποτέλεσμα της εγγραφής (π.χ. επιτυχής εγγραφή, απόρριψη λόγω ανεπαρκών πόρων, 
πολύ μεγάλη τιμή του Lifetime, άκυρη CoA, κτλ). 

Όσον αφορά την ανίχνευση πρακτόρων στα δίκτυα (τόσο από τους MN όσο και από 
τους υπόλοιπους κόμβους), αυτή ακολουθεί την ίδια λογική με την κλασική λειτουργία 
του IP. Έτσι, το μήνυμα διαφήμισης που στέλνουν οι πράκτορες (Router / Agent 
Advertisement) παραμένει ίδιο και βασισμένο στο πρωτόκολλο ICMP (Internet Control 
Message Protocol) [7][8], με τη μόνη διαφορά την προσθήκη μιας επιπλέον επέκτασης. Η 
επέκταση αυτή (Mobility Agent Advertisement Extension) υποδεικνύει ότι ο πράκτορας 
που έστειλε το μήνυμα λειτουργεί και ως πράκτορας κινητικότητας. Έχει και αυτή τη 
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μορφή TLV και περιέχει πληροφορίες και λεπτομέρειες του πράκτορα στον οποίο 
αναφέρεται (π.χ. αν είναι HA, αν είναι FA και ποιες CoA παρέχει, κτλ). 

Τέλος, το Mobile IPv4 καθορίζει και ένα σύνολο επεκτάσεων για πιστοποίηση 
(Authentication Extensions), ενώ έχει προβλέψει για αρκετό αριθμό άλλων επεκτάσεων, 
που μπορεί να οριστούν στο μέλλον (το πεδίο Type είναι των 8 bits, άρα δίνει τη 
δυνατότητα για 256 διαφορετικές τιμές). 

2.1.2. Mobile IPv6 

Το πρωτόκολλο Mobile IPv6 [9] αποτελεί την εξέλιξη του Mobile IPv4 στα πλαίσια 
της γενικότερης μετάβασης από το IPv4 στο IPv6. Έτσι, κληρονομεί και τα 
πλεονεκτήματα του IPv6 έναντι του IPv4, δηλαδή τον τετραπλάσιο χώρο διευθύνσεων 
(128 bits αντί για 32), την απλοποίηση της επικεφαλίδας, τη βελτιωμένη σχεδίαση για 
επεκτάσεις, επιλογές (options), μαρκάρισμα ροών (flow labeling), καθώς και 
πιστοποίηση και ασφάλεια γενικότερα. Επιπλέον, καταργεί μηχανισμούς όπως το NAT, 
που, προσπαθώντας να λύσουν το πρόβλημα της διευθυνσιοδότησης, δημιουργούν άλλες 
δυσκολίες και εμπόδια. 

Όπως και στο Mobile IPv4, εμφανίζονται οι κόμβοι HA, MN, CN και οι διευθύνσεις 
HoA και CoA με την ίδια λειτουργικότητα. Μια μεγάλη διαφορά είναι ότι στο Mobile 
IPv6 δεν υπάρχει η έννοια του πράκτορα απομακρυσμένου δικτύου FA, γιατί η 
επικοινωνία του MN στην περίπτωση αυτή δεν απαιτεί υποστήριξη από τοπικό 
πράκτορα. Αυτό, βέβαια, δεν αναιρεί την ύπαρξη βοηθητικών οντοτήτων στο 
απομακρυσμένο δίκτυο, οι οποίες όμως επιτελούν κλασικές δικτυακές λειτουργίες (π.χ. 
DHCPv6) [10]. Έτσι, η CoA στο Mobile IPv6 δίνεται στο ίδιο το τερματικό σε κάθε 
περίπτωση (ανάλογη της co-located). 

Η διαδικασία αποστολής δεδομένων από και προς τον MN είναι όμοια με την 
αντίστοιχη στο Mobile IPv4, με τη διαφορά ότι η βελτιστοποίηση διαδρομής (route 
optimization) είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική επιλογή και τη διαχειρίζεται ο ίδιος 
ο MN και όχι ο HA. Επίσης, υπάρχουν με ακριβώς την ίδια μορφή οι λίστες εγγραφών 
(binding cache), τόσο σε HA και CN όσο και στους MN. 

Στα πλαίσια της απλοποίησης της επικεφαλίδας στο IPv6, η χρήσιμη για το Mobile 
IPv6 πληροφορία μεταφέρεται σε μια νέα επικεφαλίδα, την επικεφαλίδα κινητικότητας 
(mobility header), η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ των αντίστοιχων IP και TCP 
(Transport Control Protocol) [11]. Τα πεδία της επικεφαλίδας κινητικότητας (σχήμα 2.4) 
είναι κατάλληλα για τη μεταφορά των μηνυμάτων του πρωτοκόλλου, αλλά και για 
επιλογές κινητικότητας (mobility options) που μεταφέρουν συμπληρωματικά δεδομένα. 
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10)Σχήμα 2.4: Η επικεφαλίδα κινητικότητας του Mobile IPv6... 

Τα πεδία που χρησιμοποιούνται έχουν την εξής σημασία: 

 Payload Proto: Είναι ο χαρακτηριστικός αριθμός της επικεφαλίδας που ακολουθεί. 
Οι τιμές που παίρνει είναι αυτές που καθορίζει το IPv6. Η επικεφαλίδα κινητικότητας 
αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη με την τιμή 135 στο αντίστοιχο πεδίο. 

 Header Len: Αναπαριστά το μήκος της επικεφαλίδας σε μονάδες των 8 bytes, 
εξαιρούμενων των 8 πρώτων. Κατ’ επέκταση, το μήκος της επικεφαλίδας πρέπει να 
είναι πολλαπλάσιο των 8 bytes. 

 MH Type: Είναι το αναγνωριστικό του μηνύματος Mobile IPv6 που ακολουθεί. Το 
πρωτόκολλο έχει ορίσει τα απαραίτητα μηνύματα (αναφέρονται στη συνέχεια) με 
τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς τους. 

 Reserved: Είναι πεδίο που προβλέπεται για μελλοντική χρήση. Στην παρούσα φάση 
αγνοείται. 

 Checksum: Είναι το άθροισμα ελέγχου της επικεφαλίδας. 

 Message Data: Το πεδίο αυτό έχει μεταβλητό μήκος ανάλογα με το μήνυμα που 
ακολουθεί, του οποίου τα δεδομένα μεταφέρει. 

 

Τα νέα μηνύματα που ορίζει το Mobile IPv6 σχετίζονται αφενός με την εγγραφή ενός 
MN, όταν αλλάζει σημείο πρόσβασης στο δίκτυο και είναι η ανανέωση εγγραφής BU 
(Binding Update), η επιβεβαίωση εγγραφής BA (Binding Acknowledgment), η αίτηση 
ανανέωσης εγγραφής BRR (Binding Refresh Request) και το σφάλμα εγγραφής BE 
(Binding Error). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν 4 μηνύματα που προηγούνται της 
διαδικασίας βελτιστοποίησης διαδρομής και έχουν να κάνουν με θέματα εξουσιοδότησης 
των ανανεώσεων εγγραφής που ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα, τα μηνύματα αυτά 
επιτελούν τη λειτουργία που λέγεται Return Routability (RR) και είναι τα Home Test Init 
(HoTI), Home Test (HoT), Care-of Test Init (CoTI) και Care-of Test (CοT). Στη συνέχεια 
ακολουθεί μια αναλυτικότερη παρουσίαση των μηνυμάτων. 

Ξεκινώντας από την ανανέωση εγγραφής, πρέπει να αναφερθεί ότι χρησιμοποιείται 
από τον MN για να ενημερώσει άλλους κόμβους (HA ή CN) για τη νέα του CoA. Με 
άλλα λόγια επιτελεί τον ίδιο σκοπό με την αίτηση εγγραφής του Mobile IPv4. Το πεδίο 
δεδομένων της επικεφαλίδας κινητικότητας έχει τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα 2.5. 



IETF και διαχείριση κινητικότητας 

 53

 
11)Σχήμα 2.5: Μήνυμα ανανέωσης εγγραφής του Mobile IPv6... 

 Sequence Number: Είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται για αρίθμηση και ταύτιση 
των εγγραφών με τις αντίστοιχες επιβεβαιώσεις. 

 Flags: Είναι σημαίες που καθορίζουν λεπτομέρειες της αίτησης (π.χ. αίτηση για 
αποστολή επιβεβαίωσης, εγγραφή στον HA, κτλ). 

 Reserved: Είναι πεδίο που προβλέπεται για μελλοντική χρήση. 

 Lifetime: Είναι ο χρόνος (σε μονάδες των 4 δευτερολέπτων) που μένει, πριν θεωρηθεί 
η συγκεκριμένη εγγραφή μη ισχύουσα. Αν έχει τιμή 0, αυτό σημαίνει αίτηση για 
κατάργηση εγγραφής. 

 Mobility Options: Πιθανές επιλογές κινητικότητας που μπορεί να ακολουθούν. 

 

Όπως είναι προφανές, το μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής είναι η απόκριση του 
κόμβου που λαμβάνει ένα μήνυμα ανανέωσης εγγραφής. Τα πεδία των δύο μηνυμάτων 
είναι όμοια με εξαίρεση την αντικατάσταση των σημαιών με το πεδίο status. Η τιμή του 
πεδίου αυτού ενημερώνει τον παραλήπτη για το αν έγινε σωστά η εγγραφή, ή αν όχι για 
το λόγο αποτυχίας (π.χ. απουσία πόρων, απουσία HA, λάθος αριθμός σειράς, κτλ). Το 
μήνυμα αίτησης ανανέωσης εγγραφής αποστέλλεται στον MN και του ζητά να 
ανανεώσει την εγγραφή του με τον αποστολέα η οποία λήγει. Δε μεταφέρει άλλη 
πληροφορία και αναγνωρίζεται απλά από το πεδίο MH Type της επικεφαλίδας 
κινητικότητας. Τέλος, το μήνυμα σφάλματος εγγραφής χρησιμοποιείται από τον CN για 
να επισημάνει κάποιο λάθος αντιστοίχησης σε κάποια εγγραφή (π.χ. προσπάθεια χρήσης 
της HoA χωρίς κατάλληλη εγγραφή). Περιέχει πάλι ένα πεδίο status για την υπόδειξη του 
λόγου αποτυχίας, καθώς και την HoA του MN στην οποία αναφέρεται. 

Τα υπόλοιπα μηνύματα επιτελούν τους εξής σκοπούς: 

 ΗοΤΙ: Αποστέλλεται από τον MN στον CN μέσω του HA και ζητά πιστοποίηση για 
την HoA, δηλαδή ένα κουπόνι γεννήτριας κλειδιού για την HoA (home keygen 
token). Περιέχει έναν τυχαίο αριθμό, το home init cookie. 

 HoT: Είναι η απάντηση από τον CN στον MN (πάλι μέσω του HA), όπου περιέχεται 
το αρχικό home init cookie και το ζητούμενο home keygen token. 

 CoTI, CoT: Είναι τα αντίστοιχα μηνύματα για την πιστοποίηση της CoA. Εδώ δεν 
παρεμβάλλεται ο HA, ενώ τα πεδία είναι το care-of init cookie και care-of keygen 
token. 
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Εκτός από τα μηνύματα που προαναφέρθηκαν, το πρωτόκολλο καθορίζει και 
ορισμένες επιλογές κινητικότητας (mobility options) της μορφής TLV, οι οποίες 
μεταφέρουν συμπληρωματικά δεδομένα (π.χ. εναλλακτική CoA, δεδομένα πιστοποίησης, 
κτλ). Πέραν όμως από τις προκαθορισμένες επιλογές, υπάρχει και η δυνατότητα 
προσθήκης οσωνδήποτε άλλων επιλογών, αρκεί να είναι στη μορφή TLV. Ακόμη, όπως 
και στην περίπτωση του Mobile IPv4, προσαρμόζονται τα αντίστοιχα μηνύματα ICMPv6 
(Home Agent Address Discovery, Prefix Solicitation, Prefix Advertisement, Router 
Advertisement, Neighbor Discovery), ώστε να διευκολύνονται οι αντίστοιχες 
λειτουργίες. Περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα μηνύματα και τις επιλογές μπορούν 
να αναζητηθούν στα κείμενα που περιγράφουν το πρωτόκολλο [9]. 

Για την αποστολή των δεδομένων μεταξύ MN και CN (αφού έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες πιστοποίησης και εγγραφής), χρησιμοποιείται η επικεφαλίδα δρομολόγησης 
τύπου 2 (type 2 routing header), η οποία διαφέρει από αυτήν της κλασικής IPv6 
δρομολόγησης. Ο λόγος αυτής της διαφοροποίησης είναι το γεγονός ότι η αποστολή 
πακέτων με χρήση της CoA απαιτεί άλλη αντιμετώπιση από τους ενδιάμεσους κόμβους 
(π.χ. τοίχους προστασίας – firewalls) σε σχέση με τα μηνύματα ελέγχου του Mobile IPv6. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο MN και ο HA πρέπει να κάνουν χρήση μηχανισμών 
IPsec [12]-[14] για προστασία και πιστοποίηση των μηνυμάτων ανανέωσης και 
επιβεβαίωσης εγγραφής. 

2.2. Η έννοια του multihoming 

2.2.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, ένας από τους στόχους της διατριβής είναι η 
εκμετάλλευση της έννοιας του multihoming στα πλαίσια ενός ετερογενούς 
περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι δύο υπηρεσίες μπορούν να εξυπηρετούνται από δύο 
διαφορετικές διεπαφές στον ίδιο κινητό κόμβο, δίνει περισσότερους βαθμούς ελευθερίας 
στη διαδικασία επιλογής πρόσβασης. Πάντως, το multihoming έχει γενικότερη σημασία 
καθώς επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση περισσότερων της μιας διεπαφών (ενσύρματων 
και ασύρματων) ή/και παρόχων υπηρεσιών σε μία τερματική συσκευή. Στο σχήμα 2.6 
απεικονίζεται ένα γενικό παράδειγμα χρήσης του multihoming σε μία τερματική 
συσκευή. Για ευκολότερη κατανόηση, οι όροι CH και MH (Correspondent Host και 
Mobile Host) είναι οι αντίστοιχοι CN και MN που έχουν οριστεί προηγουμένως. 
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12)Σχήμα 2.6: Γενικό παράδειγμα εφαρμογής του multihoming... 

Ανάλογα με τον αριθμό των μεγεθών στην τριπλέτα (Διεπαφές, HoAs, CoAs) ενός 
τερματικού, δημιουργούνται ορισμένα σενάρια του multihoming, με αρκετές διαφορές 
στη λογική και στον τρόπο αντιμετώπισης [15]. Αναλυτικότερα: 

 (1,1,1): Είναι η πιο απλή περίπτωση, με τον κινητό κόμβο να έχει μία HoA σε 
αντιστοιχία με τη μοναδική του διεπαφή και λόγω σύνδεσης σε απομακρυσμένο 
δίκτυο έχει αποκτήσει και μία CoA. Η αντιμετώπιση αυτού του σεναρίου γίνεται με 
τους κλασικούς τρόπους που ορίζει το Mobile IP, αφού στην ουσία δεν πρόκειται για 
κόμβο με multihoming. 

 (1,n,1): Ο κινητός κόμβος έχει πολλές HoAs, το οποίο σημαίνει ότι έχει πρόσβαση 
στο δίκτυο μέσω πολλών παρόχων υπηρεσιών (σε κάθε πάροχο αντιστοιχεί μια 
HoA). Όταν ο κόμβος βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο δίκτυο, αποκτά μια CoA 
με τους κλασικούς τρόπους του Mobile IP. Αυτή η CoA μπορεί να έχει εγγραφεί σε 
όλους τους HAs, έτσι ώστε ο κόμβος να είναι προσιτός μέσω όλων των HoAs. Αυτή 
η λύση παρέχει εναλλακτικές σε περίπτωση δυσλειτουργίας του δικτύου κάποιου 
παρόχου, αλλά και δυνατότητα για επιλογή από τον χρήστη του επιθυμητού παρόχου. 

 (1,1,n): Είναι η περίπτωση εγγραφής πολλών CoAs για την ίδια HoA που αντιστοιχεί 
σε μία διεπαφή. Συναντάται κυρίως στο IPv6, σε καταστάσεις όπου η διεπαφή του 
κινητού κόμβου είναι συνδεδεμένη σε σημείο πρόσβασης με διαφήμιση πολλαπλών 
προθεμάτων (multiple prefixes advertisement). Απαιτεί αλλαγές στο Mobile IP, αφού 
η κλασική λειτουργία του δεν επιτρέπει την εγγραφή πολλών CoAs σε μία HoA. 
Όπως και η προηγούμενη, προσφέρει εναλλακτικές για επιλογή ή αποφυγή δικτύου 
με μη ομαλή λειτουργία. 
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 (1,n,n): Αποτελεί το συνδυασμό των δύο προηγούμενων περιπτώσεων και προφανώς 
προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα, ενώ απαιτεί αλλαγές στο Mobile IP. 

 (n,1,1): Είναι μια πολύ ειδική περίπτωση, όπου ο κινητός κόμβος είναι συνδεδεμένος 
αφενός στο οικείο του δίκτυο (άρα χρησιμοποιεί απευθείας την HoA χωρίς Mobile IP 
μηχανισμούς) και αφετέρου σε ένα άλλο δίκτυο, όπου έχει αποκτήσει μια CoA. Δεν 
μπορεί όμως να ενημερώσει τον HA εγγράφοντας την CoA, γιατί χρησιμοποιείται η 
ίδια ο HoA για την επικοινωνία του κόμβου. Έτσι, η ιδιόρρυθμη αυτή κατάσταση δεν 
οδηγεί σε αποδοτική λειτουργία και αποφεύγεται. 

 (n,1,n): Αποτελεί την κατάσταση όπου πολλές διεπαφές ενός κινητού κόμβου 
ενεργοποιούνται σε διαφορετικά δίκτυα. Σε κάθε διεπαφή σχηματίζεται τουλάχιστον 
μία CoA, ενώ όλες οι CoAs εγγράφονται στην ίδια HoA (στον μοναδικό HA). 
Απαιτείται προσαρμογή του Mobile IP, ώστε να υποστηρίζει πολλαπλές εγγραφές. Η 
περίπτωση αυτή προσφέρει επιπλέον δυνατότητες για εξισορρόπηση κίνησης (load 
balancing). 

 (n,n,1): Είναι ο συνδυασμός της (n,1,1) με την (1,n,1). 

 (n,n,n): Αποτελεί την πιο γενική περίπτωση, όπου συνδυάζονται οποιεσδήποτε από 
τις προαναφερθείσες καταστάσεις. 

 

Από όλες τις περιπτώσεις multihoming που παρουσιάστηκαν, αυτή η οποία θα 
υιοθετηθεί στη συνέχεια της διατριβής είναι η (n,1,n), δηλαδή θα θεωρείται η ύπαρξη 
μόνο ενός παρόχου υπηρεσιών στον οποίο θα είναι εγγεγραμμένος ένας χρήστης (άρα θα 
έχει μόνο μία HoA). Το επιχειρησιακό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί θα επιτρέπει την 
εξυπηρέτηση ενός χρήστη και από άλλον πάροχο, μόνο όμως μέσω του οικείου του, στα 
πλαίσια της συνεργασίας τους. Έτσι από εδώ και στο εξής, η αναφορά στο multihoming 
θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση μιας HoA και πολλών διεπαφών και CoAs (χωρίς 
απαραίτητα 1-1 αντιστοιχία μεταξύ τους). 

Τα πρωτόκολλα Mobile IPv4 και IPv6, στην προτυποποιημένη τους μορφή, δεν 
επιτρέπουν την ταυτόχρονη εγγραφή δύο ή περισσοτέρων CoAs σε μία HoA ενός 
κινητού κόμβου. Η εγγραφή μιας νέας CoA στον HA προϋποθέτει την κατάργηση της 
παλαιάς (εφόσον υπάρχει). Έτσι, για την εισαγωγή του multihoming απαιτούνται 
προσαρμογές στα μηνύματα των πρωτοκόλλων, ενώ οι λίστες εγγραφής πρέπει να 
περιέχουν επιπλέον στοιχεία. Οι προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή είναι επίσημα 
κείμενα (drafts) της IETF [15]-[18], δεν έχουν όμως υιοθετηθεί ακόμη ως αποδεκτά 
πρότυπα. Με βάση αυτά τα κείμενα της IETF, παρατίθενται στη συνέχεια οι βασικές 
λύσεις για εισαγωγή του multihoming σε Mobile IPv4 και IPv6, οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν και στην παρούσα εργασία. 

2.2.2. Mobile IPv4 και multihoming 

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται για την υποστήριξη του multihoming στο Mobile 
IPv4 αφορούν την προσαρμογή των μηνυμάτων αίτησης και απόκρισης εγγραφής καθώς 
και τη διαφοροποίηση της λίστας αντιστοίχησης CoA και HoA [19]. Έτσι, το μήνυμα 
αίτησης εγγραφής παίρνει τη μορφή που φαίνεται στο σχήμα 2.7. 
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13)Σχήμα 2.7: Μήνυμα αίτησης εγγραφής (MIPv4) με υποστήριξη multihoming... 

Συγκριτικά με τη δομή του αντίστοιχου κλασικού μηνύματος, οι διαφορές είναι μικρές 
και εντοπίζονται στις σημαίες (flags) και στις επεκτάσεις (extensions). Για την 
υποστήριξη του multihoming γίνεται χρήση του τελευταίου bit των σημαιών (N-flag στο 
σχήμα), το οποίο δε χρησιμοποιούνταν και φυλάσσονταν για μελλοντική χρήση 
(reserved). Έτσι, όταν το N-flag παίρνει την τιμή 1, αυτό δίνει εντολή στον παραλήπτη 
του μηνύματος (HA ή CN) να προσθέσει (ή να ανανεώσει) την εγγραφή που 
περιλαμβάνεται στο μήνυμα, διατηρώντας παράλληλα τις ήδη υπάρχουσες εγγραφές για 
το συγκεκριμένο αποστολέα – MN. 

Οι εγγραφές στη λίστα του HA ή του CN περιέχουν την αντιστοιχία HoA και CoA 
μαζί με το διάστημα εγκυρότητας. Με τον τρόπο αυτό όμως, σε περίπτωση εγγραφών 
πολλών CoAs με την ίδια HoA, ο κόμβος που διατηρεί τη λίστα δεν είναι σε θέση να τις 
ξεχωρίσει. Έτσι, αν λάβει ο κόμβος μία αίτηση εγγραφής με μια καινούρια CoA δε θα 
γνωρίζει αν πρέπει να κρατήσει τις άλλες ή να αντικαταστήσει κάποια από αυτές με τη 
νέα. Για να είναι δυνατή η διάκριση αυτή, εισάγεται μια νέα παράμετρος που συνοδεύει 
κάθε εγγραφή στις αντίστοιχες λίστες. Η παράμετρος αυτή ονομάζεται αναγνωριστικό 
εγγραφής BID (Binding Identifier) και αποστέλλεται μέσω κατάλληλης TLV επέκτασης 
(BID Extension) του μηνύματος αίτησης εγγραφής (σχήμα 2.7). Το BID μπορεί να είναι 
ένας αυθαίρετος αλλά μοναδικός αριθμός που χαρακτηρίζει την εγγραφή ή τη διεπαφή, 
όταν διεπαφή και CoA έχουν σχέση 1-1 (που είναι και το πιο πιθανό). Στην τελευταία 
περίπτωση για τιμή του BID μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διεύθυνση υλικού (hardware 
address) της διεπαφής. Επειδή, όμως, θα χρειάζονταν τουλάχιστον 48 bits, προτιμούνται 
λύσεις με λιγότερα bits (π.χ. 8). Η νέα, λοιπόν, μορφή κάθε εγγραφής στις λίστες των 
κόμβων περιέχει τις τιμές των HoA, CoA, Lifetime, BID. 

Αντιστοίχως, το μήνυμα απόκρισης εγγραφής, παραμένει αναλλοίωτο και απλά ο 
αποστολέας του (HA ή CN) πρέπει να προσθέσει στο τέλος την BID επέκταση με την 
ίδια τιμή του αναγνωριστικού που υπήρχε στο μήνυμα αίτησης εγγραφής του MN. Σε 
κάθε περίπτωση, αν το N-flag έχει τιμή 0, αυτό συνεπάγεται κλασική λειτουργία του 
Mobile IP (χωρίς multihoming), οπότε σβήνονται όλες οι προηγούμενες εγγραφές για το 
συγκεκριμένο κόμβο, ενώ απουσιάζει και η BID επέκταση. 
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2.2.3. Mobile IPv6 και multihoming 

Παρόμοιες τροποποιήσεις για την εισαγωγή του multihoming προτείνονται και για το 
Mobile IPv6 [16]. Έτσι το μήνυμα ανανέωσης εγγραφής (binding update) παίρνει τη 
μορφή του σχήματος 2.8.  

 
14)Σχήμα 2.8: Μήνυμα ανανέωσης εγγραφής (MIPv6) με υποστήριξη multihoming... 

Όπως είναι λογικό, οι αλλαγές είναι ανάλογες με αυτές για το Mobile IPv4. Έτσι, 
εισάγονται οι επιπλέον σημαίες M-flag και R-flag. Το M-flag (multiple CoA flag) είναι 
στην ουσία το N-flag του Mobile IPv4, αφού επιτελούν την ίδια λειτουργία. Το R-flag 
είναι μια σημαία της ομάδας NEMO της IETF [20] και δεν έχει να κάνει άμεσα με 
multihoming. Επίσης, ακριβώς με την ίδια λογική εισάγεται στα πλαίσια κατάλληλης 
TLV επιλογής (option) το αναγνωριστικό εγγραφής BID (Binding Unique ID). Με τον 
τρόπο αυτό, όταν ο MN θέτει την τιμή 1 στο M-flag, στις επιλογές του μηνύματος πρέπει 
να συμπεριλάβει την BID επιλογή και ο αποδέκτης του μηνύματος (HA ή CN) πρέπει να 
διατηρήσει τις υπόλοιπες εγγραφές και να προσθέσει ή να ανανεώσει την τρέχουσα, 
συνοδευόμενη με την τιμή του BID. Στις τελευταίες παραλλαγές των σχετικών κειμένων 
της IETF τείνει να εξαλειφθεί η χρήση του M-flag και να περιλαμβάνεται μόνο η BID 
επιλογή σε περίπτωση χρήσης του multihoming [21]. 

Εκτός, όμως, από την ανανέωση εγγραφής, ανάλογες τροποποιήσεις απαιτούνται και 
στα υπόλοιπα μηνύματα του Mobile IPv6, με την BID επιλογή να είναι απαραίτητη. 
Έτσι, ο αποστολέας της επιβεβαίωσης εγγραφής, πρέπει να συμπεριλάβει την BID 
επιλογή με τιμή για το BID ίδια με αυτήν του αντίστοιχου μηνύματος ανανέωσης που 
έλαβε. Όσον αφορά τα μηνύματα αίτησης ανανέωσης εγγραφής και σφάλματος 
εγγραφής, πάλι πρέπει να περιλαμβάνουν την BID επιλογή, ώστε να είναι σε θέση να 
υποδείξουν ποια (ή ποιες) εγγραφές χρειάζονται ανανέωση ή περιέχουν σφάλματα 
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μηνύματα του Mobile IPv6 (HoTI, HoT, CoTI, CoT) δεν 
επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές. Τέλος, όπως και στην περίπτωση του Mobile IPv4, 
όταν το M-flag έχει τιμή 0 (ή απουσιάζει η BID επιλογή) αυτό συνεπάγεται απουσία του 
multihoming και επαναφορά των συμβατικών Mobile IP λειτουργιών. 

Μέσω της BID επιλογής εισάγονται και κάποιες επιπλέον δυνατότητες που ενισχύουν 
τη λειτουργικότητα του multihoming. Στο σχήμα 2.9 απεικονίζεται η προτεινόμενη 
μορφή της επιλογής σύμφωνα με τις τελευταίες εκδόσεις των σχετικών κειμένων [21]. 
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15)Σχήμα 2.9: Δομή της BID επιλογής... 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς, εκτός από την τιμή για το BID (μήκους 16 bits), 
υπάρχουν άλλα δύο πεδία, η σημαία B-flag και το πεδίο priority (προτεραιότητα). Το B-
flag δίνει τη δυνατότητα στον αποστολέα να περιλάβει περισσότερες της μιας CoAs στις 
οποίες αναφέρεται, κάτι που δεν το υποστήριζε ο multihoming μηχανισμός του Mobile 
IPv4. Έτσι, όταν η σημαία αυτή έχει τιμή 1, ο παραλήπτης του μηνύματος πρέπει να 
γνωρίζει ότι το μήνυμα αφορά πολλές εγγραφές (π.χ. ανανέωση εγγραφής για πολλές 
CoAs). Οι επιπλέον CoAs χρειάζονται και αυτές μια συγκεκριμένη επιλογή για να 
σταλούν, η οποία ονομάζεται επιλογή εναλλακτικής CoA (alternate CoA option) και 
ακολουθεί την BID επιλογή, όταν έχει τεθεί το B-flag. Με τον τρόπο αυτό μια διαδοχή 
από επιλογές BID και εναλλακτικής CoA επιτρέπουν την ταυτόχρονη μετάδοση 
πληροφοριών για πολλές εγγραφές. 

Το πεδίο προτεραιότητας κρίνεται αναγκαίο για το διαχωρισμό των εγγραφών μεταξύ 
τους, καθώς είναι λογικό κάθε διεπαφή, δίκτυο και σημείο πρόσβασης να έχουν 
διαφορετική βαρύτητα λόγω της ανομοιομορφίας του ετερογενούς περιβάλλοντος. Σε 
πρώτη φάση είχε προταθεί ο ορισμός μιας εγγραφής (συνδυασμού HoA / CoA) ως 
κύριας, έτσι ώστε να μπορεί ο CN να επικοινωνήσει αρχικά με τον MN, χωρίς να πρέπει 
να διαλέξει CoA εκείνη τη στιγμή. Όταν η κύρια εγγραφή δεν ήταν πλέον έγκυρη, μια 
νέα χαρακτηριζόταν ως κύρια. Η εξέλιξη προς την κατεύθυνση αυτή οδήγησε στη λύση 
απόδοσης προτεραιότητας σε κάθε εγγραφή μέσω του πεδίου αυτού, με βάση γενικά 
κριτήρια (τεχνολογίας, ισχύος σήματος, κτλ), έτσι ώστε να μπορεί να επιλεχθεί μια CoA 
για μια συγκεκριμένη υπηρεσία ακόμα και όταν απουσιάζει ο κατάλληλος μηχανισμός 
επιλογής. Η τιμή 0 στο πεδίο δηλώνει απουσία προτεραιότητας, ενώ όσο μεγαλύτερη 
είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερη και η προτεραιότητα. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η 
τιμή του πεδίου αυτού προστίθεται στα στοιχεία της εγγραφής που βρίσκονται στην 
αντίστοιχη λίστα εγγραφών. 

2.2.4. Οφέλη από τη χρήση του multihoming 

Όπως έχει επισημανθεί, κάθε διεπαφή ενός τερματικού έχει διαφορετική απόδοση, 
εύρος ζώνης, κόστος, ακτίνα κάλυψης και αξιοπιστία, ανάλογα με την ασύρματη 
τεχνολογία. Παράλληλα, κάθε υπηρεσία έχει τις δικές της απαιτήσεις σε όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά, οπότε εξυπηρετείται διαφορετικά από κάθε διεπαφή, αλλά και από κάθε 
δίκτυο ανάλογα με τις δυνατότητές του και τις παρούσες συνθήκες. Έτσι, όταν ο χρήστης 
ενός ασύρματου τερματικού επιθυμεί περισσότερες από μία υπηρεσίες και πρέπει να 
χρησιμοποιήσει μία διεπαφή για όλες, είναι λογικό κάποιες από αυτές να μην 
απολαμβάνουν την καλύτερη δυνατή μεταχείριση. Στο πρόβλημα αυτό το multihoming 
έρχεται να δώσει πολύ περισσότερους βαθμούς ελευθερίας και να προσφέρει μεγαλύτερο 
βαθμό εκμετάλλευσης του ασύρματου ετερογενούς περιβάλλοντος. Στη συνέχεια της 
ενότητας αυτής αναλύονται ποιοτικά τα οφέλη που προκύπτουν, όταν γίνεται χρήση του 
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multihoming σε έναν κινητό κόμβο. Η ανάλυση περιλαμβάνει όλες τις μορφές και τις 
δυνατότητες του multihoming, όπως αυτές παρουσιάζονται στα σχετικά κείμενα της 
IETF [18][22]. 

Ένα ετερογενές περιβάλλον έχει ως στόχο να προσφέρει μόνιμη και πανταχού 
παρούσα πρόσβαση στους χρήστες, με το ένα δίκτυο πολλές φορές να συμπληρώνει το 
άλλο σε σημεία με δυσκολίες κάλυψης, αλλά και με αλληλοκαλύψεις των ίδιων 
περιοχών. Το multihoming ενισχύει τη λειτουργία αυτή σε περιπτώσεις χρηστών με 
πολλές ταυτόχρονες υπηρεσίες. Η κατανομή των υπηρεσιών σε διεπαφές και δίκτυα, 
ανάλογα με το βαθμό εξυπηρέτησης, προσδίδει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείρισή 
τους από την περίπτωση που μία διεπαφή προσφέρει τη σύνδεση. Για παράδειγμα, όταν 
ένα σημείο πρόσβασης καταλληλότερο για μια υπηρεσία γίνεται ορατό από το τερματικό, 
δίνεται η δυνατότητα στην παραπομπή της σε αυτό, χωρίς να είναι αναγκαία η μεταφορά 
και των υπολοίπων υπηρεσιών. Το ίδιο συμβαίνει και όταν μια διεπαφή του τερματικού 
καθίσταται ενεργή και συνίσταται περισσότερο για κάποια(ες) υπηρεσίες. Ακόμη, μια 
αλλαγή διεπαφής σε μια υπηρεσία μπορεί να συμβεί για λόγους πολιτικής στη διαχείριση 
πόρων (π.χ. προσπάθεια υπερφορτωμένων σημείων πρόσβασης), αφού οι εναλλαγές 
συνθηκών στο ασύρματο περιβάλλον είναι συχνές. 

Μια άλλη λειτουργία ενός ετερογενούς δικτύου που βελτιώνεται από το multihoming 
είναι η προσφορά εναλλακτικής λύσης σε περιπτώσεις αποτυχίας μιας σύνδεσης. Κατά 
τη διάρκεια εξυπηρέτησης μιας εφαρμογής, είναι πιθανό να συμβούν γεγονότα που να 
χειροτερέψουν ή να διακόψουν εντελώς τη σύνδεση. Τέτοια συμβάντα μπορεί να είναι 
σφάλματα / αποτυχίες λειτουργίας διεπαφών ή σημείων πρόσβασης, απομάκρυνση από 
την περιοχή κάλυψης του τρέχοντος σημείου πρόσβασης ή πλήρης απώλεια σήματος. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις το ετερογενές δίκτυο έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει 
“κάθετη” διαπομπή της υπηρεσίας σε άλλης τεχνολογίας σημείο πρόσβασης, ώστε να 
συνεχιστεί η εξυπηρέτηση του χρήστη. Η συμβολή του multihoming είναι ότι 
ελαχιστοποιεί τον αριθμό των υπηρεσιών που πρέπει να υποστούν διαπομπή (αφού δεν 
θα είναι όλες στην ίδια διεπαφή). Παράλληλα, μειώνει και το χρόνο εκτέλεσης της 
διαπομπής, καθώς έχει προηγηθεί η σύνδεση με το νέο σημείο πρόσβασης (υπάρχει ήδη 
η CoA) και δε χρειάζεται χρονοβόρα σηματοδοσία σε μια χρονική στιγμή, που όλα 
πρέπει να γίνουν με τη λιγότερη δυνατή καθυστέρηση. 

Η ταυτόχρονη χρήση πολλών διεπαφών σε μία τερματική συσκευή επιτρέπει μια 
ευέλικτη διαχείριση του φορτίου κίνησης προς αυτήν. Με άλλα λόγια, μπορεί να 
επιτευχθεί διαχωρισμός των διαφόρων ροών πληροφορίας από διαφορετικές διαδρομές 
στο δίκτυο, ανάλογα και με τους πόρους της εκάστοτε εναλλακτικής. Η τακτική αυτή, 
που ονομάζεται εξισορρόπηση κίνησης (load balancing) ενός τερματικού, δεν είναι 
απαραίτητο να αφορά ανεξάρτητες ροές πληροφορίας. Μπορεί να γίνει και για την ίδια 
ροή / υπηρεσία, όταν αυτή είναι διαθέσιμη σε πολλά αθροιζόμενα επίπεδα ποιότητας 
(π.χ. κλιμακωτή κωδικοποίηση video [23]). Με τον τρόπο αυτό, το multihoming 
επιτρέπει στην περίπτωση αυτή τον καταμερισμό της κίνησης (load sharing) μέσω 
πολλών διεπαφών. Για να γίνει, βέβαια, εφικτός ένας τέτοιος μηχανισμός, πρέπει το 
τερματικό να είναι σε θέση να συνθέσει τη συνολική πληροφορία, η οποία όμως 
καταφθάνει σε αυτό από περισσότερες της μιας πηγές (διαδρομές) με διαφορετικό εύρος 
ζώνης και καθυστέρηση. Η επίλυση αυτών των θεμάτων έχει αποτελέσει αντικείμενο 
σχετικής έρευνας [24] και προσφέρει στην ουσία αύξηση του ρυθμού μετάδοσης της 
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εφαρμογής, σε επίπεδα που να πλησιάζουν το άθροισμα των επιμέρους ρυθμών κάθε 
σύνδεσης. 

Τέλος, ένα άλλο όφελος που απορρέει από το multihoming είναι η δυνατότητα 
επιλογής δικτύου πρόσβασης ανά υπηρεσία και όχι για το σύνολο των υπηρεσιών, όπως 
συμβαίνει μέχρι τώρα σε ένα ετερογενές δίκτυο. Η επιλογή γίνεται αφενός προς το 
συμφέρον του / των παρόχων, που είναι και αντικείμενο της παρούσας διατριβής και 
αφετέρου με βάση τις επιθυμίες και το προφίλ του χρήστη (π.χ. προτιμήσεις ανάλογα με 
την εφαρμογή, το χώρο που βρίσκεται, την ώρα της ημέρας, κτλ) [25]. 
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3.1. Παρουσίαση των ασύρματων τεχνολογιών 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 
τεχνολογιών, που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της διατριβής, δηλαδή των UMTS, 
WLAN και DVB-T. Πιο συγκεκριμένα, απεικονίζεται η αρχιτεκτονική τους με τις κύριες 
λειτουργικές οντότητες, ενώ αναφέρονται οι ρυθμοί μετάδοσης, οι τύποι υπηρεσιών που 
υποστηρίζονται, οι τεχνικές διαχείρισης πόρων καθώς και οι δυνατότητες ραδιοκάλυψης. 

3.1.1. Η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του UMTS 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 1, το UMTS αποτελεί την εξέλιξη των 
κυψελωτών συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών προς την κατεύθυνση της παροχής 
περισσότερων εφαρμογών και υπηρεσιών στο χρήστη, με μεγαλύτερους ρυθμούς 
μετάδοσης. Οι απαιτήσεις αυτές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν 
συστήματα GSM με πολλές ανομοιομορφίες μεταξύ τους, οδήγησαν στην ανάγκη για μια 
ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων κινητής τηλεφωνίας. Στόχος είναι η παραγωγή 
γενικών και ενοποιημένων τεχνικών προδιαγραφών, που θα επιτρέπουν την πλήρη 
συμβατότητα των μελλοντικών κυψελωτών συστημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με 
τα υπόλοιπα ασύρματα δίκτυα. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς των μεγαλύτερων 
συστημάτων κινητών επικοινωνιών στον κόσμο, μεταξύ αυτών και ο ευρωπαϊκός ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute) [1], συνεργάστηκαν και ίδρυσαν το 
Δεκέμβρη του 1998 τον οργανισμό προτυποποίησης όλων των σχετικών με το UMTS 
προτύπων, τον 3GPP (3rd Generation Partnership Project) [2]. 

Ο οργανισμός 3GPP έχει επιλέξει ως βασική τεχνολογία ασύρματης πρόσβασης την 
πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης κώδικα CDMA (Code Division Multiple Access) [3], που 
είναι εντελώς διαφορετική από αυτήν του GSM. Η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει υιοθετήσει 
ως 3G ασύρματο πρότυπο μια εξέλιξη του CDMA, την ευρείας ζώνης πολλαπλή 
πρόσβαση διαίρεσης κώδικα WCDMA (Wideband CDMA) [4]. Η αλλαγή αυτή στην 
τεχνολογία επιφέρει και αναπόφευκτες αλλαγές στο τμήμα του δικτύου που βρίσκεται 
προς το χρήστη, δηλαδή το τμήμα ασύρματης πρόσβασης. Αντίθετα, το δίκτυο κορμού 
παραμένει με ελάχιστες μεταβολές σε σχέση με το GSM και το GPRS. Αυτό είναι 
απολύτως λογικό, αφού αφενός πρέπει να υπάρχει συμβατότητα προς πίσω και αφετέρου 
τα δυο δίκτυα θα πρέπει να συνυπάρχουν για κάποιο διάστημα πριν την οριστική, πλην 
όμως σταδιακή, επικράτηση του UMTS. 

Το σχήμα 3.1 απεικονίζει την αρχιτεκτονική ενός συστήματος UMTS, όπως αυτή 
ορίζεται στις προδιαγραφές του 3GPP [5]. Είναι ευδιάκριτος ο διαχωρισμός στους τρεις 
βασικούς τομείς και συγκεκριμένα, το δίκτυο κορμού CN (Core Network), το επίγειο 
δίκτυο ασύρματης πρόσβασης UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) και 
τον εξοπλισμό του χρήστη UE (User Equipment). Κάθε τομέας περιέχει μονάδες για την 
εκτέλεση των λειτουργιών του, οι οποίες αλληλεπιδρούν, τόσο εντός του τομέα όσο και 
με μονάδες άλλου τομέα. Οι διεπαφές αλληλεπίδρασης (ορισμένες διακρίνονται και στο 
σχήμα) είναι όλες πλήρως καθορισμένες και περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές 
της σειράς 23 του 3GPP. 
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16)Σχήμα 3.1: Αρχιτεκτονική του συστήματος UMTS... 

Οι τομείς της αρχιτεκτονικής αναλύονται επίσης με πολλή λεπτομέρεια, τόσο στις 
τεχνικές προδιαγραφές του 3GPP [6] όσο και σε σχετικά βιβλία [7]. Στη συνέχεια 
παρατίθενται απλά οι βασικές οντότητες και λειτουργίες κάθε τομέα: 

 UE: Ο εξοπλισμός του χρήστη περιλαμβάνει αφενός την τερματική συσκευή MT 
(Mobile Terminal) και αφετέρου την κάρτα USIM (UMTS Subscriber Identity 
Module). Η τερματική συσκευή περιλαμβάνει το υλικό και το λογισμικό του 
τερματικού, που το καθιστούν ικανό να επικοινωνήσει με το δίκτυο αλλά και με το 
χρήστη. Η USIM περιλαμβάνει τα δεδομένα που αφορούν το χρήστη, όπως στοιχεία 
εγγεγραμμένων υπηρεσιών, προφίλ, κτλ. 

 UTRAN: Το τμήμα ασύρματης πρόσβασης παρουσιάζει, όπως προαναφέρθηκε, τις 
μεγαλύτερες μεταβολές σε σχέση με τα GSM / GPRS, κάτι που είναι λογικό, αν 
αναλογιστεί κανείς ότι έχει αλλάξει πλήρως η τεχνολογία πρόσβασης. Το UTRAN 
αποτελείται από τις κεραίες εξυπηρέτησης των UE των χρηστών, οι οποίες στο 
UMTS ονομάζονται Node Bs, και από τους ελεγκτές ραδιοδικτύου RNCs (Radio 
Network Controllers). Ένας RNC έχει υπό τον έλεγχό του μερικά Node Bs, ενώ 
εποικοινωνεί απευθείας και με άλλους RNCs. Ο βασικός σκοπός του UTRAN είναι 
να παρέχει τη ραδιοκάλυψη στους χρήστες, με όλες τις λειτουργίες που αυτή 
συνεπάγεται, καθώς και τη συνολική διαχείριση των ασύρματων πόρων στις κυψέλες 
εξυπηρέτησης. 

 CN: Το δίκτυο κορμού ενός δικτύου UMTS είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση των 
κλήσεων και των υπόλοιπων υπηρεσιών, είτε εντός του συστήματος είτε από / προς 
άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας και το διαδίκτυο. Είναι βασισμένο στο 
σχεδιασμό που έγινε, τόσο για το GSM όσο και για το GPRS, τα οποία και 
συνδυάζει. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ο διαχωρισμός της κίνησης σε μεταγωγή 
κυκλώματος CS (Circuit Switched) και σε μεταγωγή πακέτου PS (Packet Switched). 
Το τμήμα CS αφορά τις κλήσεις και γενικότερα τις κλασικές υπηρεσίες του GSM και 
περιλαμβάνει τα κέντρα μεταγωγής κινητών επικοινωνιών MSCs (Mobile Switching 
Center) και GMSCs (Gateway MSC). Περιέχει επίσης και βάσεις δεδομένων για την 
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αποθήκευση μόνιμης αλλά και δυναμικής πληροφορίας ανά συνδρομητή. Στο σχήμα 
διακρίνονται 2 βάσεις, ο καταχωρητής θέσης οικείων HLR (Home Location Register) 
και ο καταχωρητής θέσης επισκεπτών VLR (Visitors Location Register), οι οποίοι 
περιέχουν σχεδόν τα ίδια δεδομένα, αλλά ο πρώτος αφορά συνδρομητές που 
βρίσκονται στο οικείο τους δίκτυο, ενώ ο δεύτερος τους χρήστες που επισκέπτονται 
δίκτυο στο οποίο δεν είναι εγγεγραμμένοι. Οι δύο καταχωρητές επικοινωνούν και 
αλληλοενημερώνονται για το προφίλ και την κατάσταση του συνδρομητή. Όσον 
αφορά το τμήμα PS, αυτό σχετίζεται με τις κλασικές υπηρεσίες διαδικτύου και 
περιλαμβάνει τις μονάδες ενός GPRS CN, δηλαδή τους κόμβους υποστήριξης SGSN 
(Serving GPRS Support Node) και GGSN (Gateway GPRS Support Node).  

