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Περίληψη: Το αντικείμενο της συγκεκριμένης διατριβής, είναι μια λεπτομερής και ολοκληρωμένη 
μελέτη για την εξέλιξη των διαφόρων τεχνολογίων κινητής τηλεφωνίας στην ασύρματη 
επικοινωνία. Η εργασία ασχολείται με την εξέλιξη της κινητής τηλεφωνίας, η οποία βοήθησε την 
ανάπτυξη του τομέα των τηλεπικοινωνιών γενικότερα. Η πρώτη γενιά ικανοποίησε τις βασικές 
ανάγκες για μετάδοση φωνής, ενώ η δεύτερη γενιά έχει εισαγάγει μεγάλη χωρητικότητα και 
μεγάλη περιοχή κάλυψης. Η τρίτη γενιά περιελάμβανε τη μετάδοση δεδομένων σε υψηλότερες 
ταχύτητες παρέχοντας στους χρήστες «ευρυζωνική εμπειρία» στην κινητή τηλεφωνία. Η τέταρτη 
γενιά παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, 
συμπεριλαμβανομένων προηγμένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και υποστηρίζεται από 
κινητά και σταθερά δίκτυα. Η πέμπτη γενιά κινητής τηλεφωνίας παρέχει ακόμα μεγαλύτερες 
ταχύτητες της τάξης του Gigabit. Αυτό θα αποτελεί ένα οικοσύστημα που θα έχει εκατομμύρια 
συσκευές, μετατρέποντας έτσι εντελώς την κινητή ευρυζωνική εμπειρία. Η εποχή του 5G 
αναμένεται να έχει πρωτοφανή ανάπτυξη στον τομέα των κρίσιμων επικοινωνιών και στο Internet 
of Things. Επίσης, εκτός από το ΙοΤ, ενσωματώνει αρκετές νέες τεχνολογίες όπως 
Εικονικοποίηση, Software Defined Networking, υπολογιστικό νέφος. 
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Abstract:  The subject of this master dissertation is a detailed and comprehensive study of the 
evolution of various mobile generation technologies in wireless communication. The work deals 
with the development of mobile telephony, which has helped the development of the 
telecommunications sector in general. The first generation has met the basic needs for voice 
transmission, while the second generation has introduced a large capacity and a large coverage 
area. The third generation included data transmission at higher speeds, providing users with 
"broadband experience" in mobile telephony. The fourth generation provides access to a wide 
range of telecommunications services, including advanced mobile services and is supported by 
mobile and fixed networks. The fifth generation of mobile telephony provides even higher speeds 
of the Gigabit class. This will be an ecosystem with millions of devices, completely transforming 
the mobile broadband experience. The 5G era is expected to have unprecedented growth in 
critical communications and the IoT. In addition to IoT, it also integrates several new technologies 
such as Virtualisation, SDN (Software Defined Networking), Cloud. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

1.1 Αντικείμενο της μεταπτυχιακής διατριβής 

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής διατριβής, είναι η παρουσίαση των κινητών 
κυψελωτών τηλεπικοινωνιών από την απαρχή τους μέχρι τις υποδομές 5G, καθώς και των 
επερχόμενων τεχνολογιών 6G.  

       Αρχικά περιγράφεται η κατάσταση των κινητών επικοινωνιών στη χώρα μας και οι 
τεχνολογικές τάσεις, πιο συγκεκριμένα η πορεία προς την υλοποίηση υποδομών δικτύων 5ης 
γενιάς. Παρουσιάζονται επίσης τα οφέλη και οι προκλήσεις προς μια τέτοια εγκατάσταση 
τηλεπικοινωνιακής υποδομής στη χώρα μας. Ακολούθως, γίνεται γενίκευση και σε άλλες χώρες 
όπου η διείσδυση είναι μεγαλύτερη και πιο γρήγορη. Η παρούσα αναφέρεται σε όλη την εξέλιξη 
των κινητών επικοινωνιών, από το 1960 μέχρι και σήμερα, στην προσπάθεια του ανθρώπου να 
δημιουργήσει νέους διαύλους επικοινωνίας, ποιοτικότερους, να παρέχει καλύτερες και 
περισσότερες υπηρεσίες, με άμεσο αντίκτυπο εν τέλει την βελτίωση της ποιότητας όχι μόνο της 
επικοινωνίας αλλά και της ζωής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Επίσης, αναφέρονται και ανοικτά προς διερεύνηση θέματα καθώς και μελλοντικές καινοτόμες 
τεχνολογίες, οι οποίες είναι καθοδόν και αφορούν δίκτυα 6ης γενιάς.  