 

Στις τελευταίες ανανεώσεις των προτύπων ορίζονται στο δίκτυο κορμού και οντότητες 
με broadcast και multicast λειτουργίες, όπως to BM-SC (Broadcast / Multicast Service 
Center), ενώ εισάγονται και μηχανισμοί για πλήρη συμβατότητα και σύγκλιση με το 
διαδίκτυο, όπως το IMS (IP Multimedia Subsystem). Με το IMS δίνεται η δυνατότητα σε 
ένα τερματικό UMTS να αποκτήσει σύνδεση σε IP επίπεδο και να μπορεί έτσι να 
δημιουργήσει διομότιμες συνδέσεις (peer to peer connections). Περισσότερες 
λεπτομέρειες για όλα αυτά υπάρχουν στη σχετική βιβλιογραφία [7]. 

Οι ρυθμοί μετάδοσης του UMTS είναι μεγαλύτεροι από αυτούς του GPRS, χωρίς 
όμως να είναι ικανοποιητικοί για ευρυζωνικές πολυμεσικές εφαρμογές. Ένα Node B έχει 
τη δυνατότητα να προσφέρει συνολικό ρυθμό μετάδοσης μέχρι 384 Kbps σε αστικές 
περιοχές και εξωτερικούς χώρους, ενώ σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς μικρής 
εμβέλειας μπορεί να αγγίξει τα 2 Mbps. Οι ρυθμοί αυτοί αφορούν τη ζεύξη από την 
κεραία προς το τερματικό ή αλλιώς ζεύξη καθόδου (downlink). Προς την άλλη 
κατεύθυνση (ζεύξη ανόδου, uplink) οι δυνατότητες είναι πιο περιορισμένες. Οι 
τελευταίες εξελίξεις έχουν φέρει στο προσκήνιο ορισμένες τεχνικές για αύξηση της 
χωρητικότητας ενός Node B. Πρόκειται για τις HSDPA (High Speed Downlink Packet 
Access) και HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), οι οποίες προβλέπεται να 
επιφέρουν ρυθμούς μετάδοσης 14.4 Mbps και 5.8 Mbps σε downlink και uplink 
αντίστοιχα [8]. 

Τα δίκτυα UMTS παρέχουν μια ελάχιστη εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας, ανάλογα με 
το είδος της εφαρμογής που έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης. Έτσι, ορίζονται διάφορα 
επίπεδα QoS, τα οποία αντιστοιχίζονται σε 4 κατηγορίες κίνησης που προβλέπει το 
UMTS και συγκεκριμένα: 

 Κατηγορία Συζήτησης (Conversational Class): Αφορά υπηρεσίες φωνής, βιντεο-
κλήσης, τηλεδιάσκεψης κτλ. 

 Κατηγορία Ροής (Streaming Class): Αφορά πολυμεσικές υπηρεσίες, ροή δεδομένων 
εικόνας και ήχου κτλ. 

 Κατηγορία Διάδρασης (Interactive Class): Περιλαμβάνει υπηρεσίες πλοήγησης στο 
διαδίκτυο, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων κτλ. 

 Κατηγορία Φόντου (Background Class): Περιλαμβάνει υπηρεσίες μεταφοράς 
αρχείων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ. 
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Οι δυνατότητες ραδιοκάλυψης του UMTS είναι, όπως και στο GSM, σε βαθμό που να 
προσεγγίζει το 100% της επιφάνειας μιας χώρας. Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι ένας 
χρήστης απολαμβάνει τους ρυθμούς μετάδοσης που προαναφέρθηκαν σε οποιοδήποτε 
σημείο. Οι περιοχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων έχουν μικρή πυκνότητα 
κεραιών και κατ’ επέκταση μεγάλες αποστάσεις τερματικού και Node B. Το γεγονός 
αυτό θέτει περιορισμούς στη μετάδοση, λόγω των κακών συνθηκών διάδοσης. Το πλήρες 
σετ των χαρακτηριστικών του UMTS είναι εφικτό μόνο σε αστικές περιοχές και μάλιστα 
με μικρές αποστάσεις κάλυψης (μερικών εκατοντάδων ή και δεκάδων μέτρων). Όσον 
αφορά τη συγκεκριμένη διατριβή, θα θεωρηθεί UMTS σε αστική περιοχή, αφού η 
επιλογή πρόσβασης έχει ιδιαίτερη σημασία σε υψηλής συγκέντρωσης σημεία (hotspots). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί μια σειρά από τεχνικές που προβλέπει το UMTS για την 
όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των πόρων του συστήματος. Τέτοιες είναι ο έλεγχος 
ισχύος (power control), ο έλεγχος διαπομπών (handover control) και ο έλεγχος 
συμφόρησης (congestion control), ο οποίος διαχωρίζεται στον έλεγχο αποδοχής κλήσης 
(call admission control), στον έλεγχο φορτίου (load control) και στην χρονο-
δρομολόγηση πακέτων (packet scheduling). Ο έλεγχος ισχύος πραγματοποιείται τόσο 
στο UE όσο και στα Node Bs και RNCs, ο έλεγχος φορτίου στα Node Bs και RNCs, ενώ 
όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες υλοποιούνται εντός των RNCs. Αναλυτικότερη 
παρουσίαση και μελέτη αυτών των τεχνικών υπάρχει σε σχετικές εργασίες [9]. 

3.1.2. Η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του WLAN 

Τα δίκτυα WLAN αποτελούν τα πιο απλής μορφής ασύρματα δίκτυα, υψηλού βαθμού 
συμβατότητας με όλα σχεδόν τα υπόλοιπα και ειδικά με το διαδίκτυο και είναι στην 
ουσία μια εύκολα υλοποιήσιμη λύση για ασύρματη πρόσβαση στο internet. Ο 
οργανισμός ανάπτυξης της οικογένειας των WLAN προτύπων (802.11), IEEE [10], έχει 
βασιστεί στα αντίστοιχα πρότυπα σταθερών τοπικών δικτύων (Ethernet, 802.3), ενώ 
παράλληλα έχει αφήσει πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η 
λειτουργία σε συχνότητες χωρίς άδεια, η ανάπτυξη πολλών παραλλαγών, καθώς και η 
παραγωγή πολλών εμπορικών προϊόντων, ενώ δεν καθορίζεται ο τρόπος υλοποίησης του 
δικτύου κορμού. Έτσι, ο σχεδιαστής ενός WLAN δικτύου μπορεί να προσαρμόσει 
πολλές παραμέτρους στις ιδιαιτερότητες του χώρου που θέλει να καλύψει, χωρίς 
μεγάλους περιορισμούς και δυσκολίες. 

Ο οργανισμός IEEE έχει καθορίσει μια σειρά προτύπων της οικογένειας 802.11, 
ανάλογα με τη συχνότητα, τα χαρακτηριστικά του στρώματος ζεύξης (τεχνικές 
διαμόρφωσης, ρυθμοί μετάδοσης, κτλ), καθώς και ορισμένους παράγοντες όπως η 
ασφάλεια και η παροχή QoS [10]. 

 802.11a: Χρησιμοποιεί συχνότητες της τάξης των 5 GHz και επιτυγχάνει ρυθμούς 
από 6 μέχρι 54 Mbps. 

 802.11b: Λειτουργεί στα 2.4 GHz και προσφέρει από 1 μέχρι 11 Mbps. 

 802.11e: Παρέχει εγγυήσεις για ποιότητα υπηρεσίας. 

 802.11f: Προσφέρει κινητικότητα σταθμών εντός ενός IP δικτύου (Intra-Network 
Handover). 

 802.11g: Επεκτείνει το 802.11b, ώστε να επιτυγχάνει ρυθμούς έως 54 Mbps. 
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 802.11i: Είναι το πρότυπο που μελετά θέματα ασφάλειας στα WLANs. 

 802.11h: Επεκτείνει το 802.11a, ώστε να παρέχει καλύτερο έλεγχο συγκρούσεων. 

 

Στο σχήμα 3.2 απεικονίζεται μια γενική μορφή ενός δικτύου WLAN. Είναι προφανής 
η απλουστευμένη δομή του σε σχέση με το UMTS. Η τερματική συσκευή είναι ένα PDA 
ή ένας φορητός υπολογιστής εφοδιασμένος με την κατάλληλη διεπαφή, που δεν είναι 
τίποτε παραπάνω από μια κάρτα WLAN. Οι κεραίες είναι απλής μορφής και η ονομασία 
τους δε διαφέρει από το γενικότερο όρο, δηλαδή σημείο πρόσβασης AP (Access Point). 
Δεν ορίζεται η τοποθέτηση μονάδας διαχείρισης μιας ομάδας από APs (όπως το RNC), 
καθώς ο αριθμός τους είναι συνήθως μικρός και οι λειτουργίες τους λιγότερες σε σχέση 
με τα Node Bs. Το ρόλο αυτό μπορεί να παίξει ένας υπολογιστής ή εξυπηρετητής 
(server) στο δίκτυο κορμού, το οποίο είναι ένα οποιοδήποτε σταθερό δίκτυο (συνήθως 
Ethernet). Όπως φαίνεται και από το σχήμα, η δομή του δικτύου κορμού περιλαμβάνει 
κλασικές μονάδες, όπως η πύλη εξόδου (gateway) για διασύνδεση με τα υπόλοιπα δίκτυα 
και εξυπηρετητές για διάφορες λειτουργίες, όπως DNS (Domain Name Service) [11], 
DHCP, Mobile IP, κτλ. 

Gateway

Server

Access 
Point

 
17)Σχήμα 3.2: Αρχιτεκτονική του δικτύου WLAN... 

Εκτός από την κλασική δομή του WLAN (η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη διατριβή), 
όπου όλες οι μονάδες συνδέονται σε ένα σταθερό τοπικό δίκτυο, υπάρχουν και άλλοι 
τρόποι λειτουργίας. Ένας από αυτούς αφορά ασύρματη διασύνδεση των APs μεταξύ 
τους, δηλαδή έλλειψη σταθερής δικτυακής υποδομής. Προχωρώντας σε περισσότερο 
απλές λύσεις, είναι δυνατόν να απουσιάζει εντελώς η δικτυακή υποδομή, δηλαδή ακόμη 
και τα APs. Στην τελευταία περίπτωση τα τερματικά επικοινωνούν απευθείας το ένα με 
το άλλο, αφού το πρωτόκολλο υποστηρίζει μια τέτοια κατάσταση (ad hoc) [12]. 

Εξαιτίας της υλοποίησης σε συχνότητες χωρίς άδεια χρήσης, ένα δίκτυο WLAN 
μπορεί να ανήκει σε οποιονδήποτε πάροχο δικτύου και υπηρεσιών, ακόμη και σε ιδιώτη. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη WLAN εφαρμογών σε περιοχές με αυξημένη 
κίνηση (αεροδρόμια, μεγάλα κτίρια, καφετέριες, κτλ), τόσο από διάφορες εταιρίες ή 
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δήμους προς δικό τους όφελος, όσο και από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για ενίσχυση 
της εξυπηρέτησης σε σημεία υψηλού φορτίου. Έτσι, διακρίνονται δύο περιπτώσεις 
αρχιτεκτονικής WLAN, η αρχιτεκτονική στενής σύζευξης (tight coupling), όπου η πύλη 
εξόδου του WLAN συνδέεται στο δίκτυο κορμού ενός συστήματος UMTS, και η 
αρχιτεκτονική χαλαρής σύζευξης (loose coupling), όπου η πύλη εξόδου συνδέεται 
απευθείας στο διαδίκτυο. Στη συγκεκριμένη διατριβή θα θεωρηθούν και οι δύο μορφές. 

Η ακτίνα κάλυψης ενός WLAN δικτύου μπορεί θεωρητικά να εκτείνεται έως κάποια 
χιλιόμετρα, πρακτικά όμως δεν ξεπερνά μερικές εκατοντάδες μέτρα. Ειδικά σε 
περιπτώσεις ανάπτυξης εντός κτιρίων (που είναι και οι πιο πιθανές) η ακτίνα κάλυψης 
περιορίζεται σε μερικές δεκάδες μέτρα. Για να μην υπάρχει παρεμβολή από το ένα AP 
στο άλλο, το φάσμα συχνοτήτων διαιρείται σε επιμέρους κανάλια (11 στον αριθμό), η 
κατανομή των οποίων στα APs γίνεται με λογική ανάλογη της αναχρησιμοποίησης 
συχνότητας στο GSM. 

Οι ρυθμοί μετάδοσης εξαρτώνται από το συγκεκριμένο τύπο του πρωτοκόλλου αλλά 
και από την ισχύ του σήματος στο τερματικό. Ανάλογα με την ποιότητα της σύνδεσης, 
επιλέγεται και η κατάλληλη τεχνική διαμόρφωσης, έτσι ώστε ο ρυθμός να 
προσαρμόζεται στον εκάστοτε αριθμό λαθών διάδοσης. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται 
προσαρμογή ζεύξης (link adaptation). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από 
ελάχιστες εξαιρέσεις, τα WLAN δίκτυα δεν έχουν μηχανισμούς παροχής QoS, με 
αποτέλεσμα οι χρήστες να οδηγούνται σε πολύ μικρούς ρυθμούς σε περιπτώσεις 
συμφόρησης. Με άλλα λόγια, ένα δίκτυο WLAN δεν περιορίζει τον αριθμό των χρηστών 
που εισέρχονται σε αυτό και κατανέμει τους πόρους του ανάλογα με αυτούς. Ο τρόπος 
αυτός λειτουργίας αναφέρεται ως best effort και συναντάται πολύ συχνά και στο 
διαδίκτυο. 

Οι υπηρεσίες που υποστηρίζει το WLAN είναι όλες οι υπηρεσίες μεταγωγής πακέτου, 
όπως και στο internet. Έτσι, ένας χρήστης WLAN μπορεί να απολαύσει από πολυμεσικές 
εφαρμογές, ροή δεδομένων εικόνας και ήχου, τηλεδιάσκεψη, μέχρι και υπηρεσίες 
πλοήγησης στο διαδίκτυο, παραλαβής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μεταφοράς 
αρχείων. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι και στο WLAN υπάρχουν μηχανισμοί για διαχείριση 
των πόρων του δικτύου, με πιο γνωστές τον έλεγχο ισχύος (power control) και τη 
δυναμική ανακατανομή συχνοτήτων (dynamic frequency selection). Λεπτομέρειες γι’ 
αυτές τις τεχνικές μπορούν να αναζητηθούν σε σχετικές εργασίες [13]. 

3.1.3. Η αρχιτεκτονική και τα χαρακτηριστικά του DVB-T 

Τα δίκτυα DVB-T αποτελούν την επίγεια μορφή της γενικότερης ομάδας των 
προτύπων ψηφιακής βιντεοεκπομπής DVB [14]. Τα πρότυπα αυτά καθορίζονται από την 
αντίστοιχη επιτροπή, που ιδρύθηκε το 1993 με στόχο την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής 
εκπομπής και στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων (όπως και στο UMTS) και ο 
οργανισμός ETSI. Οι προδιαγραφές της επιτροπής ρυθμίζουν όλα τα θέματα μετάδοσης, 
πολυπλεξίας του περιεχομένου, ήχου, υπηρεσιών κτλ. 

Ενώ αρχικά τα συστήματα DVB είχαν σχεδιαστεί πάνω στις αρχές της ψηφιακής 
τηλεόρασης, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την εκπομπή σχετικών υπηρεσιών (μορφή 
broadcasting), στη συνέχεια αναζητήθηκαν μέθοδοι και για τη μεταφορά δεδομένων IP, 
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τόσο σε ομάδες χρηστών (multicast) όσο και σε μεμονωμένους χρήστες (unicast). Έτσι, η 
αρχιτεκτονική ενός δικτύου DVB-T που υποστηρίζει και εφαρμογές διαδικτύου έχει την 
ακόλουθη μορφή (σχήμα 3.3). 

DVB-T 
Access 
Point

IP GatewayServer

IP / DVB-T 
Multiplexer

DVB-T 
Modulator

 

18)Σχήμα 3.3: Αρχιτεκτονική του δικτύου DVB-T... 

Η πύλη εξόδου (IP Gateway) παρέχει τη σύνδεση με το internet και μεταφέρει την IP 
κίνηση προς το τμήμα ασύρματης πρόσβασης του DVB-T. Η IP κίνηση πολυπλέκεται με 
την κλασική DVB κίνηση (τηλεοπτικές υπηρεσίες) στον πολυπλέκτη IP / DVB-T 
Multiplexer, που τροφοδοτεί το διαμορφωτή DVB-T Modulator, ο οποίος με τη σειρά 
του διοχετεύει τα δεδομένα στην DVB-T κεραία (σημείο πρόσβασης) προς μετάδοση. 
Όπως και στην περίπτωση του WLAN, εντός του υποδικτύου βρίσκονται και 
εξυπηρετητές (servers) για κλασικές δικτυακές εφαρμογές, όπως DHCP, Mobile IP, κτλ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας ενός δικτύου DVB-T μπορούν να 
αναζητηθούν στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές [14]. 

Οι δυνατότητες ραδιοκάλυψης ενός συστήματος DVB-T είναι πολύ μεγάλες, 
συγκριτικά με το WLAN και ακόμα και με το UMTS, καθώς η εμβέλεια ενός σημείου 
πρόσβασης είναι της τάξης μερικών χιλιομέτρων. Έτσι, για την κάλυψη μιας μεγάλης 
πόλης αρκούν λίγες κεραίες DVB-T, οι συχνότητες των οποίων ακολουθούν δυο 
εναλλακτικές. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τα δίκτυα μονής συχνότητας SFNs (Single 
Frequency Networks), όπου όλες οι κεραίες του συστήματος εκπέμπουν ακριβώς τα ίδια 
δεδομένα, στην ίδια συχνότητα και την ίδια στιγμή. Από την άλλη, υπάρχουν τα δίκτυα 
πολλαπλών συχνοτήτων MFNs (Multiple Frequency Networks), όπου εμφανίζεται η 
αναχρησιμοποίηση συχνοτήτων με τη λογική του GSM. Τα δίκτυα SFN αποσκοπούν 
στην κάλυψη μεγάλων γεωγραφικών περιοχών, ενώ τα δίκτυα MFN στην καλύτερη 
κατανομή του διαθέσιμου εύρους ζώνης. 

Οι ρυθμοί μετάδοσης που προσφέρει ένα σημείο πρόσβασης DVB-T ποικίλλουν 
ανάλογα με τη μέθοδο διαμόρφωσης που χρησιμοποιείται, την κωδικοποίηση καθώς και 
άλλες παραμέτρους λειτουργίας. Πάντως σε κάθε περίπτωση οι ρυθμοί είναι αρκετά 
μεγάλοι και εκτείνονται από 5 μέχρι 31 Mbps για τη ζεύξη καθόδου (downlink). 
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Όσον αφορά τη μεταφορά της IP κίνησης μέσα από DVB-T δίκτυα, πρέπει να τονιστεί 
ότι δεν είναι απλή διαδικασία και απαιτεί αρκετές προσαρμογές. Η αιτία έγκειται στη 
μονόδρομη φύση του DVB, όπως αυτό αρχικά σχεδιάστηκε. Το γεγονός ότι βασίστηκε 
στη λογική της τηλεόρασης, αναγκαστικά του έδωσε μια ανομοιομορφία ανάμεσα στις 
ζεύξεις ανόδου και καθόδου (uplink, downlink), με τη ζεύξη ανόδου να είναι πολύ 
ασθενής. Οι πρώτες προσπάθειες για ενίσχυση της ζεύξης ανόδου πραγματοποιήθηκαν 
σε συνεργασία με άλλα δίκτυα (σταθερά ή ασύρματα). Έτσι, το τερματικό επικοινωνούσε 
με δίκτυο UMTS ή WLAN, δηλαδή χρησιμοποιούσε ένα κανάλι αυτών ως κανάλι 
επιστροφής (return channel). Επειδή όμως αυτή η προσέγγιση αφενός δημιουργεί 
εξάρτηση από άλλους παρόχους δικτύων και αφετέρου δε δίνει πλήρη λύση στο 
πρόβλημα, η επιτροπή προτύπων του DVB επιχειρεί τον ανασχεδιασμό του δικτύου με 
στόχο τη μετατροπή του σε μερικώς αμφίδρομο (η ζεύξη καθόδου θα παραμένει πιο 
ισχυρή).  

Στα πλαίσια της διατριβής θα θεωρηθεί ότι το DVB-T εξυπηρετεί IP εφαρμογές μιας 
κατεύθυνσης (π.χ. ροή δεδομένων ήχου και εικόνας) και όχι υπηρεσίες που απαιτούν 
αλληλεπίδραση (π.χ. βιντεο-κλήση και τηλεδιάσκεψη). Επίσης, θα υποτεθεί η χρήση μιας 
μόνο κεραίας, καθώς τα σενάρια που θα μελετηθούν αφορούν την αντιμετώπιση 
καταστάσεων υψηλής ζήτησης σε μικρές γεωγραφικές περιοχές, που καλύπτονται από 
ένα σημείο πρόσβασης DVB-T. Άλλωστε η χρήση του στα πλαίσια ενός συστήματος 
διαχείρισης σχετίζεται, κυρίως, με την αποσυμφόρηση δικτύων WLAN και UMTS, 
αποδεχόμενο μέρους της συνολικής κίνησης. 

Τέλος, όπως και στα άλλα δίκτυα, έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι για τη 
βελτίωση της λειτουργίας ενός δικτύου DVB-T και την ορθότερη διαχείριση των πόρων. 
Τέτοιες τεχνικές [15] αφορούν την επιλογή συχνοτήτων, τη ρύθμιση της ισχύος 
εκπομπής, καθώς και την επιλογή της κατάλληλης διαμόρφωσης. 

3.2. Μοντέλο διαχείρισης 

3.2.1. Γενική αρχιτεκτονική 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η γενική αρχιτεκτονική των δικτύων που θα 
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια της διατριβής. Το σχήμα 3.4 δίνει μια απλή προσέγγιση της 
συνολικής εικόνας του δικτύου, με τα υποδίκτυα κάθε τεχνολογίας να έχουν τη μορφή 
που φαίνεται στις προηγούμενες παραγράφους. Το σχήμα δε δίνει πλήρη περιγραφή της 
γεωγραφικής πραγματικότητας, καθώς οι δυνατότητες κάλυψης των διαφόρων 
τεχνολογιών είναι ανόμοιες, ενώ δεν αποκλείεται και η ύπαρξη περισσότερων 
υποδικτύων (WLAN ή και UMTS). Παρολαυτά, εμφανίζει τα απολύτως απαραίτητα 
στοιχεία, στα οποία θα ενσωματωθούν όλες οι λειτουργίες διαχείρισης της σύνθετης 
δικτυακής δομής. Έτσι, διακρίνονται οι τερματικές συσκευές (terminals) που είναι 
εφοδιασμένες με το κατάλληλο υλικό και λογισμικό, τα σημεία πρόσβασης με το 
γενικευμένο όρο AP (Access Point), καθώς και οι πύλες εξόδου (gateways) κάθε 
υποδικτύου, οι οποίες αναλαμβάνουν και το μεγαλύτερο βάρος διαχείρισης όπως θα 
φανεί στη συνέχεια. Η επικοινωνία των δικτύων πραγματοποιείται μέσω του δικτύου 
κορμού (backbone), δηλαδή ενός IP δικτύου (internet), εκτός από ορισμένες περιπτώσεις 
στενής σύζευξης που συναντώνται στο WLAN. 
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19)Σχήμα 3.4: Γενική αρχιτεκτονική... 

Είναι προφανής η κατανεμημένη λογική διαχείρισης, αφού απουσιάζει μια κεντρική 
οντότητα που θα ελέγχει από κοινού όλα τα δίκτυα. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε για 
να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένη μορφή του όλου συστήματος με απουσία 
επιπλέον μονάδων, αλλά και για να διατηρηθούν οι ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες κάθε 
δικτύου. Μια συγκεντρωτικής λογικής υποδομή καθιστά το σύστημα πιο “βαρύ”, ειδικά 
όταν εμπλέκονται πολλά δίκτυα, ενώ τίθενται και ερωτήματα για το πού θα 
τοποθετηθούν οι κεντρικές μονάδες διαχείρισης σε πιθανές περιπτώσεις μεγάλης 
γεωγραφικής διασποράς. 

3.2.2. Μοντέλο λειτουργίας - λεπτομέρειες και παραδοχές 

Όπως έχει τονιστεί στο κεφάλαιο 1, σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη των 
διαδικασιών επιλογής πρόσβασης και διαχείρισης κινητικότητας ενός τερματικού / 
χρήστη στη σύνθετη ασύρματη υποδομή. Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρει 
λεπτομέρειες για τον τρόπο ενσωμάτωσης αυτών των λειτουργιών στο ετερογενές 
περιβάλλον, στα πλαίσια της διατριβής. 

Η επιθυμία ενός χρήστη του συστήματος να εκκινήσει νέες υπηρεσίες ή να βελτιώσει 
ήδη τρέχουσες δεν είναι απλή διαδικασία, καθώς υπάρχουν πολλές εναλλακτικές με 
διαφορετικό αντίκτυπο, τόσο για τον ίδιο (ποιότητα υπηρεσίας) όσο και για το δίκτυο 
(κατανάλωση πόρων). Έτσι, η επιλογή του κατάλληλου σημείου πρόσβασης είναι μια 
σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συλλογή αρκετών πληροφοριών. Η μεταφορά και η 
επεξεργασία αυτών των δεδομένων για την εξαγωγή της τελικής απόφασης αναλύονται 
στα επόμενα κεφάλαια. 

Η διαδικασία επιλογής (ή αλλαγής) πρόσβασης απαιτεί την αποστολή σχετικής 
αίτησης από το κινητό τερματικό προς την πύλη εξόδου ενός υποδικτύου του 
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συστήματος. Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δεδομένα που αφορούν το 
τερματικό. Παράλληλα, η πύλη εξόδου συλλέγει και πληροφορίες από τα άλλα δίκτυα 
και εκτελώντας κατάλληλο αλγόριθμο, ενημερώνει το τερματικό για το βέλτιστο σημείο 
πρόσβασης (παρ. 3.2.3).  

Η υλοποίηση του multihoming επιτρέπει στο τερματικό να διατηρεί συνδέσεις σε IP 
επίπεδο με όλα τα υποδίκτυα πρόσβασης. Έτσι, η αποστολή της αίτησης μπορεί 
θεωρητικά να γίνει σε οποιοδήποτε από αυτά, εκτός από τα DVB-T, όπου η μονόδρομη 
φύση τους εμποδίζει την ενέργεια αυτή. Παρολαυτά, η αίτηση θα αποστέλλεται στο 
οικείο δίκτυο κάθε χρήστη και μόνο αν αυτό δεν είναι προσβάσιμο θα επιλέγεται κάποιο 
άλλο. Στη συγκεκριμένη διατριβή ορίζεται ως οικείο δίκτυο, το δίκτυο UMTS στο οποίο 
είναι συνδρομητής ο χρήστης του τερματικού. Όλα τα υπόλοιπα, είτε UMTS άλλων 
παρόχων, είτε WLAN ή DVB-T, αποτελούν συνεργαζόμενα δίκτυα, με μοντέλο 
συνεργασίας που ορίζεται μεταξύ τους. Ο καθορισμός των λεπτομερειών του μοντέλου 
(πιστοποίηση, εξουσιοδότηση, χρέωση, κτλ) δεν αποτελεί σκοπό της εργασίας, ενώ 
υποτίθεται πλήρης κάλυψη όλων των περιπτώσεων. 

3.2.3. Λειτουργικότητα της πύλης εξόδου 

Στα πλαίσια της διαχείρισης του συστήματος, οι πύλες εξόδου κάθε υποδικτύου 
επιφορτίζονται με επιπλέον λειτουργίες, εκτός από τις κλασικές που επιτελούν. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τα δίκτυα UMTS, ως πύλη εξόδου ορίζεται ο 
κόμβος GGSN, αφού μελετώνται οι IP υπηρεσίες μεταγωγής πακέτου. 

Σε όλες τις δικτυακές τεχνολογίες η πύλη εξόδου, εκτός από τη δρομολόγηση των 
πακέτων, πρέπει να διαθέτει μια εικόνα των σημείων πρόσβασης που ελέγχει, 
παρακολουθώντας και καταγράφοντας συνεχώς την κατάστασή τους. Παράλληλα, 
απαιτείται να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με Mobile IP και multihoming, ενώ αποτελεί 
και το σημείο απόφασης για την επιλογή (ή αλλαγή) πρόσβασης ενός τερματικού. Όλα 
αυτά συγκεντρώνονται στο σχήμα 3.5, που απεικονίζει τη δομή της πύλης εξόδου. Στο 
σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οντότητες με παρόμοιες διαχειριστικές λειτουργίες 
απαντώνται στις σχετικές εργασίες και στη βιβλιογραφία με τον όρο Δρομολογητής 
Πρόσβασης AR (Access Router). 

Πύλη Εξόδου (Gateway) / Access Router (AR)

Μονάδα 
Παρακολούθησης 

& Συλλογής 
Δεδομένων 

(MDCU)

Μονάδα 
Απόφασης

(DU)

Λοιπές Λειτουργίες 
Πύλης Εξόδου

(Δρομολόγηση, ...)

Μονάδα Διαχείρισης 
Κινητικότητας

(MMU)

Βάση 
Δεδομένων

(DB)

 
20)Σχήμα 3.5: Δομή της πύλης εξόδου (Gateway)... 
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Εκτός από τις οντότητες με τις κλασικές λειτουργίες μιας πύλης εξόδου, στο σχήμα 
διακρίνονται οι εξής μονάδες: 

 Μονάδα Διαχείρισης Κινητικότητας MMU (Mobility Management Unit): Είναι 
υπεύθυνη για τη διασύνδεση σε IP επίπεδο ενός τερματικού. Ενσωματώνει όλες τις 
λειτουργίες του Mobile IP και ειδικά στην περίπτωση του IPv4 αποτελεί και τον FA 
για τον κινητό κόμβο. Ειδικά για το UMTS, ο κόμβος GGSN είναι ούτως ή άλλως ο 
FA για το τερματικό, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα πρότυπα [16], οπότε η MMU 
εμφανίζεται στις κλασικές λειτουργίες της πύλης εξόδου. Σε IPv6 δίκτυα η έννοια 
του FA δεν υπάρχει, οπότε η MMU παρέχει υπηρεσίες διευθυνσιοδότησης, είτε με 
μηχανισμούς, όπως DHCPv6 (stateful autoconfiguration), είτε με μηνύματα 
διαφήμισης (router advertisements), ώστε ο κινητός κόμβος να διαμορφώσει ο ίδιος 
την IP διεύθυνσή του (stateless autoconfiguration). Όπως και στο IPv4, οι λειτουργίες 
αυτές έχουν προβλεφθεί εντός του GGSN [16]. 

 Μονάδα Παρακολούθησης & Συλλογής Δεδομένων MDCU (Monitoring & Data 
Collection Unit): Η μονάδα αυτή συλλέγει δεδομένα (π.χ. εύρος ζώνης, 
αναγνωριστικά, κτλ) από τα σημεία πρόσβασης που βρίσκονται εντός του υποδικτύου 
της πύλης, ώστε να τα παρέχει σε άλλη, όταν χρειαστεί, στα πλαίσια της συνεργασίας 
των παρόχων. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από μηχανισμούς παρακολούθησης, 
ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να προβλέπονται ούτως ή άλλως από τον πάροχο 
για άλλες χρήσεις. Λεπτομέρειες για το πώς γίνεται η συλλογή και ανανέωση αυτών 
των δεδομένων υπάρχουν στην παράγραφο 3.2.4. Παράλληλα, υπάρχουν και 
δεδομένα που αφορούν τη διαδικασία επιλογής πρόσβασης, που είναι από ελάχιστα 
έως καθόλου μεταβλητά (π.χ. αναγνωριστικά συνεργαζόμενων δικτύων, διευθύνσεις 
πυλών εξόδου άλλων δικτύων στην περιοχή, πολιτικές διαχείρισης, αντιστοιχίες και 
συμβατότητες μεταξύ παραμέτρων, κτλ) και διαμορφώνονται στην ουσία κατά τον 
αρχικό σχεδιασμό του συστήματος. Για την αποθήκευση του συνόλου των δεδομένων 
τοποθετείται και μια βάση δεδομένων στη μονάδα MDCU. 

 Μονάδα Απόφασης DU (Decision Unit): Στη μονάδα αυτή καταλήγουν όλες οι 
αιτήσεις ή αποκρίσεις από τα τερματικά και τα υπόλοιπα δίκτυα, ώστε να 
απομονωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν μια επιλογή πρόσβασης και 
να ενεργοποιηθεί ο αλγόριθμος. Προφανώς, ο συντονισμός όλης της σειράς των 
απαιτούμενων μηνυμάτων από όλες τις εμπλεκόμενες μονάδες και οντότητες είναι 
υπό την ευθύνη της DU. Όσον αφορά το DVB-T, απουσιάζει το τμήμα εκτέλεσης του 
αλγορίθμου και ο ρόλος της DU είναι απλά να παρέχει τις πληροφορίες για τα σημεία 
πρόσβασης κατ’ αίτηση μιας συνεργαζόμενης πύλης εξόδου, μέσω της MDCU. 

 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των επιπρόσθετων λειτουργιών των πυλών εξόδου 
αξίζει να γίνει μια αναφορά σε θέματα υπερφόρτωσής τους. Η πύλη εξόδου ενός 
υποδικτύου είναι ήδη επιφορτισμένη με τη δρομολόγηση πακέτων, μια διαδικασία που 
απαιτεί συγχρονισμό και ταχύτατη χρονοδρομολόγηση. Έτσι, η εισαγωγή των νέων 
μονάδων επιβαρύνει σημαντικά το έργο της και τίθενται ερωτήματα σχετικά με την 
εφικτότητα αυτής της λύσης. Παρόλα αυτά για την παρούσα διατριβή θεωρείται ότι είναι 
εφαρμόσιμη μια τέτοια προσέγγιση, δεδομένης της μεγάλης προόδου που έχει γίνει 
πρόσφατα σε χρήση πολλών επεξεργαστών για κατανομή των διεργασιών μιας μονάδας 
(συστήματα παράλληλης επεξεργασίας) [17]. Με αυτό τον τρόπο, οι νέες μονάδες 
εξυπηρετούνται από διαφορετικούς επεξεργαστές στην ίδια, όμως, λειτουργική οντότητα. 
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3.2.4. Παρακολούθηση (monitoring) των σημείων πρόσβασης 

Στην παράγραφο αυτή αναλύονται οι τρόποι παρακολούθησης της κατάστασης των 
δικτύων και συλλογής δεδομένων ανά σημείο πρόσβασης, για όλες τις ασύρματες 
τεχνολογίες. Λόγω της διαφορετικότητας των δικτύων, ειδικά σε χαμηλότερα στρώματα 
(φυσικό και ζεύξης δεδομένων), όπου και ανήκουν οι περισσότερες παράμετροι 
παρακολούθησης, η μέθοδος ποικίλλει από τεχνολογία σε τεχνολογία. 

Για τα WLAN και DVB-T έχει επιλεγχθεί ένα αρκετά διαδεδομένο για το σκοπό αυτό 
πρωτόκολλο, το SNMP (Simple Network Management Protocol) [18][19]. Το SNMP 
είναι πρωτόκολλο εφαρμογής που λειτουργεί συνήθως βασισμένο στο πρωτόκολλο 
μεταφοράς UDP, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και στο TCP. Στα πλαίσια του 
πρωτοκόλλου καθορίζονται ο τρόπος συγκέτρωσης “ακατέργαστων” δεδομένων από τα 
διαχειριζόμενα στοιχεία, η αναπαράσταση της πληροφορίας διαχείρισης, οι σχέσεις 
ανάμεσα στις εμπλεκόμενες διαχειριστικές μονάδες (διαχωρισμός σε επίπεδα), καθώς και 
το πρωτόκολλο για τη διανομή της πληροφορίας. Πράκτορες (SNMP Agents) 
τοποθετούνται σε όλα τα προς παρακολούθηση στοιχεία (σημεία πρόσβασης στη 
διατριβή), αλλά και σε κεντρικά σημεία (π.χ. μονάδα MDCU στη διατριβή) με 
διαφορετικό διαχειριστικό επίπεδο. Η αναπαράσταση και κωδικοποίηση της 
πληροφορίας πραγματοποιείται με βάση μια γλώσσα προδιαγραφής, την ASN.1 (Abstract 
Syntax Notation One) [20]. Πάνω στην ASN.1 στηρίζεται και μια λογική οντότητα που 
εμφανίζεται σε όλα τα στοιχεία που εμπλέκουν SNMP λειτουργίες, η MIB (Management 
Information Base) [21][22]. Ο ρόλος της MIB είναι πολύ σημαντικός, καθώς παρέχει 
τους γενικότερους ορισμούς των παραμέτρων που καταγράφονται και ανανεώνονται. 
Προφανώς, υπάρχουν πολλές MIBs, ανάλογα με το στοιχείο αλλά και τη λειτουργία του 
(π.χ. άλλη MIB για την ασύρματη διεπαφή ενός WLAN σημείου πρόσβασης και άλλη για 
την ενσύρματη). 

Αντίθετα, σε δίκτυα UMTS είναι πιο απλό να εκμεταλλευτεί κανείς τους ήδη 
υπάρχοντες μηχανισμούς παρακολούθησης που διαθέτει ο πάροχος για δική του χρήση. 
Πιο συγκεκριμένα, ένα σύστημα UMTS διαθέτει λογικές μονάδες λειτουργίας, 
διαχείρισης και συντήρησης OAM (Operation, Administration & Maintenance) στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων των οποίων εντάσσονται και στοιχεία συλλογής και 
επεξεργασίας δεδομένων. Έτσι, κάθε κόμβος του δικτύου (Node B, RNC) διαθέτει 
μονάδες διαχείρισης, οι οποίες επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους όσο και με μονάδες που 
διατηρούν τα συγκεντρωτικά στοιχεία παρακολούθησης. Συνεπώς, η MDCU της πύλης 
εξόδου (GGSN) μπορεί να ανανεώνει τις απαραίτητες πληροφορίες από τα σημεία 
συγκέντρωσης των δεδομένων. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις OAM λειτουργίες 
παρέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές της σειράς 32 της 3GPP με πιο σημαντικές τις 
[23][24]. 

Τελειώνοντας την παράγραφο για τις μεθόδους παρακολούθησης των σημείων 
πρόσβασης, αξίζει να αναφερθούν ορισμένες σχετικές παράμετροι ανά τεχνολογία, οι 
οποίες προκύπτουν από τους εκάστοτε μηχανισμούς (SNMP ή OAM). Οι παράμετροι 
αυτές χρησιμοποιούνται, είτε απευθείας από τη μονάδα MDCU είτε μετά από 
επεξεργασία και ομαδοποίηση, για τους σκοπούς της διατριβής. 
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WLAN: 

− Όνομα δικτύου (Network Name). Καθορίζει στην ουσία την πάροχο δικτύου. 

− Κανάλι (Frequency Channel). Πρόκειται για την ακριβή συχνότητα λειτουργίας του 
σημείου πρόσβασης. 

− Αριθμός πλαισίων σε πολλαπλή μορφή (Duplicate Frame Count). 

− Αριθμός λανθασμένων πλαισίων (Error Frame Count). 

− Αριθμός χαμένων πλαισίων (Failed Frame Count). 

− Αριθμός επαναμεταδόσεων (Retransmission Count). 

− Ισχύς εκπομπής (Transmission Power) του σημείου πρόσβασης. 

− Λίστα εξουσιοδοτημένων διευθύνσεων υλικού (Authorized MAC Address List). 
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που για λόγους ασφαλείας είναι επιθυμητή η 
πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες, η αναγνώριση των οποίων 
επιτυγχάνεται από τη (μοναδική) διεύθυνση υλικού του τερματικού τους. 

− Διέλευση δεδομένων (Data Throughput). Είναι ο ρυθμός μετάδοσης του σημείου 
πρόσβασης και μετριέται, τόσο στην ασύρματη όσο και στην ασύρματη διεπαφή. 
Προκύπτει από τον αριθμό των συνολικών εισερχόμενων και εξερχόμενων 
δεδομένων (Total Received & Transmitted bytes) που είναι άμεσα μετρήσιμα. Ο 
ρυθμός μετάδοσης ανά τερματικό δεν μπορεί να υπολογιστεί εύκολα, αφού είναι 
ευμετάβλητος στο χρόνο λόγω της λογικής best-effort του WLAN. 

 

UMTS: 

− Ισχύς εκπομπής (Transmission Power) του σημείου πρόσβασης. 

− Καθυστέρηση (Delay). Εμφανίζεται σε πολλές μορφές, με πιο δημοφιλή την 
καθυστέρηση RTT (Round Trip Time) που μεσολαβεί μεταξύ της αποστολής ενός 
σήματος (Node B -> UE) και της λήψης της αντίστοιχης απάντησης (UE -> Node B), 
καθώς και αντίστροφα (UE -> Node B -> UE). 

− Πιθανότητα απώλειας δεδομένων (Data Loss Probability). 

− Πιθανότητα μεταφοράς δεδομένων εκτός σειράς (Data delivered out of sequence 
Probability). 

− Πιθανότητα μεταφοράς αλλοιωμένων δεδομένων (Corrupted Data Probability). 

− Πιθανότητα μεταφοράς δεδομένων σε πολλαπλή μορφή (Duplicate Data delivery 
Probability). 

− Αριθμός επαναμεταδόσεων (Retransmissions). 

− Διέλευση δεδομένων (Data Throughput). Είναι ο ρυθμός μετάδοσης και μετριέται, 
τόσο ανά τερματικό, όσο και συγκεντρωτικά ανά Node B και RNC. Εδώ είναι πιο 
εύκολα υπολογίσιμες οι τιμές, αφού το UMTS παρέχει μηχανισμούς ποιότητας και 
ελέγχου του ρυθμού. 
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DVB-T: 

− Ισχύς εκπομπής (Transmission Power) του σημείου πρόσβασης. 

− Διέλευση δεδομένων (Data Throughput). Εμφανίζεται σε πολλαπλές μορφές και πιο 
συγκεκριμένα σε μέγιστη διέλευση (ανάλογα με τις διαμορώσεις) και σε τρέχουσα 
διέλευση των δεδομένων IP, των δεδομένων τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και του 
αθροίσματος αυτών. 

3.3. Ανακεφαλαίωση 

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει θέματα αρχιτεκτονικής και χαρακτηριστικών των 
εμπλεκόμενων στο ασύρματο περιβάλλον δικτύων. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφονται, 
αρχικά ξεχωριστά, όλες οι ασύρματες τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν στη 
συνέχεια, δηλαδή οι UMTS, WLAN και DVB-T. Ακολούθως, συγκεντρώνονται σε μια 
κοινή αρχιτεκτονική, η οποία υιοθετείται στη διατριβή, ενώ αναλύονται και 
αιτιολογούνται λεπτομέρειες για το πού και πώς ενσωματώνονται οι πρόσθετες 
λειτουργίες και μονάδες διαχείρισης. 
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4.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Η επιλογή του σημείου πρόσβασης στο δίκτυο για την εξυπηρέτηση μιας ή 
περισσοτέρων υπηρεσιών ενός τερματικού είναι πολύ σημαντική υπόθεση, γιατί αφενός 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα κατώτατο όριο ποιότητας υπηρεσίας QoS (Quality of 
Service) και αφετέρου θα πρέπει να εξετάζεται η παρουσία επαρκών πόρων στο σημείο 
αυτό. Σε περιπτώσεις δικτύων και τερματικών μιας τεχνολογίας η διαδικασία είναι απλή, 
καθώς το μόνο κριτήριο για την επιλογή είναι η ποιότητα / ισχύς του σήματος. Η 
απόφαση για διαπομπή λαμβάνεται όταν υπάρχει σημείο πρόσβασης με μεγαλύτερη ισχύ 
από το τρέχον για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ενός κατάλληλου κατωφλίου. 

Στα ετερογενή δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών, όπως έχει αναφερθεί και στο 
κεφάλαιο 1, η διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη, αφού υπεισέρχονται πολλές 
παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη, τόσο στην αρχική επιλογή του σημείου 
πρόσβασης όσο και στην ανίχνευση της ανάγκης για διαπομπή αλλά και του νέου 
σημείου εξυπηρέτησης. Ακόμη, υπεισέρχεται και το θέμα επιλογής της διεπαφής του 
τερματικού, μέσω της οποίας θα γίνει η σύνδεση με το σημείο πρόσβασης. Για το λόγο 
αυτό κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή αλγορίθμου που θα επιτελεί τις λειτουργίες αυτές, 
βάσει όλων των απαραίτητων στοιχείων και με στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής 
ποιότητας υπηρεσίας στο χρήστη, αλλά και την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη 
χρήση δικτυακών πόρων. 

Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν για αυτό το σκοπό [1]-[3] συνυπολογίζουν τη 
διαθεσιμότητα των ασύρματων πόρων, τη συμβατότητα των υπηρεσιών με τις υποψήφιες 
τεχνολογίες, τα κόστη λόγω διαφορετικών τεχνολογιών και παρόχων, τις αντιστοιχίες 
ανάμεσα σε κλάσεις χρηστών και επίπεδα ποιότητας καθώς και τις προτιμήσεις (το 
προφίλ δηλαδή) του χρήστη. Στόχος τους είναι να παρέχουν σε κάθε χρήστη την 
καλύτερη δυνατή σύνδεση ανά πάσα στιγμή, οπότε η ενεργοποίησή τους (trigger) γίνεται 
κάθε φορά που υπάρχει μεταβολή καταστάσεων (π.χ. εμφάνιση νέου σημείου πρόσβασης 
ή διεπαφής, ξεκίνημα νέας υπηρεσίας, τερματισμός υπηρεσίας, κτλ). 

Παρακάτω αναλύεται η πρόταση της διατριβής για το πρόβλημα της επιλογής 
πρόσβασης και διεπαφής, AIS (Access and Interface Selection). Τα σημεία 
διαφοροποίησης με τις υπόλοιπες λύσεις αναλύονται στη συνέχεια και αφορούν την 
εισαγωγή του multihoming, την εξέταση όλων των δικτυακών πόρων (ασύρματων και 
ενσύρματων), τη δυνατότητα προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες και την προσπάθεια 
για αποφυγή των διαπομπών όπου δεν είναι απαραίτητες. Παράλληλα, θεωρείται 
απλοποιημένο το θέμα των κλάσεων χρηστών (όλοι οι χρήστες ανήκουν σε μία 
κατηγορία), όπως και το θέμα του προφίλ του χρήστη (κυρίως αντικείμενο μελέτης 
λύσεων βασισμένων στο τερματικό). Η συμβολή του χρήστη στην όλη διαδικασία είναι ο 
καθορισμός των κατωφλίων ποιότητας υπηρεσίας, δηλαδή των ορίων κάτω από τα οποία 
δεν είναι αποδεκτή η προσφερόμενη ποιότητα.  

Με λίγα λόγια, στόχος είναι η εξέταση περισσότερων παραμέτρων για λήψη 
ορθότερης απόφασης και η ελαχιστοποίηση των ενεργοποιήσεων του αλγορίθμου, ώστε 
να διατηρείται χαμηλά ο αριθμός των διαπομπών. Δεν είναι αυτοσκοπός η συνεχής 
προσαρμογή στη βέλτιστη λύση, αρκεί η τελευταία να προσεγγίζεται και να μην 
υποβιβάζεται σε μεγάλο βαθμό η λαμβανόμενη ποιότητα υπηρεσίας, όταν υπάρχει 
εναλλακτική. 
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4.2. Γενική περιγραφή του προβλήματος 

Όπως τα περισσότερα προβλήματα βελτιστοποίησης, έτσι και το συγκεκριμένο 
δέχεται ορισμένα δεδομένα εισόδου και παράγει δεδομένα εξόδου με βάση κάποιους 
περιορισμούς, ενώ παράλληλα καθορίζονται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα 
ενεργοποιείται. 

4.2.1. Δεδομένα εισόδου 

Τα δεδομένα εισόδου του αλγορίθμου χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με 
την πηγή προέλευσής τους. Η πρώτη αφορά πληροφορίες του τερματικού, δηλαδή το 
σύνολο των σημείων πρόσβασης κάθε τεχνολογίας, που είναι ορατά μέσω των διεπαφών 
αυτού με την αντίστοιχη ποιότητα σήματος, το σύνολο των υπηρεσιών που επιθυμεί ο 
χρήστης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, καθώς και ο τύπος του τερματικού. Στο 
σύνολο των υπηρεσιών περιλαμβάνονται νέες υπηρεσίες που επιθυμεί να ξεκινήσει ο 
χρήστης καθώς και ήδη τρέχουσες αλλά σε χαμηλά επίπεδα ποιότητας. Δεν 
συμπεριλαμβάνονται τρέχουσες υπηρεσίες που εξυπηρετούνται σε αποδεκτά επίπεδα 
ποιότητας. 

Η δεύτερη κατηγορία αφορά τους πόρους όλων των εμπλεκόμενων δικτύων, δηλαδή 
το διαθέσιμο εύρος ζώνης των ορατών στο τερματικό σημείων πρόσβασης και τις 
καθυστερήσεις στις πύλες εξόδου (gateways) κάθε υποδικτύου. Πηγή όλων αυτών των 
πληροφοριών είναι οι μονάδες παρακολούθησης & συλλογής δεδομένων (MDCUs) των 
πυλών κάθε υποδικτύου με ένα τουλάχιστον εμπλεκόμενο σημείο πρόσβασης. 

Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με την πολιτική διαχείρισης που ακολουθείται και τα 
μοντέλα συνεργασίας μεταξύ παρόχων. Με αυτά τα δεδομένα καθορίζεται ο βαθμός 
βαρύτητας κάθε παράγοντα στη λήψη της τελικής απόφασης, αλλά και το κόστος 
επιλογής κάθε παρόχου. Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στις μονάδες των 
δικτύων και δε μεταβάλλονται συχνά. 

4.2.2. Δεδομένα εξόδου 

Η λύση του προβλήματος AIS είναι μια διαδικασία βελτιστοποίησης με στόχο την 
ανάθεση των υπηρεσιών σε σημεία πρόσβασης. Για κάθε εκτέλεση του αλγορίθμου 
παράγονται τόσα αποτελέσματα, όσες είναι και οι ζητούμενες υπηρεσίες, λόγω του 
multihoming. Οι αναθέσεις αυτές θα πρέπει να μεγιστοποιούν μια αντικειμενική 
συνάρτηση (objective function), η οποία σχετίζεται με όλες τις παραμέτρους που 
αναφέρθηκαν στα δεδομένα εισόδου. Με βάση τη βέλτιστη ανάθεση, θα υπολογίζεται με 
πιο απλές μεθόδους και μια δεύτερη επιλογή σημείου πρόσβασης (αν υπάρχει) για κάθε 
υπηρεσία, έτσι ώστε το τερματικό να έχει μια άμεση εναλλακτική σε περίπτωση 
απότομης απώλειας σήματος του τρέχοντος σημείου. 

4.2.3. Περιορισμοί 

Η μεγιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης είναι ανάγκη να γίνει χωρίς να 
καταπατηθούν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Οι περιορισμοί 
αυτοί εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες: 
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 Κάθε υπηρεσία θα πρέπει να ανατίθεται σε αποδεκτό επίπεδο ποιότητας. Ο 
καθορισμός του επιπέδου αυτού πραγματοποιείται αφενός από τα χαρακτηριστικά 
της (εύρος ζώνης, καθυστέρηση, κτλ) και αφετέρου από τον ίδιο το χρήστη. 

 Κάθε υπηρεσία θα πρέπει να ανατίθεται σε σημείο πρόσβασης και διεπαφή με 
τεχνολογία που να είναι συμβατή με τον τύπο της, καθώς δεν είναι δυνατοί όλοι οι 
συνδυασμοί. 

 Οι επιλεγμένοι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών θα πρέπει να συνεργάζονται με τον 
οικείο πάροχο του χρήστη. 

4.2.4. Ενεργοποίηση (triggering) του αλγορίθμου 

Οι περιπτώσεις στις οποίες ενεργοποιείται ο αλγόριθμος επίλυσης του προβλήματος 
AIS, είναι οι ακόλουθες: 

 Όταν ο χρήστης εκφράζει ένα αίτημα εξυπηρέτησης που αποσκοπεί στην έναρξη 
κάποιων υπηρεσιών. 

 Όταν παρατηρείται σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας κάποιας τρέχουσας υπηρεσίας 
(λόγω εξασθένησης σήματος ή συμφόρησης στο δίκτυο εξυπηρέτησης) για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο ενός κατωφλίου. Να σημειωθεί ότι τυχόν άλλες υπηρεσίες που 
χρησιμοποιεί ο χρήστης και που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, δεν περιλαμβάνονται 
στο αίτημα βελτίωσης. 

 Όταν εμφανίζεται νέο σημείο πρόσβασης, διαφορετικής τεχνολογίας από το 
αντίστοιχο που εξυπηρετεί μια εφαρμογή, η οποία αντιμετωπίζει χαμηλή ποιότητα 
για διάστημα μεγαλύτερο ενός (άλλου) κατωφλίου, αλλά μέχρι πριν δεν είχε άλλη 
εναλλακτική επιλογή. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίλυση περιπτώσεων υποβάθμισης ποιότητας επιχειρείται 
αρχικά με άλλο σημείο του ίδιου δικτύου πρόσβασης (αν υπάρχει), δηλαδή με τις 
κλασικές μεθόδους διαπομπής εντός της ίδιας δικτυακής τεχνολογίας. Αν δεν επιλυθεί το 
πρόβλημα με τον τρόπο αυτό, τότε εκτελείται ο αλγόριθμος. Έτσι, αποφεύγεται η 
εκκίνηση της όλης διαδικασίας, όταν το τερματικό αλλάζει σημεία πρόσβασης του ίδιου 
υποδικτύου, λόγω της κίνησης του χρήστη. Ακόμη, η ενεργοποίηση του αλγορίθμου δεν 
πραγματοποιείται, αν σταματήσει μια τρέχουσα υπηρεσία (αυτό συμβαίνει μόνο σε 
περίπτωση απουσίας του multihoming), ενώ στο αίτημα βελτίωσης ή έναρξης υπηρεσιών 
δεν περιλαμβάνονται ποτέ τρέχουσες υπηρεσίες σε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας. Τέλος, 
η πλήρης απώλεια σήματος αντιμετωπίζεται με τη δεύτερη επιλογή του αλγορίθμου και 
αν αυτή δεν υπάρχει, με βάση την ποιότητα σήματος των υπολοίπων διαθέσιμων 
σημείων πρόσβασης. Σε όλες τις περιπτώσεις, αν δε βρίσκεται καμιά λύση, ο χρήστης 
οδηγείται σε τερματισμό (drop) ή αποκλεισμό (block) των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 

4.3. Συμβολική περιγραφή 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται συμβολικά τα δεδομένα εισόδου και εξόδου 
του προβλήματος AIS. 
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Το σύνολο των υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο αίτημα έναρξης ή 
βελτίωσης, συμβολίζεται ως S = {s1, s2, … sk}. Κάθε στοιχείο sj του συνόλου 
χαρακτηρίζεται από το γενικότερο τύπο υπηρεσίας στον οποίο ανήκει S_Type(sj), καθώς 
και από ενδεικτικές τιμές απαιτήσεων σε ρυθμό μετάδοσης S_BR(sj) (Bit Rate) και ανοχή 
καθυστέρησης S_D(sj) (Delay Tolerance), τα οποία επηρεάζονται και από τον τύπο της 
υπηρεσίας. Η ομαδοποίηση των υπηρεσιών ανάλογα με τη φύση και τις απαιτήσεις τους, 
παρουσιάζεται αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο. Όσον αφορά τις ενδεικτικές τιμές των 
απαιτήσεων των υπηρεσιών, αυτές προσδιορίζονται από τις ανάγκες τους και έχουν 
μονάδα μέτρησης τα Kbps για το ρυθμό μετάδοσης και τα msec για την ανοχή 
καθυστέρησης. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τύποι υπηρεσιών που θα χρησιμοποιηθούν 
στα πλαίσια της διατριβής: 

 Υπηρεσίες Πλοήγησης S_WB (Web Browsing) 

 Ασφαλείς Υπηρεσίες Πλοήγησης ή Απομακρυσμένης Πρόσβασης S_SA (Secure 
Applications). 

 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ή Μεταφοράς Αρχείων S_FT (E-Mail, File 
Transfer) 

 Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης ή Βιντεο-Κλήσης S_VC (Video Conference, Video Call) 

 Υπηρεσίες Ροής Δεδομένων Εικόνας S_VS (Video Streaming) 

 Υπηρεσίες Ροής Δεδομένων Ήχου S_AS (Audio Streaming) 

 

Το σύνολο των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών συμβολίζεται με T και κάθε στοιχείο 
του t ανήκει σε μια από τις GPRS, UMTS, WLAN και DVB-T. 

Το σύνολο των τύπων τερματικών (terminal type) συμβολίζεται με ΤΤ και κάθε 
στοιχείο του tt ανήκει σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Laptop / PC. Η κατηγορία αυτή τερματικών χαρακτηρίζεται από μεγάλη 
υπολογιστική ισχύ και από μικρή έως μηδενική κινητικότητα. 

 PDA / Κινητό Τηλέφωνο. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν συσκευές με χρήστες 
μικρής έως μεσαίας τάξης κινητικότητας (κίνηση με μικρές ταχύτητες). 

 Car PC. Εδώ ανήκουν τερματικά με υψηλές ταχύτητες, κάτι που πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη, αφού είναι πολύ πιθανό να αλλάζουν συχνά σημεία πρόσβασης λόγω 
κίνησης. Έτσι, είναι καλό να αποφεύγεται η επιλογή σημείων πρόσβασης με μικρή 
ακτίνα κάλυψης για την εξυπηρέτησή τους. 

 

Το σύνολο των παρόχων δικτύων που εμπλέκονται συμβολίζεται με NP και κάθε 
στοιχείο του np χαρακτηρίζεται από την τεχνολογία NP_T(np) στην οποία ανήκει. 

Το σύνολο των διαθέσιμων στο τερματικό σημείων πρόσβασης, τα οποία είναι και 
υποψήφια να εξυπηρετήσουν μια εφαρμογή, συμβολίζεται ως AP = {ap1, ap2, … apn}. 
Κάθε στοιχείο api του συνόλου χαρακτηρίζεται από την τεχνολογία του AP_T(api), τον 
πάροχο δικτύου στον οποίο ανήκει AP_NP(api), την ποιότητα σήματος (signal quality) 
με την οποία είναι ορατό από το τερματικό AP_SQ(api), το διαθέσιμο σε αυτό εύρος 
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ζώνης AP_BR(api), καθώς και την τρέχουσα καθυστέρηση στην πύλη εξόδου του 
υποδικτύου του AP_D(api). 

Η πολιτική διαχείρισης δεν μπορεί να αναπαρασταθεί με ποσοτικά μεγέθη. Για το 
λόγο αυτό θα εισαχθούν στη συνέχεια παράμετροι, που να επηρεάζουν την τελική 
απόφαση με βάση τις σχετικές λεπτομέρειες διαχείρισης. 

Ο σκοπός του προβλήματος AIS είναι η ανάθεση κάθε στοιχείου του συνόλου S των 
υπηρεσιών σε ένα στοιχείο του συνόλου AP των διαθέσιμων σημείων πρόσβασης, 

 AS-AP = {ap(s), ∀s∈S} 
Κάθε στοιχείο της ανάθεσης AS-AP ανήκει στο σύνολο AP, ενώ όλες οι επιμέρους 

αναθέσεις θα πρέπει αθροιστικά να βελτιστοποιούν μια αντικειμενική συνάρτηση 
(objective function), 

OF (AS-AP) 

Η αντικειμενική συνάρτηση λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους του προβλήματος 
AIS με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτιμά την ωφέλεια που απορρέει για τους παρόχους του 
ετερογενούς δικτύου από τη συγκεκριμένη ανάθεση των υπηρεσιών σε σημεία 
πρόσβασης. Με άλλα λόγια, εκφράζει το βαθμό ικανοποίησης των παρόχων με βάση, 
όμως, κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσίας στο χρήστη. Η 
αντικειμενική συνάρτηση, όπως θα φανεί στη συνέχεια, χρησιμοποιεί μεγέθη ανηγμένα 
στην ίδια κλίμακα, οπότε δεν έχει μονάδες (είναι καθαρός αριθμός), ενώ, όσο 
μεγαλύτερη τιμή παίρνει, τόσο αυξάνεται ο βαθμός ικανοποίησης που αντιπροσωπεύει. 

4.4. Μαθηματική διατύπωση 

4.4.1. Αντικειμενική συνάρτηση 

Όπως τονίστηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η επίλυση του προβλήματος AIS 
επιτυγχάνεται με την εύρεση των αναθέσεων που μεγιστοποιούν την αντικειμενική 
συνάρτηση, η οποία δίνεται από την παρακάτω αναδρομική σχέση: 

OF(∀s∈S, ∀ap∈AP) = F(s, ap) + OF(∀s’∈S, s’≠s, ∀ap∈AP)   (1) 

Όπου F(s, ap) = wq Q + wpt PT       (2) 

Από τη σχέση (1) φαίνεται ότι η αντικειμενική συνάρτηση είναι το άθροισμα μιας 
αποτίμησης της ωφέλειας (συνάρτηση F) από την ανάθεση μιας υπηρεσίας και της τιμής 
της για την ανάθεση των υπολοίπων υπηρεσιών, δεδομένης της συγκεκριμένης ανάθεσης. 
Με άλλα λόγια, η αντικειμενική συνάρτηση είναι στην ουσία το άθροισμα των επιμέρους 
αποτιμήσεων ωφέλειας για καθεμιά από τις ζητούμενες υπηρεσίες, με δεδομένη την 
ανάθεση όλων των προηγούμενων. Έχει σημασία με ποια σειρά γίνεται ο υπολογισμός 
των τιμών των συναρτήσεων F, γιατί η ανάθεση μιας υπηρεσίας σε ένα σημείο 
πρόσβασης αλλάζει τα δεδομένα εισόδου του, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, όταν θα 
ανατεθεί μια νέα υπηρεσία στο ίδιο σημείο. 

Η σχέση (2) δίνει τις επιμέρους συναρτήσεις από τις οποίες αποτελείται η συνάρτηση 
αποτίμησης ωφέλειας για μια συγκεκριμένη ανάθεση. Η συνάρτηση Q εκφράζει το 
τμήμα που σχετίζεται με την ποιότητα υπηρεσίας, ενώ η συνάρτηση PT το τμήμα που 
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αναφέρεται στις συνεργασίες παρόχων, την πολιτική διαχείρισης, τα κόστη και τις 
συμβατότητες. Τα wq και wpt είναι τα αντίστοιχα βάρη (weights) των συναρτήσεων, τα 
οποία πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση (wq + wpt = 1). Αναλυτικότερα: 

Q = wsqi SQI + wdi DI + wbi BI       (3) 

PT = wnpi NPI + wtti TTI + wcci CCI      (4) 

Οι σχέσεις (3) και (4) αναλύουν ακόμη περισσότερο τις συναρτήσεις Q και PT, 
δίνοντας τις παραμέτρους από τις οποίες αποτελούνται. Οι παράμετροι αυτές είναι 
δείκτες των μεγεθών που επηρεάζουν το αποτέλεσμα και είναι ανηγμένοι σε κοινή 
κλίμακα (0-3), ώστε να μπορούν να αθροιστούν. Κάθε δείκτης συνοδεύεται και από ένα 
βάρος, με τις αντίστοιχες τιμές να ικανοποιούν τις σχέσεις (wsqi + wdi + wbi = 100) και 
(wnpi + wtti + wcci = 100).  

Στη συνέχεια ακολουθεί λεπτομερής παρουσίαση όλων των δεικτών, καθώς και της 
λογικής με την οποία ανάγονται στην κλίμακα (0-3), με το 0 να είναι η χειρότερη τιμή 
και το 3 η καλύτερη. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι εφόσον ένας τουλάχιστον δείκτης έχει τιμή 0, 
που σημαίνει μη αποδεκτή λύση ως προς το δείκτη αυτό, η συγκεκριμένη ανάθεση 
μηδενίζεται. Αυτό γίνεται για να μην επιλέγεται ανάθεση που μπορεί να υπερτερεί στους 
υπόλοιπους δείκτες σε σχέση με τις υπόλοιπες, αλλά καταπατεί κάποιον περιορισμό. Αν 
τύχει μια ανάθεση να έχει τιμή 0, αλλά να επιλεγεί γιατί ανήκει σε συνδυασμό που να 
μεγιστοποιεί συνολικά την αντικειμενική συνάρτηση, τότε η υπηρεσία που αντιστοιχεί σε 
αυτήν τερματίζεται ή αποκλείεται. 

4.4.2. Δείκτης ποιότητας σήματος SQI (Signal Quality Indicator) 

Ο δείκτης SQI ενός σημείου πρόσβασης ap αντιπροσωπεύει την ισχύ του σήματος από 
το σημείο αυτό σε σύγκριση με τυπικές τιμές ισχύος για APs του ίδιου τύπου. Προφανώς 
εξαρτάται από την υποκείμενη τεχνολογία, αφού οι τιμές ισχύος σήματος είναι 
διαφορετικές. Με βάση, λοιπόν, το αποτέλεσμα της σύγκρισης, αξιολογείται το 
λαμβανόμενο σήμα και ανάλογα παίρνει τιμές ο δείκτης SQI (πίνακας 4.1). 

SQI (ap) Περιγραφή 

0 Μηδενικό Σήμα

1 Ασθενές Σήμα 

2 Επαρκές Σήμα 

3 Ισχυρό Σήμα 

1)  Πίνακας 4.1: Δείκτης ποιότητας σήματος SQI... 

4.4.3. Δείκτης καθυστέρησης DI (Delay Indicator) 

Ο δείκτης DI εκφράζει το αποτέλεσμα της σύγκρισης της καθυστέρησης, που 
παρατηρείται στην πύλη εξόδου του υποδικτύου ενός σημείου πρόσβασης ap, με την 
ενδεικτική τιμή ανοχής καθυστέρησης της υπό εξέταση υπηρεσίας s. Είναι στην ουσία 
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μια εκτίμηση της επίπτωσης, που έχει πιθανή συμφόρηση στην πύλη εξόδου πάνω στην 
ποιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Αρχικά υπολογίζεται ο λόγος: 

AP_D(ap) / S_D(s) 

Η τιμή που παίρνει αυτός ο λόγος ανάγεται στην κλίμακα (0-3) ανάλογα με το 
διάστημα στο οποίο ανήκει. Στον πίνακα 4.2 φαίνονται τα σχετικά διαστήματα και οι 
τιμές του δείκτη DI. 

AP_D (ap) / S_D (s) DI (s, ap) Περιγραφή 

> 0.9 0 Μη Αποδεκτή Καθυστέρηση 

0.4 – 0.9 1 Σημαντική Καθυστέρηση 

0.1 – 0.4 2 Αποδεκτή Καθυστέρηση 

< 0.1 3 Πρακτικά Μηδενική Καθυστέρηση 

2)  Πίνακας 4.2: Δείκτης καθυστέρησης DI... 

4.4.4. Δείκτης εύρους ζώνης BI (Bandwidth Indicator) 

Ο δείκτης BI δίνει μια εκτίμηση της επάρκειας ασύρματων πόρων σε ένα σημείο 
πρόσβασης ap. Προκύπτει από τη σύγκριση του διαθέσιμου εύρους ζώνης του ap με την 
ενδεικτική τιμή της απαίτησης της υπό εξέτασης υπηρεσίας s σε ρυθμό μετάδοσης. Με 
τον τρόπο αυτό παρέχει το βαθμό ικανότητας του σημείου πρόσβασης να εξυπηρετήσει 
το χρήστη στο αιτούμενο επίπεδο ποιότητας. Αρχικά υπολογίζεται ο λόγος: 

AP_BR(ap) / S_BR(s) 

Το διάστημα στο οποίο ανήκει η τιμή του λόγου αυτού, δίνει και την τιμή στο δείκτη 
(πίνακας 4.3). 

AP_BR (ap) / S_BR (s) BI (s, ap) Περιγραφή 

< 0.5 0 Ανεπάρκεια Ασύρματων Πόρων 

0.5 – 1.5 1 Περιορισμένοι Ασύρματοι Πόροι 

1.5 – 5 2 Επαρκείς Ασύρματοι Πόροι 

> 5 3 Υπερεπάρκεια Ασύρματων Πόρων 

3)  Πίνακας 4.3: Δείκτης εύρους ζώνης BI... 

4.4.5. Δείκτης παρόχου δικτύου NPI (Network Provider Indicator) 

Ο δείκτης NPI ενός σημείου πρόσβασης ap αντιπροσωπεύει το βαθμό εμπιστοσύνης 
του οικείου παρόχου προς τον πάροχο np του ap, καθώς και μια εκτίμηση του κόστους 
ανάθεσης στον πάροχο αυτό. Προφανώς εξαρτάται από το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ 
των παρόχων. 
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Ο πίνακας 4.4 δίνει τις τιμές του NPI με βάση την αναγωγή της σχετικής αξιολόγησης 
στην κλίμακα (0-3). 

NPI (ap) Περιγραφή 

0 Μη Συνεργαζόμενος Πάροχος 

1 Συνεργαζόμενος Πάροχος (Λιγότερο Επιθυμητός) 

2 Άμεσα Συνεργαζόμενος Πάροχος (Χαμηλό Κόστος) 

3 Τρέχων Πάροχος (Περισσότερο Επιθυμητός) 

4)  Πίνακας 4.4: Δείκτης παρόχου δικτύου NPI... 

4.4.6. Δείκτης τύπου τερματικού TTI (Terminal Type Indicator) 

Ο δείκτης TTI εκφράζει το βαθμό ικανότητας παροχής υπηρεσίας από μια 
συγκεκριμένη τεχνολογία t αναλογικά προς τον τύπο του τερματικού tt (δηλαδή την 
κατηγορία κινητικότητας). Δίνει στην ουσία μια εκτίμηση της δυνατότητας κάλυψης ενός 
δικτύου σε σχέση με την κίνηση του χρήστη.  

Ο πίνακας 4.5 παρέχει τις τιμές του δείκτη στην κλίμακα (0-3), ενώ ο πίνακας 4.6 
δίνει αντιπροσωπευτικές τιμές του δείκτη σε όλους τους συνδυασμούς τεχνολογίας και 
τύπου τερματικού. Είναι λογικό δίκτυα με μικρές κυψέλες να μην μπορούν να 
εξυπηρετήσουν εύκολα χρήστες με μεγάλες ταχύτητες, αφού θα οδηγούσαν σε 
πολλαπλές διαπομπές λόγω κίνησης. 

TTI (t, tt) Περιγραφή 

0 Αδυναμία Κάλυψης / Εξυπηρέτησης 

1 Προβληματική Κάλυψη 

2 Αποδεκτή Κάλυψη 

3 Ελάχιστη Πιθανότητα Διαπομπής λόγω Κινητικότητας 

5)  Πίνακας 4.5: Δείκτης τύπου τερματικού ΤΤΙ... 

 GPRS UMTS WLAN DVB-T 

Laptop / PC 3 3 3 3 

PDA / Cellular 3 3 2 3 

Car PC 2 2 1 3 

6)  Πίνακας 4.6: Τιμές του δείκτη TTI ανά τεχνολογία και τύπο τερματικού... 
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4.4.7. Δείκτης συμβατότητας & κόστους CCI (Compatibility-Cost Indicator) 

Ο δείκτης CCI παρέχει ένα μέτρο της συμβατότητας της τεχνολογίας t που είναι 
υποψήφια για την ανάθεση με τον τύπο της υπηρεσίας s, καθώς και μια εκτίμηση του 
κόστους ανάθεσης με βάση τις δυνατότητες εκχώρησης πόρων κάθε δικτύου. Έτσι, δίνει 
μια αρχική προτίμηση της δικτυακής τεχνολογίας με βάση τη φύση κάθε δικτύου. 

Στον πίνακα 4.7 φαίνονται οι ανηγμένες τιμές του δείκτη CCI, ενώ ο πίνακας 4.8 
παρέχει ενδεικτικές τιμές ανά τύπο υπηρεσίας και τεχνολογία κάλυψης. Είναι προφανές 
ότι το DVB-T αδυνατεί να εξυπηρετήσει όλους τους τύπους λόγω της μονόδρομης φύσης 
του, ενώ δίκτυα με περιορισμένες δυνατότητες, όπως το GPRS, χαρακτηρίζονται από 
αυξημένο κόστος ανάθεσης, δηλαδή μειωμένο CCI. Τα σύμβολα των τύπων υπηρεσιών 
εξηγούνται στην παράγραφο 4.3. 

CCI (t, s) Περιγραφή 

0 Ασυμβατότητα 

1 Υψηλό Κόστος, Πιθανές Δυσκολίες στην Παροχή Υπηρεσίας 

2 Παροχή Υπηρεσίας σε Αποδεκτά Επίπεδα και Κόστη 

3 Χαμηλό Κόστος, Παροχή Υπηρεσίας σε Υψηλά Επίπεδα 

7)  Πίνακας 4.7: Δείκτης συμβατότητας & κόστους CCI... 

 GPRS UMTS WLAN DVB-T

S_WB 2 3 3 0 

S_SA 2 3 3 0 

S_FT 1 2 3 0 

S_VC 2 2 3 0 

S_VS 0 1 3 3 

S_AS 0 2 3 3 

8)  Πίνακας 4.8: Τιμές του δείκτη CCI ανά τεχνολογία και τύπο υπηρεσίας... 

4.5. Επίλυση του προβλήματος 

4.5.1. Επιλογή μεθόδου επίλυσης 

Στην παράγραφο αυτή εξετάζονται οι τρόποι επίλυσης του προβλήματος AIS, δηλαδή 
η επιλογή του κατάλληλου αλγορίθμου βελτιστοποίησης. Ο υπολογισμός της συνολικά 
βέλτιστης λύσης με εξαντλητικό αλγόριθμο ενδέχεται να είναι χρονοβόρος, αφού η 
αναζήτηση όλων των δυνατών συνδυασμών μπορεί να οδηγήσει σε πολλούς 
επαναληπτικούς βρόχους (loops). Λόγω της ανάγκης για μια γρήγορη λύση σε 
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πραγματικό χρόνο (real time), κρίνεται πιο αποτελεσματική μια μέθοδος που οδηγεί σε 
μια σχεδόν βέλτιστη (near optimal) λύση, αλλά σε λογικά χρονικά πλαίσια. 

Μια μέθοδος επίλυσης τέτοιας φύσης προβλημάτων είναι η simulated annealing 
[4][5]. Αφορά τη δοκιμή παραλλαγών της προσωρινής λύσης με σκοπό την ανεύρεση της 
βέλτιστης. Η πιθανότητα να γίνει αποδεκτή μια λύση χειρότερη της προηγούμενης 
μειώνεται όσο εξελίσσεται ο υπολογισμός. 

Η μέθοδος taboo search [6][7] προσφέρει άλλη μια δυνατότητα επίλυσης. 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί διάφορες δομές μνήμης προς βελτίωση μιας τοπικής 
αναζήτησης. 

Οι γενετικοί (genetic) αλγόριθμοι [8][9] διασταυρώνουν διαφορετικές μεταξύ τους 
λύσεις, με σκοπό τη δημιουργία νέων παραλλαγών με καλύτερες επιδόσεις. 

Τέλος, υπάρχουν και οι άπληστοι (greedy) αλγόριθμοι [10][11], οι οποίοι επιλέγουν τη 
βέλτιστη λύση σε διάφορα στάδια του προβλήματος, θεωρώντας ότι ο συνδυασμός των 
τοπικών αυτών βέλτιστων θα οδηγήσει στην καταλληλότερη συνολικά λύση με αυξημένη 
πιθανότητα. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η επίλυση του προβλήματος AIS με χρήση ενός άπληστου 
αλγορίθμου. 

4.5.2. Βήματα εξέλιξης του αλγορίθμου 

Η εξέλιξη του αλγορίθμου περιλαμβάνει συνολικά 12 βήματα: 

 Βήμα 1: Συντάσσεται η λίστα των διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Κάθε στοιχείο 
της λίστας api περιλαμβάνει όλες τις τιμές των παραμέτρων που το συνοδεύουν, όπως 
αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 4.3 (AP_NP, AP_T, AP_SQ, AP_BR, AP_D), 
καθώς και το αναγνωριστικό του ίδιου του στοιχείου. 

 Βήμα 2: Συντάσσεται η λίστα των αιτούμενων υπηρεσιών. Κάθε στοιχείο της λίστας 
sj περιλαμβάνει τις τιμές των παραμέτρων S_Type, S_BR και S_D (παρ. 4.3), καθώς 
και το αναγνωριστικό της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 Βήμα 3: Συγκεντρώνονται τα υπόλοιπα στοιχεία για τον υπολογισμό των δεικτών, 
δηλαδή οι πίνακες αντιστοίχησης (παρ. 4.4), οι τυπικές τιμές ποιότητας σήματος ανά 
τεχνολογία, οι λίστες των συνεργαζόμενων παρόχων, ο τύπος του τερματικού καθώς 
και τα βάρη όλων των δεικτών και συναρτήσεων, που απαρτίζουν την αντικειμενική 
συνάρτηση. 

 Βήμα 4: Προσδιορίζονται όλες οι δυνατές μεταθέσεις του συνόλου S των υπηρεσιών. 

 Βήμα 5: Εξάγεται το πρώτο στοιχείο της μετάθεσης, δηλαδή μια συγκεκριμένη σειρά 
των υπηρεσιών. 

 Βήμα 6: Εξάγεται η πρώτη υπηρεσία της σειράς. 

 Βήμα 7: Για κάθε στοιχείο api της λίστας σημείων πρόσβασης και με δεδομένη την 
υπό εξέταση υπηρεσία sj, υπολογίζονται οι τιμές των δεικτών και κατ’ επέκταση της 
συνάρτησης F(sj, api). Το στοιχείο api, που μεγιστοποιεί τη συνάρτηση, ανατίθεται 
προσωρινά στην υπηρεσία sj και η τιμή της συνάρτησης προστίθεται επίσης 
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προσωρινά στο γενικότερο άθροισμα της συγκεκριμένης μετάθεσης, δηλαδή στην 
τρέχουσα τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. 

 Βήμα 8: Η τιμή AP_BR(api) μειώνεται κατά την τιμή S_BR(sj), δηλαδή το διαθέσιμο 
εύρος ζώνης του σημείου πρόσβασης που επιλέχθηκε μειώνεται κατά την ενδεικτική 
τιμή της προς εξέταση υπηρεσίας. 

 Βήμα 9: Εξάγεται η επόμενη υπηρεσία της σειράς και η διαδικασία επίλυσης 
επιστρέφει στο βήμα 7 με προσαρμοσμένες τιμές των παραμέτρων λόγω των 
προηγούμενων (προσωρινών) αναθέσεων. Αν δεν υπάρχει επόμενη υπηρεσία στη 
σειρά, ο αλγόριθμος προχωράει στο βήμα 10. 

 Βήμα 10: Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός μιας ανάθεσης όλων των 
υπηρεσιών (με βάση τη σειρά) σε σημεία πρόσβασης, δηλαδή έχει προσδιοριστεί μια 
τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Η τιμή της OF συγκρίνεται με τη μέχρι εκείνη 
τη στιγμή βέλτιστη. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερη, η νέα τιμή και η νέα 
ανάθεση αποθηκεύονται ως προσωρινές βέλτιστες λύσεις. Αλλιώς, παραμένουν 
προσωρινά βέλτιστες οι παλιές. 

 Βήμα 11: Το διαθέσιμο εύρος ζώνης των σημείων πρόσβασης επανέρχεται στην 
αρχική του τιμή (του βήματος 1), εξάγεται το επόμενο στοιχείο της μετάθεσης και τα 
βήματα 6 έως 11 επαναλαμβάνονται. Αν δεν υπάρχει άλλο στοιχείο μετάθεσης, ο 
αλγόριθμος προχωράει στο βήμα 12. 

 Βήμα 12: Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της μεγαλύτερης τιμής 
της OF και της βέλτιστης ανάθεσης, αφού έχουν εξεταστεί όλες οι δυνατές 
μεταθέσεις των υπηρεσιών. 

 

Τα βήματα του αλγορίθμου, που μόλις περιγράφηκαν, μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 
τρεις φάσεις ανάλογα με τις επιμέρους λειτουργίες που επιτελούν. Έτσι, διακρίνεται η 
φάση συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων εισόδου (βήματα 1-3), η φάση 
υπολογισμού αναθέσεων (βήματα 6-9) και η φάση επιλογής της συνολικής λύσης 
(βήματα 4-5 και 10-11). 

Στο σχήμα 4.1 απεικονίζεται αναλυτικά το διάγραμμα ροής για την εκτέλεση του 
αλγορίθμου. Με maxOF συμβολίζεται η προσωρινή βέλτιστη τιμή της αντικειμενικής 
συνάρτησης, ενώ με OF η τρέχουσα τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Αντίστοιχα, με 
maxF συμβολίζεται η προσωρινή μέγιστη τιμή της συνάρτησης F της τρέχουσας 
υπηρεσίας. Όλες αυτές οι παράμετροι αρχικοποιούνται στην τιμή -1, έτσι ώστε να βρεθεί 
τουλάχιστον μία ανάθεση, έστω και με μηδενική τιμή OF.  
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ΕΝΑΡΞΗ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΛΙΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΛΟΙΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

maxOF = -1

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ?

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ,

OF = -1

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ?

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, 

maxF = -1

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΟΜΕΝΟ 
AP ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ?

ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΟΜΕΝΟΥ AP, 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ F

F > maxF ?maxF = F ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

OF = OF + maxFΟΧΙ

OF > maxOF ? ΟΧΙ

m
ax

O
F 

= 
O

F

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΤΕΛΟΣΟΧΙ

ΝΑΙ  
21)Σχήμα 4.1: Διάγραμμα ροής αλγορίθμου για επίλυση του AIS προβλήματος... 
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Μια παραλλαγή του αλγορίθμου θα μπορούσε να ορίσει ένα κατώφλιο στην τιμή της 
αντικειμενικής συνάρτησης και μόλις βρεθεί ανάθεση που να το υπερβαίνει, να 
επιλέγεται αυτή ως βέλτιστη, χωρίς να εκτελούνται οι υπολογισμοί για τις υπόλοιπες 
μεταθέσεις. Αυτός ο τρόπος όμως ενδέχεται να απομακρύνει την επιλεγμένη λύση πολύ 
μακριά από την πραγματική βέλτιστη και γι’ αυτό δε θα υιοθετηθεί. 

Όσο αφορά την εξεύρεση δεύτερης επιλογής (για περιπτώσεις ανάγκης) για κάθε 
υπηρεσία, ακολουθείται μια πολύ πιο απλοποιημένη διαδικασία. Επιλέγεται μεμονωμένα 
για κάθε υπηρεσία ένα σημείο πρόσβασης, διαφορετικής τεχνολογίας από αυτό που 
αντιστοιχεί στη βέλτιστη ανάθεση αυτής, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπόλοιπες 
δευτερεύουσες αναθέσεις (χωρίς μετάθεση δηλαδή), αλλά με τις παραμέτρους εύρους 
ζώνης των σημείων πρόσβασης προσαρμοσμένες με βάση την κύρια ανάθεση. Ο λόγος 
που επιλέγεται μια τόσο απλή λύση είναι ότι η δεύτερη επιλογή έχει μικρή σχετικά 
πιθανότητα να χρειαστεί, ενώ, αν χρειαστεί, θα είναι για ένα υποσύνολο των υπηρεσιών. 
Επιπλέον, αν υιοθετηθεί μια παρόμοια διαδικασία, το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο 
πολύπλοκο, αφού στην ανεύρεση μιας δευτερεύουσας ανάθεσης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη εκτός από τις κύριες αναθέσεις από τη βέλτιστη επιλογή και οι 
υπόλοιπες δευτερεύουσες. 

4.5.3. Πολυπλοκότητα του αλγορίθμου 

Ο βαθμός πολυπλοκότητας του αλγορίθμου υπολογίζεται με βάση των αριθμό των 
επαναληπτικών βρόχων (loops) επεξεργασίας που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν, 
ώστε να εξαχθεί η βέλτιστη ανάθεση. Η αξιολόγηση του άπληστου αλγορίθμου, που 
αναλύεται στην προηγούμενη παράγραφο, θα γίνει σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
εξαντλητικό αλγόριθμο. 

Έστω ότι το προς επίλυση πρόβλημα αφορά k υπηρεσίες και τα διαθέσιμα σημεία 
πρόσβασης είναι n στον αριθμό. Ο αριθμός των διαφορετικών μεταθέσεων των 
υπηρεσιών είναι k!, ενώ καθεμιά από αυτές περιλαμβάνει k στοιχεία – υπηρεσίες. Για 
κάθε στοιχείο μιας μετάθεσης, ο αλγόριθμος κάνει n μπλοκ υπολογισμών, όσα είναι 
δηλαδή τα σημεία πρόσβασης. Αφού υπολογιστεί το τοπικό αυτό βέλτιστο, λαμβάνεται 
υπόψη ως δεδομένο για τους υπολογισμούς του επόμενου στοιχείου της μετάθεσης. Με 
τον τρόπο αυτό, για κάθε μετάθεση γίνονται n μπλοκ υπολογισμών για καθεμιά από τις k 
υπηρεσίες της μετάθεσης. Έτσι, οι βρόχοι που απαιτούνται για όλες τις μεταθέσεις είναι 
k! μεταθέσεις επί k υπηρεσίες ανά μετάθεση επί n βρόχους ανά υπηρεσία: 

k × n × k! 

Με χρήση εξαντλητικού αλγορίθμου η διαδικασία διαφοροποιείται στο βήμα 7. 
Δεδομένης μιας μετάθεσης, για την πρώτη υπηρεσία εκτελούνται n βρόχοι. Για τη 
δεύτερη, όμως, υπηρεσία εκτελούνται n βρόχοι για καθέναν από τους n βρόχους της 
πρώτης, δηλαδή n2 βρόχοι. Λαμβάνονται υπόψη δηλαδή όλοι δυνατοί συνδυασμοί και 
όχι μόνο αυτοί που προκύπτουν από τοπικά μέγιστα. Ομοίως, για την τρίτη υπηρεσία 
εκτελούνται n3 βρόχοι, για την k-στη nk. Έτσι, οι απαιτούμενοι βρόχοι για την 
εξαντλητική μέθοδο είναι: 

(n + n2 + n3 + … + nk) × k! 

Όπως είναι φανερό από τη σύγκριση των δύο μεθόδων, ο άπληστος αλγόριθμος έχει 
πολυπλοκότητα O(k × n × k!), ενώ ο εξαντλητικός Ο(nk × k!). Ο πίνακας 4.9 δίνει 



Τεχνικές διαχείρισης κινητικότητας χρηστών και επιλογής πρόσβασης 

 98

ορισμένα αριθμητικά παραδείγματα για αντιπαράθεση των δύο μεθόδων. Αξιοσημείωτη 
είναι η διαφορά στον αριθμό των απαιτούμενων επαναλήψεων, αλλά και ο ρυθμός με τον 
οποίο αυτή αυξάνεται, ειδικά όταν μεγαλώνει ο αριθμός των υπηρεσιών. 

k n Άπληστος Εξαντλητικός

2 6 24 84 

2 10 40 220 

3 6 108 1548 

3 8 144 3504 

9)  Πίνακας 4.9: Παραδείγματα σύγκρισης εξαντλητικού και άπληστου αλγορίθμου.. 

Η πολυπλοκότητα που εισάγεται για την εξεύρεση της δεύτερης λύσης ανά υπηρεσία 
είναι πολύ μικρότερη από αυτήν της κύριας, δεδομένου του απλού τρόπου υπολογισμού. 
Έτσι, απαιτούνται στη χειρότερη περίπτωση k × (n-1) υπολογισμοί. 

4.6. Αποτελέσματα 

Για την αξιολόγηση του αλγορίθμου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την 
επίλυση του προβλήματος AIS, θα αναλυθεί στη συνέχεια ένα γενικευμένο παράδειγμα 
με διάφορα επιμέρους σενάρια για την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν 
από τη χρήση του. Η υλοποίηση του αλγορίθμου έγινε σε γλώσσα προγραμματισμού C. 
Η σύγκριση θα γίνει σε σχέση με τους μέχρι τώρα αλγόριθμους [1]-[3], που λαμβάνουν 
υπόψη πόρους μόνο στο ασύρματο τμήμα, δεν υποστηρίζουν multihoming και έχουν ως 
βασικό σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας υπηρεσίας του χρήστη ανά πάσα 
στιγμή, με αυξημένο, βέβαια, κόστος σε δικτυακούς πόρους. Οι διαφορές που θα 
εντοπιστούν θα είναι σε ποιοτικό επίπεδο (αριθμός εκτελέσεων αλγορίθμου, αριθμός 
διαπομπών, κτλ) και για ένα μεμονωμένο τερματικό. Ποσοτικά αποτελέσματα σε μεγάλη 
κλίμακα θα παρουσιαστούν σε επόμενο κεφάλαιο. 

Το σενάριο αφορά ένα χρήστη που πηγαίνει με το αυτοκίνητό του σε ένα ξενοδοχείο, 
όπου διοργανώνεται ένα συνέδριο που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Ο χρήστης διαθέτει 
φορητό υπολογιστή για το συνέδριο, αλλά και υπολογιστή αυτοκινήτου (car PC) για τη 
διαδρομή. Τα δύο τερματικά διαθέτουν διεπαφές με όλους τους τύπους δικτύων (UMTS, 
WLAN, DVB-T), ενώ ο χρήστης έχει οικείο δίκτυο το UMTS. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα βήματα του συνολικού σεναρίου, η αντιμετώπιση των οποίων θα γίνει 
τόσο με τον αλγόριθμο που παρουσιάστηκε (τρόπος διαχείρισης Α), όσο και με τη μέχρι 
τώρα μορφή αλγορίθμων [1] (τρόπος διαχείρισης Β). 