       Όσον αφορά τη διάρθρωση της εν λόγω μεταπτυχιακής εργασίας, επιλέχθηκε ο εξής τρόπος: 

• Κεφάλαιο  1: Εισαγωγή 
Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφουμε το αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας              

• Κεφάλαιο  2: Οι κινητές επικοινωνίες στην Ελλάδα 
Περιγράφουμε την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, την ποροσπάθεια για τη 
μετάβαση στην παρούσα φάση από δίκτυα 4ης γενιάς σε 5ης γενιάς. Επίσης αναφέρονται 
τα οφέλη από αυτή τη μετάβαση.  

• Κεφάλαιο  3: Από το 0G στο 3G 
Περιγράφουμε την πορεία των κινητών επικοινωνιών από το 0G το 1960 μέχρι και τα 
δίκτυα 3G. Η παρουσίαση των τεχνολογιών ακολουθεί τον εξής τρόπο παρουσίασης: 
Συνοπτική περιγραφή της υποδομής, πρότυπα που χρησιμοποιούνται, μέθοδος 
πρόσβασης, περιορισμοί που παρουσιάζει η εκάστοτε τεχνολογία, πιθανές βελτιώσεις 
που προέκυψαν. 

• Κεφάλαιο  4: Δίκτυα 4G και μετάβαση στο 5G 
Αφού έχουν αναλυθεί οι τέσσερις πρώτες γενιές κινητών επικοινωνιών, αναλύεται η 
τέταρτη γενιά, μιας και αυτή αποτελεί το κόμβικό σημείο για την υλοποίηση των δικτύων 
5ης γενιάς, καθώς οι περισσότερες τεχνολογίες και ορολογία που χρησιμοποιούν είναι 
κοινά. 

• Κεφάλαιο  5: Εφαρμογές ΙοΤ δικτύων 5G 
Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι περιοχές εφαρμογής και χρήσης των νέων τεχνολογιών 
και υπηρεσιών που προσφέρονται από τα δίκτυα 5ης γενιάς.  

• Κεφάλαιο  6: Πέρα από το 5G: 6G 
Το κεφάλαιο αυτό κλείνει τη μεταπτυχιακή διατριβή, παρουσιάζοντας τις μελλοντικές 
τεχνολογίες δικτυών 6G γίνεται μια συνολική ανασκόπηση και εξάγονται συμπεράσματα 
προτείνοντας τυχόν μελλοντικές της επεκτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5G 

 

2.1 Οι κινητές επικοινωνίες στην Ελλάδα  

Στο σημερινό εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την παρατεταμένη 
οικονομική κρίση, η ανάγκη ποιοτικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης 
σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο είναι επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτό, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός 
και η ανάπτυξη ισχυρών τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών είναι καθοριστικοί 
παράγοντες στην προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η 
αξιοποίηση της πληθώρας νέων υπηρεσιών και εφαρμογών που αναπτύσσονται στις λειτουργίες 
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έχουν σημαντικά οφέλη κόστους, χρόνου, ποιότητας 
υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις, αλλά και το ίδιο το Δημόσιο. Οι εφαρμογές αυτές, εφ’ όσον 
ενσωματωθούν στις οργανωτικές λειτουργίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, μπορούν να 
μειώσουν κόστη και χρόνους και να εξασφαλίσουν ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες σε 
πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιο. 
Εξάλλου, η επιτυχημένη διείσδυσή τους σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός, 
βιομηχανία) καθώς και σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η υγεία και το περιβάλλον 
θα έχει άμεση θετική επιρροή στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας και στο βιοτικό επίπεδο των 
πολιτών. Άλλωστε, οι επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων, και η διάθεση όλο και πιο 
σύγχρονων εφαρμογών ενισχύουν την καινοτομία και την ποιότητα των υπηρεσιών και των 
αγαθών. Με την υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών επιτυγχάνεται εξυγίανση δημοσίων 
οικονομικών και βελτίωση λειτουργίας του δημόσιου τομέα, ενώ βελτιώνεται σημαντικά η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι ΤΠΕ προσφέρουν το υπόβαθρο για επενδύσεις, 
εξωστρέφεια, καινοτομία, ενεργοποίηση πολιτών, ενίσχυση διαφάνειας, και επομένως 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. 
Ταυτόχρονα την τελευταία δεκαετία η πολιτική και η στρατηγική των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
της ΕΕ συνέβαλε στην αύξηση του ανταγωνισμού, τη μείωση των τιμών και προσέφερε 
περισσότερες επιλογές για επιχειρήσεις και καταναλωτές. Ενδεικτικά αναφέρουμε την οδηγία 
2002/21/ΕΚ που αφορά το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών(με σχετικές τροποποιήσεις ΕΚ717/2007, 544/2009).[42] Η δημόσια διαβούλευση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες για την ταχύτητα και την ποιότητα του 
διαδικτύου μετά το 2020 και τα μέτρα για την κάλυψη των αναγκών αυτών έως το 2025 
υποδεικνύει σαφείς προσδοκίες για βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της σταθερής 
συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο έως το 2025 και επιβεβαιώνει την αυξανόμενη σημασία των 
χαρακτηριστικών εκτός της ταχύτητας λήψης τόσο για τη σταθερή όσο και για την κινητή 
συνδεσιμότητα. Οι προσδοκίες αυτές αντικατοπτρίζονται ολοένα και περισσότερο στα εθνικά 
σχέδια των κρατών μελών για την ευρυζωνικότητα. 
Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, αλλά και στο αμέσως προσεχές διάστημα θα είναι διαθέσιμη μια 
πληθώρα υπηρεσιών και εφαρμογών που, εφ’ όσον ενσωματωθούν στις οργανωτικές λειτουργίες 
του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος πλήθους διαδικασιών, 
να εξοικονομήσουν χρόνο και να εξασφαλίσουν ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες σε πολίτες, 
επιχειρήσεις και δημόσιο. Όμως, ο βαθμός ενσωμάτωσης των κινητών επικοινωνιών στην 
ελληνική οικονομία, αν και βελτιώνεται, παραμένει χαμηλός, είτε λόγω της «τεχνοφοβίας» που 
ακόμα υπάρχει σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, είτε λόγω δυνάμεων αδράνειας που δεν έχουν 
υψηλά στις προτεραιότητές τους την επίτευξη συνθηκών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
οικονομίας. [1] 

 

2.2 Από τα δίκτυα 4G στα δίκτυα νέας γενιάς 5G 

Η μετάβαση από τα δίκτυα 4G στα δίκτυα 5G αποτελεί μια σημαντική τεχνολογική αλλαγή που 
αναμένεται να μετασχηματίσει αρχικά την αγορά της ευρυζωνικότητας, αλλά κυρίως θα επιδράσει 
οριζόντια πολλούς τομείς της οικονομίας. Συγκεκριμένα, τα δίκτυα νέας γενιάς 5G μέσω της 
αξιοποίησης του φάσματος υψηλών συχνοτήτων αναμένεται να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη 
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βελτίωση των δυνατοτήτων των σημερινών ευρυζωνικών δικτύων. Τα τεχνολογικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τα δίκτυα αυτά και οδηγούν σε βελτιώσεις στην απόδοση του 
δικτύου είναι: 

✓ Η αύξηση των διαθέσιμων ποσοτήτων ραδιοφάσματος για το 5G, δεδομένου ότι θα 
χρησιμοποιηθούν και ζώνες υψηλών συχνοτήτων 

✓ Η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η μαζική πολλαπλή είσοδος πολλαπλών εξόδων 
(MIMO) και η διαμόρφωση δέσμης, και 

✓ Η χρήση μικρότερων κυψελών για την αύξηση της ικανότητας του δικτύου με τη μείωση 
του αριθμού χρηστών που μοιράζονται το ίδιο φάσμα 

Πρόκειται ουσιαστικά για μια αλλαγή της τρέχουσας πρακτικής της χρήσης μεγάλων κυψελωτών 
πύργων, αξιοποιώντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό κεραιών συσκευής, που λειτουργούν συνεκτικά 
και προσαρμοστικά μεταξύ τους. Αυτές οι μικρές κεραίες (μικροκυψέλες) αναπτύσσονται μαζικά, 
βοηθώντας την εστίαση της μετάδοσης και λήψης του σήματος σε μικρότερες περιοχές του 
χώρου. Η τελευταία συνθήκη βελτιώνει σημαντικά τη μετάδοση δεδομένων (σε Mbps) και αυξάνει 
την ενεργειακή απόδοση, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε μείωση των παρεμβολών. 
Δεδομένου ότι τα σήματα στις συχνότητες του 5G ενδέχεται να παρουσιάσουν προβλήματα 
διάδοσης (π.χ. μειωμένη διείσδυση μέσω τοίχων), η συμπύκνωση του δικτύου γίνεται καθοριστική 
για την αντιμετώπιση αυτού του περιορισμού. Για να γίνει αντιληπτή σχηματικά η αλλαγή στη 
χωρητικότητα του δικτύου 5G, θα λέγαμε ότι αν σήμερα για το 4G μια σύνδεση κεραίας-πομπού 
ισοδυναμεί με έναν αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων, στα αρχικά "Pre-5G" πιλοτικά δίκτυα θα 
μετατρέπεται αυτόματα σε αυτοκινητόδρομο οκτώ λωρίδων, ενώ αναμένει ότι σε ένα πλήρες 
δίκτυο 5G θα έχει 128 ή περισσότερες κεραίες ανά πομπό, αυξάνοντας έτσι τη χωρητικότητα σε 
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. [15] 
Συνοψίζοντας, η μετάβαση αυτή αναδεικνύει τρία κύρια επιτεύγματα: 