1. Ο χρήστης κινείται με το αυτοκίνητό του. Ο υπολογιστής αυτοκινήτου είναι ανοιχτός 
και τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης ανήκουν σε δίκτυα UMTS και DVB-T. 
Ακολουθεί αίτημα για έναρξη υπηρεσίας βιντεο-κλήσης. 

2. Είσοδος του αυτοκινήτου σε περιοχή με WLAN κάλυψη, για μερικές εκατοντάδες 
μέτρα. Νέα σημεία πρόσβασης γίνονται ορατά στο τερματικό. 
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3. Έξοδος από το WLAN hotspot μετά από μισό λεπτό. Σταδιακή απώλεια σήματος από 
τα σημεία πρόσβασης WLAN. 

4. Τερματισμός της βιντεο-κλήσης. Αίτημα για έναρξη υπηρεσίας ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. Παραλαβή E-Mail. 

5. Αίτημα για έναρξη υπηρεσίας ροής δεδομένων ήχου. 

6. Ολοκλήρωση παραλαβής E-Mail. Τερματισμός της υπηρεσίας. 

7. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τερματισμός της υπηρεσίας ροής δεδομένων ήχου. 
Απενεργοποίηση υπολογιστή αυτοκινήτου. 

8. Είσοδος στο χώρο του συνεδρίου. Ενεργοποίηση φορητού υπολογιστή. Διαθέσιμα 
δίκτυα τα UMTS και DVB-T, καθώς και το WLAN hotspot του συνεδριακού χώρου 
του ξενοδοχείου. Αίτημα για έναρξη υπηρεσίας πλοήγησης και ταυτόχρονα 
υπηρεσίας μεταφοράς αρχείου. 

9. Μεγάλη αύξηση του φορτίου των σημείων πρόσβασης WLAN του συνεδριακού 
χώρου λόγω εισροής πολλών χρηστών, με άμεση επίπτωση την υποβάθμιση 
ποιότητας υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαρκών πόρων στο ασύρματο τμήμα. 

10. Τερματισμός των υπηρεσιών. Μετακίνηση στο χώρο του lobby του ξενοδοχείου, που 
εξυπηρετείται από άλλο σημείο πρόσβασης WLAN. Τα UMTS και DVB-T 
συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα. Αίτημα για έναρξη υπηρεσίας ροής δεδομένων 
εικόνας. 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της αντιμετώπισης των 10 υπο-σεναρίων με τους 
δύο τρόπους (A και B) που προαναφέρθηκαν. Για λόγους ευκολότερης σύγκρισης των 
δύο τρόπων, αντιπαρατίθενται ο ένας μετά τον άλλο σε κάθε βήμα του συνολικού 
σεναρίου. 

Α1. Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης για την υπηρεσία της βιντεο-κλήσης 
και επιλογή του δικτύου UMTS για την εξυπηρέτηση, καθώς το DVB-T δεν 
υποστηρίζει τέτοιες υπηρεσίες. 

Β1. Ομοίως με το Α1. 

Α2. Δεδομένου ότι η εφαρμογή εξυπηρετείται σε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας, δεν 
υπάρχει καμία αντίδραση στην εμφάνιση σημείων πρόσβασης WLAN. Η βίντεο-
κλήση συνεχίζει στο UMTS. Ακόμα και αν εκτελούνταν ο αλγόριθμος, η ελαφρώς 
υψηλότερη ποιότητα υπηρεσίας που προσφέρει το WLAN αντισταθμίζεται από το 
γεγονός της δυσκολίας που έχει να εξυπηρετήσει τερματικά με μεγάλη κινητικότητα. 

Β2. Το δίκτυο WLAN είναι σε θέση να εξυπηρετήσει ακόμη καλύτερα την τρέχουσα 
υπηρεσία, λόγω μεγαλύτερης χωρητικότητας αλλά και ικανότητας σε ρυθμό 
μετάδοσης. Έτσι, εκτελείται ο αλγόριθμος και αποφασίζεται διαπομπή της κλήσης 
στο δίκτυο WLAN. 

Α3. Καμιά αντίδραση. Η βίντεο-κλήση συνεχίζει στο UMTS. 

Β3. Δεδομένης της απώλειας σήματος του WLAN, η υπηρεσία πρέπει να γυρίσει πίσω 
στο UMTS, όπως και γίνεται με απόφαση του αλγορίθμου που εκτελείται εκ νέου. 
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Α4. Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης για την υπηρεσία του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και επιλογή του δικτύου UMTS, καθώς το DVB-T δεν υποστηρίζει 
τέτοιες υπηρεσίες. 

Β4. Ομοίως με το Α4. 

Α5. Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης για την υπηρεσία ροής δεδομένων 
ήχου και επιλογή του δικτύου DVB-T, ως του πιο κατάλληλου για την υπηρεσία 
αυτή. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεχίζει στο UMTS. 

Β5. Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης και για τις δύο υπηρεσίες (τρέχουσα 
και νέα) για εξαγωγή συνολικής απόφασης. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από το DVB-T, οπότε αναγκαστικά η υπηρεσία ροής 
δεδομένων ήχου αρχικοποιείται και αυτή στο UMTS. Αυτό συνεπάγεται 
αναπόφευκτη παροχή μειωμένης ποιότητας υπηρεσίας γι’ αυτήν, αφού οι 
δυνατότητες του UMTS είναι περιορισμένες. 

Α6. Καμιά αντίδραση. Η υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τερματίζει, ενώ η 
υπηρεσία ροής δεδομένων ήχου συνεχίζει στο DVB-T. 

Β6. Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης για την υπηρεσία ροής δεδομένων 
ήχου και επιλογή του δικτύου DVB-T, αφού κρίνεται πιο κατάλληλο γι’ αυτή και 
πλέον δεν υπάρχει ο περιορισμός άλλης υπηρεσίας. 

Α7. Καμιά αντίδραση. 

Β7. Καμιά αντίδραση. 

Α8. Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης για τις υπηρεσίες πλοήγησης και 
μεταφοράς αρχείου. Επιλέγεται το WLAN για τη μεταφορά αρχείου ως το πιο 
κατάλληλο λόγω ρυθμού μετάδοσης, ενώ για την πλοήγηση το UMTS, γιατί δεν 
υστερεί σε ποιότητα και πρόκειται για το οικείο δίκτυο του χρήστη (το οποίο και 
προτιμάται περισσότερο). 

Β8. Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης για τις υπηρεσίες πλοήγησης και 
μεταφοράς αρχείου. Επιλέγεται το WLAN για την εξυπηρέτησή τους, δεδομένου ότι 
μια διεπαφή πρέπει να είναι ενεργή και ότι το UMTS δεν προσφέρει την υψηλότερη 
ποιότητα στη μεταφορά αρχείου. 

Α9. Η συμφόρηση στο WLAN οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσίας κάτω από 
τα αποδεκτά όρια. Έτσι, το τερματικό ζητά νέα απόφαση για την υπηρεσία 
μεταφοράς αρχείου. Εκτελείται ο αλγόριθμος με τα νέα δεδομένα και αποφασίζει 
διαπομπή της υπηρεσίας μεταφοράς αρχείου στο UMTS, όπου συνεχίζει η υπηρεσία 
πλοήγησης. 

Β9. Η συμφόρηση στο WLAN οδηγεί σε υποβάθμιση της ποιότητας υπηρεσίας κάτω από 
τα αποδεκτά όρια. Έτσι, το τερματικό ζητά νέα απόφαση για τις δύο υπηρεσίες. 
Εκτελείται ο αλγόριθμος με τα νέα δεδομένα και αποφασίζει διαπομπή και των δύο 
υπηρεσιών στο UMTS. 

Α10.Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης για την υπηρεσία ροής δεδομένων 
εικόνας και επιλογή του δικτύου DVB-T. Παρόλο που το WLAN έχει δυνατότητες να 
προσφέρει εξίσου υψηλή ποιότητα υπηρεσίας και προτιμάται περισσότερο (λόγω του 
μοντέλου συνεργασίας παρόχων), δεν επιλέγεται, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή 
εμφανίζει πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην πύλη εξόδου του υποδικτύου του. 
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Β10. Εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης για την υπηρεσία ροής δεδομένων 
εικόνας και επιλογή του δικτύου WLAN, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο Α10 
και δεδομένου ότι ο αλγόριθμος δε λαμβάνει υπόψη την τελευταία παράμετρο 
(καθυστέρηση στην πύλη εξόδου). Έτσι, εφόσον το σημείο πρόσβασης στο lobby του 
ξενοδοχείου έχει μεγάλη διαθεσιμότητα ασύρματων πόρων (η συμφόρηση 
παρατηρείται στα σημεία πρόσβασης του συνεδριακού χώρου), το WLAN δεν 
φαίνεται να υστερεί σε τίποτα σε σχέση με το DVB-T. Αυτό συνεπάγεται 
αναπόφευκτη παροχή μειωμένης έως μη αποδεκτής ποιότητας υπηρεσίας. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν αναφέρονται οι διαπομπές που πραγματοποιούνται εντός 
της ίδιας δικτυακής τεχνολογίας λόγω της κίνησης του αυτοκινήτου (π.χ. αλλαγές 
κεραιών UMTS κατά τη διάρκεια της βιντεο-κλήσης), αφού όπως έχει περιγραφεί σε 
προηγούμενη παράγραφο, αυτές δε διαχειρίζονται από τον αλγόριθμο επιλογής 
πρόσβασης. 

Παρατηρώντας τους δύο τρόπους διαχείρισης, είναι ορατές οι διαφορές αντιμετώπισης 
σε αρκετά βήματα του σεναρίου. Τα σημεία διαφοροποίησης αφορούν τον αριθμό 
διαπομπών, τον αριθμό εκτελέσεων του αλγορίθμου, τον αριθμό των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται σε κάθε εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό των περιπτώσεων 
υποβάθμισης ποιότητας υπηρεσίας. Στον πίνακα 4.10 που ακολουθεί, παρουσιάζονται 
ποσοτικά οι διαφορές αυτές. 

 # Διαπομπών # Εκτελέσεων # Υπηρεσιών
# Παροχών  

Μειωμένης Ποιότητας

Διαχείριση Α 1 6 7 0 

Διαχείριση Β 5 9 12 2 

10)Πίνακας 4.10: Ποσοτικές διαφορές των τρόπων διαχείρισης του σεναρίου... 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στον αριθμό των παροχών μειωμένης 
ποιότητας υπηρεσίας δε συμπεριλαμβάνονται υποβαθμίσεις λόγω συμφόρησης ή 
απώλειας σήματος, οι οποίες συμβαίνουν προσωρινά και διορθώνονται από το σύστημα 
διαχείρισης. Περιλαμβάνονται μόνο περιπτώσεις, όπου η ποιότητα υπηρεσίας είναι 
χαμηλότερη από την αιτούμενη, λόγω αδυναμίας του αλγορίθμου να βρει την καλύτερη 
λύση. Έτσι, η τιμή 2 που αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο του τρόπου διαχείρισης Β, 
αφορά τις αποφάσεις στα βήματα 5 και 10. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, η υπεροχή του Α τρόπου είναι ορατή σε όλες τις 
κατηγορίες, ενώ τα μοναδικά σημεία στα οποία υστερεί είναι δύο περιπτώσεις 
υπηρεσιών, όπου θα μπορούσε να επιλεγεί δίκτυο με μεγαλύτερες δυνατότητες για την 
εξυπηρέτησή τους (κάτι που έγινε στον τρόπο Β). Οι υπηρεσίες αυτές είναι η βιντεο-
κλήση στο βήμα 2 και η πλοήγηση στο βήμα 8, όπου ο τρόπος Β επιλέγει τη βέλτιστη 
λύση σε αντίθεση με τον Α που επιλέγει μια σχεδόν βέλτιστη. Ο λόγος που γίνεται αυτό 
είναι ότι το κόστος για την εξαγωγή της βέλτιστης λύσης (επιπλέον διαπομπές και 
εκτελέσεις του αλγορίθμου) κρίνεται μεγαλύτερο σε σχέση με το κέρδος που προκύπτει 
απ’ αυτήν. Πάντως, σε καμιά περίπτωση δεν υφίσταται πρόβλημα υποβάθμισης κάποιας 
υπηρεσίας, αφού εξυπηρετούνται σε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας και στον τρόπο Α. 
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4.7. Επιλογή και δυναμική προσαρμογή βαρών 

Ένα σημαντικό στοιχείο για τη σωστή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και για 
τη λήψη ορθότερων αποφάσεων του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης είναι ο 
προσδιορισμός των κατάλληλων τιμών για τα βάρη της αντικειμενικής συνάρτησης. Η 
ύπαρξη πολλών παραμέτρων (δεικτών), που είναι αλληλοσυγκρουόμενες, απαιτεί πολύ 
προσεκτικό καθορισμό της βαρύτητας καθεμιάς, έτσι ώστε το σύνολό τους να δίνει 
αποτέλεσμα όσο πιο εξισορροπημένο γίνεται. Η τιμή του βάρους κάθε παραμέτρου 
εξαρτάται από το βαθμό σημαντικότητάς της στο τελικό αποτέλεσμα, κάτι όμως που 
μεταβάλλεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στα υπό διαχείριση δίκτυα. Για 
παράδειγμα, άλλη βαρύτητα έχουν οι δείκτες που σχετίζονται με την ποιότητα υπηρεσίας 
αν στα δίκτυα παρατηρείται υψηλό φορτίο, άλλη αν παρατηρείται μέση κίνηση και άλλη 
αν το φορτίο είναι χαμηλό. 

Στην παράγραφο αυτή αναλύονται οι τιμές των βαρών που χρησιμοποιούνται στην 
αντικειμενική συνάρτηση, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Οι κλίμακες τιμών είναι 
λίγες (τρεις), έτσι ώστε να υπάρχει μια ευελιξία του συστήματος, χωρίς να εισάγεται 
όμως σημαντική επιπλέον πολυπλοκότητα. Για τον ίδιο λόγο, οι τιμές δεν καθορίζονται 
με ακρίβεια, αλλά εμφανίζονται σε διαστήματα. Οι πολύπλοκοι υπολογισμοί δεν 
αποφέρουν σημαντικά κέρδη, αφού το μόνο που αρκεί είναι το σύστημα να κινείται προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Η αντιμετώπιση αυτή ακολουθεί τη λογική του Fuzzy Logic [12], 
όπου προβλήματα ελέγχου συστημάτων επιλύονται με αφηρημένη προσέγγιση των 
σχετικών μεγεθών (π.χ. σύστημα άδειο, γεμάτο, ισορροπημένο). 

Τα κριτήρια προσδιορισμού της κατάστασης των δικτύων είναι η γενικότερη περιοχή 
κάλυψης (hotspot, αστική, μη αστική) και το φορτίο σε κάθε εμπλεκόμενο δίκτυο. Για το 
τελευταίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές παράμετροι. Στη διατριβή αυτή θα γίνει 
χρήση του ποσοστού χρησιμοποίησης (utilization) της κίνησης στην πύλη εξόδου. Η τιμή 
αυτή θα αποστέλλεται μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες (ανά σημείο πρόσβασης) στο 
σημείο απόφασης. Με τον τρόπο αυτό, κάθε φορά θα υπολογίζεται η αντικειμενική 
συνάρτηση έχοντας τα τρέχοντα δεδομένα κατάστασης. Όσον αφορά την περιοχή 
κάλυψης, αυτό είναι κάτι στατικό και γνωστό εξαρχής (στη φάση σχεδιασμού και θέσης 
σε λειτουργία των δικτύων). 

Στη συνέχεια παρατίθενται τρεις πίνακες (4.11, 4.12, 4.13) με τις τιμές των βαρών, 
όπως αυτές προσαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες και με βάση τις δοκιμές που 
έγιναν στο πρόγραμμα υλοποίησης, ώστε να προκύπτουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή κάλυψης επηρεάζει μόνο τους δείκτες της συνάρτησης 
PT, καθώς οι υπόλοιποι εξαρτώνται από το φορτίο. 

Χρησιμοποίηση Δικτύων wbi wdi wsqi 

> 60 % 35 35 30 

40 – 60 % 30 30 40 

< 40 % 25 25 50 

11)Πίνακας 4.11: Βάρη δεικτών συνάρτησης Q... 



Επιλογή πρόσβασης 

 103

Περιοχή Κάλυψης wnpi wtti wcci 

Hotspot 50 30 20 

Αστική  40 30 30 

Μη Αστική 35 35 30 

12)Πίνακας 4.12: Βάρη δεικτών συνάρτησης PT... 

Χρησιμοποίηση Δικτύων wq wpt 

> 60 % 0.7 0.3 

40 – 60 % 0.55 0.45

< 40 % 0.4 0.6 

13)Πίνακας 4.13: Βάρη συναρτήσεων Q και PT... 

Η τιμή για τη χρησιμοποίηση των δικτύων είναι η τιμή που αντιστοιχεί στο δίκτυο με 
τη μεγαλύτερη κίνηση. Αυτό γίνεται για λόγους κάλυψης της χειρότερης περίπτωσης 
όσον αφορά το φορτίο των δικτύων.  

Όπως φαίνεται και από τους πίνακες, με την αύξηση της χρησιμοποίησης αυξάνονται 
τα βάρη των δεικτών εύρους ζώνης και καθυστέρησης σε βάρος του δείκτη ποιότητας 
σήματος. Ο λόγος είναι γιατί σε καταστάσεις υψηλού φορτίου, το σύστημα πρέπει να 
είναι πιο ευαίσθητο σε αλλαγές του εύρους ζώνης και της καθυστέρησης. Ομοίως και με 
τα βάρη των Q και PT, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Η συνάρτηση Q έχει να κάνει με την 
ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και είναι λογικό να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, 
όταν τα δίκτυα παρουσιάζουν μειωμένη ποσότητα πόρων. 

Από την άλλη, τα βάρη των δεικτών της συνάρτησης PT είναι λιγότερο 
μεταβαλλόμενα στο χρόνο. Ο δείκτης συμβατότητας και κόστους είναι σε γενικές 
γραμμές πιο ασήμαντος, λόγω και του γεγονότος ότι η ικανότητα ενός δικτύου να 
εξυπηρετήσει ένα αίτημα υπηρεσίας εκφράζεται εν μέρει και στους δείκτες εύρους ζώνης 
και καθυστέρησης. Ακόμη, σε περιπτώσεις μικρών περιοχών κάλυψης (hotspots) τα 
περισσότερα τερματικά εμφανίζουν μικρή έως μηδενική κινητικότητα, οπότε και ο 
δείκτης τύπου τερματικού είναι λιγότερο σημαντικός. Έτσι, ο δείκτης παρόχου δικτύου 
εμφανίζεται σε γενικές γραμμές με μεγαλύτερη βαρύτητα. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα μικρά σενάρια επιθυμητής λειτουργίας του 
αλγορίθμου. Για λόγους απλοποίησης, τα σενάρια περιλαμβάνουν αίτημα για μία 
υπηρεσία (οπότε η συνάρτηση F είναι στην ουσία η OF), ενώ εμπλέκονται δύο σημεία 
πρόσβασης διαφορετικής τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η εξάδα I - (BI, DI, SQI / 
NPI, TTI, CCI) αναφέρεται στις τιμές των δεικτών με τη σειρά που αναγράφονται και η 
οκτάδα W - (wq, wpt / wbi, wdi, wsqi / wnpi, wtti, wcci) αναφέρεται στις τιμές των βαρών, 
επίσης με τη σειρά που αναγράφονται. 

 Σενάριο 1: Υποτίθεται περιοχή hotspot με υψηλό φορτίο στο πρώτο (Α) από τα δύο 
δίκτυα (Α, Β). Άρα τα βάρη θα έχουν τις τιμές W – (0.7, 0.3 / 35, 35, 30 / 50, 30, 20), 
ενώ για τα δύο σημεία πρόσβασης θεωρούνται διάφορες περιπτώσεις τιμών για τους 
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δείκτες. Ο πίνακας 4.14 συγκεντρώνει τις περιπτώσεις αυτές μαζί με τις αντίστοιχες 
τιμές της αντικειμενικής συνάρτησης που προκύπτουν. Όπως φαίνεται από τις 
περιπτώσεις 1 και 2, μια μικρή μεταβολή των δεικτών εύρους ζώνης και 
καθυστέρησης στο δίκτυο A (το οποίο είναι πιο ψηλά σε προτίμηση και σε 
συμβατότητα), οδηγεί σε επιλογή του δικτύου B παρόλο που αυτό υστερεί στις 
υπόλοιπες παραμέτρους, αλλά και σε ποιότητα σήματος. Αυτή η επιλογή είναι 
επιθυμητή, γιατί πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν η αποστολή κίνησης σε 
δίκτυο με υψηλό και αυξανόμενο φορτίο. Βέβαια, αυτό γίνεται ως ένα σημείο, αφού 
αν π.χ. χειροτερέψει αρκετά η ποιότητα σήματος στο B, είναι πιο ασφαλής η επιλογή 
του Α, παρόλο που παρουσιάζει μεγάλη χρησιμοποίηση (περίπτωση 3). Από τις 
υπόλοιπες τρεις περιπτώσεις φαίνεται ότι υπάρχει πιθανότητα να επιλεγεί (έστω και 
οριακά) σημείο πρόσβασης με χειρότερη ποιότητα σήματος, χωρίς το άλλο δίκτυο να 
υστερεί σημαντικά σε άλλους παράγοντες (περιπτώσεις 4 και 6). Αυτό αυξάνει την 
πιθανότητα να αποδειχθεί λάθος η επιλογή του αλγορίθμου. Και πάλι, όμως, αν είναι 
πολύ κακή η ποιότητα σήματος σε σχέση με το άλλο σημείο, δεν αρκεί η υπεροχή 
του στις υπόλοιπες παραμέτρους (περίπτωση 5). Τέλος, αν τα βάρη των συναρτήσεων 
Q και PT ήταν ισορροπημένα, σε όλες τις περιπτώσεις θα είχε επιλεγεί το δίκτυο Α, 
κάτι που δεν είναι επιθυμητό. 

 
Τιμές Δεικτών 

Δίκτυο Α 

Τιμή OF

Δίκτυο Α

Τιμές Δεικτών 

Δίκτυο Β 

Τιμή OF 

Δίκτυο Β 

Περίπτωση 1 (3, 3, 3 / 3, 3, 3) 300 (3, 3, 2 / 2, 3, 2) 258 

Περίπτωση 2 (2, 2, 3 / 3, 3, 3) 251 (3, 3, 2 / 2, 3, 2) 258 

Περίπτωση 3 (2, 2, 3 / 3, 3, 3) 251 (3, 3, 1 / 2, 3, 3) 243 

Περίπτωση 4 (3, 3, 2 / 3, 3, 3) 279 (3, 3, 3 / 2, 3, 2) 279 

Περίπτωση 5 (3, 3, 1 / 3, 3, 3) 258 (3, 3, 3 / 2, 3, 1) 273 

Περίπτωση 6 (3, 3, 1 / 3, 3, 3) 258 (3, 3, 2 / 2, 3, 2) 258 

14)Πίνακας 4.14: Περιπτώσεις σεναρίου 1... 

 Σενάριο 2: Υποτίθεται περιοχή hotspot με χαμηλό φορτίο στα δυο δίκτυα (Α, Β). Άρα 
τα βάρη θα έχουν τις τιμές W – (0.4, 0.6 / 25, 25, 50 / 50, 30, 20), ενώ για τα δυο 
σημεία πρόσβασης θεωρούνται οι περιπτώσεις τιμών του πίνακα 4.15. Οι δύο πρώτες 
περιπτώσεις δείχνουν την ισχυρή επίδραση του δείκτη παρόχου δικτύου στο τελικό 
αποτέλεσμα. Παρόλο που το δίκτυο Α υστερεί σε παραμέτρους ποιότητας, το γεγονός 
ότι είναι υψηλότερα σε προτίμηση μετράει περισσότερο στη λήψη της απόφασης. Αν, 
όμως, υποβαθμιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ποιότητα που παρέχει, τότε επιλέγεται 
το δίκτυο Β (περίπτωση 3). Η περίπτωση 4 δίνει μια ίσως όχι επιθυμητή κατάσταση, 
όπου επιλέγεται δίκτυο με περιορισμένη ποιότητα σήματος. Το γεγονός αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε σφάλμα και ανάγκη για διαπομπή, αν η ισχύς του σήματος 
εξασθενήσει περισσότερο. Και πάλι, όμως, η επιπλέον υποβάθμιση των δεικτών 
ποιότητας του Α οδηγεί σε υπεροχή του Β, παρόλο που είναι λιγότερο προτιμητέο 
(περίπτωση 5).  
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Τιμές Δεικτών 

Δίκτυο Α 

Τιμή OF

Δίκτυο Α

Τιμές Δεικτών 

Δίκτυο Β 

Τιμή OF 

Δίκτυο Β 

Περίπτωση 1 (3, 3, 2 / 3, 3, 3) 280 (3, 3, 3 / 2, 3, 3) 270 

Περίπτωση 2 (2, 3, 2 / 3, 3, 3) 270 (3, 3, 3 / 2, 3, 3) 270 

Περίπτωση 3 (3, 3, 1 / 3, 3, 3) 260 (3, 3, 3 / 2, 3, 3) 270 

Περίπτωση 4 (3, 3, 1 / 3, 3, 3) 260 (3, 3, 3 / 2, 3, 2) 258 

Περίπτωση 5 (2, 3, 1 / 3, 3, 3) 250 (3, 3, 3 / 2, 3, 2) 258 

15)Πίνακας 4.15: Περιπτώσεις σεναρίου 2... 

 Σενάριο 3: Υποτίθεται μη αστική περιοχή με χαμηλό φορτίο στα δύο δίκτυα (Α, Β). 
Άρα τα βάρη θα έχουν τις τιμές W – (0.4, 0.6 / 25, 25, 50 / 35, 35, 30), ενώ για τα δύο 
σημεία πρόσβασης θεωρούνται οι περιπτώσεις τιμών του πίνακα 4.16. Όπως φαίνεται 
από τη σύγκριση των δύο πρώτων περιπτώσεων με τις αντίστοιχες του σεναρίου 2, 
στη δεύτερη επιλέγεται το δίκτυο Β αντί για το Α, γιατί πλέον δεν είναι τόσο 
σημαντικός ο δείκτης παρόχου δικτύου. Επιπλέον, αποτρέπεται η επιλογή δικτύου με 
κακή ποιότητα σήματος στην περίπτωση 3, όχι όμως και στην περίπτωση 4, αφού η 
βαρύτητα του δείκτη τύπου τερματικού είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το δείκτη 
κόστους και συμβατότητας (περίπτωση 4). 

 
Τιμές Δεικτών 

Δίκτυο Α 

Τιμή OF

Δίκτυο Α

Τιμές Δεικτών 

Δίκτυο Β 

Τιμή OF 

Δίκτυο Β 

Περίπτωση 1 (3, 3, 2 / 3, 3, 3) 280 (3, 3, 3 / 2, 3, 3) 279 

Περίπτωση 2 (2, 3, 2 / 3, 3, 3) 270 (3, 3, 3 / 2, 3, 3) 279 

Περίπτωση 3 (3, 3, 1 / 3, 3, 3) 260 (3, 3, 3 / 2, 3, 2) 261 

Περίπτωση 4 (3, 3, 1 / 3, 3, 3) 260 (3, 3, 3 / 2, 2, 3) 258 

16)Πίνακας 4.16: Περιπτώσεις σεναρίου 3... 

Γενικεύοντας τις παρατηρήσεις για την επιλογή των βαρών, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι οποιαδήποτε περίπτωση περιέχει ένα ρίσκο μικρό ή μεγάλο. Πάντα υπάρχει 
πιθανότητα να εξελιχθεί έτσι το σενάριο, ώστε να αποδειχθεί λανθασμένο το αποτέλεσμα 
του αλγορίθμου. Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση αυτής της πιθανότητας και η στροφή 
του συστήματος προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι καταστάσεις. Αλλά και αν 
υποτεθεί τέλεια επιλογή των βαρών, υπάρχει περίπτωση να επιλεγεί δίκτυο με έναν πολύ 
κακό δείκτη και καλούς τους υπόλοιπους, σε βάρος ενός άλλου με 2-3 μέτριους δείκτες. 
Σε κάθε περίσταση, αυτή η αντιστάθμιση παραμέτρων (tradeoff) είναι αναπόφευκτη και 
πρέπει να οδηγείται από τις δικτυακές συνθήκες. 
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4.8. Ανακεφαλαίωση 

Στο κεφάλαιο αυτό σχεδιάστηκε, παρουσιάστηκε και αναλύθηκε ένας βελτιωμένος 
αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης σε ένα ετερογενές περιβάλλον κινητών επικοινωνιών. 
Τα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν σε σχέση με τους μέχρι τώρα αλγόριθμους 
είναι η εκμετάλλευση του multihoming, η εισαγωγή περισσότερων στοιχείων για την 
απόκτηση πιο ολοκληρωμένης εικόνας των δικτύων, η εξισορρόπηση αντιφατικών 
παραμέτρων, η προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες και η ελαχιστοποίηση των 
περιπτώσεων ενεργοποίησης. 

Ο κύριος προσανατολισμός δεν είναι η προσφορά της μέγιστης δυνατής ποιότητας 
υπηρεσίας στο χρήστη με οποιοδήποτε κόστος, αλλά η όσο το δυνατόν καλύτερη 
διαχείριση των δικτυακών πόρων με δεδομένη την παροχή ανεκτής ποιότητας υπηρεσίας. 
Έτσι, δίνεται βάση στην αποφυγή μιας διαπομπής που δε θα εισάγει σοβαρό κέρδος, 
αλλά και στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ανάγκης για διαπομπή κατά την αρχική 
επιλογή του σημείου πρόσβασης. 

Παραδείγματα σεναρίων δείχνουν την υπεροχή του συγκεκριμένου αλγορίθμου σε 
ποιοτικό επίπεδο. Ποσοτικά αποτελέσματα και σε μεγαλύτερη κλίμακα (πολλά 
τερματικά και υπηρεσίες) παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

 



Επιλογή πρόσβασης 

 107

Αναφορές 

[1] P. Demestichas, V. Stavroulaki, L. Papadopoulou, A. Vasilakos, M. Theologou, 
“Service configuration and traffic distribution in composite radio environments”, 
IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Journal, Vol. 33, No. 4, pp. 
69-81, November 2003. 

[2] P. Demestichas, V. Stavroulaki, A. Koutsorodi, L. Papadopoulou, G. Koundourakis, 
N. Koutsouris, D. Kouis, “QoS management framework for heterogeneous wireless 
access networks”, B3G report, IST Systems Beyond 3G Cluster, pp. 30-39, October 
2003. 

[3] Βέρα Σταυρουλάκη, “Διαχείριση Υπηρεσιών και Δικτύων σε Ασύρματα 
Περιβάλλοντα πέραν της 3ης γενιάς”, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2004. 

[4] E. Aarts, J. Korts, “Simulated annealing and the Boltzmann machines”, Wiley, 
1989. 

[5] P. van Laarhoven, E. Aarts, “Simulated annealing: theory and application”, Kluwer 
Academic Publisher, 1988. 

[6] F. Glover, M. Laguna, “Taboo search”, Springer, 1998. 

[7] F. Glover, E. Taillard, D. de Werra, “A User's Guide to Taboo Search”, Annals of 
Operations Research, vol. 41, pp. 3-28, 1993.  

[8] D. Goldberg, “Genetic algorithms in search, optimization and machine learning”, 
Addison-Wesley Professional, 1989. 

[9] Z. Michalewicz, “Genetic algorithms + Data structures = Evolution programs”, 
Springer, 1998. 

[10] V. Vazirani, “Approximation Algorithms”, Springer, 2004. 

[11] S. Skiena, “The algorithm design manual”, Springer, 1998. 

[12] http://www.seattlerobotics.org/encoder/mar98/fuz/flindex.html. 

 





 

 109

5. Μεταφορά δεδομένων για την επιλογή πρόσβασης 

 
 

 
Κεφάλαιο 5 

 
Μεταφορά δεδομένων για την 

επιλογή πρόσβασης 
 





Μεταφορά δεδομένων για την επιλογή πρόσβασης 

 111

5.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

5.1.1. Η αναγκαιότητα μεταφοράς δεδομένων κατά την επιλογή πρόσβασης 

Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης είναι η 
συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στο σημείο απόφασης. Για να μπορέσει η 
μονάδα απόφασης (DU) της πύλης εξόδου του δικτύου στο οποίο τίθεται το αίτημα να 
εκτελέσει τον αλγόριθμο, πρέπει η αντίστοιχη μονάδα παρακολούθησης & συλλογής 
δεδομένων να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δεδομένα εισόδου. 

Η διαδικασία αυτή είναι μεγάλος πονοκέφαλος για το σχεδιαστή ενός συστήματος 
διαχείρισης ετερογενών δικτύων. Ο λόγος είναι αφενός ότι οι πηγές των πληροφοριών 
αυτών είναι περισσότερες από μία (τερματικό, υπόλοιπα δίκτυα) και αφετέρου το 
περιεχόμενό τους είναι ευμετάβλητο και με μικρή διάρκεια ισχύος, κάτι που απαιτεί 
ανανέωση σε πραγματικό χρόνο. Όλα αυτά καθιστούν αναγκαία την εισαγωγή ενός 
ευέλικτου μηχανισμού, που με γρήγορο και απλό τρόπο θα πραγματοποιεί τη λειτουργία 
αυτή. 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, και συγκεκριμένα στο υπόλοιπο του κεφαλαίου 
αυτού, παρουσιάζονται και αναλύονται σχετικοί μηχανισμοί, με βάση και τις λύσεις που 
έχουν προταθεί για το πρόβλημα αυτό. Έτσι, ορίζονται νέοι τύποι μηνυμάτων από ήδη 
υπάρχοντα πρωτόκολλα του διαδικτύου, τα οποία θα μπορούν σε μεγάλη κλίμακα και σε 
πραγματικές συνθήκες να μεταφέρουν τα απαιτούμενα δεδομένα. 

5.1.2. Προσδιορισμός των τύπων μηνυμάτων 

Ανάλογα με το ζευγάρι πηγή / προορισμός και τα δεδομένα που πρέπει να 
μεταφερθούν, προκύπτουν 4 τύποι μηνυμάτων: 

 Αίτηση Εξυπηρέτησης SRQ (Service Request): Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται από το 
κινητό τερματικό προς την πύλη εξόδου ενός από τα δίκτυα με τα οποία συνδέεται 
και εκφράζει ένα αίτημα για επιλογή πρόσβασης μιας ή περισσότερων καινούριων 
υπηρεσιών ή/και ένα αίτημα για αλλαγή πρόσβασης μιας ή περισσότερων ήδη 
ενεργών υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν μειωμένη ποιότητα. Παράλληλα, το 
τερματικό περιλαμβάνει στο μήνυμα αυτό όλα τα στοιχεία που το αφορούν και είναι 
απαραίτητα στη μονάδα απόφασης για την επιλογή ή την αλλαγή του σημείου 
πρόσβασης. Πιο συγκεκριμένα, περιέχονται ο τύπος του τερματικού, οι υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο αίτημα (νέες ή παλιές) με τα χαρακτηριστικά τους, καθώς 
και τα ορατά σημεία πρόσβασης συνoδευόμενα επίσης από σχετικές πληροφορίες 
(ποιότητα σήματος, τεχνολογία, πάροχος δικτύου, κτλ). 

 Απόκριση Εξυπηρέτησης SRP (Service Reply): Αποτελεί την απάντηση της πύλης 
εξόδου σε μία αίτηση εξυπηρέτησης του τερματικού, όπου υποδεικνύεται το σημείο 
πρόσβασης ανά αιτούμενη υπηρεσία, που έκρινε ως βέλτιστο ο αλγόριθμος. 
Συμπεριλαμβάνεται επίσης και η δεύτερη επιλογή (αν υπάρχει), ενώ, αν δε βρεθεί 
καμία λύση για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, αποστέλλεται και ο λόγος αποτυχίας. 

 Αίτηση Δεδομένων Σημείων Πρόσβασης APRQ (Access Point info Request): Το 
μήνυμα αυτό έχει ως πηγή την πύλη εξόδου του δικτύου στο οποίο έχει γίνει μία 
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αίτηση εξυπηρέτησης και ως προορισμό την πύλη εξόδου ενός άλλου δικτύου στο 
οποίο ανήκουν ένα ή περισσότερα σημεία πρόσβασης που περιλαμβάνονται στην 
αίτηση. Σκοπός είναι η απόκτηση των στοιχείων για τους διαθέσιμους πόρους στο 
ασύρματο και ενσύρματο τμήμα των αντίστοιχων σημείων πρόσβασης. Ο αριθμός 
των μηνυμάτων αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε αίτηση εξυπηρέτησης είναι ίδιος με 
τον αριθμό των διαφορετικών υποδικτύων (δηλαδή παρόχων δικτύων) που 
περιλαμβάνονται στην αίτηση. Έτσι, τα ορατά σημεία πρόσβασης ενός τερματικού 
ομαδοποιούνται ανάλογα με το υποδίκτυο στο οποίο ανήκουν. 

 Απόκριση Δεδομένων Σημείων Πρόσβασης APRP (Access Point info Reply): Είναι η 
απάντηση μιας πύλης εξόδου σε μία αίτηση δεδομένων σημείων πρόσβασης την 
οποία δέχεται από μια άλλη πύλη. Περιλαμβάνει τους πόρους για τα σημεία 
πρόσβασης που εμφανίζονται στην αίτηση. 

5.2. Ανάλυση των μηνυμάτων 

Στο υπο-κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά τα μηνύματα που προαναφέρθηκαν, 
με παρουσίαση των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα πεδία κάθε 
μηνύματος. Η περιγραφή περιλαμβάνει και τα δύο πρωτόκολλα διαδικτύου IPv4 και 
IPv6. Παράλληλα, αιτιολογείται το μήκος (σε bytes) κάθε πεδίου, ενώ γίνεται και ένας 
υπολογισμός του όγκου της διακινούμενης πληροφορίας ανά αίτηση εξυπηρέτησης. 

5.2.1. Αίτηση εξυπηρέτησης SRQ 

Το μήνυμα αίτησης εξυπηρέτησης βασίζεται στο πρωτόκολλο Mobile IP. Το σχήμα 
5.1 απεικονίζει τη μορφή του μηνύματος (μετά την UDP επικεφαλίδα, αριθμός θύρας 
434) για την περίπτωση του IPv4. Είναι φανερές οι ομοιότητές του με το μήνυμα αίτησης 
εγγραφής του Mobile IPv4. Στην επικεφαλίδα IP το πεδίο της πηγής είναι η CoA της 
διεπαφής μέσω της οποίας αποστέλλεται το μήνυμα, ενώ το πεδίο του προορισμού είναι 
η IP διεύθυνση της πύλης εξόδου του υποδικτύου. 

 
22)Σχήμα 5.1: Μήνυμα αίτησης εξυπηρέτησης SRQ (IPv4)... 

 Type: Είναι ο κωδικός αριθμός που έχει οριστεί για την αίτηση εξυπηρέτησης. 

 Lifetime: Είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα για τον οποίο θεωρείται έγκυρη η αίτηση, 
δηλαδή ο χρόνος που μπορεί να περιμένει το τερματικό την απόκριση. 

 Home Address: Η HoA του τερματικού. 
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 Home Agent: Η IP διεύθυνση του πράκτορα οικείου δικτύου HA. 

 Identification: Ένας αριθμός των 64 bit, που δημιουργείται από το τερματικό και 
χρησιμοποιείται για ταύτιση της αίτησης με την αντίστοιχη απόκριση, αλλά και για 
προστασία εναντίον επιθέσεων. 

 Service Request Extension: Είναι η TLV επέκταση που περιέχει τα δεδομένα της 
αίτησης και θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

Με παρόμοιο τρόπο, για την περίπτωση του IPv6, χρησιμοποιείται δομή που 
βασίζεται στο Mobile IPv6 και μοιάζει με το μήνυμα ανανέωσης εγγραφής. Η 
επικεφαλίδα κινητικότητας έχει τη μορφή του σχήματος 5.2. Τα πεδία πηγής και 
προορισμού της επικεφαλίδας IP είναι τα ίδια με το αντίστοιχο IPv4 μήνυμα. 

 
23)Σχήμα 5.2: Μήνυμα αίτησης εξυπηρέτησης SRQ (IPv6)... 

 Payload Proto: Είναι ο χαρακτηριστικός αριθμός της επικεφαλίδας που ακολουθεί. 
Οι τιμές που παίρνει είναι αυτές που καθορίζει το IPv6. 

 Header Len: Αναπαριστά το μήκος της επικεφαλίδας σε μονάδες των 8 bytes, 
εξαιρουμένων των 8 πρώτων. Κατ’ επέκταση, το μήκος της επικεφαλίδας πρέπει να 
είναι πολλαπλάσιο των 8 bytes. 

 MH Type: Είναι το αναγνωριστικό του μηνύματος Mobile IPv6 που ακολουθεί, 
δηλαδή ο κωδικός αριθμός που έχει επιλεγεί για την αίτηση εξυπηρέτησης. 

 Checksum: Είναι το άθροισμα ελέγχου της επικεφαλίδας. 

 Sequence Number: Είναι ένας αριθμός για ταύτιση της αίτησης με την αντίστοιχη 
απόκριση. 

 Service Request Extension: Είναι η TLV επέκταση που περιέχει τα δεδομένα της 
αίτησης και θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

Η επέκταση της αίτησης εξυπηρέτησης απεικονίζεται στο σχήμα 5.3 (ίδια μορφή σε 
IPv4 και IPv6). Τα πεδία που χρησιμοποιούνται και το αντίστοιχο μήκος τους (σε bytes) 
αναλύονται σε επόμενη παράγραφο. 
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24)Σχήμα 5.3: Δομή της επέκτασης αίτησης εξυπηρέτησης... 

 Ext Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την επέκταση αίτησης 
εξυπηρέτησης. 

 Length: Είναι το μήκος της επέκτασης σε μονάδες των 4 bytes. 

 TT: Είναι το αναγνωριστικό του τύπου του τερματικού που στέλνει την αίτηση. 

 AP Suboption SRQ: Υπο-επιλογή που περιέχει μπλοκ δεδομένων για ένα σημείο 
πρόσβασης (σχήμα 5.4). Ο αριθμός τους είναι όσα και τα σημεία πρόσβασης του 
τερματικού. 

 Service Suboption SRQ: Υπο-επιλογή που περιέχει μπλοκ δεδομένων για μία 
υπηρεσία (νέα ή παλιά) που περιλαμβάνεται στην αίτηση (σχήμα 5.5). 

 
25)Σχήμα 5.4: Υπο-επιλογή σημείων πρόσβασης μηνύματος SRQ... 
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 AP Sub Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την υπο-επιλογή σημείων 
πρόσβασης της αίτησης εξυπηρέτησης. 

 AP Index: Είναι ο αύξων αριθμός του σημείου πρόσβασης. Η αρίθμηση αφορά μόνο 
την τρέχουσα αίτηση. 

 Tech ID: Είναι το αναγνωριστικό της τεχνολογίας του σημείου πρόσβασης. 

 SQI: Είναι ο δείκτης ποιότητας σήματος, όπως αυτός υπολογίζεται από το τερματικό 
με σύγκριση της απόλυτης τιμής και του αντίστοιχου κατωφλίου. 

 AP L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό (επιπέδου ζεύξης δεδομένων) που χαρακτηρίζει το 
σημείο πρόσβασης. 

 Interface L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό (επιπέδου ζεύξης δεδομένων) το οποίο 
χαρακτηρίζει τη διεπαφή του τερματικού, που συνδέεται με το σημείο πρόσβασης. 

 Network Provider ID: Είναι το αναγνωριστικό του παρόχου δικτύου στον οποίο 
ανήκει το σημείο πρόσβασης. 

 
26)Σχήμα 5.5: Υπο-επιλογή υπηρεσιών μηνύματος SRQ... 

 S Sub Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την υπο-επιλογή 
υπηρεσιών της αίτησης εξυπηρέτησης. 

 S Index: Είναι ο αύξων αριθμός της υπηρεσίας. Η αρίθμηση αφορά μόνο την 
τρέχουσα αίτηση. 

 Service ID: Είναι το αναγνωριστικό του τύπου της υπηρεσίας. 

 S_Flag: Είναι μια σημαία που υποδεικνύει αν η υπηρεσία είναι νέα ή παλιά που 
χρειάζεται αλλαγή σημείου και δικτύου πρόσβασης. 

 Serving Interface L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό (επιπέδου ζεύξης δεδομένων) που 
χαρακτηρίζει τη διεπαφή του τερματικού μέσω της οποίας εξυπηρετείται η υπηρεσία 
(αν είναι παλιά). Το πεδίο αυτό δεν εμφανίζεται σε νέες υπηρεσίες, δηλαδή η ύπαρξή 
του εξαρτάται από την τιμή της σημαίας S_Flag. 

5.2.2. Απόκριση εξυπηρέτησης SRP 

Το μήνυμα απόκρισης εξυπηρέτησης ακολουθεί την ίδια λογική με την αντίστοιχη 
αίτηση, δηλαδή βασίζεται και αυτό στο πρωτόκολλο Mobile IP. Το σχήμα 5.6 
απεικονίζει τη μορφή του μηνύματος για το IPv4 (πεδία μετά τη UDP επικεφαλίδα), όπου 
φαίνονται οι ομοιότητες με την απόκριση εγγραφής του Mobile IPv4. Στην επικεφαλίδα 
του IP το πεδίο της πηγής είναι η διεύθυνση της πύλης εξόδου του υποδικτύου, ενώ ο 
προορισμός είναι η CoA της διεπαφής μέσω της οποίας έγινε η αποστολή της 
αντίστοιχης αίτησης. 
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27)Σχήμα 5.6: Μήνυμα απόκρισης εξυπηρέτησης SRP (IPv4)... 

 Type: Είναι ο κωδικός αριθμός που έχει οριστεί για την απόκριση εξυπηρέτησης. 

 Code: Είναι μια τιμή που χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα της απόκρισης (επιτυχία, 
αποτυχία, κτλ). 

 Home Address: Η HoA του τερματικού. 

 Home Agent: Η IP διεύθυνση του πράκτορα οικείου δικτύου HA. 

 Identification: Ένας αριθμός των 64 bit, που δημιουργείται από το τερματικό και 
χρησιμοποιείται για ταύτιση της αίτησης με την αντίστοιχη απόκριση, αλλά και για 
προστασία εναντίον επιθέσεων. Έχει ίδια τιμή με το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης. 

 Service Reply Extension: Είναι η TLV επέκταση που περιέχει τα δεδομένα της 
απόκρισης και θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

 

Αναλογικά, για την περίπτωση του IPv6, χρησιμοποιείται δομή που βασίζεται στο 
Mobile IPv6. Τα πεδία πηγής και προορισμού της επικεφαλίδας IP είναι τα ίδια με το 
αντίστοιχο IPv4 μήνυμα. Η επικεφαλίδα κινητικότητας έχει μορφή παρόμοια με αυτή του 
σχήματος 5.2, με τις ακόλουθες διαφορές: 

 Το πεδίο MH Type είναι ο κωδικός αριθμός για την απόκριση εξυπηρέτησης. 

 Το πεδίο Sequence Number έχει ίδια τιμή με αυτό που περιλαμβάνεται στην 
αντίστοιχη αίτηση. 

 Η επέκταση που εμφανίζεται στο τέλος είναι η επέκταση απόκρισης εξυπηρέτησης 
(Service Reply Extension), που είναι ίδια με την περίπτωση του IPv4 και η δομή της 
φαίνεται στο σχήμα 5.7. 

 
28)Σχήμα 5.7: Δομή της επέκτασης απόκρισης εξυπηρέτησης... 
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 Ext Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την επέκταση απόκρισης 
εξυπηρέτησης. 

 Length: Είναι το μήκος της επέκτασης σε μονάδες των 4 bytes. 

 Service Suboption SRP: Υπο-επιλογή που περιέχει μπλοκ δεδομένων για μία 
υπηρεσία (νέα ή παλιά) που περιλαμβάνεται στην απόκριση (σχήμα 5.8). 

 
29)Σχήμα 5.8: Υπο-επιλογή υπηρεσιών μηνύματος SRP... 

 S Sub Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την υπο-επιλογή 
υπηρεσιών της απόκρισης εξυπηρέτησης. 

 S Index: Είναι ο αύξων αριθμός της υπηρεσίας. Η αρίθμηση αφορά μόνο την 
τρέχουσα αίτηση / απόκριση. 

 Service ID: Είναι το αναγνωριστικό του τύπου της υπηρεσίας. 

 Sol_Flag: Είναι μια σημαία που υποδεικνύει το είδος της λύσης που έχει βρεθεί για 
τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι, μπορεί να εκφράζει επιτυχή ανάθεση, εύρεση ή όχι 
εναλλακτικής λύσης, ανάθεση σε χαμηλό επίπεδο ποιότητας ή αποτυχία ανάθεσης. 
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δηλώνεται και ο λόγος της πλήρους ή μερικής 
αποτυχίας (π.χ. έλλειψη πόρων, ασυμβατότητα παραμέτρων, πάροχος δικτύου που δε 
συνεργάζεται κτλ). 

 Target Interface L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό (επιπέδου ζεύξης δεδομένων) που 
χαρακτηρίζει τη διεπαφή του τερματικού που επιλέχθηκε ως η πιο κατάλληλη για να 
εξυπηρετηθεί η υπηρεσία.  

 Target AP L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό (επιπέδου ζεύξης δεδομένων) που 
χαρακτηρίζει το σημείο πρόσβασης που επιλέχθηκε ως το πιο κατάλληλο για την 
υπηρεσία. Το πεδίο αυτό, όπως και το προηγούμενο, δεν εμφανίζεται σε περίπτωση 
που δεν έχει βρεθεί λύση (εξαρτώνται δηλαδή από την τιμή της σημαίας Sol_Flag). 

 Alternative Interface L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό της εναλλακτικής διεπαφής (αν 
έχει επιλεγεί από τον αλγόριθμο). 
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 Alternative AP L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό του εναλλακτικού σημείου πρόσβασης 
(αν υπάρχει). 

5.2.3. Αίτηση δεδομένων σημείων πρόσβασης APRQ 

Το μήνυμα της αίτησης δεδομένων σημείων πρόσβασης βασίζεται στο πρωτόκολλο 
ICMP. Τόσο στο IPv4 όσο και στο IPv6, η μορφή του μηνύματος είναι όμοια, αφού οι 
ICMPv4 και ICMPv6 επικεφαλίδες είναι ακριβώς ίδιες (σχήμα 5.9). Στην επικεφαλίδα 
του IP η διεύθυνση πηγής είναι αυτή της πύλης εξόδου του δικτύου στο οποίο γίνεται η 
αίτηση εξυπηρέτησης. Η διεύθυνση προορισμού είναι η πύλη εξόδου του υποδικτύου στο 
οποίο ανήκουν τα σημεία πρόσβασης για τα οποία γίνεται η αίτηση δεδομένων. 

 
30)Σχήμα 5.9: Μήνυμα αίτησης δεδομένων σημείων πρόσβασης APRQ... 

 Type: Είναι ο κωδικός αριθμός που έχει οριστεί για την αίτηση δεδομένων σημείων 
πρόσβασης. Η τιμή αυτή θα πρέπει να ανήκει στο διάστημα 42-255, αφού όλες οι 
προηγούμενες έχουν δεσμευτεί για τα υπόλοιπα μηνύματα του ICMP. 

 Code: Είναι πεδίο της ICMP επικεφαλίδας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
περαιτέρω διαβάθμιση των ICMP μηνυμάτων. 

 Checksum: Είναι το άθροισμα ελέγχου της επικεφαλίδας. 

 Identifier: Είναι ένα αναγνωριστικό για ταύτιση της αίτησης με την αντίστοιχη 
απόκριση. 

 Sequence Number: Είναι ένας επιπλέον αριθμός παρόμοιας λειτουργίας με τον 
προηγούμενο. 

 AP Info Request Extension: Είναι η TLV επέκταση που περιέχει τα δεδομένα της 
αίτησης και απεικονίζεται στο σχήμα 5.10. 

 
31)Σχήμα 5.10: Δομή της επέκτασης αίτησης δεδομένων σημείων πρόσβασης... 

 Ext Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την επέκταση αίτησης 
δεδομένων σημείων πρόσβασης. 
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 Length: Είναι το μήκος της επέκτασης σε μονάδες των 4 bytes. 

 AP Suboption APRQ: Υπο-επιλογή που περιέχει μπλοκ δεδομένων για ένα σημείο 
πρόσβασης που περιέχεται στην αίτηση (σχήμα 5.11). 

 
32)Σχήμα 5.11: Υπο-επιλογή σημείων πρόσβασης μηνύματος APRQ... 

 AP Sub Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την υπο-επιλογή σημείων 
πρόσβασης της αίτησης δεδομένων σημείων πρόσβασης. 

 AP Index: Είναι ο αύξων αριθμός του σημείου πρόσβασης. Η αρίθμηση αφορά μόνο 
την τρέχουσα αίτηση. Προκύπτει από τον αντίστοιχο αριθμό που είχε το σημείο αυτό 
στην αίτηση εξυπηρέτησης. 

 AP L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό (επιπέδου ζεύξης δεδομένων) που χαρακτηρίζει το 
σημείο πρόσβασης. 

5.2.4. Απόκριση δεδομένων σημείων πρόσβασης APRP 

Όπως η αίτηση δεδομένων σημείων πρόσβασης, έτσι και η αντίστοιχη απόκριση, 
βασίζεται στο πρωτόκολλο ICMP. Τα πεδία πηγής και προορισμού στην επικεφαλίδα IP 
είναι αντίστροφα με αυτά της αίτησης, ενώ και πάλι η μορφή των μηνυμάτων 
(επικεφαλίδες ICMP) είναι ίδια σε IPv4 και IPv6. Η δομή του μηνύματος είναι παρόμοια 
με αυτήν της αίτησης (σχήμα 5.9) με τις παρακάτω διαφορές: 

 Το πεδίο Type είναι ο κωδικός αριθμός για την απόκριση δεδομένων σημείων 
πρόσβασης. 

 Τα πεδία Identification και Sequence Number έχουν ίδια τιμή με αυτά που 
περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη αίτηση. 

 Η επέκταση που εμφανίζεται στο τέλος είναι η επέκταση απόκρισης δεδομένων 
σημείων πρόσβασης (AP Info Reply Extension) και η δομή της απεικονίζεται στο 
σχήμα 5.12. 

 
33)Σχήμα 5.12: Δομή της επέκτασης απόκρισης δεδομένων σημείων πρόσβασης... 
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 Ext Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την επέκταση απόκρισης 
δεδομένων σημείων πρόσβασης. 

 Length: Είναι το μήκος της επέκτασης σε μονάδες των 4 bytes. 

 Utilization: Είναι το ποσοστό χρησιμοποίησης της ζεύξης της πύλης εξόδου με τα 
υπόλοιπα δίκτυα. Ο αριθμός αυτός είναι απαραίτητος ως ένδειξη για την κίνηση στο 
υποδίκτυο και επηρεάζει τα βάρη των δεικτών του αλγορίθμου. 

 Gateway Delay: Είναι η καθυστέρηση στην πύλη εξόδου του υποδικτύου. 

 AP Suboption APRP: Υπο-επιλογή που περιέχει μπλοκ δεδομένων για ένα σημείο 
πρόσβασης που περιέχεται στην απόκριση (σχήμα 5.13). 

 
34)Σχήμα 5.13: Υπο-επιλογή σημείων πρόσβασης μηνύματος APRP... 

 AP Sub Type: Είναι το αναγνωριστικό που έχει επιλεγεί για την υπο-επιλογή σημείων 
πρόσβασης της απόκρισης δεδομένων σημείων πρόσβασης. 

 AP Index: Είναι ο αύξων αριθμός του σημείου πρόσβασης. Η αρίθμηση αφορά μόνο 
την τρέχουσα αίτηση / απόκριση. Προκύπτει από τον αντίστοιχο αριθμό που είχε το 
σημείο αυτό στην αίτηση εξυπηρέτησης. 

 AP L2 ID: Είναι το αναγνωριστικό (επιπέδου ζεύξης δεδομένων) που χαρακτηρίζει το 
σημείο πρόσβασης. 

 Available Bandwidth: Είναι το διαθέσιμο εύρος ζώνης του συγκεκριμένου σημείου 
πρόσβασης. 

5.2.5. Αναπαράσταση παραμέτρων 

Η μεταφορά των παραμέτρων που εμφανίζονται στα προηγούμενα μηνύματα απαιτεί 
τη δέσμευση κατάλληλου μήκους πεδίων, όπως φαίνεται και στις δομές τους. Η επιλογή 
του μήκους αυτού ανά παράμετρο αιτιολογείται στη συνέχεια. 

1. Αναγνωριστικό Τεχνολογίας (Tech ID): Οι τεχνολογίες που λαμβάνονται υπόψη στη 
διατριβή αυτή είναι 4 (GPRS, UMTS, WLAN, DVB-T), οπότε ένα πεδίο του ενός 
byte είναι υπερ-αρκετό, τόσο για την κάλυψη αυτών όσο και για πιθανή εισαγωγή 
νέων τεχνολογιών ή παραλλαγών των ήδη υπαρχόντων. 

2. Δείκτης Ποιότητας Σήματος (SQI): Όπως κάθε δείκτης, έτσι και αυτός, παίρνει 4 
διαφορετικές τιμές, οπότε πάλι επιλέγεται το 1 byte για το πεδίο αυτό. 

3. Αναγνωριστικό Σημείου Πρόσβασης (AP L2 ID): Το αναγνωριστικό αυτό 
χαρακτηρίζει μοναδικά το σημείο πρόσβασης σε επίπεδο ζεύξης δεδομένων και 
εξαρτάται από την υποκείμενη τεχνολογία. 
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• Για το WLAN χρησιμοποιείται η διεύθυνση υλικού ή αλλιώς διεύθυνση MAC 
(Medium Access Control Address) [1], η οποία έχει μήκος 6 bytes. 

• Για τα GPRS / UMTS υπάρχει το αναγνωριστικό κυψέλης (Cell ID) [2], το οποίο 
είναι 16 ψηφίων, άρα αναπαρίσταται με 8 bytes (ένα ψηφίο χρειάζεται 4 bits). 

• Για το DVB-T υπάρχει πάλι το αναγνωριστικό κυψέλης και είναι 6 bytes [3]. 

Συγκρίνοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι τα 8 bytes είναι ικανός αριθμός για την 
αναπαράσταση του αναγνωριστικού σημείου πρόσβασης, ενώ στην περίπτωση των 
WLAN και DVB-T προστίθενται 2 μηδενικά bytes στο τέλος (padding bytes), τα 
οποία αγνοούνται τελικά. 

4. Αναγνωριστικό Διεπαφής (Interface L2 ID): Είναι κάτι ανάλογο με το αναγνωριστικό 
σημείου πρόσβασης, αφού χαρακτηρίζει μοναδικά τη διεπαφή του τερματικού σε 
επίπεδο ζεύξης δεδομένων. Ανάλογα με την τεχνολογία της διεπαφής προκύπτει ο 
παρακάτω διαχωρισμός. 

• Για το WLAN υπάρχει πάλι η διεύθυνση MAC [1], με μήκος 6 bytes. 

• Για τα GPRS / UMTS χρησιμοποιείται ο αριθμός IMEI (International Mobile 
Equipment Identity) [2], ο οποίος αναπαρίσταται με 16 ψηφία, δηλαδή 8 bytes. 

• Για το DVB-T υπάρχει επίσης η διεύθυνση MAC, με μήκος 6 bytes [3]. 

Έτσι, με 8 bytes αναπαρίσταται και το αναγνωριστικό διεπαφής, με τα 
συμπληρωματικά bytes να μπαίνουν πάλι στο τέλος για τα WLAN και DVB-T. 

5. Αναγνωριστικό Παρόχου Δικτύου (Network Provider ID): Είναι το αναγνωριστικό του 
παρόχου δικτύου, η μορφή του οποίου εξαρτάται επίσης από την τεχνολογία. 

• Στο WLAN ορίζεται το SSID (Service Set Identifier) [1] το οποίο έχει μέγιστο 
μήκος 32 bytes. 

• Στα GPRS / UMTS ο πάροχος δικτύου ανιχνεύεται από το συνδυασμό των 
παραμέτων PLMN-ID (Public Land Mobile Network Identifier) και LAC 
(Location Area Code) [2]. Το PLMN-ID αποτελείται από τις παραμέτρους MCC 
(Mobile Country Code) και MNC (Mobile Network Code), τριών ψηφίων το 
καθένα. Άρα το PLMN-ID αναπαρίσταται με 3 bytes. Η παράμετρος LAC 
σχηματίζεται από 16 ψηφία (8 bytes), οπότε το συνολικό μήκος για το 
αναγνωριστικό παρόχου δικτύου είναι 11 bytes. 

• Στο DVB-T ορίζεται ένα αναγνωριστικό πλατφόρμας (Platform ID) [3], το οποίο 
χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό και έχει μήκος 3 bytes. 

Με βάση τα παραπάνω, το αναγνωριστικό παρόχου δικτύου αναπαρίσταται με 32 
bytes, ενώ στα DVB-T και GPRS / UMTS προστίθενται τα συμπληρωματικά bytes. 
Το πεδίο αυτό μπορεί να περιέχει και την IP διεύθυνση της πύλης εξόδου του 
υποδικτύου, εφόσον αυτή είναι γνωστή στο τερματικό. 

6. Αναγνωριστικό Υπηρεσίας (Service ID): Οι υπηρεσίες που εξετάζονται στα πλαίσια 
της διατριβής είναι 6 στον αριθμό (βλ. Παράγραφο 4.3). Έτσι, 1 byte είναι αρκετό για 
την αναπαράστασή τους. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα για προσθήκη νέων 
τύπων υπηρεσιών ή ίδιων τύπων με διαφορετικές απαιτήσεις. Κατά την τελευταία 
περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί διαφορετικό αναγνωριστικό για υπηρεσίες ίδιου 
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γενικού τύπου αλλά με άλλες ενδεικτικές τιμές εύρους ζώνης ή / και καθυστέρησης 
(π.χ. υπηρεσία ροής δεδομένων εικόνας με 128 Kbps και με 256 Kbps). Έτσι, 
ενσωματώνεται στην ουσία και μια ένδειξη ποιότητας υπηρεσίας μαζί με τον τύπο. 

7. Ποσοστό Χρησιμοποίησης (Utilization): Για την αναπαράσταση της παραμέτρου 
αυτής, με τιμές που αφορούν ποσοστό %, κρίθηκε κατάλληλο μήκος πεδίου τα 2 
bytes. 

8. Διαθέσιμο Εύρος Ζώνης (Available Bandwidth): Το εύρος ζώνης έχει ως μονάδα 
μέτρησης τα Kbps. Τα διαστήματα τιμών που παίρνει είναι από 0 μέχρι κάποιες 
δεκάδες Mbps. Έτσι, τα 4 bytes είναι επαρκή για την αναπαράστασή του, δεδομένου 
ότι δε λαμβάνονται υπόψη δεκαδικά ψηφία, αφού ρυθμοί μετάδοσης κάτω του ενός 
Kbps θεωρούνται αμελητέοι. 

9. Καθυστέρηση στην Πύλη Εξόδου (Gateway Delay): Η καθυστέρηση μετριέται σε 
msec, με τιμές από 0 μέχρι ορισμένα sec. Δεδομένου ότι τιμές της τάξεως των μsec 
είναι αμελητέες όταν πρόκειται για καθυστερήσεις μετάδοσης σε δίκτυα, δε 
χρειάζονται δεκαδικά ψηφία, οπότε 4 bytes είναι ικανό μήκος πεδίου για την 
αναπαράσταση της καθυστέρησης. 

10. Αναγνωριστικό Τύπου Τερματικού (ΤΤ): Στο κεφάλαιο 4 έχουν οριστεί μόλις 3 τύποι 
τερματικών. Έτσι, 1 byte είναι αρκετό, τόσο για αυτούς όσο και για πιθανούς 
επιπρόσθετους. 

5.2.6. Υπολογισμός της επιβάρυνσης μιας αίτησης εξυπηρέτησης 

Στο σημείο αυτό θα υπολογιστεί μια ενδεικτική τιμή της μέσης επιβάρυνσης (σε 
Kbytes), που προκύπτει από το σύνολο των μηνυμάτων που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτέλεσης μιας αίτησης εξυπηρέτησης. 

Σε πρώτη φάση αναλύονται όλες οι επεκτάσεις, που περιέχουν τις πληροφορίες κάθε 
μηνύματος, συναρτήσει του αριθμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και σημείων 
πρόσβασης. Ο πίνακας 5.1 δίνει τις συσχετίσεις αυτές, όπου k είναι ο αριθμός των 
υπηρεσιών και n ο αριθμός των σημείων πρόσβασης. 

 Μήκος (bytes)

Επέκταση SRQ 52n + 12k + 4 

Επέκταση SRP 36k + 4 

Επέκταση APRQ 12n + 4 

Επέκταση APRP 16n + 8 

17)Πίνακας 5.1: Μήκος των επεκτάσεων των μηνυμάτων... 

Αξίζει να τονιστεί ότι ο αριθμός των σημείων πρόσβασης, που περιλαμβάνονται στην 
αίτηση εξυπηρέτησης, είναι το σύνολο των ορατών στο τερματικό σημείων. Αντίθετα, 
αυτά που εμπλέκονται στην αίτηση και απόκριση δεδομένων σημείων πρόσβασης είναι 
ένα υποσύνολο των προηγούμενων, γιατί αφορούν μόνο το υποδίκτυο στο οποίο γίνεται 
η σχετική αίτηση. Προφανώς, το σύνολο των σημείων πρόσβασης όλων των υποδικτύων 
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που εμπλέκονται είναι αυτό της αρχικής αίτησης εξυπηρέτησης. Όλα τα παραπάνω 
συμβαίνουν, γιατί η απόκτηση των δεδομένων για καθένα από τα σημεία πρόσβασης 
απαιτεί πολλές ερωτήσεις (αιτήσεις) στα διαφορετικά υποδίκτυα, όπου αυτά ανήκουν. 

Εκτός όμως από τις επεκτάσεις, τα σχετικά μηνύματα, όπως και οποιαδήποτε 
μηνύματα, χρειάζονται και τις επικεφαλίδες των υποκείμενων στρωμάτων. Έτσι, για την 
περίπτωση του IPv4 οι εμπλεκόμενες επικεφαλίδες είναι η IP (20 bytes), η UDP (8 
bytes), η Mobile IP (40 bytes) και η ICMP (8 bytes). Όσον αφορά το IPv6, 
χρησιμοποιούνται οι επικεφαλίδες IP (40 bytes), Mobile IP (8 bytes) και ICMP (8 bytes). 
Τέλος, τόσο στο IPv4 όσο και στο IPv6, υπάρχουν και οι επικεφαλίδες του στρώματος 
ζεύξης, οι οποίες όμως διαφέρουν ανάλογα με την δικτυακή τεχνολογία. Πάντως είναι 
της τάξης των μερικών bytes. 

Με βάση όλα τα προηγούμενα και θεωρώντας μια μέση περίπτωση αίτησης 
εξυπηρέτησης (2 υπηρεσίες και 5 σημεία πρόσβασης που ανήκουν σε 4 διαφορετικά 
υποδίκτυα), προκύπτει ότι για την ικανοποίηση της αίτησης απαιτούνται: 

• 1 μήνυμα SRQ με μήκος που δεν ξεπερνάει τα 400 bytes. 

• 3 μηνύματα APRQ με μήκος όχι παραπάνω από 100 bytes. 

• 3 μηνύματα APRP με μήκος μικρότερο από 120 bytes. 

• 1 μήνυμα SRP με μήκος γύρω στα 180 bytes. 

Συνολικά, λοιπόν, απαιτούνται 8 μηνύματα, ενώ τα bytes της επιβάρυνσης είναι 
περίπου 1200. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι ακόμη πιο μικρός, αν υποτεθεί ότι δεν 
βρέθηκαν 2 λύσεις για κάθε υπηρεσία, αλλά λιγότερες (μία ή καμία). Σε κάθε περίπτωση, 
το κόστος για τη μεταφορά όλων των σχετικών πληροφοριών κρίνεται πολύ μικρό, όπως 
θα φανεί και στα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σε επόμενο κεφάλαιο. 

5.3. Σύγκριση με άλλες υποψήφιες λύσεις 

5.3.1. Γιατί Mobile IP και ICMP 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, στόχος είναι η μεταφορά των 
δεδομένων από και προς το σημείο απόφασης για μια επιλογή πρόσβασης, με τρόπο 
ευέλικτο, γρήγορο, απλό και εφικτό σε πραγματικές συνθήκες. Με βάση τα κριτήρια 
αυτά επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι τύποι μηνυμάτων, δηλαδή το πρωτόκολλο Mobile IP 
για τα μηνύματα μεταξύ δικτύου και τερματικού (SRQ, SRP) και το πρωτόκολλο ICMP 
για τα μηνύματα μεταξύ δικτυακών οντοτήτων (APRQ, APRP). 

Η επικοινωνία του τερματικού με το δίκτυο είναι αυτή που περιλαμβάνει και το 
ασύρματο τμήμα της σύνδεσης, το οποίο είναι και πιο ευάλωτο σε επιθέσεις συγκριτικά 
με το ενσύρματο. Ένας λόγος για την επιλογή του Mobile IP ως λύσης για τα SRQ και 
SRP είναι οι επιπλέον μηχανισμοί ασφάλειας στα μηνύματά του. Το γεγονός ότι 
βασίζεται στο UDP προσφέρει απλότητα και ευελιξία, εξαιτίας της χωρίς σύνδεση 
(connectionless) φύσης του. Παράλληλα, το Mobile IP είναι πρωτόκολλο που ήδη 
χρησιμοποιείται από το κινητό τερματικό για τις κλασικές λειτουργίες κινητικότητας 
(εγγραφή στους πράκτορες, δήλωση CoA, κτλ), ενώ υπάρχουν και δυνατότητες για πολύ 
περισσότερα μηνύματα. Τέλος, θα μπορούσαν να ενσωματωθούν δύο μηνύματα σε ένα, 
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για εξοικονόμηση εύρους ζώνης (π.χ. αίτηση εγγραφής και αίτηση εξυπηρέτησης σε 
κοινή δομή με παρούσες και τις δύο επεκτάσεις). 

Η επικοινωνία μεταξύ των πυλών εξόδου κάθε υποδικτύου, για την ανταλλαγή 
πληροφοριών επιλογής πρόσβασης, είναι στην ουσία επικοινωνία μεταξύ εξυπηρετητών, 
δρομολογητών και άλλων μονάδων δικτυακής υποδομής. Έτσι, το πρωτόκολλο για τα 
μηνύματα αυτά δε θα μπορούσε να είναι άλλο από ένα κλασικό για τέτοιες περιπτώσεις 
πρωτόκολλο, όπως το ICMP. Η δομή του ICMP είναι αρκετά απλή [4][5], με μικρή 
επιβάρυνση σε μέγεθος πακέτου, ενώ η χρήση του είναι πολύ διαδεδομένη σε IP δίκτυα. 
Το ICMP ορίζει τόσο μηνύματα ελέγχου και λαθών (destination unreachable, time 
exceeded, κτλ), όσο και μηνύματα πληροφόρησης (echo, router advertisement, κτλ). Στην 
τελευταία κατηγορία μπορούν να ενταχθούν και τα APRQ και APRP, με το πρωτόκολλο 
να διαθέτει αρκετό χώρο και για ακόμη περισσότερα μηνύματα. 

Η αντιμετώπιση χαμένων πακέτων σε μηνύματα για την επιλογή πρόσβασης μπορεί 
να γίνει με μηχανισμό επαναμεταδόσεων, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι χρονικοί 
περιορισμοί και η ανοχή των χρηστών. Παράλληλα, τίθεται υψηλή προτεραιότητα για 
αυτά στις ουρές των δρομολογητών, ώστε να αποφεύγονται προσθετικές καθυστερήσεις. 
Τέλος, τόσο το Mobile IP όσο και το ICMP διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου και 
διόρθωσης λαθών, επιπλέον από τους αντίστοιχους των πρωτοκόλλων κατώτερων 
στρωμάτων. 

5.3.2. Εξέταση άλλων πρωτοκόλλων 

Παράλληλα με τα Mobile IP και ICMP εξετάστηκε και η χρήση άλλων πρωτοκόλλων 
του διαδικτύου για το σκοπό της επιλογής πρόσβασης. Στη συνέχεια αναφέρονται τα 
βασικότερα από αυτά, καθώς και οι λόγοι απόρριψής τους. 

Το πρωτόκολλο BGP (Border Gateway Protocol) [6] παρέχει μηχανισμούς 
δρομολόγησης μεταξύ διαφορετικών περιοχών αρμοδιότητας (Network Domains), 
δηλαδή μεταξύ δικτύων διαφορετικών παρόχων, τα οποία ονομάζει αυτόνομα συστήματα 
AS (Autonomous Systems). Με τα μηνύματα που ορίζει, επιτρέπει στους συνοριακούς 
δρομολογητές που ενώνουν δύο αυτόνομα συστήματα (Border Gateways) να γνωρίζουν 
τη γενικότερη τοπολογία της περιοχής τους, ώστε να είναι σε θέση να δρομολογούν 
πακέτα από και προς άλλα δίκτυα. Μαζί με τις πληροφορίες προσβασιμότητας και 
σχηματισμού του γράφου των κόμβων, οι δρομολογητές αυτοί ανταλλάσσουν και 
δεδομένα που αφορούν πολιτικές διαχείρισης, όπως π.χ. το κόστος δρομολόγησης μέσω 
ενός αυτόνομου συστήματος. Το BGP χρησιμοποιεί το TCP ως πρωτόκολλο μεταφοράς, 
ενώ δίνει τη δυνατότητα για ορισμό επιπλέον τύπων μηνυμάτων, που θα μπορούσαν να 
υποκαταστήσουν τα APRQ και APRP. Ο λόγος που δεν υιοθετήθηκε τελικά το BGP 
είναι ότι οι πύλες εξόδου των υποδικτύων δεν είναι απαραίτητα συνοριακοί 
δρομολογητές, όπως αυτό απαιτεί. 

Το πρωτόκολλο OSPF (Open Shortest Path First) [7] παρέχει μηχανισμούς διανομής 
πληροφοριών δρομολόγησης εντός ενός αυτόνομου συστήματος. Κάθε δρομολογητής 
του συστήματος εκτελεί τον ίδιο αλγόριθμο, λαμβάνοντας δεδομένα από τους 
γειτονικούς του και διατηρεί σε μια βάση δεδομένων την τοπολογία όλων των 
υποδικτύων που εμπλέκονται. Όπως και στο BGP, υπάρχουν μονάδες κόστους για τις 
διάφορες διαδρομές. Το OSPF λειτουργεί πάνω από το IP, παρέχει τη δυνατότητα για 
επιπλέον μηνύματα, καθώς και μηχανισμούς ασφαλείας. Παρολαυτά, το γεγονός ότι 
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περιορίζεται εντός ενός αυτόνομου συστήματος αποτρέπει τη χρήση του για τα μηνύματα 
APRQ και APRP, αφού τα τελευταία πρέπει να ανταλλάσσονται και μεταξύ 
διαφορετικών δικτυακών περιοχών αρμοδιότητας. 

Ένα αρκετά διαδεδομένο στο χώρο του Διαδικτύου πρωτόκολλο, που θα μπορούσε να 
μεταφέρει την απαραίτητη για την επιλογή πρόσβασης πληροφορία είναι το SIP (Session 
Initiation Protocol) [8]. Το SIP είναι πρωτόκολλο στρώματος εφαρμογής, λειτουργεί 
πάνω από όλα τα πρωτόκολλα μεταφοράς (TCP, UDP) και παρέχει τη σηματοδοσία για 
τη δημιουργία, μετατροπή και τερματισμό συνόδων (sessions) κυρίως πολυμεσικών 
εφαρμογών. Παρόλη τη σταθερότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει, η επιβάρυνση 
που προσθέτει είναι μη αποδεκτή στα πλαίσια αποστολής μηνυμάτων είτε SRQ / SRP 
είτε APRQ / APRP. Το γεγονός ότι δημιουργεί και συντηρεί μια μόνιμη σύνδεση, 
κοστίζει πολύ σε δικτυακούς πόρους και σε χρόνο και δε συμβαδίζει με τις απαιτήσεις 
απλότητας και ταχύτητας της διαδικασίας επιλογής πρόσβασης. 

Το πρωτόκολλο COPS (Common Open Policy Service) [9] χρησιμοποιείται για 
ανταλλαγή πληροφοριών, σχετικών με πολιτικές δικτύων (policy information), μεταξύ 
ενός εξυπηρετητή (policy server) και των αντίστοιχων πελατών του (policy clients). 
Υλοποιεί μηνύματα αιτήσεων, ανανεώσεων και διαγραφών για πολιτικές δικτύου σε 
μορφή client / server, ενώ υποστηρίζει και πρωτόκολλα ασφάλειας. Χρησιμοποιεί το 
TCP ως πρωτόκολλο στρώματος μεταφοράς για αξιόπιστη μεταφορά των μηνυμάτων. 
Παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα τόσο για τα μηνύματα SRQ και SRP όσο και για τα 
APRQ και APRP. Ο λόγος που δεν επιλέχθηκε είναι η ανάγκη για εγκατάσταση 
σύνδεσης μεταξύ των δύο κόμβων, όπως απαιτεί το πρωτόκολλο TCP, κάτι που 
επιβαρύνει τη διαδικασία με επιπλέον μηνύματα και επικεφαλίδες. 

Ένα πρωτόκολλο, που ικανοποιεί αρκετές από τις απαιτήσεις για τα μηνύματα 
επιλογής πρόσβασης, είναι το RSVP (Resource Reservation Protocol) [10]. Το RSVP 
είναι πρωτόκολλο πάνω από το IP, που εξασφαλίζει μια ελάχιστη ποιότητα υπηρεσίας 
για μια ροή πληροφορίας κατά μήκος της δικτυακής διαδρομής. Χρησιμοποιείται, τόσο 
από κόμβους χρηστών όσο και από δρομολογητές. Ο κόμβος που εκκινεί τη διαδικασία 
εξασφάλισης QoS είναι ο αποδέκτης μιας ροής δεδομένων, ενώ όλοι οι ενδιάμεσοι 
κόμβοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται μια αίτηση RSVP δεσμεύοντας τους αναγκαίους 
πόρους. Αυτός είναι και ένας λόγος απόρριψης του RSVP, αφού είναι πολύ χρονοβόρο 
να επεξεργάζονται το πακέτο όλοι οι ενδιάμεσοι κόμβοι. Παράλληλα, μπορεί να μην 
απαιτεί την εγκατάσταση σύνδεσης, έχει όμως πιο πολύπλοκη επικεφαλίδα σε σχέση με 
το ICMP ή το Mobile IP, οπότε υστερεί σε απλότητα. 

Τέλος, όσον αφορά τα μηνύματα SRQ και SRP για το IPv4, θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί μόνο το UDP πρωτόκολλο, χωρίς τη μεσολάβηση της Mobile IP 
επικεφαλίδας, για λόγους μεγαλύτερης απλούστευσης. Μια παρόμοια λύση είχε δοθεί 
στο ερευνητικό πρόγραμμα CREDO [11] για την επικοινωνία τερματικού και δικτύου. Σε 
αυτή την περίπτωση, όμως, πρέπει να δεσμευτεί μια UDP θύρα (UDP port), όπως γίνεται 
στον ορισμό νέου πρωτοκόλλου (π.χ. η θύρα 434 για το Mobile IP), κάτι που απαιτεί 
διαδικασίες προτυποποίησης. Επιπλέον, επειδή το Mobile IP χρησιμοποιείται ήδη μεταξύ 
τερματικού και δικτύου και δίνει τη δυνατότητα για μεταφορά επιπλέον χρήσιμων 
πληροφοριών (HoA, HA IP, κτλ), κρίθηκε πιο κατάλληλο για την επικοινωνία αυτή. 
Πάντως, το υπόλοιπο μέρος ενός μηνύματος (επεκτάσεις και επιλογές) είναι παρόμοιο 
και στις δύο λύσεις, με τη λογική του CREDO να αποτελεί μια αρχική βάση για την 
κατασκευή των μηνυμάτων επιλογής πρόσβασης. Υιοθετήθηκε παραπλήσια δομή, με 



Τεχνικές διαχείρισης κινητικότητας χρηστών και επιλογής πρόσβασης 

 126

πολλές όμως προσαρμογές, απλουστεύσεις και βελτιώσεις όσον αφορά τα δεδομένα και 
τον τρόπο ενσωμάτωσής τους. 

5.3.3. IEEE 802.21 

Μία άλλη λύση που εξετάστηκε για την επιλογή πρόσβασης είναι μέσα από τις 
προτάσεις της IEEE για τη διαπομπή σε ετερογενή δίκτυα. Η IEEE έχει ορίσει μια ομάδα 
εργασίας (working group), η οποία ασχολείται με τον ορισμό προτύπων (standards) για 
την επίτευξη διαπομπής και συμβατότητας μεταξύ δικτύων με διαφορετικό τύπο 
τεχνολογίας, που μπορεί να ανήκει τόσο στο σύνολο των 802 προτύπων της IEEE όσο 
και σε άλλα πρότυπα (π.χ. κυψελωτά). Η κατεύθυνση στην οποία κινείται η ομάδα αυτή 
αναφέρεται ως Διαπομπή Ανεξάρτητη του Μέσου MIH (Media Independent Handover), 
ενώ το σύνολο των σχετικών προτύπων είναι γνωστά ως IEEE 802.21 [12]. 

Οι στόχοι της ομάδας εργασίας κινούνται στο γενικότερο πλαίσιο της ανταλλαγής 
πληροφοριών που συμβάλλουν σε αποφάσεις κινητικότητας (σημείου πρόσβασης), αλλά 
και στον ορισμό των λειτουργικών μονάδων για την εκτέλεση αυτών [13]. Βασικός 
σκοπός είναι η βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαπομπής σε ένα ετερογενές 
περιβάλλον, από την ανίχνευση της ανάγκης για διαπομπή μέχρι τα βήματα για την 
πραγματοποίησή της. Έτσι, επιχειρείται η δημιουργία ενός μηχανισμού που θα 
απευθύνεται σε όλο το φάσμα των παρόχων / πωλητών υπηρεσιών αλλά και των 
πωλητών εξοπλισμού διαφορετικού τύπου (ενσύρματου και ασύρματου). 

Η πλήρης περιγραφή μιας κάθετης διαπομπής απαιτεί την αλληλεπίδραση των 
οντοτήτων υψηλότερων στρωμάτων και διαφορετικών τύπων διεπαφών και ζεύξεων, με 
μετάφραση των παραμέτρων κατάστασης (status parameters) σε όρους ανεξάρτητους της 
τεχνολογίας. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πρότυπα της IEEE για ανακάλυψη και επιλογή 
πρόσβασης, ούτε για ανίχνευση διαπομπής σε επίπεδο ζεύξης δεδομένων, με τρόπο κοινό 
για όλους τους δικτυακούς τύπους. Προς την κάλυψη των παραπάνω κενών κινείται το 
IEEE 802.21, ορίζοντας ένα γενικό μοντέλο ανίχνευσης και ενεργοποίησης διαπομπής, 
καθώς και μηχανισμούς πληροφόρησης των εμπλεκόμενων μονάδων. 

Το μοντέλο ανίχνευσης και ενεργοποίησης διαπομπής διαχωρίζει τις αιτίες στις εξής 
κατηγορίες: 

 Σε τοπικές ή απομακρυσμένες (remote / local), ανάλογα με το αν προέρχονται από το 
δίκτυο ή το ίδιο το τερματικό. 

 Σε χαμηλών ή υψηλών στρωμάτων, ανάλογα με το αν προέρχονται από το φυσικό ή 
το στρώμα ζεύξης (MAC), ή αν οφείλονται σε πιο υψηλού επιπέδου επεμβάσεις ή 
παρατηρήσεις (π.χ. επιθυμίες χρήστη, εντολές διαχείρισης δικτύου, κτλ). 

 Σε προβλεπόμενες (predictive) ή τετελεσμένες (event), ανάλογα με το αν εκφράζουν 
μια πιθανότητα να συμβεί κάτι (π.χ. σταδιακή απώλεια σήματος), ή αν εκφράζουν 
ένα γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη (π.χ. διακοπή ζεύξης). 

 

Παραδείγματα αιτιών ενεργοποίησης που ορίζονται είναι η ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση μιας ζεύξης (Link Up, Link Down), η σταδιακή ενίσχυση ή απώλεια 
σήματος μιας ζεύξης (Link Going Up, Link Going Down), η υπέρβαση ενός κατωφλίου 
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ποιότητας (Link Quality Crosses Threshold) και η ανίχνευση σημείου πρόσβασης με 
καλύτερα χαρακτηριστικά ποιότητας (Better Quality AP Available). 

Από την άλλη, οι μηχανισμοί πληροφόρησης αποσκοπούν στη μεταφορά δεδομένων 
που επηρεάζουν μια διαπομπή, τόσο προς το τερματικό όσο και προς κάθε εμπλεκόμενη 
δικτυακή οντότητα. Τέτοια δεδομένα είναι πληροφορίες για όλα τα δίκτυα στην περιοχή 
(σε όρους παρόχων και σημείων πρόσβασης), τη διαθεσιμότητα αυτών, την κατάσταση 
μιας διεπαφής ή μιας ζεύξης, την ποιότητα σήματος μιας ζεύξης, αναγνωριστικά 
παρόχων, σημείων πρόσβασης και τερματικών, καθώς και άλλες σχετικές παράμετροι. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, παρατηρεί κανείς ότι το IEEE 802.21 προσπαθεί να 
προτυποποιήσει την κάθετη διαπομπή προκειμένου να καταστεί αυτή εφικτή 
ανεξαρτήτως τεχνολογιών, υπηρεσιών και πρωτοκόλλων κινητικότητας. Δίνει όμως το 
μεγαλύτερο βάρος στην ανίχνευση της ανάγκης για διαπομπή αλλά και στην εκτέλεση 
αυτής και όχι τόσο στη λήψη της απόφασης. Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για την 
τελευταία περιορίζονται στα χαρακτηριστικά της ζεύξης, παραβλέποντας άλλες 
παραμέτρους, ενώ κατά τη μεταφορά των πληροφοριών δε διαφοροποιεί τα δεδομένα 
που σχετίζονται με την απόφαση διαπομπής, από αυτά που αφορούν την απαραίτητη 
σηματοδοσία στο δίκτυο για την εκτέλεσή της. 

Οι λεπτομέρειες που προαναφέρθηκαν, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλες οι 
έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και το IEEE 802.21 δεν είναι επίσημο πρότυπο, 
αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες στην επιλογή του για τα μηνύματα SRQ, SRP, 
APRQ και APRP. Η πιθανή προσαρμογή των μηνυμάτων επιλογής πρόσβασης σε IEEE 
802.21 μηχανισμούς, όταν αυτοί καθοριστούν και οριστικοποιηθούν, αφήνεται για 
μελλοντική εργασία. 

5.3.4. Candidate Access Router Discovery (CARD) 

Το πρωτόκολλο CARD (Candidate Access Router Discovery) [14] αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη λύση για τη μεταφορά των δεδομένων επιλογής πρόσβασης. Έχει 
αναπτυχθεί στοχεύοντας ακριβώς στην ανακάλυψη και επιλογή πρόσβασης, γι’ αυτό 
αποτελεί και μια αρκετά καλή προσέγγιση των αναγκών της διατριβής σχετικά με το 
θέμα αυτό. Με το βασικό συγγραφέα του [14], που είναι και ο κύριος εκφραστής της 
ιδέας του CARD, Marco Liebsch, είχα την τύχη να συνεργαστώ στα πλαίσια του 
ερευνητικού προγράμματος IST-Daidalos [15]. Κατά την υλοποίηση της σύνθετης 
δικτυακής πλατφόρμας του προγράμματος, όπου ενσωματώθηκε και το CARD, μου 
δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώσω στην πράξη τη λειτουργικότητά του και το βαθμό 
εφαρμογής του σε πραγματικά δίκτυα και τερματικά. Στη συνέχεια ακολουθεί μια 
σύντομη περιγραφή του πρωτοκόλλου, καθώς και τα σημεία διαφοροποίησης της λύσης 
της διατριβής, όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Όπως φαίνεται και από το όνομά του, το CARD αφορά την ανακάλυψη υποψήφιων 
δρομολογητών πρόσβασης ARs (Access Routers) για ένα κινητό τερματικό. Ο AR είναι 
στην ουσία ένας γενικευμένος όρος για την πύλη εξόδου κάθε υποδικτύου ασύρματης 
πρόσβασης, με λειτουργίες αντίστοιχες με αυτές που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3. Το 
CARD ξεχωρίζει τον τρέχοντα AR (Current AR), δηλαδή το δρομολογητή από τον οποίο 
εξυπηρετείται το τερματικό τη δεδομένη χρονική στιγμή, από τους υποψήφιους ARs 
(Candidate ARs), δηλαδή αυτούς που εν δυνάμει μπορούν να αποτελέσουν τρέχοντες 
ARs για τον κινητό κόμβο. Βέβαια, ο ορισμός αυτός πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα 
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δεδομένα που επιφέρει το multihoming, αφού πλέον πολλοί ARs θα μπορούν να 
εξυπηρετούν το τερματικό ταυτόχρονα, ή να έχουν σύνδεση σε IP επίπεδο. Στην 
περίπτωση αυτή ως τρέχων AR μπορεί να οριστεί αυτός στον οποίο γίνεται το ερώτημα 
για ανακάλυψη και επιλογή πρόσβασης. 

Η λειτουργία του CARD αποσκοπεί στο να ενημερώσει ένα τερματικό για τους ARs 
των δικτύων που καλύπτουν τη γεωγραφική περιοχή του. Το τερματικό υποδεικνύει τα 
σημεία πρόσβασης που είναι ορατά σε αυτό και το πρωτόκολλο αντιστοιχεί κάθε 
αναγνωριστικό (AP L2 ID) στην IP διεύθυνση του AR στον οποίο αυτό ανήκει. 
Επιπλέον, το CARD δίνει τη δυνατότητα ώστε χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. διαθέσιμο 
εύρος ζώνης, απαιτήσεις, προτιμήσεις, κτλ) να συνοδεύουν κάθε AR αλλά και AP. Για το 
λόγο αυτό απαιτεί την ύπαρξη ενός πίνακα αντιστοίχησης σε κάθε AR (CAR table), ο 
οποίος θα περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες για όλους τους γειτονικούς ARs. Κάθε 
εγγραφή στον πίνακα αποτελείται από το αναγνωριστικό σημείου πρόσβασης (AP L2 
ID), την IP διεύθυνση του AR, τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν (διαθεσιμότητα, κτλ) 
καθώς και ένα διάστημα εγκυρότητας αυτών. Παράλληλα, κάθε AR διατηρεί 
συγκεντρωμένες όλες αυτές τις πληροφορίες για τα δικά του σημεία πρόσβασης, ώστε να 
τις παρέχει άμεσα, όταν χρειαστεί. 