✓ Ενισχυμένη ευρυζωνική σύνδεση κινητής τηλεφωνίας (eMBB) 
✓ Μαζικές επικοινωνίες τύπου μηχανής (mMTC) 
✓ Εξαιρετικά αξιόπιστες επικοινωνίες χαμηλής καθυστέρησης (uRLLC)   

 

2.3 Το φάσμα των δικτύων 5G  

Βασικό συστατικό στοιχείο για την ανάπτυξη των δικτύων 5G αποτελεί η χρήση νέου φάσματος 
συχνοτήτων. Το φάσμα για το 5G είναι η κύρια βασική είσοδος για τις ασύρματες επικοινωνίες και 
επομένως η έγκαιρη διαθεσιμότητά του έχει κρίσιμη σημασία για το 5G και τα διάφορα δίκτυα που 
θα εξαρτηθούν από αυτό. Προκύπτει επομένως πως η πυκνότητα του δικτύου και οι τεχνολογικές 
βελτιώσεις στην αποδοτικότητα του ραδιοφάσματος οφείλουν να ενισχυθούν με πρόσθετους 
πόρους, προκειμένου να ικανοποιήσουν την προβλεπόμενη αύξηση στη ζήτηση δεδομένων. Στην 
κατεύθυνση αυτή, οι τεχνολογικές εξελίξεις πίσω από το 5G, όπως η ανάπτυξη μικρών κυψελών, 
θα ενισχύσουν τη φασματική απόδοση και, συνεπώς, θα επιτρέψουν την εντατικότερη χρήση του 
ραδιοφάσματος. 

Οι απαιτήσεις φάσματος για το 5G μπορούν να ταξινομηθούν σε τρία βασικά εύρη συχνοτήτων: 
α) ζώνες χαμηλής συχνότητας (<1 GHz), β) ζώνες μέσης συχνότητας (1-6 GHz) και γ) υψηλές 
ζώνες (> 24 GHz) με την πρώτη κατηγορία να αποτελούν τους εισδοχείς που θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν στη μετάβαση από το 4G στο 5G, η δεύτερη κατηγορία να ακολουθεί, καθώς έχει 
αναγνωριστεί διεθνώς ως βασική ζώνη για τις βασικές εφαρμογές του 5G προσφέροντας την 
απαιτούμενη χωρητικότητα για τις νέες προσφερόμενες υπηρεσίες, ενώ η τρίτη κατηγορία, 
γνωστή και ως φάσμα χιλιοστομετρικών κυμάτων (mmWave), αναμένεται να αποτελέσει το κλειδί 
για τα 5G δίκτυα στην πλήρη τους εφαρμογή. Όπως γίνεται κατανοητό, το φάσμα παραμένει 
προτεραιότητα για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών 5G, επιτρέποντας στους 
εμπλεκόμενους φορείς να εγγυηθούν ποιοτικές παραμέτρους στους χρήστες, όπως εγγυημένος 
χρόνος απόκρισης, ρυθμό δεδομένων ή χωρητικότητα. Το ίδιο ισχύει και για άλλες υπηρεσίες, οι 
οποίες βασίζονται σε σταθερές και γνωστές συνθήκες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. [15] 
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  Εικόνα 1: Βασικά χαρακτηριστικά δικτύων 5G [1] 

 

Οι υπηρεσίες 5G θα συμπληρώσουν και θα ξεπεράσουν σε μεγάλο βαθμό τις τρέχουσες 
δυνατότητες των υφιστάμενων συστημάτων, επιτυγχάνοντας δείκτες υψηλής απόδοσης. Τα 
χαρακτηριστικά που απεικονίζονται στην εικόνα 2 δε σημαίνει ότι θα απαιτούνται από κάθε 
τερματικό παντού και ανά πάσα στιγμή. Κάθε συνδεδεμένη συσκευή θα έχει συνήθως το μείγμα 
λανθάνουσας κατάστασης, εύρους ζώνης και χαρακτηριστικά έντασης της κυκλοφορίας. Επίσης, 
κάθε συνδεδεμένη περιοχή θα έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, καθώς το δίκτυο δεν θα 
παρέχει την ίδια κάλυψη για μια βιομηχανική περιοχή, ένα εμπορικό κέντρο, μια κατοικημένη 
περιοχή ή σε ένα όχημα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υποδομή πρέπει να προσαρμοστεί 
στα χαρακτηριστικά της αναμενόμενης ζήτησης υπηρεσιών σε κάθε περιοχή.  