Για τη διακίνηση και ανανέωση των δεδομένων αυτών, το CARD προδιαγράφει 
λειτουργικές μονάδες, τόσο στα τερματικά όσο και στους ARs. Ορίζει επίσης κατάλληλα 
μηνύματα μεταξύ αυτών και, πιο συγκεκριμένα, αιτήσεις και αποκρίσεις (CARD request 
/ reply) από κινητό κόμβο προς δρομολογητή πρόσβασης MN – AR (Mobile Node – 
Access Router) αλλά και ανάμεσα σε δρομολογητές πρόσβασης AR – AR. Τα μηνύματα 
MN – AR βασίζονται στο πρωτόκολλο ICMP, ενώ τα AR – AR στο πρωτόκολλο SCTP 
(Stream Control Transmission Protocol) [16]. Έτσι, όταν ένας κινητός κόμβος επιθυμεί 
να ενημερωθεί για τους ARs στην περιοχή του και τις σχετικές πληροφορίες ανά AR, 
αποστέλλει μια MN – AR αίτηση CARD στον τρέχοντα AR, περιλαμβάνοντας τα AP L2 
IDs για όλα τα ορατά σημεία πρόσβασης. Ο τρέχων AR αναζητά στον πίνακα CAR τα 
APs αυτά και σχηματίζει την αντίστοιχη απόκριση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
κάποιο AP στον πίνακα ή υπάρχει αλλά τα δεδομένα του δεν είναι έγκυρα (ή έχουν 
πολλή ώρα να ανανεωθούν), ο AR στέλνει μια AR – AR αίτηση CARD σε όλους τους 
γειτονικούς του. Ο AR που τον αφορά το ερώτημα στέλνει τα δεδομένα με την 
αντίστοιχη απόκριση. Ένας AR μπορεί να στείλει μια AR – AR απόκριση CARD χωρίς 
να έχει προηγηθεί αίτηση, αν κρίνει ότι πρέπει να ανανεώσει τις πληροφορίες για τα APs 
του προς τους γειτονικούς ARs. 

Συνοψίζοντας τη λειτουργία του CARD αξίζει να σημειωθεί ότι είναι 
προσανατολισμένο στην ενημέρωση του τερματικού, δηλαδή είναι προσαρμοσμένο σε 
λύσεις βασισμένες στο τερματικό (terminal based). Επίσης, οι πληροφορίες που διακινεί 
είναι ένα υποσύνολο αυτών που απαιτούνται για τον αλγόριθμο επιλογής πρόσβασης, 
ενώ δε λαμβάνει υπόψη του το multihoming. 

Στη συνέχεια αιτιολογείται η διαφοροποίηση των λύσεων της διατριβής με το CARD, 
όσον αφορά τα πρωτόκολλα των μηνυμάτων. Για τα μηνύματα μεταξύ τερματικού και 
δικτύου, επιλέχθηκε το Mobile IP, αφού, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιείται ήδη για 
τη σύνδεση αυτή, ενώ μπορεί να μεταφέρει και επιπλέον χρήσιμα δεδομένα (HoA, IP του 
HA, κτλ). Κατά τα άλλα, το ICMP, που προτείνει το CARD, ικανοποιεί όλες τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις σε ταχύτητα, ευελιξία και απλότητα. Σχετικά με τα μηνύματα 
μεταξύ δικτυακών οντοτήτων τίθεται ένα δίλημμα ανάμεσα στην αξιοπιστία που 
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προσφέρει το SCTP, καθώς διαθέτει μηχανισμούς επαναμετάδοσης και ελέγχου 
συμφόρησης, και στην απλούστερη λύση του ICMP. Στη διατριβή αυτή επιλέχθηκε το 
ICMP, επειδή δεν απαιτεί την εγκατάσταση σύνδεσης μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη 
και η δομή του είναι πιο απλή από αυτήν του SCTP. Βέβαια, στην περίπτωση μεγάλης 
συμφόρησης το SCTP πιθανόν να συμπεριφέρεται καλύτερα, αφού χάνονται λιγότερα 
πακέτα, και πάλι όμως όταν πρόκειται για μια διαδικασία σε πραγματικό χρόνο, η 
ανάγκη για άμεση απόκριση μπορεί να καθιστά απαγορευτική την αναμονή για 
επαναμετάδοση. Πάντως, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων είναι απαραίτητες 
οι μετρήσεις με πολλά τερματικά, σε πολλά δίκτυα και σε μεγάλη κλίμακα, με τα 
μηνύματα να διέρχονται σε πραγματικές συνθήκες μέσα από το διαδίκτυο. Αυτό δεν ήταν 
εφικτό ούτε στα πλαίσια της διατριβής ούτε και στα πλαίσια του ερευνητικού 
προγράμματος, στο οποίο η λειτουργία του CARD επιβεβαιώθηκε σε μικρή κλίμακα και 
στα πλαίσια εργαστηριακού περιβάλλοντος. 

Τέλος, ένα σημαντικό μειονέκτημα στη λειτουργία του CARD είναι η διατήρηση και 
ενημέρωση των πινάκων αντιστοίχησης σε κάθε AR. Η διαδικασία αυτή προσθέτει 
μεγάλη επιβάρυνση στη συνολική διαδικασία σε μηνύματα ανανέωσης, σε χώρο 
αποθήκευσης και κατ’ επέκταση σε χρόνο αναζήτησης. Για το λόγο αυτό το CARD 
πιθανότατα δε θα λειτουργεί ομαλά, όταν εμπλέκονται πολλά δίκτυα με διαφορετικές 
περιοχές και δυνατότητες κάλυψης. Για παράδειγμα, ένας AR του UMTS μπορεί να 
ελέγχει μια περιοχή κάλυψης στην οποία βρίσκονται δεκάδες WLAN hotspots, με 
εκατοντάδες σημεία πρόσβασης. Έτσι, ο AR του UMTS οφείλει να διαθέτει πίνακα 
αντιστοίχησης για όλα αυτά τα σημεία πρόσβασης μαζί με τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. 
εύρος ζώνης), τα οποία πρέπει να ανανεώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αντίθετα, 
στην περίπτωση της λύσης της διατριβής αποστέλλονται μηνύματα που αφορούν μόνο τα 
σημεία πρόσβασης που είναι ορατά στο συγκεκριμένο τερματικό. Η μόνη περίπτωση 
στην οποία προκύπτει σημαντικό κέρδος από αυτή την αντιμετώπιση είναι η διατήρηση 
της αντιστοίχησης των DVB-T σημείων πρόσβασης σε όλους τους ARs της περιοχής, τα 
οποία είναι λίγα, ενώ η αναλογία DVB-T AR και WLAN AR μπορεί να είναι ένα προς 
ορισμένες δεκάδες ή και εκατοντάδες. 

Ο τρόπος ανανέωσης της πληροφορίας μεταξύ των ARs στο CARD επιτρέπει και τη 
χρήση του SCTP για το σκοπό αυτό, αφού είναι εφικτή η εισαγωγή μηχανισμών 
επιβεβαίωσης. Αντίθετα, η ανάγκη για αποστολή μηνυμάτων APRQ και APRP σε 
πραγματικό χρόνο, δεν αφήνει περιθώρια για πολύπλοκους μηχανισμούς μεταφοράς 
πληροφορίας. Έτσι, αιτιολογείται και η επιλογή του ICMP για τους σκοπούς της 
διατριβής. 

5.4. Ανακεφαλαίωση 

Συνοψίζοντας, το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναζητά μια λύση για τη μεταφορά από και 
προς το σημείο απόφασης, των δεδομένων που χρειάζεται ο αλγόριθμος AIS κατά την 
εκτέλεσή του. Αναλύονται οι απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρεί η 
λύση αυτή και καθορίζονται τα απαραίτητα μηνύματα, τα οποία και παρουσιάζονται με 
κάθε λεπτομέρεια. Υπολογίζεται η επιβάρυνση που αυτά προσθέτουν στο όλο σύστημα, 
ενώ αιτιολογείται και η επιλογή των πρωτοκόλλων για την ενσωμάτωσή τους τόσο με 
σύγκριση με άλλα πρωτόκολλα, όσο και με παρόμοιας λογικής λύσεις. 
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6.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο περιλαμβάνει αποτελέσματα προσομοιώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της διατριβής, με στόχο την ποσοτική και σε μεγάλη 
κλίμακα επιβεβαίωση των προτάσεων της εργασίας. Στις παραγράφους που ακολουθούν 
αναλύονται διάφορα σενάρια για την ανάδειξη τόσο των πλεονεκτημάτων του 
αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης, όσο και της ευελιξίας του μηχανισμού των μηνυμάτων 
μεταφοράς δεδομένων πρόσβασης. Πριν παρουσιαστούν τα επιλεγμένα σενάρια, είναι 
απαραίτητες ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την πλατφόρμα και τις λεπτομέρειες των 
προσομοιώσεων. 

6.2. Λεπτομέρειες υλοποίησης προσομοιώσεων 

6.2.1. Ο προσομοιωτής Network Simulator 2 (NS-2) 

Ο προσομοιωτής που χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και 
συμπερασμάτων της διατριβής είναι ο NS-2 (Network Simulator 2) [1] πάνω σε 
πλατφόρμα λειτουργικού Linux Mandrake [2]. Οι λόγοι που πραγματοποιήθηκε η 
επιλογή αυτή είναι αφενός η διεθνής αναγνώριση της αξιοπιστίας και της αξίας του 
εργαλείου αυτού και αφετέρου η απλότητα στη χρήση του και η κάλυψη των απαιτήσεων 
της εργασίας σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. 

Ο NS είναι ένας προσομοιωτής δικτύων οδηγούμενος από γεγονότα (discrete event 
simulator), όπου η πάροδος του χρόνου εξαρτάται από τη συχνότητα εμφάνισης 
διακριτών γεγονότων. Κάθε γεγονός (π.χ. αποστολή/λήψη πακέτου, διακοπή σύνδεσης, 
κίνηση κόμβου, κτλ) διαθέτει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το χρονικό σημείο 
εμφάνισης ή εκτέλεσής του, καθώς και τον τρόπο χειρισμού του. Όλα αυτά διατηρούνται 
σε ένα χρονοδρομολογητή (time scheduler), ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό 
των γεγονότων. 

Ο NS αποτελείται από δύο σημαντικά μέρη, βασισμένα σε δύο διαφορετικής φύσης 
γλώσσες προγραμματισμού. Έναν αντικειμενοστραφή προσομοιωτή υλοποιημένο σε 
C++ και έναν μεταγλωττιστή (interpreter) για την εκτέλεση των προγραμμάτων χρήστη 
σε μια επίσης αντικειμενοστραφή επέκταση της TCL (Tool Command Language) [3], την 
OTcl (Object Oriented Tcl). Η C++ χρησιμοποιείται για τον ορισμό και την ιεράρχηση 
όλων των αντικειμένων (δικτυακών στοιχείων και πρωτοκόλλων) στις βιβλιοθήκες 
(libraries) και προτιμάται για την ταχύτητα και αποδοτικότητα κατά την επεξεργασία 
γεγονότων και την εκτέλεση των προσομοιώσεων. Από την άλλη, η OTcl, διατηρώντας 
μια ένα προς ένα αντιστοιχία με την ιεραρχία των κλάσεων αντικειμένων της C++, δίνει 
τη δυνατότητα στο χρήστη να αναπτύξει εύκολα και γρήγορα την επιθυμητή τοπολογία 
και τα σενάριά του, ενώ, παράλληλα, παρέχει ευελιξία στην υλοποίηση συμβατότητα με 
πολλές πλατφόρμες και εύχρηστο γραφικό περιβάλλον. 

Οι δυνατότητες προσομοίωσης του NS βελτιώνονται συνεχώς, καθώς ανανεώνονται 
τακτικά οι βιβλιοθήκες του με νέα χαρακτηριστικά. Στις μέχρι τώρα εκδόσεις του NS 
περιλαμβάνονται προσομοιώσεις για: 
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− Ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα (IP, Ethernet, LAN, WLAN, UMTS, Δορυφορικά, 
κτλ) σε φυσικό στρώμα και στρώμα ζεύξης δεδομένων (MAC). Παράλληλα υπάρχει 
η δυνατότητα για καθορισμό όλων των παραμέτρων μιας ζεύξης (μοντέλο διάδοσης, 
αποστάσεις, καθυστερήσεις, κτλ) 

− Πρωτόκολλα όλων των δικτυακών στρωμάτων, από δικτύου και μεταφοράς, μέχρι 
συνόδου και εφαρμογής (IP, TCP, UDP, SIP, HTTP, FTP, κτλ). 

− Διαχείριση ουρών αναμονής στους κόμβους και προγραμματισμός πακέτων (queue 
management & packet scheduling). 

− Μοντέλα λαθών (error models). 

− Δημιουργία και παρακολούθηση κίνησης (traffic management). 

− Δρομολόγηση (routing) όλων των ειδών (unicast, multicast, broadcast), μαζί με τους 
αντίστοιχους αλγόριθμους. 

− Εφαρμογές και υπηρεσίες. 

− Πολλά άλλα χαρακτηριστικά δικτύων και πρωτοκόλλων. 

 

Ένας χρήστης που επιθυμεί να παρατηρήσει διάφορες καταστάσεις και δικτυακές 
συμπεριφορές, μπορεί μέσω της OTcl να χρησιμοποιήσει τη δική του τοπολογία, 
πρωτόκολλα και εφαρμογές και να καθορίσει τη μορφή των δεδομένων εξόδου που θέλει 
να λάβει. Για το σκοπό αυτό ο NS με τη ζεύξη της OTcl και της C++ δίνει τη δυνατότητα 
ορισμού αντικειμένων των οποίων η λειτουργία έχει ήδη προσομοιωθεί στις βιβλιοθήκες. 
Επιπλέον, ένας πιο εξοικειωμένος χρήστης μπορεί να ορίσει νέους τύπους αντικειμένων 
στις βιβλιοθήκες, δηλαδή νέες κλάσεις στον κώδικα της C++. Με τον τρόπο αυτό έχει τη 
δυνατότητα να προσομοιώσει στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται αρχικά στον NS, αρκεί 
βέβαια να αναπτύξει πλήρως τόσο τα χαρακτηριστικά τους, όσο και τη διαχείριση και τη 
σύνδεσή τους με τις υπόλοιπες υπάρχουσες δομές. 

Όσον αφορά τη χρήση του NS στα πλαίσια της διατριβής πρέπει να τονιστεί ότι 
υιοθετήθηκαν οι υπάρχουσες δομές και αντικείμενα του προσομοιωτή, δεν έγιναν 
δηλαδή μετατροπές στον κώδικα C++. Το μόνο σημείο στο οποίο προέκυψε ανάγκη για 
κάτι τέτοιο ήταν η προσομοίωση του δικτύου DVB, αφού δεν υπάρχει στις μέχρι τώρα 
εκδόσεις. Έτσι, θα μπορούσαν να οριστούν κλάσεις που να προσομοιώνουν όλες τις 
λειτουργίες ενός DVB δικτύου (φυσικό στρώμα, MAC, μοντέλο διάδοσης, 
χαρακτηριστικά ζεύξης, κτλ). Όλα αυτά όμως αποτελούν μια επίπονη και χρονοβόρα 
διαδικασία που ξεφεύγει από τα όρια της διατριβής, με αποτελέσματα αμφιβόλου 
αξιοπιστίας, αφού πρέπει να εκτελεστούν πάρα πολλά πειράματα σε σύγκριση με 
πραγματικά DVB δίκτυα, ώστε να αποδειχθεί η εγκυρότητά τους. Το θέμα αυτό, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι αφενός το DVB (λόγω και της μονόδρομης φύσης του) δεν 
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο ετερογενές περιβάλλον ως απλός αποδέκτης κίνησης για 
εκτόνωση των UMTS και WLAN και αφετέρου δε μελετώνται συμπεριφορές σε χαμηλά 
στρώματα, αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την επιλογή αυτή. Έτσι, προτιμήθηκε 
η χρήση μιας κοινής ασύρματης ζεύξης του NS με χαρακτηριστικά όσο το δυνατόν πιο 
προσαρμοσμένα σε αυτά του DVB, θεωρώντας ότι η απλοποίηση αυτή δεν εισάγει 
σημαντικό σφάλμα στα αποτελέσματα και τους ισχυρισμούς που ακολουθούν στη 
συνέχεια. 



Αποτελέσματα προσομοιώσεων 

 135

Στα πλαίσια της διατριβής, λοιπόν, προσομοιώθηκαν οι τοπολογίες δικτύων, όπως 
αυτές παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3, τόσο μεμονωμένα (ανά ασύρματη τεχνολογία) 
όσο και συγκεντρωτικά (κοινή αρχιτεκτονική πάνω σε IP δίκτυο κορμού). Για τους 
πόρους σε ασύρματα και ενσύρματα τμήματα χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικές τιμές που 
αναφέρονται σε κάθε δίκτυο. Όσον αφορά τις ουρές αναμονής στις πύλες εξόδου, 
καθορίστηκαν 3 τύποι κίνησης με διαφορετικές προτεραιότητες, ανάλογα με το είδος των 
πακέτων προς μετάδοση. Έτσι, τα μηνύματα σηματοδοσίας (Mobile IP, μηνύματα 
διαπομπών, μηνύματα SRQ, SRP, APRP, APRQ, κτλ) έχουν τη μέγιστη προτεραιότητα 
και την ελάχιστη πιθανότητα απόρριψης. Ακολουθούν τα πακέτα υπηρεσιών σε 
πραγματικό χρόνο (real time), ενώ τη χαμηλότερη προτεραιότητα διαθέτουν ροές 
δεδομένων από πλοήγηση στο διαδίκτυο ή μεταφορά αρχείων, όπου η καθυστέρηση και 
η απώλεια πακέτων δεν είναι κρίσιμη (non real time). 

6.2.2. Υπηρεσίες και εφαρμογές 

Μια άλλη σημαντική παράμετρος της προσομοίωσης είναι η δημιουργία τύπων 
κίνησης και η αντιστοίχησή τους με τις επιλεγμένες, στα πλαίσια της εργασίας, 
υπηρεσίες και εφαρμογές. Κάθε υπηρεσία έχει τις δικές της απαιτήσεις και 
χαρακτηριστικά, τα οποία είναι πλήρως καθορίσιμα στον NS. Ο πίνακας 6.1 
συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία, εμπεριέχοντας και τυπικές τιμές γι’ αυτά, όπως 
αυτές προκύπτουν από σχετικές δημιοσιεύσεις [4][5] και οι οποίες υιοθετούνται κατά την 
εκτέλεση των προσομοιώσεων (δημιουργία και διαχείριση κίνησης). Τα σύμβολα των 
υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν τις κατηγορίες εφαρμογών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.3. 

 S_WB S_SA S_FT S_VC S_VS S_AS

Μέσος Ρυθμός (Kbps) 32/64 32/64 64/128 64/128 128/256 32/64

Ανοχή Καθυστέρησης (msec) 1000 1000 4000 200 200 200 

Μέση Διάρκεια (sec) 30 10 30 60 60 120 

Μέσος/Μέγιστος Ρυθμός 1/4 1/3 1/2 1/1.1 1/1.1 1/1.1 

Μέγεθος Πακέτου (Bytes) 500 500 1000 500 1000 500 

Συμμετρία (UL-DL) 1-5 1-3 1-20 1-1 1-20 1-20 

Πρωτόκολλο Μεταφοράς TCP TCP TCP UDP UDP UDP 

% του Συνολικού Φορτίου 25 5 20 15 30 5 

18)Πίνακας 6.1: Υπηρεσίες & εφαρμογές, χαρακτηριστικά και τυπικές τιμές... 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι: 

− Ο μέσος ρυθμός μετάδοσης, με τον οποίο κατά μέσο όρο εξυπηρετείται μια 
εφαρμογή. Στις πρώτες 3 υπηρεσίες είναι πιο δύσκολα καθορίσιμος σε σχέση με τις 
υπόλοιπες λόγω μεγάλων τυπικών αποκλίσεων, γι’ αυτό δίνεται μια ονομαστική τιμή. 
Σε κάθε περίπτωση ο ρυθμός αναφέρεται στη ζεύξη καθόδου DL (downlink). 
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− Η ανοχή καθυστέρησης, που είναι μια ενδεικτική τιμή καθυστέρησης, η οποία 
εκτιμάται ότι αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα ποιότητας στην παρεχόμενη υπηρεσία. 

− Η μέση διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας. 

− Ο λόγος του μέσου προς το μέγιστο ρυθμό. Έχει πιο πολλή σημασία στις πρώτες 
υπηρεσίες, ενώ οι υπόλοιπες είναι σχεδόν σταθερού ρυθμού. 

− Το μέγεθος ενός πακέτου της υπηρεσίας. Οι τιμές είναι προσεγγιστικές. 

− Η συμμετρία μεταξύ της ζεύξης ανόδου και της ζεύξης καθόδου (UL-DL). Αφορά 
τους αντίστοιχους ρυθμούς μετάδοσης. Από τις τιμές φαίνεται ότι όλες οι υπηρεσίες 
έχουν λίγο-πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς στη ζεύξη καθόδου, με εξαίρεση την 
υπηρεσία τηλεδιάσκεψης και βίντεο-κλήσης S_VC, που είναι πλήρως συμμετρική. 

− Το πρωτόκολλο μεταφοράς που χρησιμοποιείται. 

− Το ποσοστό της κίνησης της υπηρεσίας σε σχέση με το συνολικό φορτίο. Οι τιμές 
είναι ενδεικτικές για ένα περιβάλλον με αυξημένη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών. 

6.2.3. Ανάλυση διαπομπής 

Κλείνοντας την αναφορά στις λεπτομέρειες και τις παραμέτρους των προσομοιώσεων, 
αξίζει να πραγματοποιηθεί μια αναλυτική παρουσίαση διαφόρων τύπων “κάθετων” 
διαπομπών, που επικρατούν ή προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία. Ο λόγος αυτής 
της αναφοράς είναι το γεγονός ότι η διαπομπή είναι σημαντικό στοιχείο της μελέτης, 
καθώς αποτελεί μέτρο σύγκρισης μεταξύ μεθόδων επίλυσης διαφόρων καταστάσεων στις 
ασύρματες επικοινωνίες και περισσότερο στα ετερογενή δίκτυα. Όπως έχει αναφερθεί 
και στα πρώτα κεφάλαια, σε ένα ετερογενές περιβάλλον παρατηρείται μετάβαση από την 
κλασική διαπομπή (λόγω κινητικότητας), στη διαπομπή μεταξύ διαφορετικών 
ασύρματων τεχνολογιών. Η “κάθετη” διαπομπή δεν είναι απαραίτητο να γίνει μόνο για 
λόγους κίνησης του χρήστη, αλλά και για παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσίας 
εξαιτίας καταλληλότερης εναλλακτικής. 

Ωστόσο, είναι ανάγκη να γίνει προσεκτική επιλογή απόφασης για “κάθετη” διαπομπή, 
αφού αυτή κοστίζει πάντοτε σε πόρους δικτύου. Απαιτείται ανταλλαγή πολλών 
μηνυμάτων σηματοδοσίας, συγχρονισμός των δύο άκρων της ροής πληροφορίας και 
εμπλοκή πολλών δικτυακών οντοτήτων, ενώ προκαλείται καθυστέρηση στην υπηρεσία, 
πιθανές απώλειες δεδομένων και αποστολή διπλών πακέτων (duplicated packets). Έτσι, 
πρέπει κάθε φορά να εκτιμάται αν το κέρδος από μια διαπομπή είναι σημαντικότερο της 
επιβάρυνσης που αυτή επιφέρει. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αξιολογούνται και 
αντιπαρατίθενται οι παραλλαγές διαπομπών που αναλύονται στη συνέχεια της 
παραγράφου. 

Το σχήμα 6.1 απεικονίζει μια γενική μορφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται 
κατά τη διάρκεια μιας διαπομπής, που συνεπάγεται αλλαγή του δρομολογητή πρόσβασης 
(Access Router), εκτός από την αλλαγή του σημείου πρόσβασης (Access Point). Οι 
απαραίτητες διαδικασίες είναι αυτές που καθορίζονται από το Mobile IP, οπότε οι 
εμπλεκόμενες οντότητες είναι ο ίδιος ο κινητός κόμβος MN, ο κόμβος που επικοινωνεί 
με αυτόν CN, καθώς και ο οικείος πράκτορας HA. 
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35)Σχήμα 6.1: Διαπομπή κινητού κόμβου με αλλαγή δρομολογητή πρόσβασης... 

Όπως διακρίνεται στο σχήμα, η διαπομπή ολοκληρώνεται σε τρία στάδια. Το πρώτο 
στάδιο αναφέρεται ως διαπομπή στρώματος 2 (L2 Handover), αφού περιλαμβάνει όλες 
τις διαδικασίες για τη σύνδεση του τερματικού με το νέο σημείο πρόσβασης, σε επίπεδο 
ζεύξης δεδομένων (μηνύματα Probe Request / Response, Authentication, Association 
Request / Response). Είναι στην ουσία η ανακάλυψη πρόσβασης του μοντέλου ABC. Το 
δεύτερο στάδιο αφορά τη σύνδεση σε IP επίπεδο, που περιλαμβάνει την ανακάλυψη 
δρομολογητών, την απόκτηση νέας CoA και τη διαδικασία DAD (Duplicate Address 
Detection). Η τελευταία εκτελείται για να αποκλειστεί η περίπτωση να αποκτήσει ο 
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κινητός κόμβος μια CoA που χρησιμοποιείται από άλλον. Το τρίτο στάδιο ολοκληρώνει 
τη διαπομπή με την ενημέρωση του οικείου πράκτορα και του CN για το νέο σημείο 
πρόσβασης, ώστε να αρχίσει η ροή πληροφορίας από και προς τον MN μέσω της 
καινούριας διαδρομής (μηνύματα Binding Update / Acknowledgement). Η συνολική 
διάρκεια της διαπομπής αναφέρεται και ως καθυστέρηση διαπομπής (handover latency). 

Όπως προαναφέρθηκε, το σχήμα 6.1 παρουσιάζει τις απαραίτητες ενέργειες που 
καθορίζει το Mobile IP, ώστε να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το νέο σημείο 
πρόσβασης. Η διαδικασία της διαπομπής όμως περιλαμβάνει και όλες τις ενέργειες 
σχετικά με το προηγούμενο σημείο πρόσβασης (π.χ. διακοπή σύνδεσης), οι οποίες 
εκτελούνται παράλληλα με αυτές του νέου. Η αλληλουχία όλων των εμπλεκόμενων 
μηνυμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε επιπλέον που προτείνονται για τη βελτιστοποίηση 
της διαπομπής, δεν είναι αυστηρά καθορισμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές 
παραλλαγές.  

Η πιο απλή μορφή διαπομπής, η οποία προβλέπεται βασικά από την αρχική 
λειτουργία του Mobile IP, είναι γνωστή ως σκληρή διαπομπή (hard handover) [6]-[8]. 
Κατά τη διάρκεια αυτής το τερματικό διατηρεί σύνδεση με ένα μόνο σημείο πρόσβασης 
ανά πάσα στιγμή, οπότε η μετάβαση συνεπάγεται τη διακοπή της σύνδεσης από το 
παλαιό και μετά τη δημιουργία της σύνδεσης με το νέο (break before make). Στο 
διάστημα που μεσολαβεί τα πακέτα που προορίζονται για το τερματικό ακολουθούν την 
αρχική διαδρομή και κατά συνέπεια χάνονται, αφού η σύνδεση αυτή έχει διακοπεί. Ο 
αριθμός των χαμένων πακέτων εξαρτάται από το ρυθμό μετάδοσης, το χρόνο που 
απαιτείται για την εγκατάσταση της νέας σύνδεσης, καθώς και τις διάφορες 
καθυστερήσεις (RTT, latency). 

Σε αντίθεση με τη σκληρή διαπομπή υπάρχει και η ήπια διαπομπή (soft handover) [6]-
[8], η οποία εμφανίζεται σε περιπτώσεις όπου το κινητό τερματικό έχει την ικανότητα να 
διατηρεί ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες συνδέσεις σε διαφορετικά σημεία πρόσβασης, 
της ίδιας ή άλλης τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό, η παλαιά σύνδεση λύνεται, όταν 
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της νέας (make before break). Έτσι, για όσο χρόνο διαρκεί 
η ταυτόχρονη σύνδεση, τα πακέτα ακολουθούν και τις δύο διαδρομές στο δίκτυο, με 
αποτέλεσμα να περιορίζεται (ή και να μηδενίζεται) η απώλεια δεδομένων, εισάγεται 
όμως η επιβάρυνση των επιπλέον πακέτων (duplicated packets). Το διάστημα για το 
οποίο συμβαίνουν όλα αυτά εξαρτάται και πάλι από το ρυθμό μετάδοσης, το χρόνο 
δημιουργίας νέας σύνδεσης και τις καθυστερήσεις. 

Δεδομένου ότι η βασικότερη προϋπόθεση στο σχεδιασμό ενός δικτύου είναι η παροχή 
καλής ποιότητας υπηρεσίας στο χρήστη, η ήπια διαπομπή, παρόλη την επιβάρυνση, 
προτιμάται σε σχέση με τη σκληρή, καθώς περιορίζει την απώλεια πληροφορίας. Η 
εμφάνιση διπλών πακέτων στο δίκτυο δεν είναι ορατή στο χρήστη ενός τερματικού, σε 
αντίθεση με τα χαμένα πακέτα που επηρεάζουν εμφανώς την τρέχουσα υπηρεσία. Για το 
λόγο αυτό, η πλειοψηφία των μελετών και ερευνών που γίνονται στο χώρο της 
διαπομπής βασίζονται στην ήπια διαπομπή και στη βελτιστοποίηση αυτής, ώστε να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις της στο σύνολο των δικτυακών πόρων. 

Μια βελτιωμένη μορφή της Mobile IPv6 διαπομπής, η Fast Mobile IPv6 (FMIPv6) 
[6], επιτρέπει στον κινητό κόμβο να αποκτήσει την καινούρια CoA πριν από τη 
μετάβαση στο νέο σημείο πρόσβασης. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να μειώσει το χρόνο 
της διαπομπής στα στάδια 2 και 3 του σχήματος 6.1. 
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Με στόχο την εκμηδένιση των απωλειών σε πακέτα και των πρόσθετων 
καθυστερήσεων, εμφανίστηκε η διαπομπή βάσει προβλέψεων (predictive handover) [6]. 
Κατά τη διαπομπή αυτή, τα δεδομένα που προορίζονται για το τερματικό αποστέλλονται 
σε ένα σετ σημείων πρόσβασης, στα οποία είναι πιθανό να μεταβεί αυτό, ανάλογα και με 
την κίνησή του. Έτσι, ο κινητός κόμβος λαμβάνει ανά πάσα στιγμή πληροφορία από το 
σημείο πρόσβασης στο οποίο είναι συνδεδεμένος, χωρίς επιπλέον ενέργειες, αφού οι 
αλλαγές στη δρομολόγηση έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Η απόδοση, όμως, της 
διαπομπής βάσει προβλέψεων είναι πολύ χαμηλή, δεδομένων των πολλαπλών διαδρομών 
μιας ροής, ορισμένες από τις οποίες τελικά δε χρησιμοποιούνται. 

Μια άλλη μορφή διαπομπής που περιορίζει τις απώλειες, αλλά με καλύτερη απόδοση, 
είναι η εξομαλυμένη διαπομπή (smooth handover) ή διαπομπή με αναδρομολόγηση 
(handover with rerouting) [8][9]. Στα πλαίσια αυτής, δημιουργείται μια σύνδεση (tunnel) 
μεταξύ του παλαιού και του νέου σημείου πρόσβασης (ή του δρομολογητή πρόσβασης). 
Όσο διαρκεί η διαδικασία της αλλαγής του σημείου πρόσβασης, το παλαιό αποθηκεύει 
τα δεδομένα του χρήστη και τα προωθεί στο νέο μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες. 
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το τερματικό αρχίζει πλέον να λαμβάνει απευθείας από 
την καινούρια σύνδεση. Είναι προφανές ότι απαιτείται μεγάλος βαθμός συντονισμού, 
ενώ η αλληλουχία των μηνυμάτων και των ενεργειών ποικίλλει ανάλογα με την 
προσέγγιση που ακολουθείται. 

Τελειώνοντας με τις παραλλαγές των διαπομπών, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει 
ένας πολύ μεγάλος όγκος διαφορετικών σχημάτων και τεχνικών στη βιβλιογραφία, οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτιστοποίηση ορισμένων λεπτομερειών της διαπομπής, αλλά και 
της ίδιας συνολικά. Για παράδειγμα, μπορεί να θεωρείται πιο σημαντική υπόθεση ο 
περιορισμός της απώλειας δεδομένων, η εκμηδένιση των πρόσθετων καθυστερήσεων 
στις υπηρεσίες (delay), η μείωση της καθυστέρησης διαπομπής (latency), η μεταφορά 
των δεδομένων στη σωστή σειρά ή η όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση σε όρους 
δικτυακών πόρων. Οι αναφορές [6]-[8] και [10]-[14] περιλαμβάνουν μερικές από τις 
σχετικές προτάσεις και εργασίες, με αποτελέσματα προσομοιώσεων και πειραμάτων, 
καθώς και μεταξύ τους συγκρίσεις. 

Μελετώντας κάποιος όλα τα είδη διαπομπής οδηγείται στο συμπέρασμα που 
αναφέρεται και στην αρχή της παραγράφου, ότι μια διαπομπή κοστίζει πάντα σε πόρους 
δικτύου και σε ποιότητα υπηρεσίας. Μάλιστα, όσο περισσότερο επιθυμεί κανείς να 
περιορίσει τις απώλειες, τόσο μεγαλύτερη επιβάρυνση εισάγει, είτε σε κατανάλωση 
πόρων είτε σε μηνύματα διαπομπής. Ακόμη και σε σχήματα με υψηλή απόδοση 
απαιτείται ο υπολογισμός πολλών παραμέτρων για το συντονισμό των ενεργειών. Για 
παράδειγμα, από τη στιγμή που ο CN θα λάβει εντολή να σταματήσει να στέλνει 
δεδομένα από την παλαιά διαδρομή, μέχρι τη στιγμή που φτάνει το τελευταίο πακέτο 
στον κόμβο μέσω αυτής, μεσολαβεί διάστημα που εξαρτάται από το RTT. Έτσι, η στιγμή 
που το τερματικό αποσυνδέεται από το αρχικό σημείο πρόσβασης πρέπει να γίνει με 
βάση αυτή τη χρονική διαφορά. Παράλληλα, οι χρόνοι RTT των διαδρομών είναι πιθανό 
να είναι δυσανάλογοι, με αντίστοιχες επιπτώσεις στην αλληλουχία των μηνυμάτων. 
Ακόμη, μια πιθανή διαφορά στους ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ παλαιού και νέου σημείου 
πρόσβασης απαιτεί την ανάλογη προσαρμογή (μείωση ή αύξηση) του ρυθμού κατά τη 
διάρκεια της διαπομπής. 

Τέλος, πρέπει να γίνει μια αναφορά και στην έννοια των διπλών πακέτων (duplicated 
packets). Σε πολλές από τις παραπομπές για τα είδη διαπομπής προτείνονται μέθοδοι 
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(συνήθως με αναδρομολόγηση), που υποστηρίζουν ότι επιτυγχάνουν τόσο μηδενική 
απώλεια δεδομένων, όσο και μηδενικό αριθμό διπλών πακέτων. Με τον όρο διπλά 
πακέτα εννοούν τη χρήση δύο διαδρομών στο δίκτυο ταυτόχρονα. Παρολαυτά όμως, τα 
πακέτα προωθούνται για ένα διάστημα από το παλαιό σημείο πρόσβασης στο νέο, με 
αποτέλεσμα οι ζεύξεις των πυλών εξόδου των δύο δικτύων να χρησιμοποιούνται για τα 
ίδια δεδομένα. Το γεγονός αυτό είναι στην ουσία ένας διπλασιασμός της πληροφορίας 
για τα τμήματα πρόσβασης των δύο δικτύων, αφού απασχολούνται και τα δύο για την 
ίδια ροή. Στη διατριβή θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο γενικευμένος ορισμός για τα διπλά 
πακέτα, ώστε να γίνονται πιο ορατές οι επιπτώσεις μιας διαπομπής. Αυτό θα είναι 
δηλαδή το μετρήσιμο μέγεθος που θα δείχνει το κόστος μιας διαπομπής στα 
αποτελέσματα της προσομοίωσης. Εξαρτάται, τόσο από το ρυθμό μετάδοσης της 
υπηρεσίας, όσο και από την καθυστέρηση της διαπομπής και τις εμπλεκόμενες 
τεχνολογίες.  

6.3. Σενάρια προσομοίωσης 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται διάφορα σενάρια στα οποία 
προσομοιώνονται καταστάσεις κίνησης, κατά τις οποίες αναδεικνύονται τα 
πλεονεκτήματα του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης της διατριβής, αλλά και η χαμηλή 
επιβάρυνση των μηνυμάτων για την ανταλλαγή των δεδομένων. Κάθε σενάριο 
αντιμετωπίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους, ένας με βάση τις προτάσεις της 
διατριβής (H1, μέθοδος χειρισμού 1) και ένας με βάση τη μέχρι τώρα μορφή αλγορίθμων 
(H2, μέθοδος χειρισμού 2) [15]. Σε όλες τις περιπτώσεις, την περιγραφή του σεναρίου 
συνοδεύουν οι λεπτομέρειες αντιμετώπισης, καθώς και αντιπροσωπευτικοί πίνακες και 
γραφήματα που προκύπτουν από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των προσομοιώσεων. 
Τέλος, υπενθυμίζονται οι συντομογραφίες των υπηρεσιών της διατριβής, όπως αυτές 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.3. 

 WB, υπηρεσίες πλοήγησης (Web Browsing). 

 SA, ασφαλείς υπηρεσίες πλοήγησης ή απομακρυσμένης πρόσβασης (Secure 
Applications). 

 FT, υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μεταφοράς αρχείων (E-Mail, File 
Transfer). 

 VC, υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης ή βιντεο-κλήσης (Video Conference, Video Call). 

 VS, υπηρεσίες ροής δεδομένων εικόνας (Video Streaming). 

 AS, υπηρεσίες ροής δεδομένων ήχου (Audio Streaming). 

6.3.1. Σενάριο A 

Η τοπολογία που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει ένα δίκτυο DVB με ένα σημείο 
πρόσβασης, ένα δίκτυο WLAN με 4 σημεία πρόσβασης και ένα τμήμα δικτύου UMTS 
που ελέγχεται από έναν κόμβο RNC και έχει 3 Node Bs. Υποτίθεται ανεξάρτητη κίνηση 
(background traffic) σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ώστε να μην επηρεάζει οποιαδήποτε 
απόφαση. Η κίνηση αυτή αφορά τερματικά των οποίων οι χρήστες δεν ανήκουν στο 
συνεργαζόμενο σύστημα παρόχων ή που διαθέτουν μόνο μια διεπαφή και συνεπώς δεν 
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έχουν άλλη επιλογή για την πρόσβαση στο δίκτυο. Επίσης, θεωρείται ισχυρός 
μηχανισμός διαπομπών με μικρή καθυστέρηση (Handover Latency, 300 – 500 msec), 
άρα και με μικρή χρονική διάρκεια διπλών πακέτων. 

Αναλυτικότερα, τα βήματα του σεναρίου είναι τα εξής: 

Α1.Στο χρονικό διάστημα 0-10 sec, 30 χρήστες που βρίσκονται εντός της περιοχής 
κάλυψης των δικτύων, με τερματικά που διαθέτουν όλες τις διεπαφές, ξεκινούν ο 
καθένας από μία υπηρεσία. Οι κατηγορίες υπηρεσιών είναι 14 WB, 8 FT, 3 VC, 3 
VS, 2 AS. 

Α2.Στο χρονικό διάστημα 10-20 sec, 14 από τους παραπάνω χρήστες, επιθυμούν να 
εκκινήσουν από μια επιπλέον υπηρεσία, διαφορετική από την ήδη τρέχουσα. Οι 
κατηγορίες των νέων υπηρεσιών είναι 2 WB, 4 FT, 2 VC, 4 VS, 2 AS. 

Α3.Στο χρονικό διάστημα από 30-60 sec, όλοι οι χρήστες τερματίζουν σταδιακά τις 
υπηρεσίες τους, 44 στο σύνολο. 

 

Η αντιμετώπιση από τις δύο μεθόδους χειρισμού (H1, H2) οδηγεί σε διαφορετικό 
αριθμό ενεργειών και συνεπώς σε διαφορετική κατανομή της κίνησης, καθώς 
εξελίσσονται τα βήματα του σεναρίου. Στη συνέχεια αντιπαρατίθενται οι δύο μέθοδοι: 

Α1-Η1.Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 30 φορές, μία για κάθε έναρξη 
υπηρεσίας. Επιλέγεται το δίκτυο UMTS για τις VC, το WLAN για τις FT και το 
DVB για τις VS και AS. Οι WB, μοιράζονται 10 στο UMTS και 4 στο WLAN. Ο 
λόγος αυτού του διαχωρισμού είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις η διαφορά στην 
ποιότητα σήματος υπερνικά τo γεγονός ότι το UMTS είναι περισσότερο 
προτιμητέο σε σχέση με το WLAN. Κατά τα άλλα, τόσο το UMTS όσο και το 
WLAN είναι σε θέση να τις εξυπηρετήσουν στον ίδιο βαθμό. Όλες οι υπηρεσίες 
απολαμβάνουν αποδεκτή ποιότητα, ενώ δεν παρατηρείται πουθενά συμφόρηση. 

Α1-Η2.Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 30 φορές και η κατανομή των 
υπηρεσιών σε δίκτυα είναι ακριβώς ίδια με τη μέθοδο H1. 

Α2-Η1.Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 14 φορές, μία για κάθε νέα 
υπηρεσία που εκκινεί. Οι αρχικές υπηρεσίες των χρηστών δεν περιλαμβάνονται 
στην αίτηση, καθώς δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα, ενώ το multihoming 
επιτρέπει την ανεξάρτητη διαχείριση των νέων. Το αποτέλεσμα του αλγορίθμου 
οδηγεί στην επιλογή των κατάλληλων σημείων πρόσβασης χωρίς καμιά 
διαπομπή. Όπως και στο βήμα Α1, το UMTS εξυπηρετεί τις WB και VC, το 
WLAN τις FT και το DVB τις VS και AS. 

Α2-Η2.Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 14 φορές, περιλαμβάνει όμως τόσο 
τις νέες, όσο και τις αρχικές υπηρεσίες των χρηστών. Ο λόγος που γίνεται αυτό 
είναι η ανάγκη για επιλογή του ίδιου σημείου πρόσβασης και για τις δυο 
υπηρεσίες ενός χρήστη. Το αποτέλεσμα του αλγορίθμου είναι αφενός η επιλογή 
του δικτύου UMTS για τις 2 VC, κάτι που συνεπάγεται τη διαπομπή 2 WB από το 
WLAN στο UMTS και αφετέρου η επιλογή του WLAN για όλες τις υπόλοιπες, 
με αντίστοιχο αριθμό διαπομπών των αρχικών υπηρεσιών από τα UMTS και 
DVB προς το WLAN. Έτσι, εκτελούνται 14 διαπομπές υπηρεσιών, ενώ δεν 
παρατηρείται καμιά περίπτωση υποβάθμισης ποιότητας. 
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Α3-Η1.Δεν παρατηρείται καμιά ενέργεια κατά τη διάρκεια τερματισμού των υπηρεσιών, 
αφού δεν προβλέπεται εκτέλεση του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης σε τέτοιες 
περιπτώσεις, δεδομένης της ικανοποιητικής εξυπηρέτησης των υπολοίπων 
εφαρμογών κάθε χρήστη. 

Α3-Η2.Εκτελείται 14 φορές ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης. Ο λόγος είναι ότι κατά 
τον τερματισμό της πρώτης υπηρεσίας, για κάθε έναν από τους 14 χρήστες με δυο 
ταυτόχρονες εφαρμογές, πρέπει να εξεταστεί η περίπτωση αλλαγής σημείου 
πρόσβασης της παραμένουσας υπηρεσίας. Με άλλα λόγια, ο τερματισμός μιας 
υπηρεσίας μπορεί να αφαιρεί τη δέσμευση της άλλης σε μη βέλτιστο σημείο 
πρόσβασης. Από τις 14 εκτελέσεις του αλγορίθμου, οι 8 αφήνουν τη δεύτερη 
υπηρεσία στο τρέχον δίκτυο, ενώ οι 6 οδηγούν σε διαπομπή της σε κάποιο άλλο. 

 

Οι διαφορές των δυο μεθόδων αντιμετώπισης εντοπίζονται στον αριθμό των 
εκτελέσεων του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης, στον αριθμό των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στις εκτελέσεις, καθώς και στον αριθμό των διαπομπών που 
απαιτούνται. Επίσης, είναι αλλιώς κατανεμημένη η κίνηση και το φορτίο που 
μεταφέρεται από κάθε δίκτυο. Ο πίνακας 6.2 συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω με βάση 
την παρατήρηση του σεναρίου A. 

Μέτρο Σύγκρισης A-Η1 A-Η2 

Αριθμός Εκτελέσεων Αλγορίθμου 44 58 

Αριθμός Υπηρεσιών στις Εκτελέσεις 44 72 

Αριθμός Διαπομπών 0 20 

Αριθμός Υποβιβασμών Ποιότητας 0 0 

Φορτίο μέσω UMTS (Kbytes) 4003,46 2612,42 

Φορτίο μέσω WLAN (Kbytes) 5373,36 13240,56 

Φορτίο μέσω DVB (Kbytes) 7548,00 1852,00 

Σύνολο Φορτίου (Kbytes) 16924,82 17704,98 

19)Πίνακας 6.2: Σενάριο Α, συγκριτικός πίνακας μεθόδων H1, H2... 

Είναι εμφανής η υπεροχή της μεθόδου H1, με περιορισμένο αριθμό εκτελέσεων του 
αλγορίθμου και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και στο γεγονός ότι δεν απαιτεί 
καμιά διαπομπή, σε αντίθεση με την H2. Ακόμη, με βάση την κατανομή του φορτίου ανά 
δίκτυο, είναι προφανές ότι στην H1 υπάρχει μια πιο ομοιόμορφη εικόνα των δικτύων, με 
την κίνηση να μοιράζεται σε όλες τις τεχνολογίες. Αντίθετα, η Η2 οδηγεί σε άνιση 
κατανομή, με το WLAN να δέχεται πολύ μεγαλύτερο φορτίο συγκριτικά με τα άλλα 
δίκτυα. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διαφορά στο συνολικό φορτίο (780,16 
Kbytes) οφείλεται στα διπλά πακέτα που κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια των διαπομπών. 
Πρόκειται δηλαδή για επιβάρυνση από την ταυτόχρονη χρήση στις ζεύξεις κάθε δικτύου 
και όχι για μεταφορά επιπλέον πληροφορίας. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το κέρδος σε 
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καλύτερη χρήση των δικτυακών πόρων της μεθόδου Η1 οφείλεται κυρίως στο 
multihoming. Τα σχήματα 6.2 και 6.3 απεικονίζουν το ποσοστό της συνολικής κίνησης 
των 30 χρηστών, που μεταφέρει κάθε δίκτυο στα 60 δευτερόλεπτα του σεναρίου, για 
κάθε μέθοδο χειρισμού. 

 
36)Σχήμα 6.2: Σενάριο Α, μέθοδος Η1, κατανομή φορτίου ανά δίκτυο... 

 
37)Σχήμα 6.3: Σενάριο Α, μέθοδος Η2, κατανομή φορτίου ανά δίκτυο... 

Παρόμοια συμπεράσματα με τα σχήματα 6.2 και 6.3 εξάγονται και από τα σχήματα 
6.4 και 6.5, όπου παρουσιάζεται ο ρυθμός μετάδοσης (throughput) στις ζεύξεις εξόδου 
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των δικτύων. Πάλι είναι προφανής η σχεδόν αποκλειστική χρήση του WLAN κατά την 
H2 και μάλιστα σε μεγάλο διάστημα του σεναρίου. Έτσι, ενώ στην Η1 κανένα δίκτυο δεν 
ξεπερνά τα 1600 Kbps, στην Η2 το WLAN αγγίζει τα 2800 Kbps, τη στιγμή που τα άλλα 
δυο περιορίζονται κάτω από τα 400 Kbps. 

Scenario A
H1 Throughput Diagram
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38)Σχήμα 6.4: Σενάριο Α, μέθοδος Η1, ρυθμός μετάδοσης ανά δίκτυο... 

Scenario A 
H2 Throughput Diagram
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39)Σχήμα 6.5: Σενάριο Α, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης ανά δίκτυο... 

Παρατηρώντας τα σχήματα 6.2 – 6.5, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι, εφόσον 
δεν εμφανίζεται υποβάθμιση ποιότητας κάποιας υπηρεσίας, δεν προκύπτει ουσιαστικό 
κέρδος από τη μέθοδο Η1. Η ομοιόμορφη χρήση των δικτύων, όμως, εξασφαλίζει 
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ομαλότερη και σταθερότερη λειτουργία του συνολικού συστήματος, αφού ελαχιστοποιεί 
τις πιθανότητες συμφόρησης. Αντίθετα, μια άνιση κατανομή οδηγεί σε μια κατάσταση 
επιρρεπή σε υπερφόρτωση. Έτσι, μπορεί το συγκεκριμένο σενάριο να μην αντιμετωπίζει 
πρόβλημα, λόγω χαμηλής ανεξάρτητης κίνησης, δε συμβαίνει κάτι τέτοιο όμως στα 
επόμενα. 

Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση του σεναρίου Α, θα πρέπει να γίνει και αναφορά 
σχετικά με την επιβάρυνση (overhead) που εισάγει η προτεινόμενη μέθοδος Η1. 
Συγκεντρώνοντας όλα τα μηνύματα για την επιλογή πρόσβασης και υπολογίζοντας το 
συνολικό τους όγκο, προκύπτει ότι αθροιστικά είναι περίπου 29 Kbytes. Το νούμερο 
αυτό είναι πολύ μικρότερο, συγκρινόμενο με τα 780 Kbytes της επιβάρυνσης από τις 
διαπομπές που αποφεύγονται, οπότε κρίνεται ικανοποιητικό. Επιπλέον, παρόμοια 
επιβάρυνση παρατηρείται και στη μέθοδο Η2, αφού και εκεί είναι απαραίτητη η 
ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών. Ο μοναδικός τρόπος να τη μηδενίσει κανείς είναι 
να επιλέξει αλγόριθμο επιλογής πρόσβασης βασισμένο στο τερματικό, που να λαμβάνει 
υπόψη του μόνο την ποιότητα σήματος. Όπως, όμως, έχει αναφερθεί και στα αρχικά 
κεφάλαια, σε ένα ετερογενές περιβάλλον κρίνεται ανεπαρκής μια τόσο απλή μέθοδος, 
οπότε η συγκεκριμένη επιβάρυνση είναι αναπόφευκτη. 

Τέλος, η παρουσία του multihoming προϋποθέτει ότι όλα τα τερματικά διατηρούν 
μονίμως 3 συνδέσεις σε IP επίπεδο, μία για κάθε δίκτυο, ανεξάρτητα από το αν αυτές 
χρησιμοποιούνται ή όχι. Έτσι, κάθε τερματικό διαθέτει ανά πάσα στιγμή 3 έγκυρες 
διευθύνσεις CoA, αντί για μία. Με τον τρόπο αυτό, λοιπόν, η μέθοδος Η1 απαιτεί 60 
επιπλέον IP διευθύνσεις σε σχέση με την Η2. Το γεγονός αυτό, όμως, δε θα πρέπει να 
δημιουργεί πρόβλημα, δεδομένου ότι στο IPv6 δεν υφίσταται έλλειψη διευθύνσεων, ενώ 
στο IPv4 μπορεί η πύλη εξόδου να λειτουργεί και ως πύλη NAT για τα τερματικά εντός 
του υποδικτύου της. 

6.3.2. Σενάριο B 

Το σενάριο Β βασίζεται στην ίδια τοπολογία και ακολουθεί τα ίδια βήματα με το 
σενάριο Α. Υποτίθεται ο ίδιος αριθμός χρηστών, με τις ίδιες ακριβώς επιθυμίες και 
ενέργειες, όπως και στο πρώτο. Η διαφοροποίηση του B από το Α αφορά την ανεξάρτητη 
κίνηση (background traffic) στο WLAN δίκτυο. Υποτίθεται, λοιπόν, 1200-1600 Kbps 
επιπλέον κίνηση στο χρονικό διάστημα 15-50 sec του σεναρίου Α, ενώ η ζεύξη της πύλης 
εξόδου του WLAN προς το δίκτυο κορμού θεωρείται χωρητικότητας 4 Mbps. 

Η αντιμετώπιση του σεναρίου Β από τη μέθοδο Η1 δεν έχει καμιά διαφορά με αυτήν 
του σεναρίου Α. Ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης εκτελείται τις ίδιες ακριβώς φορές, 
για τον ίδιο αριθμό υπηρεσιών και οι αποφάσεις του είναι όμοιες και στα δυο σενάρια. 
Δεν παρατηρείται υποβιβασμός ποιότητας υπηρεσίας, ούτε συμφόρηση, απλά η κίνηση 
στο WLAN δίκτυο είναι μεγαλύτερη στο σενάριο Β. Εντούτοις, δεν ξεπερνά σε κανένα 
σημείο τα 2600 Kbps, με αποτέλεσμα να μη δημιουργεί πρόβλημα και να μην επηρεάζει 
τις παραμέτρους του αλγορίθμου σε καμιά περίπτωση. 

Η αντιμετώπιση από τη μέθοδο Η2 είναι και αυτή όμοια με αυτήν του πρώτου 
σεναρίου. Πάλι εκτελούνται οι ίδιες ενέργειες στα ίδια σημεία, με τις αποφάσεις του 
αλγορίθμου να επιφέρουν όμοια αποτελέσματα. Παρολαυτά, η κίνηση στο WLAN 
δίκτυο ξεπερνά πλέον κατά διαστήματα τα όρια της ζεύξης και αρχίζουν να εμφανίζονται 
τα πρώτα σημάδια της συμφόρησης. Παράλληλα, ο αλγόριθμος της μεθόδου Η2 δεν είναι 
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σε θέση να ανιχνεύσει το πρόβλημα, αφού αυτό παρατηρείται στη ζεύξη του υποδικτύου 
με το δίκτυο κορμού και δε λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτέλεση. Έτσι, ελέγχονται 
μόνο οι πόροι στο ασύρματο τμήμα (ζεύξη σημείου πρόσβασης με τερματικό), το οποίο, 
όμως, δεν υπερφορτώνεται, δεδομένου ότι υπάρχουν 4 σημεία πρόσβασης στα οποία 
μοιράζεται η κίνηση. Με λίγα λόγια, η μέθοδος Η2 αδυνατεί να ελέγξει και να περιορίσει 
τη συμφόρηση. 

Εξαιτίας, λοιπόν, της αυξημένης κίνησης στο WLAN δίκτυο, η ουρά αναμονής στην 
πύλη εξόδου αρχίζει πλέον να αποθηκεύει πακέτα, τα οποία δεν μπορούν να προωθηθούν 
αμέσως. Ο αριθμός των πακέτων στην ουρά αυξομειώνεται, χωρίς όμως να 
υπερχειλίζουν οι καταχωρητές (buffers) και έτσι, έστω και οριακά, δεν παρατηρείται 
απόρριψη πακέτων (packet drop). Αυτό όμως έχει ως συνέπεια οι ροές δεδομένων των 
υπηρεσιών να υφίστανται επιπρόσθετες καθυστερήσεις στην ουρά αναμονής, οι οποίες 
ξεπερνούν πολλές φορές τα αποδεκτά όρια ποιότητας υπηρεσίας. Ακόμη, οι κατηγορίες 
FT και WB, λόγω της χρήσης του TCP ως πρωτοκόλλου μεταφοράς, εξαναγκάζονται και 
σε μείωση ρυθμού. Το TCP, όταν ανιχνεύσει συμφόρηση, μειώνει το ρυθμό αποστολής 
πακέτων για να αποφύγει πιθανές απώλειες. Έτσι, η εξυπηρέτηση τέτοιων εφαρμογών 
πραγματοποιείται με μικρότερους ρυθμούς και με τον τρόπο αυτό υποβιβάζεται η 
παρεχόμενη ποιότητα. 

Ο πίνακας 6.3 δίνει ορισμένα ποσοτικά αποτελέσματα της μεθόδου H2 του σεναρίου 
Β, συγκριτικά με την ίδια μέθοδο για το σενάριο Α. Πιο συγκεκριμένα, παραθέτει τον 
αριθμό των πακέτων και των bytes, που απεστάλησαν για μια FT και μια WB υπηρεσία, 
κατά τη διάρκεια εξέλιξης του σεναρίου. Παράλληλα, υπολογίζεται και το συνολικό 
φορτίο που διέρχεται από το WLAN, ενώ παρατίθεται και ο αριθμός των υπηρεσιών με 
υποβιβασμό ποιότητας. 

Μέτρο Σύγκρισης Α-Η2 Β-Η2 

Αριθμός Πακέτων (FT) 409 380 

Αριθμός Πακέτων (WB) 406 350 

Αριθμός Kbytes (FT) 424,36 394,2 

Αριθμός Kbytes (WB) 210,12 181 

Φορτίο μέσω WLAN (Kbytes) 13240,56 12808,96 

Αριθμός Υποβιβασμών Ποιότητας 0 34 

20)Πίνακας 6.3: Σενάριο Β, μέθοδος Η2, συγκριτικός πίνακας με το σενάριο Α... 

Είναι εμφανής η μείωση του αριθμού των πακέτων και των bytes για την ίδια 
υπηρεσία, λόγω της ελάττωσης του ρυθμού μετάδοσης από το TCP. Το γεγονός αυτό, για 
όλες τις υπηρεσίες FT και WB στο WLAN, δίνει αθροιστικά τη διαφορά του συνολικού 
φορτίου μέσω WLAN (431,6 Kbytes). Σε αυτό πρέπει να συνυπολογιστεί και το ότι στο 
σενάριο Β, όπως και στο Α, η μέθοδος Η2 επιφέρει άλλα 780 Kbytes από διπλασιασμούς 
πακέτων κατά τη διάρκεια των διαπομπών. Τέλος, οι υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα μείωσης ρυθμού ή/και καθυστέρησης φτάνουν τις 34. 
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Το σχήμα 6.6 απεικονίζει το ρυθμό μετάδοσης, καθόλη τη διάρκεια του σεναρίου, 
μιας υπηρεσίας FT, τόσο με τη μέθοδο Η1 όσο και με την Η2. Και στις δυο περιπτώσεις 
η υπηρεσία εξυπηρετείται από το WLAN, απλά στην Η1 δεν υπάρχει συμφόρηση και η 
ροή δεδομένων γίνεται ομαλά.  
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40)Σχήμα 6.6: Σενάριο Β, ρυθμός μετάδοσης (FT), σύγκριση μεθόδων Η1 και Η2... 

Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς στο σχήμα, ο ρυθμός μετάδοσης της υπηρεσίας FT 
για τη μέθοδο Η2 ελαττώνεται στο διάστημα 15-50 sec, όσο δηλαδή διαρκεί η πρόσθετη 
ανεξάρτητη κίνηση. Μετά τα 50 sec, παρατηρείται αύξηση του ρυθμού σε σχέση με την 
Η1, κάτι που οφείλεται πάλι στη λειτουργία του TCP, που προσπαθεί στην ουσία να 
ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να εξισορροπήσει την κατάσταση. Δεδομένου ότι οι 
τιμές του πίνακα 6.3 αφορούν όλη τη διάρκεια (μέχρι 60 sec), είναι προφανές ότι η 
μείωση του αριθμού των πακέτων και των bytes των TCP υπηρεσιών είναι ακόμη 
μεγαλύτερη στο διάστημα της συμφόρησης. 

Ακολουθούν τα σχήματα 6.7 και 6.8, όπου παρουσιάζεται η πρόσθετη καθυστέρηση 
που υφίστανται μια υπηρεσία FT και μια VC στο WLAN της μεθόδου Η2. Όσον αφορά 
τις υπόλοιπες κατηγορίες υπηρεσιών, η WB έχει διάγραμμα πρόσθετης καθυστέρησης 
παρόμοιο με αυτό της FT, αφού αντιμετωπίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στην ουρά 
αναμονής (τελευταία προτεραιότητα). Ομοίως, οι υπηρεσίες VS και AS εμφανίζουν 
πολλές ομοιότητες με την VC, καθώς όλες ανήκουν στη μεσαία κατηγορία 
προτεραιότητας (real time). 

Από την παρατήρηση των σχημάτων 6.7 και 6.8 εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα 
διαγράμματα των καθυστερήσεων των FT και VC είναι σχεδόν ίδια, παρόλο που οι δυο 
κατηγορίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά από την ουρά αναμονής. Ο λόγος που δε 
φαίνεται αυτό στα σχήματα είναι ότι η διαφοροποίηση αφορά κυρίως τον τρόπο 
απόρριψης των πακέτων. Όταν κριθεί αναγκαίο να απορριφθούν πακέτα, η ουρά 
αναμονής αρχίζει από τις υπηρεσίες χαμηλής προτεραιότητας και μόνο όταν δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή προχωράει και στις υψηλότερες. Το γεγονός ότι στο σενάριο Β δεν 
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υφίσταται απόρριψη πακέτων, σε συνδυασμό με το μικρό αριθμό πακέτων των FT και 
WB συγκριτικά με τις υπόλοιπες, δίνουν αυτή την ομοιομορφία στα διαγράμματα. 

Scenario B
H2 Additional Delay (FT)
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41)Σχήμα 6.7: Σενάριο Β, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (FT)... 

Scenario B
H2 Additional Delay (VC)
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42)Σχήμα 6.8: Σενάριο Β, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (VC)... 

Αξιολογώντας τις τιμές των πρόσθετων καθυστερήσεων, πρέπει να σημειωθεί ότι για 
τις υπηρεσίες FT και WB οι τιμές των 150-250 msec δεν είναι κρίσιμες, αφού η ανοχή 
τους σε καθυστέρηση είναι μεγάλη (non real time). Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και για τις 
υπόλοιπες (real time), όπου μια επιπλέον καθυστέρηση της τάξης των 200 msec μπορεί 
να οδηγήσει σε σημαντικό υποβιβασμό της ποιότητας υπηρεσίας. Αν, μάλιστα, 



Αποτελέσματα προσομοιώσεων 

 149

συνυπολογίσει κανείς και το χρόνο διάδοσης στις ζεύξεις, που ούτως ή άλλως είναι 
αναπόφευκτος, ο συνολικός χρόνος μπορεί να αγγίξει απαγορευτικές, για ομαλή 
μετάδοση, τιμές. 

Οι αυξομειώσεις στην καθυστέρηση οφείλονται στο γεγονός ότι η ανεξάρτητη κίνηση 
παρουσιάζει μια ύφεση, γύρω από τα 30 sec, όπου το συνολικό φορτίο είναι κάτω από τη 
χωρητικότητα της ζεύξης και αδειάζουν μερικώς οι καταχωρητές. Αυτό φαίνεται και από 
το σχήμα 6.9, που απεικονίζει το μέγεθος της ουράς αναμονής (σε πακέτα) της ζεύξης 
εξόδου του WLAN, όσο εξελίσσεται το σενάριο. 

Scenario B
H2 Queue Size (WLAN) 
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43)Σχήμα 6.9: Σενάριο Β, μέθοδος Η2, μέγεθος ουράς αναμονής (WLAN)... 

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στο σενάριο Β, αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως και στο 
Α, η μέθοδος Η1 επιβαρύνει τη συνολική λειτουργία με 29 Kbytes πληροφορίας για την 
επιλογή πρόσβασης, καθώς και με 60 επιπλέον IP διευθύνσεις (CoAs), μαζί με τις 
αντίστοιχες συνδέσεις. 

6.3.3. Σενάριο C 

Το τρίτο σενάριο βασίζεται και αυτό στο Α και αποτελεί στην ουσία επέκταση του Β, 
ώστε να περιγράψει μια πιο έντονη κατάσταση συμφόρησης με υπερχείλιση της ουράς 
αναμονής και με απώλειες πακέτων. Για το λόγο αυτό αυξάνεται η ανεξάρτητη κίνηση 
στο WLAN σε 1800-2200 Kbps, στο χρονικό διάστημα 15-50 sec, ενώ η χωρητικότητα 
της ζεύξης εξόδου παραμένει στα 4 Mbps. Κατά τα άλλα, το σενάριο εξελίσσεται 
ακριβώς όπως το πρώτο, με τους ίδιους χρήστες που επιθυμούν τις ίδιες υπηρεσίες στις 
ίδιες χρονικές στιγμές. 

Η μέθοδος Η1 οδηγεί και πάλι, όπως και στο Β, στην ίδια αλληλουχία ενεργειών 
συγκριτικά με το Α, αφού η χρησιμοποίηση της ζεύξης εξόδου του WLAN δεν ξεπερνά 
τα 3200 Kbps και συνεπώς δεν αλλοιώνει καμιά απόφαση του αλγορίθμου. Έτσι, ούτε 
υποβιβασμός ποιότητας παρατηρείται ούτε γενικότερη συμφόρηση. 
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Από την άλλη, η μέθοδος Η2 αδυνατεί να ανιχνεύσει και κατεπέκταση να 
αντιμετωπίσει τη συμφόρηση, αφού, όπως υπογραμμίστηκε και στο σενάριο Β, δε 
λαμβάνει υπόψη της την υπερφόρτωση της ζεύξης εξόδου και παράλληλα αναζητά κοινό 
σημείο πρόσβασης για τις υπηρεσίες του ίδιου χρήστη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
παίρνει τις ίδιες ακριβώς αποφάσεις, όπως και στα σενάρια Α και Β, με πολύ χειρότερες, 
όμως, επιπτώσεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Αναλυτικότερα, οι καταχωρητές στην ουρά αναμονής της πύλης εξόδου του WLAN 
γεμίζουν σχεδόν αμέσως, ενώ η εισερχόμενη κίνηση είναι σε τέτοια επίπεδα που όχι 
μόνο δεν επιτρέπει την εκτόνωση της κατάστασης, αλλά τη χειροτερεύει συνεχώς. Ως εκ 
τούτου, η λογική διαχείρισης της ουράς οδηγεί σε απώλειες πακέτων τόσο των 
υπηρεσιών FT και WB (χαμηλή προτεραιότητα) όσο και των υπολοίπων υπηρεσιών 
(μεσαία προτεραιότητα). Παράλληλα, οι TCP συνδέσεις αναγκάζονται σε υπερβολική 
μείωση ρυθμού και, όπως θα φανεί στη συνέχεια, από ένα σημείο και μετά είναι αδύνατο 
να εξυπηρετηθούν. Επιπλέον, όσα πακέτα φτάνουν στον προορισμό τους υφίστανται 
καθυστερήσεις, που καθιστούν από προβληματική έως μη αποδεκτή τη λειτουργία της 
εκάστοτε εφαρμογής. 

Ο πίνακας 6.4 συγκρίνει τις επιπτώσεις της μεθόδου Η2 για τα σενάρια Α και C στα 
ίδια σημεία όπως και ο πίνακας 6.3 (που όμως αναφέρεται στα Α και Β). 

Μέτρο Σύγκρισης Α-Η2 C-H2 

Αριθμός Πακέτων (FT) 409 106 

Αριθμός Πακέτων (WB) 406 124 

Αριθμός Kbytes (FT) 424,36 109,24 

Αριθμός Kbytes (WB) 210,12 63,48 

Φορτίο μέσω WLAN (Kbytes) 13240,56 7528,10 

Αριθμός Υποβιβασμών Ποιότητας 0 34 

21)Πίνακας 6.4: Σενάριο C, μέθοδος Η2, συγκριτικός πίνακας με το σενάριο Α... 

Εδώ, πλέον, οι διαφορές ανάμεσα στα Α και C είναι τεράστιες και οφείλονται αφενός 
στη μείωση ρυθμού από τις TCP συνδέσεις και αφετέρου στην απόρριψη πακέτων όλων 
των υπηρεσιών. Έτσι, η συνολική διαφορά στην ποσότητα φορτίου, που διέρχεται μέσω 
WLAN, υπολογίζεται στα 5712,46 Kbytes. Ακόμη, όπως και στο σενάριο Β, οι 
υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν υποβιβασμό ποιότητας είναι 34, κάτι, όμως, που 
συμβαίνει στο C σε πολύ χειρότερο βαθμό. 

Στον πίνακα 6.5 απομονώνονται ορισμένα στοιχεία που αφορούν τις απώλειες 
πακέτων. Για 5 ροές δεδομένων, μία για κάθε τύπο υπηρεσίας, απεικονίζονται ο αριθμός 
των πακέτων που απορρίφθηκαν, ο συνολικός αριθμός των πακέτων που απεστάλησαν, 
καθώς και το ποσοστό απόρριψης. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται οι υπηρεσίες FT και WB 
να έχουν μικρότερο ποσοστό απωλειών από τις άλλες, παρόλο που είναι σε χαμηλότερη 
προτεραιότητα. Αυτό όμως συμβαίνει γιατί από ένα σημείο και μετά σταματάει 
ουσιαστικά η αποστολή δεδομένων γι’ αυτές (η συνεχής μείωση του ρυθμού από το TCP 
οδηγεί πρακτικά σε μηδενισμό του) και υπάρχουν μόνο οι VC, VS και AS. Έτσι, το 
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διάστημα παρατήρησης των υπηρεσιών αυτών περιλαμβάνει πολύ μικρό τμήμα του 
χρόνου συμφόρησης, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, όπου το περιλαμβάνει όλο. 

 WB FT VC VS AS 

Αριθμός Απορ. Πακέτων 14 11 64 168 75 

Αριθμός Απεστ. Πακέτων 138 117 568 1088 440 

Ποσοστό Απωλειών 10,15 % 9,40 % 11,27 % 15,45 % 17,00 %

22)Πίνακας 6.5: Σενάριο C, μέθοδος Η2, απώλειες πακέτων ανά τύπο υπηρεσίας... 

Τα επόμενα σχήματα (6.10 και 6.11) δίνουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα του ρυθμού 
μετάδοσης που επιτυγχάνουν μια FT υπηρεσία και μια VS αντίστοιχα. Όσο για τις 
υπόλοιπες, τα διαγράμματα για τις WB έχουν την ίδια μορφή με την FT και για τις VC, 
AS με την VS. 

Το σχήμα 6.10 επιβεβαιώνει τα όσα προαναφέρθηκαν για την αντιμετώπιση των 
υπηρεσιών FT στη μέθοδο Η2, αφού μετά τα 20 sec παύει πλέον η μετάδοση δεδομένων, 
χωρίς, όμως, να έχει πρόβλημα η ζεύξη ή η σύνδεση του τερματικού με το σημείο 
πρόσβασης. Ο μηδενισμός του ρυθμού είναι συνδυασμός της απόρριψης των πακέτων 
στην ουρά με τη συμπεριφορά του TCP. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρώντας τις τελευταίες 
προσπάθειες μετάδοσης φαίνεται ότι είναι όλες αποτυχημένες. Μάλιστα, καθεμιά απέχει 
όλο και περισσότερο από την προηγούμενη, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του 
πρωτοκόλλου. Έτσι, στα αρχεία του προσομοιωτή καταγράφεται ένα χαμένο πακέτο στα 
21 sec, το επόμενο στα 22 sec, το μεθεπόμενο στα 24 sec, 27 sec, 33 sec, κτλ.  
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Data Rate (FT)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

Time (sec)

D
at

a 
R

at
e 

(K
bp

s)

H1 Data Rate (FT) H2 Data Rate (FT)  
44)Σχήμα 6.10: Σενάριο C, ρυθμός μετάδοσης (FT), σύγκριση μεθόδων Η1 και Η2... 

Από την άλλη, το σχήμα 6.11 δείχνει ότι δε διακόπτεται η υπηρεσία VS, αλλά 
παρουσιάζει μείωση στο ρυθμό μετάδοσης. Ενώ, λοιπόν, ο ονομαστικός ρυθμός είναι στα 
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256 Kbps και η υπηρεσία είναι σχεδόν σταθερού ρυθμού, η πραγματική διέλευση 
δεδομένων στο δέκτη (κινητό τερματικό) είναι, όπως φαίνεται και στο σχήμα, γύρω στα 
200 Kbps. Μόνο όταν εκτονώνεται η κατάσταση (50 sec) ανακτάται η ονομαστική τιμή. 
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45)Σχήμα 6.11: Σενάριο C, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης (VS)... 

Εκτός, όμως, από τον περιορισμό της διέλευσης δεδομένων, οι υπηρεσίες με τη 
μέθοδο Η2 αντιμετωπίζουν και τεράστιες πρόσθετες καθυστερήσεις. Τα σχήματα 6.12 
και 6.13 απεικονίζουν τις τιμές αυτών για μια υπηρεσία FT και μια VC αντίστοιχα. 
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46)Σχήμα 6.12: Σενάριο C, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (FT)... 
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Scenario C
H2 Additional Delay (VC)
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47)Σχήμα 6.13: Σενάριο C, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (VC)... 

Όπως φαίνεται και από τα δυο σχήματα, η καθυστέρηση αρχίζει να αυξάνεται 
απότομα μετά τα 15 sec, όταν δηλαδή αρχίζει η συμφόρηση. Από το σχήμα 6.12 είναι 
προφανές, και πάλι, ότι η υπηρεσία FT σταματάει εντελώς, αφού μετά τα 20 sec δεν 
υπάρχουν πλέον πακέτα που να έφτασαν στον προορισμό τους, ώστε να μετρηθεί η 
καθυστέρηση. Το σχήμα 6.13 δείχνει ότι ο χρόνος, για να φτάσει ένα πακέτο από την 
πηγή στον προορισμό, προσαυξάνεται κατά τιμές άνω του 1 sec, κάτι που δεν είναι 
αποδεκτό για υπηρεσίες πραγματικού χρόνου. 

Το διάγραμμα έχει αυτή την περίεργη μορφή, διότι η καμπύλη δεν είναι συνεχής. Ο 
λόγος είναι ότι ο προσομοιωτής διαχειρίζεται την ουρά αναμονής με τέτοιον τρόπο, που 
να απορρίπτονται πακέτα σε μεγάλες ομάδες. Έτσι εξηγείται η ασυνέχεια στην καμπύλη, 
αφού κατά διαστήματα δεν υπάρχουν μετρήσεις πακέτων που να έφτασαν στον 
προορισμό τους. 

Όσο εξελίσσεται το σενάριο, παρατηρείται, επίσης, μια σύγκλιση σε μια τιμή λίγο 
κάτω από τα 1400 msec. Αυτό συμβαίνει γιατί με την πάροδο του χρόνου ανακατεύονται 
περισσότερο τα πακέτα διαφόρων ροών στην ουρά, δεδομένου ότι εισέρχονται λίγα-λίγα 
στους καταχωρητές, εξαιτίας της συμφόρησης. Επέρχεται, δηλαδή, μια ισορροπία όσον 
αφορά την κατανομή τους στην ουρά, οπότε ένα μπλοκ απορριφθέντων πακέτων περιέχει 
πακέτα από πολλές ροές. Αντίθετα, στην αρχή της συμφόρησης, τα αντίστοιχα μπλοκ 
περιέχουν πακέτα από λίγες ροές. Για τον ίδιο λόγο υπάρχει αρχικά και αυτή η μεγάλη 
απόκλιση στις τιμές των καθυστερήσεων (γνωστή και ως jitter), η οποία δυσχεραίνει 
ακόμη περισσότερο την εξυπηρέτηση των εφαρμογών. Στη μορφή της καμπύλης παίζει 
ρόλο και το γεγονός ότι μεταξύ 25 και 35 sec υπάρχει μια προσωρινή ύφεση της 
συμφόρησης, ενώ στην τελική σύγκλιση συμβάλλει και το ότι ορισμένες υπηρεσίες έχουν 
ήδη τερματιστεί. 

Για το σενάριο C δεν παρατίθεται διάγραμμα της ουράς αναμονής, αφού είναι 
συνεχώς γεμάτη, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου συμφόρησης. Επίσης, πρέπει να 
τονιστεί ότι παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι ροές δεδομένων της 
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ανεξάρτητης κίνησης, αφού χρησιμοποιούν και αυτές τη ζεύξη εξόδου του WLAN προς 
το δίκτυο κορμού. Τέλος, όπως και στα δυο προηγούμενα σενάρια, η μέθοδος Η1 
επιβαρύνει το όλο σύστημα με 29 Kbytes για τα μηνύματα επιλογής πρόσβασης και με 
60 IP διευθύνσεις. 

6.3.4. Σενάριο D 

Το σενάριο D ολοκληρώνει την αναφορά στην πρώτη ομάδα προσομοιώσεων, η οποία 
βασίζεται στην τοπολογία και στα βήματα που περιγράφονται στο Α. Δε διαφοροποιείται 
με το Α, παρά μόνο στις τιμές του χρόνου εκτέλεσης μιας διαπομπής. Μάλιστα, 
εκτελείται δυο φορές, καλύπτοντας δυο περιπτώσεις καθυστέρησης διαπομπής, την Da 
με τιμές 500 – 1000 msec και την Db με τιμές 500 – 1500 msec. Στόχος του σεναρίου 
είναι να δείξει την αύξηση της κίνησης στα δίκτυα από τις διαδοχικές διαπομπές, που 
αποφασίζει η μέθοδος Η2. Όσο μεγαλύτερος θεωρείται ο χρόνος διαπομπής, άρα και ο 
χρόνος διπλασιασμού πακέτων, τόσο περισσότερη είναι η κίνηση προς εξυπηρέτηση των 
διαπομπών, η οποία βέβαια δε μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο. 

Η αντιμετώπιση του σεναρίου D από τις μεθόδους Η1 και Η2 δε διαφέρει σε τίποτα 
από την αντίστοιχη του σεναρίου Α. Δεν παρατηρείται συμφόρηση ούτε υποβιβασμός 
ποιότητας, απλά παρατηρείται αυξημένη κίνηση στην περίπτωση της Η2 εξαιτίας των 
διαπομπών που εκτελούνται. Αντίθετα, η Η1 δε δίνει εντολή για καμιά διαπομπή, με 
συνέπεια τα αποτελέσματά της να μη διαφέρουν καθόλου στα δυο σενάρια, τόσο για την 
Da όσο και για την Db. 

Όσον αφορά τον αριθμό των εκτελέσεων του αλγορίθμου, των υπηρεσιών που 
περιλαμβάνονται στις εκτελέσεις, των διαπομπών και των υποβιβασμών ποιότητας, 
ισχύουν ακριβώς τα ίδια με αυτά που φαίνονται στον πίνακα 6.2 του σεναρίου Α. Αυτό 
που αλλάζει, όπως προαναφέρθηκε, είναι το φορτίο ανά δίκτυο αλλά και το συνολικό. Ο 
πίνακας 6.6 συγκεντρώνει τους νέους υπολογισμούς. 

Μέτρο Σύγκρισης D-H1 Da-H2 Db-H2 

Φορτίο μέσω UMTS (Kbytes) 4003,46 2747,30 2903,44 

Φορτίο μέσω WLAN (Kbytes) 5373,36 13520,88 13807,18 

Φορτίο μέσω DVB (Kbytes) 7548,00 2012,00 2248,00 

Σύνολο Φορτίου (Kbytes) 16924,82 18280,18 18958,62 

Συνολική Διαφορά (Kbytes) - 1355,36 2033,8 

Συνολική Διαφορά (%) - 8,00 % 12,02 % 

23)Πίνακας 6.6: Σενάριο D, συγκριτικός πίνακας μεθόδων Η1 και Η2... 

Όπως και στο σενάριο Α, από τα επιμέρους μεγέθη των φορτίων προκύπτει ότι η 
μέθοδος Η2 οδηγεί σε άνιση κατανομή της κίνησης ανάμεσα στα υποψήφια δίκτυα. Η 
εικόνα των σχημάτων, αντίστοιχων με τα 6.2 – 6.5, δεν προσδίδει καμιά επιπλέον 
πληροφορία, αφού είναι όμοια και για το λόγο αυτό δεν παρατίθενται εκ νέου. 
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Το πιο σημαντικό συμπέρασμα του σεναρίου D είναι η αύξηση της επιβάρυνσης από 
τα διπλά πακέτα παράλληλα με την αύξηση της καθυστέρησης διαπομπής. Από τις τιμές 
του πίνακα 6.6 είναι φανερό ότι για την εξυπηρέτηση του ίδιου όγκου ωφέλιμης κίνησης, 
η μέθοδος Η2 απαιτεί 8% επιπλέον φορτίο σε σχέση με την Η1, τη στιγμή που η 
διαπομπές ολοκληρώνονται σε χρόνο λιγότερο του 1 sec (Da). Αν, μάλιστα, υποτεθεί 
λιγότερο ισχυρός μηχανισμός διαπομπής, με μέγιστη διάρκεια το 1.5 sec (Db), η 
αντίστοιχη τιμή φτάνει στο 12%. Αλλά και σαν απόλυτο νούμερο αν το παρατηρήσει 
κανείς, η διακίνηση 2 Mbytes μη ωφέλιμου φορτίου σε σύνολο περίπου 50 sec είναι στην 
ουσία μείωση της συνολικής χωρητικότητας του συστήματος κατά 320 Kbps.  

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι όλα αυτά αναφέρονται για τιμές διάρκειας διαπομπής σε 
λογικά πλαίσια. Αν η καθυστέρηση αυτή αυξηθεί σημαντικά (π.χ. λόγω συμφόρησης ή 
μεγάλου RTT), η επιβάρυνση θα είναι προφανώς ακόμη μεγαλύτερη και λιγότερο 
ελέγξιμη. 

6.3.5. Σενάριο E 

Στόχος του σεναρίου Ε είναι να αναδείξει την ικανότητα της μεθόδου H1 να ανιχνεύει 
τη συμφόρηση στο σταθερό τμήμα ενός δικτύου (ζεύξη εξόδου με το δίκτυο κορμού) και 
να προλαμβάνει μια δύσκολη κατάσταση. Η τοπολογία του σεναρίου είναι η ίδια με το 
Α, με τη συνολική διάρκεια να είναι πάλι 60 sec και τη χωρητικότητα της γραμμής 
σύνδεσης του WLAN να είναι 4 Mbps. Υποτίθεται ανεξάρτητη κίνηση, η οποία στο 
διάστημα 20 – 50 sec έχει τιμές από 3800 μέχρι 4400 Kbps. Έτσι, η συμπεριφορά του 
WLAN είναι όμοια με αυτήν του σεναρίου B (μέθοδος Η2), παρατηρείται δηλαδή 
μείωση ρυθμού των TCP συνδέσεων και αυξημένη καθυστέρηση για όλες τις υπηρεσίες, 
ενώ οριακά δε χάνονται πακέτα. Με λίγα λόγια, το σενάριο πρέπει να διαχειριστεί, με 
δεδομένη τη συμφόρηση στο WLAN δίκτυο από μη ελεγχόμενη κίνηση. 

Το ένα και μοναδικό βήμα του σεναρίου είναι η προσπάθεια 6 χρηστών να 
εκκινήσουν ο καθένας από μια VS υπηρεσία (στα 128 Kbps) μεταξύ 24 και 26 sec της 
συνολικής διάρκειας. Όλοι οι χρήστες διαθέτουν και τους τρεις τύπους διεπαφών, με 
ορατό ένα τουλάχιστον σημείο πρόσβασης ανά τεχνολογία. Επιλέχθηκε η υπηρεσία VS, 
για το σενάριο Ε, γιατί είναι απαιτητική σε καθυστέρηση και σε διατήρηση σχεδόν 
σταθερού ρυθμού, οπότε είναι πιο ευδιάκριτα τα σημάδια της συμφόρησης σε αυτήν απ’ 
ότι στις WB ή FT. 

Η αντιμετώπιση από τις δυο μεθόδους χειρισμού (Η1 και Η2) οδηγεί σε διαφορετικές 
ενέργειες, με άλλα προφανώς αποτελέσματα στην εξέλιξη του σεναρίου. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Ε-Η1. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 6 φορές, μία για κάθε έναρξη 
υπηρεσίας. Το δίκτυο UMTS αποφεύγεται για τέτοιου είδους εφαρμογές, χωρίς 
όμως αυτό να σημαίνει ότι αδυνατεί να τις εξυπηρετήσει. Το WLAN υπερέχει σε 
προτίμηση και σε ποιότητα σήματος σε σχέση με το DVB, παρουσιάζει όμως 
αυξημένη καθυστέρηση στο σταθερό τμήμα του. Έτσι, δεδομένων των συνθηκών, 
το DVB είναι η καλύτερη λύση για όλους τους χρήστες και αυτό επιλέγεται 
τελικά. Κανένα από τα 6 τερματικά δεν υφίσταται υποβιβασμό ποιότητας, αφού 
το DVB έχει αρκετούς ελεύθερους πόρους, ενώ η συμφόρηση στο WLAN 
οφείλεται σε χρήστες που δεν ελέγχονται από το σύστημα δικτύων ή δεν έχουν 
άλλη διεπαφή. Πάντως, ακόμη και αν δεν υπήρχε η επιλογή του DVB, δε θα 
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επιλέγονταν το WLAN για κανέναν από τους 6 χρήστες, αλλά το UMTS. Σε 
καμιά περίπτωση, δηλαδή, δε θα έπαιρνε απόφαση ο αλγόριθμος να εκκινήσει μια 
υπηρεσία σε υπερφορτωμένο δίκτυο. 

Ε-Η2. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 6 φορές, μία για κάθε έναρξη 
υπηρεσίας. Οι ασύρματοι πόροι στο WLAN είναι επαρκείς και δεδομένου ότι δε 
λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση του σταθερού τμήματος του δικτύου, το WLAN 
φαντάζει ως η πιο καλή επιλογή για τη μέθοδο Η2. Το UMTS δεν προτιμάται για 
υπηρεσίες VS, ενώ το DVB απορρίπτεται είτε για λόγους χαμηλότερης 
προτεραιότητας παρόχου είτε για λόγους ποιότητας σήματος. Όλα τα παραπάνω 
έχουν ως αποτέλεσμα και οι 6 χρήστες να εκκινήσουν τις εφαρμογές τους μέσω 
του WLAN και κατά συνέπεια να υποστούν αναπόφευκτο υποβιβασμό ποιότητας. 

 

Ακολουθεί ο συγκριτικός πίνακας των μεθόδων Η1 και Η2 (πίνακας 6.7). Οι 
παράμετροι σύγκρισης είναι, όπως και στα προηγούμενα σενάρια, οι εκτελέσεις του 
αλγορίθμου με τον αντίστοιχο αριθμό εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο αριθμός των 
υποβιβασμών ποιότητας, καθώς και το μέγεθος της κίνησης ανά δίκτυο. Να σημειωθεί 
ότι οι υποβιβασμοί ποιότητας αναφέρονται στην ελεγχόμενη κίνηση (δηλαδή στους 6 
χρήστες), ενώ τα φορτία σε κάθε δίκτυο αφορούν το σύνολο της κίνησης, 
συμπεριλαμβανομένης και της ανεξάρτητης. 

Μέτρο Σύγκρισης Ε-Η1 Ε-Η2 

Αριθμός Εκτελέσεων Αλγορίθμου 6 6 

Αριθμός Υπηρεσιών στις Εκτελέσεις 6 6 

Αριθμός Υποβιβασμών Ποιότητας 0 6 

Φορτίο μέσω WLAN (Kbytes) 12836,36 11906,52 

Φορτίο μέσω DVB (Kbytes) 2376 0 

Σύνολο Φορτίου (Kbytes) 15212,36 11906,52 

Συνολική Διαφορά (Kbytes) - 3305,84 

24)Πίνακας 6.7: Σενάριο Ε, συγκριτικός πίνακας μεθόδων Η1 και Η2... 

Η συνολική διαφορά που προκύπτει στο φορτίο οφείλεται κυρίως στα πακέτα που 
απορρίπτονται στην ουρά αναμονής της πύλης εξόδου του WLAN (περίπτωση Η2). Σε 
δευτερεύοντα βαθμό ευθύνεται και η μείωση ρυθμού των TCP συνδέσεων, κάτι που 
παρατηρείται και στην Η1 αλλά σε μικρότερη έκταση. 

Όπως έχει ήδη τονιστεί, η μέθοδος Η1 εξασφαλίζει αποδεκτή ποιότητα υπηρεσίας 
στους 6 χρήστες. Όσον αφορά, βέβαια, τους χρήστες της ανεξάρτητης κίνησης, αυτοί 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάλογα με αυτά που περιγράφονται στην Η2 μέθοδο του 
σεναρίου Β. Έτσι, οι πρόσθετες καθυστερήσεις των υπηρεσιών VS είναι της μορφής του 
σχήματος 6.8 με παρόμοιες τιμές. 
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Η μέθοδος Η2, με την εισαγωγή των 6 νέων υπηρεσιών VS στο WLAN, δυσχεραίνει 
ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με αποτέλεσμα να αρχίζει πλέον η απόρριψη 
πακέτων και να αυξάνονται σημαντικά οι καθυστερήσεις. Οι επιπτώσεις είναι εμφανείς 
τόσο στις νέες υπηρεσίες, όσο και σε αυτές της ανεξάρτητης κίνησης. 

Ο πίνακας 6.8 δίνει μια ενδεικτική τιμή για τις απώλειες πακέτων που παρατηρούνται 
σε μια από τις 6 νέες υπηρεσίες VS. 

 VS 

Αριθμός Απορ. Πακέτων 22 

Αριθμός Απεστ. Πακέτων 416 

Ποσοστό Απωλειών 5,28 %

25)Πίνακας 6.8: Σενάριο Ε, μέθοδος Η2, απώλειες πακέτων υπηρεσίας VS... 

Ο ρυθμός μετάδοσης των νέων υπηρεσιών VS έχει τη μορφή που απεικονίζεται στο 
σχήμα 6.14. Είναι εμφανής η μειωμένη τιμή του πραγματικού ρυθμού σε σχέση με τα 
128 Kbps του ονομαστικού, ενώ η εξίσωσή τους επιτυγχάνεται μόνο στο τέλος με την 
ύφεση της συμφόρησης. 

Scenario E
H2 Data Rate (VS)
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48)Σχήμα 6.14: Σενάριο Ε, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης (VS)... 

Η ελάττωση του ρυθμού μετάδοσης μπορεί να μην είναι σημαντική, ώστε να 
θεωρείται απαγορευτική, δε συμβαίνει, όμως, το ίδιο με την πρόσθετη καθυστέρηση που 
υφίσταται μια ροή δεδομένων εικόνας VS, στη μέθοδο Η2. Το σχήμα 6.15 δίνει τη 
μορφή της σχετικής καμπύλης, όπου φαίνεται ότι η χρονική επιβάρυνση ξεπερνά ακόμη 
και το 1 sec, ενώ δεν πέφτει κάτω από τα 750 msec, όσο διαρκεί η συμφόρηση. Τα 
νούμερα αυτά υπερβαίνουν το κατώφλιο των αποδεκτών τιμών και οι εφαρμογές 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
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διαδικασίες υπερφόρτωσης και αποσυμφόρησης είναι ίδιες με τις αντίστοιχες του 
σεναρίου C. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δυο καμπύλες (σχήματα 6.13 και 6.15) να 
εμφανίζουν πολλές ομοιότητες, με μεγάλες αποκλίσεις στην αρχή (ισχυρό jitter) και 
σταδιακή σύγκλιση όσο εξελίσσεται το σενάριο. 