 

2.4 Οφέλη των τεχνολογιών 5G 

Η νέα γενιά ασύρματων δικτύων 5G και το πλέγμα δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή 
έμμεσα με αυτά, έχουν τη δυνατότητα να τονώσουν την καινοτομία και να ανταποκριθούν στις 
ολοένα και πιο αυξημένες απαιτήσεις της ψηφιακής οικονομίας. Ειδικότερα, εκφράζεται ευρέως η 
άποψη ότι το 5G δεν είναι μόνο η επόμενη κινητή τεχνολογία, αλλά μια νέα προσέγγιση για 
σύνθετα συστήματα επικοινωνιών που θα κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων 
πόρων, ενεργοποιώντας νέες και βελτιωμένες υπηρεσίες και εφαρμογές. Οι καινοτόμες 
τεχνολογίες που το 5G περικλείει θα αναπτυχθούν για να υποστηρίξουν την αποτελεσματική 
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αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του δικτύου αντικαθιστώντας τα σημερινά μοντέλα και 
συστήματα επικοινωνιών. 

Παράλληλα, το 5G αντιπροσωπεύει μια πρόοδο στην κινητή τεχνολογία, καθώς η κινητή 
τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί ως μια εξαιρετικά αποδοτική επέκταση των σταθερών δικτύων, 
προσδίδοντας ευρυζωνικές δυνατότητες σε όλα τα μέρη των ψηφιακών οικονομιών και 
κοινωνιών. Από την πλευρά των ευρυζωνικών δικτύων ως τεχνολογία γενικού σκοπού (GPT), τα 
νέα χαρακτηριστικά που προσφέρουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης και την αύξηση της παραγωγικότητας σε μια σειρά διαφορετικών σεναρίων. Υπό αυτή 
την έννοια, το 5G αναμένεται να βοηθήσει στην [2]: 

✓ Ενίσχυση της εισαγωγής νέων εφαρμογών και υπηρεσιών, σε υψηλότερες ταχύτητες με 
χαμηλότερη καθυστέρηση. 

✓ Βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και της καινοτομίας μέσω της αύξησης 
της ταχύτητας λήψης ευρυζωνικών υπηρεσιών και της χρήσης πιο αποτελεσματικών 
λύσεων cloud. 

✓ Ενεργοποίηση μεγαλύτερης χρήσης των υπηρεσιών και των εφαρμογών του διαδικτύου 
(συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας) που μπορεί να βασίζονται 
στην εξαιρετικά αξιόπιστη ευρυζωνική σύνδεση, και ως εκ τούτου: 

• να βελτιώσει τα αποτελεσμάτων της υγείας μέσω των συσκευών IoT που θα 
επιτρέπουν την έγκαιρη παροχή προσαρμοσμένων υπηρεσιών (π.χ. 
απομακρυσμένη χειρουργική επέμβαση), και 

• να βελτιώσει τη βιομηχανική παραγωγικότητα μέσω, για παράδειγμα, της 
απομακρυσμένης ρομποτικής και της απτικής τεχνολογίας. 

✓ Προώθηση νέων μορφών ανταγωνισμού στις αγορές ασύρματης και σταθερής 
ευρυζωνικότητας. 

 

  Εικόνα 2: Δυνατότητες των δικτύων 5G [1] 
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Να σημειωθεί ότι η έκταση των πλεονεκτημάτων των δικτύων 5G θα εξαρτηθεί τελικά από την 
ταχύτητα διείσδυσης και από το πόσο καλά θα προσαρμοστούν τα κανονιστικά και θεσμικά 
πλαίσια στις εξελίξεις αυτές. 

Σε διεθνές επίπεδο, αρχικές μελέτες προσπαθούν να εκτιμήσουν τα διαφορετικά σενάρια της 
οικονομικής συμβολής των δικτύων 5G. Σύμφωνα με μια έγκυρη μελέτη της Qualcomm [2], η 
επονομαζόμενη "οικονομία του 5G", το οικονομικό όφελος της εφαρμογής του 5G σε όλο τον 
κόσμο αναμένεται να έχει φανεί μέχρι το 2035 σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως οι μεταφορές, η 
υγεία, η εκπαίδευση, η μεταποίηση. Αναμφισβήτητα, μετασχηματισμοί στους προαναφερόμενους 
τομείς, έχουν ήδη ξεκινήσει με βάση τα υπάρχοντα δίκτυα, ωστόσο, θα χρειαστούν τις 
δυνατότητες των δικτύων 5G για να μπορέσουν να εξελιχθούν πλήρως τα επόμενα χρόνια. 

Από την πλευρά της αγοράς, για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του αναδυόμενου αυτού κλάδου, 
τα έσοδα από το 5G ενδέχεται να φθάσουν παγκοσμίως τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, 
με τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και τη Δυτική Ευρώπη να είναι οι κορυφαίες αγορές. Παράλληλα, 
προβλέψεις αναφέρουν ότι το δίκτυο 5G θα αντιπροσωπεύει ήδη πάνω από 150 εκατομμύρια 
συνδέσεις το 2021 παγκοσμίως, ξεπερνώντας τον αριθμό των σημερινών 4G / LTE συνδρομών 
στην Ευρώπη (147 εκατομμύρια). [3] Πρακτικά, το 5G θα έχει μεγάλο αντίκτυπο σε πολλούς 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Οι τρέχουσες δοκιμές επικεντρώνονται στην ενέργεια, τις 
μεταφορές και την κινητικότητα, την υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία, τη βιομηχανία, τη 
δημόσια ασφάλεια, το περιβάλλον, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Ωστόσο, αυτή η λίστα δεν 
είναι πλήρης και ο αντίκτυπος μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Συνοψίζοντας, τα άμεσα 
οφέλη μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται η αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα 
σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της βιομηχανίας, καθώς θα αξιοποιήσουν 
τις δυνατότητες που παρέχει το 5G για να αποκτήσουν οφέλη σε τρεις βασικούς τομείς της 
δραστηριότητάς τους: α) τα στρατηγικά οφέλη που θα προκύψουν από τη μεγαλύτερη πρόσβαση 
σε πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα εφοδιασμού, τις εσωτερικές λειτουργίες, τα 
χαρακτηριστικά της αγοράς και την αξιοποίηση των αγαθών και των υπηρεσιών από τους 
καταναλωτές, β) τα λειτουργικά οφέλη και η αυξημένη παραγωγικότητα θα προκύψουν από την 
αυξημένη πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού) 
και γ) τα οφέλη από τον άμεσο χρήστη τα οποία θα προκύψουν από την πρόσβαση των 
καταναλωτών σε «βελτιωμένα» αγαθά ή υπηρεσίες. Οι βελτιώσεις θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν το κόστος, την ποιότητα, τη χρηστικότητα, την αξιοπιστία και τη μακροζωία. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Η ενισχυμένη πρόσβαση 
στις δυνατότητες και τις πληροφορίες 5G, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων σε πραγματικό 
χρόνο, θα βοηθήσει επιχειρήσεις του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και άλλους τρίτους να 
ενισχύσουν την παροχή υπηρεσιών (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα). [2] 

 

 

2.5 Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη 5G στη Ευρώπη σημειώνει πρόοδο χάρη σε μια κοινή στρατηγική 
μεταξύ των φορέων της βιομηχανίας, των ακαδημαϊκών ερευνητικών κέντρων και τη Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η στρατηγική βασίζεται στην ανάπτυξη συγκεκριμένων έργων που απευθύνονται σε 
5G πιλοτικές εφαρμογές και 5G πλατφόρμες, όπως είναι το 5G Pan-EU events και το πρόγραμμα 
5G Trials Cities. Ο πανευρωπαϊκός οδικός χάρτης 5G αξιοποιεί τη συνεργασία μεταξύ των 
εταίρων οικοσυστημάτων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, επιτρέποντας έτσι τη 
διαλειτουργικότητα. Το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης του οδικού χάρτη προβλέπεται να 
καλυφθεί σε ιδιωτική βάση, μέρος της οποίας θα υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
από τα κράτη-μέλη μέσω ειδικών εθνικών προγραμμάτων. Ο κύριος όγκος δοκιμών και πιλοτικών 
εφαρμογών 5G θα επιτευχθεί μέσω ιδιωτικών δοκιμών (εμπορικών και προ-εμπορικών) μεταξύ 
φορέων δικτύων και κατασκευαστών/πωλητών και θα περιλαμβάνει σταδιακά κάθετους 
ενδιαφερόμενους. [4] 

Όπως γίνεται αντιληπτό η τεχνολογία του 5G παγκοσμίως είναι, κυρίως, σε φάση ανάπτυξης και 
περιορισμένης πιλοτικής λειτουργίας. Στόχος των παρόχων είναι το 2021 να ξεκινήσει η 
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δημιουργία υποδομών σε ορισμένες περιοχές της χώρας, ενώ σε ό,τι αφορά στη διαθεσιμότητα, 
τα πρώτα κινητά τηλέφωνα που υποστηρίζουν 5G δίκτυο ήδη διατίθενται στην Ευρώπη από τον 
Σεπτέμβριο του 2019. 