Scenario E
H2 Additional Delay (VS)
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49)Σχήμα 6.15: Σενάριο Ε, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (VS)... 

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή του σεναρίου Ε, πρέπει να αναφερθεί και η 
επιβάρυνση της μεθόδου Η1 στη συνολική λειτουργία των δικτύων. Ο όγκος όλων των 
μηνυμάτων για την επιλογή πρόσβασης ξεπερνά ελάχιστα τα 4 Kbytes, ενώ διατηρούνται 
12 επιπλέον IP διευθύνσεις εξαιτίας του multihoming, οι οποίες τελικά δε χρησιμεύουν. 
Τέλος, όσον αφορά τα μηνύματα APRQ και APRP μεταξύ των δικτύων UMTS και 
WLAN, αξίζει να τονιστεί ότι δεν επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη έκταση 
συμφόρησης. Δεν παρατηρείται καμιά απώλεια τέτοιων πακέτων, ενώ δεν καθυστερούν 
ούτε στην ουρά αναμονής, δεδομένου ότι τίθενται σε μέγιστη προτεραιότητα. 

6.3.6. Σενάριο F 

Στο ίδιο μήκος κύματος με το σενάριο Ε κινείται και το F. Στόχος είναι και πάλι η 
ανάδειξη της ικανότητας της μεθόδου Η1 να ανιχνεύει τη συμφόρηση στο σταθερό 
τμήμα των υποδικτύων και να αντιδρά, περιορίζοντας τα προβλήματα στο βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό. Η τοπολογία του είναι ακριβώς ίδια με την αντίστοιχη του Ε, με τη 
διαφορά ότι η ανεξάρτητη κίνηση στο WLAN είναι ακόμη μεγαλύτερη, προκαλώντας 
από μόνη της απόρριψη πακέτων και μεγάλες καθυστερήσεις. Υποτίθεται, λοιπόν, 
κίνηση από 4200 – 4800 Kbps στο διάστημα 20 – 50 sec, η οποία, όπως είναι φανερό, 
προκαλεί υπερχείλιση των καταχωρητών στην ουρά της πύλης εξόδου του WLAN, με 
προβλήματα ανάλογα με αυτά που αντιμετωπίζει η μέθοδος Η2 στο σενάριο C. 

Στα πλαίσια του σεναρίου, ένας χρήστης, με διαθέσιμες όλες τις διεπαφές και σημεία 
πρόσβασης όλων των δικτύων, επιθυμεί να εκκινήσει μια υπηρεσία VS των 128 Kbps. 
Διακρίνονται δυο επιμέρους περιπτώσεις, ανάλογα με τη χρονική στιγμή που ξεκινά η 
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εφαρμογή. Η Fa, όπου εκκινεί στα 15 sec, δηλαδή πριν αρχίσει η συμφόρηση στο WLAN 
και η Fb, όπου εκκινεί μετά και συγκεκριμένα στα 25 sec. Ακολουθούν οι ενέργειες 
καθεμιάς από τις μεθόδους H1 και Η2, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Fa-H1. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης κατά την έναρξη της υπηρεσίας. 
Δεδομένου ότι το WLAN είναι ακόμη υπό κανονική λειτουργία, επιλέγεται σε 
βάρος του UMTS για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης της VS και σε βάρος του 
DVB για λόγους προτίμησης παρόχου και ποιότητας σήματος. Μετά τα 20 sec, 
όμως, η υπερβολική αύξηση της κίνησης στο WLAN δεν επιτρέπει πλέον τη 
σωστή λειτουργία της εφαρμογής και το τερματικό ζητά την επανάληψη της 
διαδικασίας επιλογής πρόσβασης. Ο αλγόριθμος εκτελείται εκ νέου και αυτή τη 
φορά επιλέγει το DVB, ανιχνεύοντας βέβαια τη συμφόρηση στο WLAN. Έτσι, η 
υπηρεσία ανακτά τα κανονικά της χαρακτηριστικά και συνεχίζει χωρίς πρόβλημα. 
Το μόνο αρνητικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι ο χρήστης αντιμετωπίζει 
προσωρινά υποβιβασμό ποιότητας υπηρεσίας. 

Fb-H1. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης κατά την έναρξη της υπηρεσίας. 
Αυτή τη φορά η συμφόρηση είναι ήδη σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα να επιλέγεται 
εξαρχής το DVB και η εξυπηρέτηση του χρήστη να γίνεται χωρίς προβλήματα 
και σε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας. 

Fa-H2. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης κατά την έναρξη της υπηρεσίας. 
Επιλέγεται το WLAN για τους ίδιους λόγους με την περίπτωση της Η1. Παρόλο 
που η επερχόμενη συμφόρηση είναι ορατή στο τερματικό από την πτώση του 
ρυθμού και τη μεγάλη καθυστέρηση, εντούτοις η μέθοδος Η2 δεν είναι σε θέση 
να βελτιώσει την επιλογή της για το συγκεκριμένο χρήστη. Ακόμη και αν 
υποτεθεί μηχανισμός ανάδρασης (feedback), όπου αιτείται καλύτερη επιλογή 
πρόσβασης από τον κινητό κόμβο, η απάντηση του αλγορίθμου θα παραμένει η 
ίδια, καθώς οι πόροι στο ασύρματο τμήμα του WLAN είναι αρκετοί, οπότε 
συνεχίζει να υπερτερεί των υπολοίπων. Έτσι, η εφαρμογή του χρήστη 
εξυπηρετείται, από ένα σημείο και μετά, σε πολύ χαμηλή ποιότητα. 

Fb-H2. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης κατά την έναρξη της υπηρεσίας. Η 
εξέλιξη δεν έχει καμιά διαφορά με την Fa-H2, αφού επιλέγεται πάλι το WLAN, 
για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Η υπηρεσία VS ξεκινά και συνεχίζει με 
υποβιβασμένη ποιότητα. 

 

Η αξιολόγηση των δυο μεθόδων πραγματοποιείται με βάση τον πίνακα 6.9, που 
συνοψίζει τις μετρήσεις από τα απορριφθέντα πακέτα, καθώς και από τα σχήματα που 
ακολουθούν, τα οποία απεικονίζουν πρόσθετες καθυστερήσεις και ρυθμούς μετάδοσης. 

 Fa-H1 Fb-H1 Fa-H2 Fb-H2 

Αριθμός Απορ. Πακέτων 37 0 91 50 

Αριθμός Απεστ. Πακέτων 864 622 720 560 

Ποσοστό Απωλειών 4,28 % 0 % 12,64 % 8,93 % 

26)Πίνακας 6.9: Σενάριο F, μέθοδος Η1, Η2, απώλειες πακέτων υπηρεσίας VS... 



Τεχνικές διαχείρισης κινητικότητας χρηστών και επιλογής πρόσβασης 

 160

Η απόρριψη πακέτων στην Fa-H1 οφείλεται στο διάστημα από την έναρξη της 
συμφόρησης, μέχρι να ειδοποιηθεί το σύστημα διαχείρισης και να πραγματοποιήσει μια 
νέα διαδικασία επιλογής πρόσβασης. Επίσης, ο αυξημένος αριθμός συνολικών πακέτων 
στη μέθοδο Η1 σε σχέση με την Η2 παρατηρείται εξαιτίας της ελάττωσης του ρυθμού 
μετάδοσης που αντιμετωπίζει η ροή δεδομένων εικόνας, όταν βρίσκεται στο WLAN. 

Το τελευταίο συμπέρασμα επιβεβαιώνεται και από το σχήμα 6.16, όπου απεικονίζεται 
η διέλευση δεδομένων της υπηρεσίας VS, για το υποσενάριο Fa, τόσο με την Η1 όσο και 
με την Η2. Ενώ, λοιπόν, η υπηρεσία ξεκινάει με τις ίδιες προϋποθέσεις και στις δυο 
περιπτώσεις, η διαπομπή στο DVB που αποφασίζει η Η1 επαναφέρει σχετικά άμεσα το 
ρυθμό στην ονομαστική του τιμή, σε αντίθεση με την Η2, η οποία δεν εκτελεί καμιά 
διορθωτική κίνηση και ο κανονικός ρυθμός ανακτάται μόνο με τη λήξη της συμφόρησης. 
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50)Σχήμα 6.16: Σενάριο F, ρυθμός μετάδοσης (VS), σύγκριση μεθόδων Η1 και Η2... 

Όσον αφορά τα αντίστοιχα διαγράμματα για την περίπτωση Fb, η μορφή τους είναι 
αρκετά παρεμφερής με αυτήν του σχήματος 6.16, με τη διαφορά ότι εκκινούν από τα 25 
sec, γι’ αυτό και δεν επαναλαμβάνονται. Παρόμοιες ομοιότητες παρουσιάζουν και τα 
διαγράμματα των πρόσθετων καθυστερήσεων για τις περιπτώσεις Fa και Fb, οπότε 
παρατίθενται μόνο αυτά των H1 και Η2 του Fa (σχήματα 6.17 και 6.18). 

Από το σχήμα 6.17 εξάγεται για άλλη μια φορά το συμπέρασμα ότι η Η1 ανιχνεύει το 
πρόβλημα και επιτυγχάνει επαναφορά στη φυσιολογική κατάσταση, αμέσως μετά τη 
σχετική αίτηση του χρήστη για νέα επιλογή πρόσβασης. Μπορεί η τιμή των 600 msec να 
είναι άνω του σχετικού κατωφλίου, για υπηρεσίες όπως η VS, παρολαυτά, όμως, ο 
υποβιβασμός είναι προσωρινός και δε διαρκεί πάνω από 4-5 sec. Μάλιστα, το 
μεγαλύτερο τμήμα αυτού του χρονικού διαστήματος οφείλεται στην αντίδραση του 
τερματικού / χρήστη μετά την εμφάνιση της συμφόρησης. Εξαρτάται, δηλαδή, από το 
πόσο γρήγορα θα έρθει από το τερματικό νέα αίτηση για επιλογή πρόσβασης. 

Από την άλλη, το σχήμα 6.18 επιβεβαιώνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
εφαρμογή VS, αφού, εκτός της μεγάλης καθυστέρησης, εμφανίζει και τις τεράστιες 
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αποκλίσεις στις τιμές αυτής (jitter). Η διακύμανση αυτή στην καθυστέρηση είναι 
φαινόμενο με πολύ χειρότερες επιπτώσεις, ειδικά σε υπηρεσίες πραγματικού χρόνου. 

Scenario Fa
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51)Σχήμα 6.17: Σενάριο F, μέθοδος Η1, πρόσθετη καθυστέρηση (VS)... 

Scenario Fa
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52)Σχήμα 6.18: Σενάριο F, μέθοδος Η2, πρόσθετη καθυστέρηση (VS)... 

Ο συνδυασμός , λοιπόν, όλων των παραπάνω παραγόντων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
η μέθοδος Η2 αδυνατεί να δώσει την καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο χρήστη, αλλά 
και να διορθώσει την αρχική της απόφαση. Αντίθετα, η Η1 είναι πιο αποτελεσματική, 
ακόμα και σε καταστάσεις, όπου, αναπόφευκτα, λαμβάνει μη βέλτιστες αποφάσεις. 
Επίσης, η διαπομπή από το WLAN στο DVB, η οποία επιλέγεται από την Η1 για το 
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υποσενάριο Fa, αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο για τη σωστή εξυπηρέτηση του χρήστη, 
οπότε η όποια επιβάρυνση διπλών πακέτων κρίνεται αναπόφευκτη. 

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι τόσο το σενάριο E όσο και το F, φαίνονται εκ πρώτης 
όψεως σπάνια για να συμβούν σε πραγματικές συνθήκες. Εντούτοις, ο σχεδιασμός των 
σύγχρονων δικτύων καθιστά ένα τέτοιο ενδεχόμενο αρκετά πιθανό. Για παράδειγμα, στο 
WLAN hotspot ενός ξενοδοχείου, τα σημεία πρόσβασης του συνεδριακού χώρου μπορεί 
να είναι υπερφορτωμένα λόγω των επισκεπτών, αλλά στους υπόλοιπους χώρους να μην 
υπάρχει κίνηση. Δεδομένου ότι τα περισσότερα WLAN, ακόμη και αν διαθέτουν ισχυρές 
κεραίες, συνδέονται στο internet με DSL γραμμές των 1024 Kbps (ή και 512 Kbps), η 
υπεροβολική αύξηση της κίνησης μπορεί να διαχειριστεί άνετα από τα σημεία 
πρόσβασης, όχι όμως και από τη ζεύξη εξόδου (φαινόμενο bottleneck). Έτσι, ένας 
χρήστης σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου δε θα μπορεί να εξυπηρετηθεί και ας συνδέεται 
σε κεραία με ελάχιστη κίνηση. 

6.3.7. Σενάριο G 

Το τελευταίο σενάριο παρουσιάζει μια πιο περίεργη κατάσταση, όπου ορισμένα 
αποτελέσματα των δυο μεθόδων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν απολύτως σωστά ή 
λανθασμένα, καθώς η ερμηνεία τους εξαρτάται από την οπτική γωνία από την οποία 
παρατηρεί κανείς την εξέλιξη. Αυτό θα γίνει πιο κατανοητό, όταν ολοκληρωθεί η 
περιγραφή του σεναρίου με όλες τις λεπτομέρειες. 

Η τοπολογία βασίζεται σε ένα σημείο πρόσβασης UMTS, ένα DVB και ένα WLAN, 
το οποίο είναι όμως διαθέσιμο σε μια μικρή ακτίνα. Υποτίθεται, δηλαδή, πως το σενάριο 
προσομοιώνει ένα δρόμο πόλης, όπου τα UMTS και DVB έχουν πλήρη κάλυψη, αλλά το 
WLAN είναι ορατό μόνο σε ένα διάστημα 100m. Παράλληλα, θεωρούνται χρήστες, τόσο 
πεζοί (με PDAs) όσο και σε αυτοκίνητα (Car PCs), έτσι ώστε να υπάρχουν τύποι 
τερματικών με διαφορετικά χαρακτηριστικά κίνησης και ταχύτητας. Ακόμη, υποτίθεται 
διαπομπή (“κάθετη”) με διάρκεια 500 – 1000 msec και με απώλειες πακέτων όταν 
πρόκειται για αλλαγή δικτύου σε τερματικό με μεγάλη, σχετικά, ταχύτητα. Πρέπει, 
επίσης, να σημειωθεί ότι το σημείο πρόσβασης UMTS παρουσιάζει υψηλό φορτίο, χωρίς 
όμως απόρριψη πακέτων ή πρόσθετες καθυστερήσεις. Για το λόγο, όμως, αυτό δίνει 
μικρότερους ρυθμούς μετάδοσης στις υπηρεσίες σε σχέση με το WLAN. 

Τα βήματα του σεναρίου αφορούν 10 χρήστες (6 με car PC και 4 με PDA), με όλες τις 
διεπαφές και τα δίκτυα, οι οποίοι αρχικά βρίσκονται πριν το WLAN hotspot, αλλά 
κινούνται προς αυτό. Για λόγους διεκόλυνσης της περαιτέρω περιγραφής, οι χρήστες θα 
συμβολίζονται με X1 έως Χ10 (οι Χ1, Χ2, Χ4, Χ6, Χ7, Χ9 είναι σε αυτοκίνητο και οι 
Χ3, Χ5, Χ8, Χ10 είναι πεζοί). Η συνολική διάρκεια είναι 50 sec. Αναλυτικότερα: 

G1. Στο χρονικό διάστημα 0-5 sec όλοι οι χρήστες εκκινούν ορισμένες υπηρεσίες. Οι Χ1, 
Χ2, Χ3 επιθυμούν μια VC και μια FT ο καθένας, οι Χ4, Χ5 ξεκινούν από μια FT,  οι 
Χ6, Χ7, Χ8 από μια VS και οι δυο τελευταίοι, Χ9, Χ10 από μια AS. Υποτίθεται ότι 
υπηρεσίες των Χ1-Χ3 αιτούνται ταυτόχρονα. 

G2. Στο χρονικό διάστημα 10-15 sec όλοι οι χρήστες εισέρχονται σταδιακά στην περιοχή 
κάλυψης του WLAN. 

G3. Στο διάστημα 20-25 sec οι χρήστες που βρίσκονται σε αυτοκίνητο εξέρχονται από 
την περιοχή κάλυψης του hotspot. 
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G4. Στο διάστημα 20-50 sec τερματίζονται όλες οι υπηρεσίες (13 στο σύνολο). 

 

Στη συνέχεια αναλύονται τα βήματα του σεναρίου, τόσο με την αντιμετώπιση της 
μεθόδου Η1, όσο και με την Η2. 

G1-H1. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 10 φορές, μία για την έναρξη των 
υπηρεσιών κάθε χρήστη. Οι Χ1-Χ5 χρησιμοποιούν τελικά το UMTS, καθώς μόνο 
αυτό εξυπηρετεί τις εφαρμογές τους, ενώ οι υπόλοιποι το DVB, ως την πιο 
κατάλληλη επιλογή για υπηρεσίες ροής δεδομένων εικόνας και ήχου. 

G1-H2. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 10 φορές. Τα αποτελέσματα είναι 
ίδια με αυτά της μεθόδου H1. 

G2-H1. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης τρεις φορές για τους Χ1-Χ3. Οι 
υπόλοιποι χρήστες είναι ικανοποιημένοι με την ποιότητα υπηρεσίας και δεν 
αποστέλλουν νέα αίτηση. Όλες οι υπηρεσίες FT αλλάζουν προς το WLAN, αφού 
εκεί εξυπηρετούνται σε μεγαλύτερο ρυθμό. Το ίδιο ισχύει και για VC, επειδή, 
όμως, αυτές είναι ευαίσθητες σε διαπομπές (ως real time), μόνο μία μεταφέρεται 
στο WLAN (αυτή του Χ3, που είναι πεζός). Οι VC των Χ1 και Χ2 παραμένουν 
στο UMTS, επειδή το WLAN δεν προτιμάται γενικά για τερματικά με μεγάλες 
ταχύτητες. Έτσι, οι VC των Χ1, Χ2 και οι FT των Χ4, Χ5 συνεχίζουν με ρυθμούς 
μικρότερους, αλλά αποδεκτούς. 

G2-H2. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 10 φορές για όλους τους χρήστες. 
Δεδομένου ότι το WLAN είναι περισσότερο προτιμητέο, είτε λόγω παρόχου είτε 
λόγω καταλληλότητας για όλες τις υπηρεσίες, η μέθοδος Η2 οδηγεί σε διαπομπή 
και των 13 σε αυτό. Έτσι, οι εφαρμογές των Χ1-Χ5 αυξάνουν πλέον το ρυθμό 
τους, ενώ αυτές των Χ6-Χ10 παραμένουν στον ίδιο, υφίστανται δηλαδή διαπομπή 
χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. 

G3-H1. Οι FT υπηρεσίες των Χ1 και Χ2 επιστρέφουν στο UMTS, χωρίς εκ νέου 
εκτέλεση του αλγορίθμου. Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για απότομη απώλεια 
σήματος και το τερματικό περνάει στη δεύτερη επιλογή που είχε από πριν, 
δηλαδή το UMTS. Οι υπόλοιποι χρήστες σε αυτοκίνητο δεν εξυπηρετούνταν από 
το WLAN, οπότε παρέμειναν στο δίκτυό τους. 

G3-H2. Εκτελείται ο αλγόριθμος επιλογής πρόσβασης 5 φορές για τους χρήστες σε 
αυτοκίνητο. Οι Χ1 και Χ2 επιστρέφουν στο UMTS, ενώ οι Χ6, Χ7 και Χ9 στο 
DVB, λαμβάνουν χώρα, δηλαδή, 7 διαπομπές. Ο Χ4 προλαβαίνει να τελειώσει τη 
λήψη αρχείου εντός του WLAN εξαιτίας της βελτίωσης του ρυθμού και έτσι 
τερματίζει την υπηρεσία του πριν βγει από το hotspot. 

G4-H1. Καμιά αντίδραση από τη μέθοδο Η1. 

G4-H2. Εκτελείται ο αλγόριθμος κάθε φορά που ένας χρήστης, με δυο υπηρεσίες, 
τερματίζει την πρώτη απ’ αυτές. Περιλαμβάνει τρεις εκτελέσεις (χρήστες Χ1-Χ3), 
μία απ’ τις οποίες οδηγεί σε διαπομπή, γιατί τερματίζει πρώτα την VC, οπότε η 
παραμένουσα FT προτιμάται στο WLAN. 

 

Συνοψίζοντας την αντιπαράθεση των μεθόδων Η1 και Η2, με βάση τη μεταχείριση 
κάθε χρήστη ξεχωριστά, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 
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− Οι χρήστες Χ1 και Χ2 αποκτούν στην Η2 μεγαλύτερο ρυθμό, στο διάστημα 
παραμονής στο hotspot, για τις VC υπηρεσίες τους, κάτι όμως που αντισταθμίζεται 
από τις δυο πρόσθετες διαπομπές στις οποίες υποβάλλονται. 

− Ο χρήστης Χ3 έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση. 

− Οι χρήστες Χ4 και Χ5 αποκτούν επίσης μεγαλύτερο ρυθμό στην Η2, όσο βρίσκονται 
στην περιοχή κάλυψης του WLAN, για τις υπηρεσίες FT. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
να τις τερματίζουν σε μικρότερο διάστημα και μάλιστα ο Χ4 πριν βγει από το hotspot 
(δε χρειάζεται, δηλαδή, επιστροφή στο UMTS). 

− Οι χρήστες Χ6-Χ10 εξυπηρετούνται στον ίδιο ρυθμό. Παρολαυτά, στην Η2 
εξαναγκάζονται σε μία ή δυο διαπομπές (ανάλογα με το αν είναι πεζοί η σε 
αυτοκίνητο), οι οποίες υποβιβάζουν προσωρινά την ποιότητα υπηρεσίας. 

 

Σε συμπλήρωμα των παραπάνω παρατηρήσεων, που συνοψίζονται στον πίνακα 6.10, 
ακολουθούν και ορισμένα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις. 

Μέτρο Σύγκρισης G-H1 G-H2 

Αριθμός Εκτελέσεων Αλγορίθμου 13 28 

Αριθμός Παροχών Μειωμένης Ποιότητας 4 0 

Αριθμός Διαπομπών 6 21 

Φορτίο μέσω WLAN (Kbytes) 626,44 2967,48 

Φορτίο μέσω UMTS (Kbytes) 962,06 685,82 

Φορτίο μέσω DVB (Kbytes) 4856,00 2908,00 

Απώλειες Πακέτων (Kbytes) 16 240 

Φορτίο λόγω Διπλών Πακέτων (Kbytes) 32 300 

27)Πίνακας 6.10: Σενάριο G, συγκριτικός πίνακας μεθόδων Η1 και Η2... 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η μέθοδος Η1 έχει 4 περιπτώσεις μειωμένης 
ποιότητας υπηρεσίας σε σχέση με την Η2, που δεν έχει καμιά. Αυτό, από τη μια, δε 
σημαίνει ότι δεν είναι αποδεκτή αυτή η ποιότητα, δεδομένου, μάλιστα, ότι οι 2 
περιπτώσεις αφορούν χρήστες που δεν πραγματοποιούν νέα αίτηση. Από την άλλη, το 
κόστος σε πόρους δικτύου που επωμίζεται η Η2, ώστε να παρέχει μονίμως τη βέλτιστη 
επιλογή, είναι πολύ μεγαλύτερο, κάτι που αντικατοπτρίζεται από τη μεγάλη διαφορά 
στον αριθμό διαπομπών. Μια διαπομπή, ειδικά όταν το τερματικό έχει μεγάλη ταχύτητα, 
κοστίζει λόγω απόρριψης και διπλασιασμού πακέτων, ενώ προσωρινά υποβιβάζει την 
υπηρεσία. 

Μετά από όλα αυτά, προκύπτει εύλογα ο προβληματισμός, που αναφέρθηκε και στην 
αρχή της περιγραφής του σεναρίου, για το τι είναι τελικά καλύτερο; Να αποκτά ο 
χρήστης τη μέγιστη δυνατή ποιότητα με κάθε κόστος ή να έχει μια πιθανόν όχι βέλτιστη 
εξυπηρέτηση, αλλά υπό ομαλότερες για τον ίδιο και το δίκτυο συνθήκες; Το δίλημμα 
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αυτό είναι ορατό και στο σχήμα 6.19, όπου φαίνεται ο ρυθμός μετάδοσης της υπηρεσίας 
VC του χρήστη Χ1, τόσο με την Η1 όσο και με την Η2. 

Scenario G
Data Rate (VC)
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53)Σχήμα 6.19: Σενάριο G, ρυθμός μετάδοσης (VC), σύγκριση μεθόδων Η1 και Η2... 

Προσωπικά, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα της Η1 είναι, ως σύνολο, καλύτερο και αυτό 
θα ήθελα να έχω και ως χρήστης, σε αντίθεση με αυτό της Η2, όπου για να αποκτήσει η 
υπηρεσία μεγαλύτερο ρυθμό για 6-7 sec, υφίσταται δυο υποβιβασμούς ποιότητας, μη 
αποδεκτούς, των 2-3 sec. Προς ενίσχυση αυτής της άποψης έρχεται και το σχήμα 6.20, 
όπου απεικονίζεται ο ρυθμός μετάδοσης της VS υπηρεσίας του χρήστη Χ6. 

Scenario G
H2 Data Rate (VS)
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54)Σχήμα 6.20: Σενάριο G, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης (VS)... 
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Είναι προφανής η ανεπιθύμητη εξέλιξη της εφαρμογής του χρήστη, αφού οι δυο 
διαπομπές προκαλούν, έστω και προσωρινή υποβάθμιση και δεδομένου ότι στην Η1 ο 
Χ6 εξυπηρετείται στο DVB με τον ίδιο, αλλά συνεχώς σταθερό ρυθμό. 

Ακολουθούν τα σχήματα 6.21 και 6.22, όπου παρατίθενται τα διαγράμματα των 
διελεύσεων κίνησης από κάθε δίκτυο, για την Η1 και Η2 αντίστοιχα. Περιλαμβάνεται 
μόνο το φορτίο των 10 χρηστών. 

Scenario G
H1 Throughput Diagram
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55)Σχήμα 6.21: Σενάριο G, μέθοδος Η1, ρυθμός μετάδοσης ανά δίκτυο... 

Scenario G 
H2 Throughput Diagram
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56)Σχήμα 6.22: Σενάριο G, μέθοδος Η2, ρυθμός μετάδοσης ανά δίκτυο... 
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Παρατηρώντας παράλληλα τα δυο σχήματα, είναι εμφανής η δυσαναλογία στην 
κατανομή της κίνησης κατά την Η2, σε αντίθεση με την ομοιομορφία της Η1. Μπορεί, 
όπως και στο σενάριο Α, να μην εμφανίζονται προβλήματα συμφόρησης σε καμιά 
περίπτωση, οι μεγάλες όμως αποκλίσεις στο φορτίο κάθε δικτύου, μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα, καθιστούν το συνολικό σύστημα πιο ασταθές και ευάλωτο σε απρόβλεπτες 
μεταβολές. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, την περιγραφή του σεναρίου G, εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
και πάλι η μέθοδος Η1 είναι πιο κατάλληλη, ακόμα και αν σε ορισμένες λεπτομέρειες 
φαίνεται να υστερεί. 

Τέλος, η επιβάρυνση της Η1 στο όλο σύστημα είναι 3 Kbytes για τα μηνύματα 
επιλογής πρόσβασης και 20 επιπλέον συνδέσεις με τις αντίστοιχες IP διευθύνσεις. 

6.4. Χειρισμός λαθών 

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο των προσομοιώσεων και των ποσοτικών 
αποτελεσμάτων, αξίζει να γίνει μια αναφορά στις περιπτώσεις, όπου λάθη στη μετάδοση, 
υπερβολικές καθυστερήσεις ή απώλειες πακέτων εμποδίζουν την ανταλλαγή μηνυμάτων 
κατά τη διαδικασία επιλογής πρόσβασης. 

Υποτίθεται ότι αν το πρόβλημα αφορά τα μηνύματα SRQ ή/και SRP, η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται από την αρχή, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της έναρξης των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Αν το λάθος συμβεί στα μηνύματα APRQ ή/και APRP, η 
επιλογή πρόσβασης πραγματοποιείται χωρίς τα σχετικά δεδομένα. Αυτό, βέβαια, μπορεί 
να οδηγήσει σε μη βέλτιστη επιλογή σημείου πρόσβασης ή ακόμη και σε αποκλεισμό της 
υπηρεσίας. Η διόρθωση πιθανής εσφαλμένης απόφασης γίνεται σε επόμενη αίτηση, με 
προτροπή του χρήστη. Τέλος, σφάλμα είναι δυνατόν να συμβεί και σε μηνύματα 
απαραίτητα για τη διαπομπή, γεγονός που μπορεί να την καταστήσει αποτυχημένη ή 
μεγάλη σε διάρκεια. 

Επιπλέον, ανάλογα μηνύματα πρέπει να υπάρχουν και στην H2, οπότε και αυτή 
υπόκειται σε παρόμοιες καταστάσεις. Η σύγκριση των δυο μεθόδων δίνει και πάλι 
προβάδισμα στην Η1 για δυο, κυρίως, λόγους. Ο πρώτος αφορά το ότι η Η1 εμπλέκει, 
γενικά, μικρότερο αριθμό υπηρεσιών εξαιτίας του multihoming, οπότε οι συνέπειες 
πιθανών σφαλμάτων επηρεάζουν λιγότερες εφαρμογές. Από την άλλη, η Η2 οδηγεί σε 
μεγαλύτερο αριθμό διαπομπών, άρα και σε μεγαλύτερη πιθανότητα λάθους, όταν τα 
σχετικά μηνύματα δεν ανταλλάσσονται σωστά. 
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Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί στην ουσία τον επίλογο της διατριβής. 
Αναφέρονται εν συντομία οι στόχοι και τα αποτελέσματα της εργασίας, ενώ 
παρατίθενται και θέματα για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις. 

7.1. Σύνοψη της συνεισφοράς της διατριβής 

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια 
βελτιστοποίησης των διαδικασιών επιλογής πρόσβασης και διαχείρισης κινητικότητας σε 
ένα ετερογενές περιβάλλον κινητών επικοινωνιών. 

Σε πρώτη φάση οριοθετήθηκε ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης, κάτω από μια 
απλή σχετικά αρχιτεκτονική, με κατανεμημένη λογική και τις περισσότερες λειτουργίες 
ανατεθειμένες στην πύλη εξόδου κάθε υποδικτύου. Παράλληλα, διατηρήθηκαν οι 
ιδιαιτερότητες κάθε τεχνολογίας πρόσβασης. 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι προδιαγραφές του προβλήματος επιλογής πρόσβασης, με 
καθορισμό των δεδομένων εισόδου και εξόδου, των περιορισμών και της πολιτικής 
ενεργοποίησης. Επιλέχθηκε και υλοποιήθηκε κατάλληλος αλγόριθμος, ο οποίος επιχειρεί 
να αναδείξει τη βέλτιστη λύση, με βάση την καλύτερη χρησιμοποίηση των δικτυακών 
πόρων, με δεδομένο ότι παρέχεται μια ελάχιστη ποιότητα υπηρεσίας στο χρήστη. 
Καινοτόμα στοιχεία του αλγορίθμου είναι η εκμετάλλευση της έννοιας του multihoming, 
η εξέταση όλων των διαθέσιμων πόρων (ασύρματο και ενσύρματο τμήμα) και η 
διαφοροποίηση στις περιπτώσεις ενεργοποίησης. Επίσης, δημιουργήθηκε μηχανισμός για 
δυναμική προσαρμογή των βαρών κάθε παράγοντα, ανάλογα με το φορτίο του συνολικού 
συστήματος. 

Ακολούθως, προσδιορίστηκαν κατάλληλα μηνύματα, στα πλαίσια γνωστών 
δικτυακών πρωτοκόλλων, τα οποία σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν την πληροφορία 
από και προς το σημείο απόφασης για μια επιλογή πρόσβασης. Δόθηκε έμφαση στην 
απλότητα και τη λειτουργικότητα, έτσι ώστε η επιβάρυνση να είναι ελάχιστη. Η επιλογή 
των πρωτοκόλλων αιτιολογήθηκε με βάση την εξέταση πολλών υποψήφιων λύσεων, ενώ 
πραγματοποιήθηκε και σύγκριση με παρόμοιες προσεγγίσεις. 

Τέλος, με βάση αποτελέσματα στον προσομοιωτή NS-2, αναδείχθηκαν τα οφέλη από 
τη χρήση των προτάσεων της διατριβής σε διάφορες καταστάσεις. Τα οφέλη αυτά 
αναφέρονται, τόσο σε περιπτώσεις ανίχνευσης και αντιμετώπισης συμφόρησης, όσο και 
σε ομαλή και σταθερή χρησιμοποίηση των διαθέσιμων δικτυακών πόρων. 

7.2. Μελλοντικές επεκτάσεις 

Με βάση τόσο τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης διατριβής αλλά και το 
γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο αυτή εντάσσεται, διεγείρονται πολλά ερωτήματα πάνω σε 
σχετικά θέματα, που αποτελούν αφορμή για περαιτέρω έρευνα. Τα περισσότερα από 
αυτά αναφέρονται σε διάφορα σημεία της εργασίας, χωρίς όμως να αναλύονται σε βάθος, 
παρά μόνο στις αντίστοιχες αναφορές. Για λόγους της ολοκληρωμένης παρουσίασης των 
θεμάτων της διατριβής, παρατίθενται στις επόμενες παραγράφους ορισμένα στοιχεία που 
θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε μελλοντικές επεκτάσεις. 

Μια αρχική βελτίωση, όσον αφορά τον αλγόριθμο επιλογής πρόσβασης, είναι ο 
διαχωρισμός των χρηστών σε κλάσεις (user classes) και η χρήση ενός ενισχυμένου 
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προφίλ. Πιο συγκεκριμένα, οι χρήστες θα αντιμετωπίζονται με βάση και την κατηγορία 
τους, ενώ στη λήψη απόφασης θα λαμβάνονται υπόψη και στοιχεία και προτιμήσεις από 
τους ίδιους. Οι προσθήκες αυτές καθιστούν πιο πλήρη τη διαχείριση του προβλήματος, 
προσθέτουν, όμως, ακόμη περισσότερους παράγοντες και αυξάνουν την πολυπλοκότητα 
της μεθόδου επίλυσης προς διαφορετική κατεύθυνση. Επειδή, λοιπόν, ο στόχος της 
διατριβής ήταν η επιλογή πρόσβασης με βάση τη βέλτιστη χρήση πόρων, προτιμήθηκε η 
απλοποίηση αυτή. 

Μια άλλη προσέγγιση σχετικών θεμάτων αφορά την επέκταση του multihoming, ώστε 
να καλύπτει περιπτώσεις πολλών HoAs, δηλαδή πολλών παρόχων υπηρεσιών, αλλά και 
περιπτώσεις διάσπασης μιας υπηρεσίας σε πολλές ροές πληροφορίας και χρήσης 
διαφορετικών διεπαφών για καθεμιά από αυτές. Κάτι τέτοιο, όμως, αποτελεί μεγάλη 
παρένθεση για την εργασία γιατί, όπως και το προηγούμενο, δεν είναι μέρος του κυρίως 
θέματος, αλλά προσδίδει μεγάλη πολυπλοκότητα στο πρόβλημα. 

Οι καινοτομίες του αλγορίθμου επιλογής πρόσβασης είναι εφαρμόσιμες και σε ένα 
αρκετά παρεμφερές πρόβλημα, που αφορά τη δυναμική ανακατανομή των πόρων του 
ετερογενούς περιβάλλοντος. Σχετικές εργασίες [1] εξετάζουν περιπτώσεις διαχείρισης 
συμφόρησης με αναδιανομή υπηρεσιών στα διαθέσιμα δίκτυα, επιλύοντας στην ουσία το 
ίδιο πρόβλημα, αλλά για ένα σύνολο χρηστών. Τόσο η θεώρηση όλων των δικτυακών 
πόρων, όσο και η εισαγωγή του multihoming μπορούν να βελτιώσουν την ανακατανομή 
της κίνησης. 

Τέλος, ορισμένες λεπτομέρειες που χρήζουν αναφοράς είναι η εξέταση προσεγγίσεων 
βασισμένων στο τερματικό, επεκτάσεων του ετερογενούς περιβάλλοντος με χρήση 
περισσότερων τεχνολογιών πρόσβασης, καθώς και θεμάτων ασφάλειας στα μηνύματα 
(security), ανακάλυψης πρόσβασης (access detection) και πιστοποίησης / 
εξουσιοδότησης (authentication / authorization). 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ 
Ευρετήριο όρων 

Αδιάλειπτος / Αρραγής Seamless 
Άθροισμα Ελέγχου Checksum 
Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής Binding Refresh Request 
Αίτηση Δεδομένων Σημείων Πρόσβασης Access Point Info Request 
Αίτηση Εγγραφής Registration Request 
Αίτηση Εξυπηρέτησης Service Request 
Αμφίδρομος Bidirectional 
Αναγνωριστικό Identifier 
Αναγνωριστικό Εγγραφής Binding Identifier 
Ανάδραση Feedback 
Αναδρομολόγηση Rerouting 
Ανάθεση Allocation 
Ανακάλυψη Πρόσβασης Access Detection 
Ανακατανομή Κίνησης Traffic Redistribution 
Ανακατανομή Συχνοτήτων Frequency Reuse 
Ανανέωση Εγγραφής Binding Update 
Ανεξάρτητη Κίνηση Background Traffic 
Ανοχή Tolerance 
Αντικειμενική Συνάρτηση Objective Function 
Αντιστάθμιση Tradeoff 
Αξιοπιστία Reliability 
Άπληστος Αλγόριθμος Greedy Algorithm 
Αποκλεισμός Κλήσης Call Block 
Απόκριση Δεδομένων Σημείων Πρόσβασης Access Point Info Reply 
Απόκριση Εγγραφής Registration Reply 
Απόκριση Εξυπηρέτησης Service Reply 
Απόρριψη Πακέτων Packet Drop 
Απώλεια Δεδομένων Data Loss 
Απώλεια Σήματος Signal Loss 
Αστικός Urban 
Ασύρματος Wireless 
Ασφάλεια Security 
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Αφαιρετικός Abstracted 
Βάρος Weight 
Βελτιστοποίηση Optimization 
Βελτιστοποίηση Διαδρομής Route Optimization 
Βέλτιστος Optimum 
Βιντεο-κλήση Video Call 
Βρόχος Loop 
Γεννήτρια Κλειδιού Key Generator 
Γραφική Διεπιφάνεια Graphical Interface 
Δείκτης Indicator 
Διάγραμμα Ροής Flow Chart 
Διαδίκτυο Internet 
Διαδρομή Route 
Διαθεσιμότητα Availability 
Διαλειτουργικότητα Interoperability 
Διαμόρφωση Configuration 
Διαπομπή Handover 
Διαπομπή βάσει Προβλέψεων Predictive Handover 
Διαρκώς Βέλτιστη Σύνδεση Always Best Connected 
Διάστημα Εγκυρότητας Lifetime 
Διασύνδεση Interworking / Interconnection 
Διαφήμιση Advertisement 
Διαχείριση Management 
Διαχειριστής Συνόδου Session Manager 
Διεισδυτική Υπολογιστική Pervasive Computing 
Διέλευση Throughput 
Διεπαφή Interface 
Διεύθυνση Address 
Διεύθυνση Υλικού Hardware Address 
Διευθυνσιοδότηση Addressing 
Δίκτυο Network 
Δίκτυο Κορμού Backbone / Core Network 
Δίκτυο Πρόσβασης Access Network 
Διομότιμες Συνδέσεις Peer to peer Connections 
Διπλά Πακέτα Duplicated Packets 
Δρομολόγηση Routing 
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Δρομολογητής Πρόσβασης Access Router 
Δυναμική Προσαρμογή Dynamic Adaptation 
Εγγραφή Registration / Binding 
Έλεγχος Αποδοχής Κλήσης Call Admission Control 
Έλεγχος Ισχύος Power Control 
Εναλλακτικός Alternate 
Ενεργοποίηση Triggering 
Εξαντλητικός Αλγόριθμος Exhaustive Algorithm 
Εξισορρόπηση Κίνησης Load Balancing 
Εξομαλυμένη Διαπομπή Smooth Handover 
Εξουσιοδότηση Authorization 
Επαναμετάδοση Retransmission 
Επέκταση Extension 
Επεκτασιμότητα Extensibility 
Επιβάρυνση Overhead 
Επιβεβαίωση Εγγραφής Binding Acknowledment 
Επικεφαλίδα Header 
Επιλογή Option 
Επιλογή Πρόσβασης Access Selection 
Επιχειρησιακό Μοντέλο Business Model 
Ετερογενής Heterogeneous 
Ευρείας Ζώνης Broadband 
Εύρος Ζώνης Bandwidth 
Εφαρμογή Application 
Εφαρμοσιμότητα Applicability 
Ζεύξη Link 
Ζεύξη Ανόδου Uplink 
Ζεύξη Καθόδου Downlink 
Ήπια Διαπομπή Soft Handover 
Θύρα Port 
Ικανότητα Επαναδιαμόρφωσης Reconfigurability 
Ισχύς Εκπομπής Transmission Power 
Ισχύς Σήματος Signal Strength 
Κάθετη Διαπομπή Vertical Handover 
Καθυστέρηση Delay / Latency 
Κάλυψη Coverage 
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Κανάλι Επιστροφής Return Channel 
Καταμερισμός Κίνησης Load Sharing 
Κατανεμημένος Distributed 
Καταχωρητής Register / Buffer 
Κατώφλιο Threshold 
Κίνηση Traffic 
Κινητικότητα Mobility 
Κινητός Mobile 
Κλάση Class 
Κόμβος Node 
Κουπόνι Token 
Κυψελωτός Cellular 
Λειτουργία Operation 
Λειτουργικότητα Functionality 
Λίστα Εγγραφών Binding Cache 
Μαρκάρισμα Ροής Flow Labeling 
Μεγάλη Κλίμακα Large Scale 
Μεσιτεία Πόρων Resource Brokerage 
Μεταγλωττιστής Interpreter 
Μεταγωγή Κυκλώματος Circuit Switching 
Μεταγωγή Πακέτου Packet Switching 
Μετάδοση Transmission 
Μετάθεση Permutation 
Μεταφορά Αρχείων File Transfer 
Μεταφορικότητα Portability 
Μήκος Length 
Μήνυμα Message 
Μονάδα Unit 
Μονόδρομος Unidirectional 
Οικείο Δίκτυο Home Network 
Οντότητα Entity 
Οπτική Επαφή Line of Sight 
Ουρά Queue 
Πακέτο Packet 
Παρακολούθηση Monitoring 
Παράλληλη Επεξεργασία Parallel Processing 
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Πάροχος Provider 
Περιορισμός Constraint 
Πιστοποίηση Authentication 
Πίσω Συμβατότητα Backward Compatibility 
Πλοήγηση Browsing 
Ποιότητα Σήματος Signal Quality 
Ποιότητα Υπηρεσίας Quality of Service 
Πολιτική Policy 
Πολλαπλός Multiple 
Πολυμέσα Multimedia 
Πόροι Resources 
Πραγματικού Χρόνου Real Time 
Πράκτορας Agent 
Πράκτορας Απομακρυσμένου Δικτύου Foreign Agent 
Πράκτορας Οικείου Δικτύου Home Agent 
Πρόγραμμα Οδήγησης Driver 
Πρόθεμα Prefix 
Προσαρμογή Ζεύξης Link Adaptation 
Προσομοίωση Simulation 
Προσωπικό Δίκτυο Personal Network 
Προτεραιότητα Priority 
Πρότυπο Standard 
Προτυποποίηση Standardization 
Πύλη Εξόδου Gateway 
Ραδιοκάλυψη Radio Coverage 
Ροή Flow 
Ροή Δεδομένων Εικόνας Video Streaming 
Ροή Δεδομένων Ήχου Audio Streaming 
Ρυθμός / Ταχύτητα Μετάδοσης Data / Bit Rate 
Σημαία Flag 
Σημείο Πρόσβασης Access Point 
Σκληρή Διαπομπή Hard Handover 
Στενή Σύζευξη Tight Coupling 
Στοίβα Πρωτοκόλλων Protocol Stack 
Στρώμα Layer 
Συγκεντρωτικός Centralized 
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Συμβατότητα Compatibility 
Συμφόρηση Congestion 
Σύνοδος Session 
Συσκευή Device 
Σφάλμα Εγγραφής Binding Error 
Τερματικό Terminal 
Τηλεδιάσκεψη Video Conference 
Τοίχος Προστασίας Firewall 
Υπερφορτωμένος Overloaded 
Υπηρεσία Service 
Υποβάθμιση / Υποβιβασμός Downgrade / Degradation 
Υποδίκτυο Subnet 
Υποεπιλογή Suboption 
Υπολογιστής Αυτοκινήτου Car PC 
Φορτίο Load 
Χαλαρή Σύζευξη Loose Coupling 
Χρέωση Accounting 
Χρησιμοποίηση Utilization 
Χρήστης User 
Χρονοδρομολογητής Time Scheduler 
Χωρητικότητα Capacity 
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