Η Ελλάδα επιχειρεί να εισέλθει στην εποχή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς, για τον 
λόγο αυτό το ερχόμενο διάστημα αποκτά τον οδικό χάρτη για το 5G, που ενσωματώνει 
στρατηγικές για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των 
δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων 5G, των δικτύων Wi-Fi, των υποδομών «έξυπνων» πόλεων, 
των υποδομών για διαδρόμους «έξυπνης» αυτοματοποιημένης οδήγησης και των πάσης φύσεως 
υποδομών σταθερών, ασύρματων και δορυφορικών δικτύων τηλεπικοινωνιών, καθώς και των 
εξειδικευμένων IoT δικτύων. 

Ενδεικτικά, ανακοινώθηκε το Μάρτιο 2020 η συνεργασία της Cosmote με την Ericsson για την 
ανάπτυξη του δικτύου 5G [5], με την εμπορική του διάθεση να αναμένεται εντός του 2021. Αυτό 
προϋποθέται φυσικά τη δημοπρασία του φάσματος από πλευράς ΕΕΤΤ, η οποία τοποθετείται 
στο 4ο τρίμηνο του 2020. Πριν λίγες κιόλας ημέρες ανακοινώθηκαν από την αρχή τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης 
ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz. [6] 

 

  
 

2.6 Ανασκόπηση Κεφαλαίου 2 

Στο κεφάλαιο 2, παρουσιάστηκε η θέση της Ελλάδας αναφορικά με τις κινητές τηλεπικοινωνίες, η 
πορεία με βάση την οποία η χώρα μας μεταβαίνει από δίκτυα 4G και 5G, ποια οφέλη μπορεί να 
αποκομίσει από μια τέτοια μετάβαση. Παράλληλα, γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην 
κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και σε άλλα μέρη του 
κόσμου.  

    Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε πότε και πως ξεκίνησαν τα πρώτα δίκτυα κινητών 
επικοινωνιών, ποιες προκλήσεις αντιμετώπισαν και πως, τι συνέβαλε στην εξέλιξή τους έως και 
τα δίκτυα 3G. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Από το 0G στο 3G 

 

3.1 Γενεά 0 – Η αρχή…  

Τα ασύρματα τηλέφωνα ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνιακή υποδομή, την οποία 
κάποιος θα μπορούσε να αποκαλέσει  0G. Το 0G αναφέρεται στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 
πριν από το κινητό, τηλέφωνο όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Όπως τα ραδιοφωνικά τηλέφωνα 
που είχαν ορισμένα σε αυτοκίνητα πριν από την έλευση των κινητών τηλεφώνων. Τα συστήματα 
ραδιοτηλεφωνίας προηγούνται της κυψελωτής τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας. Δεδομένου ότι η 
άφιξή τους ήταν πριν από την πρώτη γενιά τεχνολογίας, αυτά τα συστήματα ονομάζονται μηδενική 
γενιά. Στο 0G, διάφορες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν τις PTT (push to talk), 
MTS (Mobile telephone System), IMTS (Improved Mobile telephone system), AMTS (Advanced 
Mobile telephone system), Νορβηγικό OLT (Offentlig Landmobil Telefoni, Public Land Mobile 
Telephony) και Σουηδικό MTD (Mobiltelefonisystem D, Mobile telephony system D). [7] 

Παράλληλα με το IMTS στις Η.Π.Α. έως την κυκλοφορία των κυψελοειδών συστημάτων AMPS, 
μια ανταγωνιστική τεχνολογία κινητού τηλεφώνου ονομάστηκε Radio Common Carrier ή RCC. Η 
υπηρεσία ήταν διαθέσιμη από τη δεκαετία του 1960 έως τη δεκαετία του 1980 , οπότε και τα 
κυψελοειδή συστήματα AMPS κατέστησαν τον εξοπλισμό RCC παρωχημένο. Αυτά τα συστήματα 
λειτουργούσαν σε ρυθμιζόμενο περιβάλλον ανταγωνιστικά με τα συστήματα MTS και IMTS της 
Bell. Τα RCC χειρίζονταν τηλεφωνικές κλήσεις οι οποίες εξυπηρετούνταν από ιδιωτικές εταιρείες 
και ιδιώτες. Ορισμένα συστήματα σχεδιάστηκαν για να επιτρέπουν στους πελάτες των γειτονικών 
RCC να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις τους, αλλά γενικά ο χώρος των RCC δεν 
συμμορφώθηκε με κανένα ενιαίο διαλειτουργικό τεχνικό πρότυπο (μια ικανότητα που ονομάζεται 
περιαγωγή στα σύγχρονα συστήματα). Για παράδειγμα, το τηλέφωνο μιας υπηρεσίας RCC που 
βασίζεται σε μια πόλη Α δεν θα ήταν σίγουρο ότι μπορεί να λειτουργήσει σε μια πόλη Β. Λίγο πριν 
εγκαταληφθεί το RCC, οι βιομηχανιες εργάζονταν σε ένα τεχνικό πρότυπο που θα επέτρεπε 
ενδεχομένως την περιαγωγή και ορισμένοι χρήστες κινητών συσκευών είχαν πολλαπλούς 
αποκωδικοποιητές για να επιτρέψουν τη λειτουργία με περισσότερες από μία από τις κοινές 
μορφές σηματοδότησης (600/1500, 2805 και Reach). Η χειροκίνητη λειτουργία ήταν συχνά μια 
εναλλακτική εφεδρική λύση για τους RCC roamers. 

Η περιαγωγή δεν υποστηρίχθηκε αρκετά κι αυτό διότι, εν μέρει δεν υπήρχε κεντρικοποιημένη 
βάση δεδομένων χρέωσης για τα RCC. Οι μορφές σηματοδοσίας δεν ήταν τυποποιημένες. Για 
παράδειγμα, ορισμένα συστήματα χρησιμοποίησαν τεχνική two-tone sequential paging για να 
ειδοποιήσουν μια κινητή ή φορητή συσκευή ότι ένα ενσύρματο τηλέφωνο προσπαθούσε να κάνει 
κλήση. Άλλα συστήματα χρησιμοποίησαν DTMF. Ορισμένοι χρησιμοποίησαν ένα σύστημα που 
ονομάζεται Secode 2805 το οποίο μετέδιδε  έναν διακοπτόμενο ήχο στα 2805 Hz (με τρόπο 
παρόμοιο με τη σηματοδοσία IMTS) για να ειδοποιεί τα κινητά για μια προσφερόμενη κλήση. 
Ορισμένος εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε με συστήματα RCC ήταν half 
duplex, εξοπλισμός push-to-talk, όπως οι συσκευές της Motorola ή συμβατικά αμφίδρομα 
ραδιόφωνα RCA-700. Άλλος εξοπλισμός οχημάτων είχε ακουστικά τηλεφώνου, περιστροφική 
κλήση ή πλήκτρο, και λειτουργούσε πλήρως αμφίδρομα ως ένα συμβατικό ενσύρματο τηλέφωνο. 
Τα RCC χρησιμοποίησαν συζευγμένες συχνότητες UHF 454/459 MHz και VHF 152/158 MHz 
κοντά σε αυτές που χρησιμοποιούνται από το IMTS. 

 
 

3.1.1 0.5G 

To 0,5G είναι μια ομάδα τεχνολογιών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις βασικές 
τεχνολογίες 0G. Αυτά τα πρώιμα συστήματα κινητής τηλεφωνίας μπορούν να διακριθούν από 
παλαιότερα κλειστά συστήματα ραδιοτηλεφώνου, καθώς ήταν διαθέσιμα ως εμπορική υπηρεσία 
που αποτελούσε μέρος του δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου με εναλλαγή, με τους δικούς τους 
αριθμούς τηλεφώνου, και όχι ως μέρος κλειστού δικτύου, όπως οι ραδιοφωνικές επικοινωνίες που 
χρησιμοποιούσε η αστυνομία ή το σύστημα επικοινωνίας για τα ταξί. Αυτά τα κινητά τηλέφωνα 
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ήταν συνήθως τοποθετημένα σε αυτοκίνητα ή φορτηγά, αν και κατασκευάστηκαν επίσης διατάξεις 
σε βαλίτσα. Συνήθως, ο πομποδέκτης (transceiver) ήταν τοποθετημένος στο πορτμπαγκάζ του 
οχήματος και το καντράν, οθόνη και ακουστικό τοποθετούνταν κοντά στο κάθισμα του οδηγού. 
Πουλήθηκαν μέσω των WCC (Wireline Common Carriers, δηλαδή των τηλεφωνικών εταιρείων) 
και των RCC (Radio Common Carriers). Οι κύριοι χρήστες ήταν καταγραφείς, εργοδηγοί 
κατασκευών, μεσίτες και διασημότητες. Η χρήση αφορούσε απλώς τη βασική επικοινωνία φωνής. 
Τα πρώτα παραδείγματα αυτής της τεχνολογίας είναι: 

✓ Το Autoradiopuhelin (ARP) ξεκίνησε το 1971 στη Φινλανδία ως το πρώτο δημόσιο 
εμπορικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας της χώρας. 

✓ Το B-Netz ξεκίνησε το 1972 στη Γερμανία ως το δεύτερο δημόσιο εμπορικό δίκτυο κινητής 
τηλεφωνίας της χώρας, αλλά το πρώτο που δεν απαιτούσε πλέον ανθρώπους-χειριστές 
για τις συνδέσεις [8] 

 
 

3.2 Υποδομές 1G 

Η τεχνολογία πρώτης γενιάς 1G εισήχθη στη δεκαετία του 1980 ως το πρώτο σύστημα κινητής 
τηλεφωνίας. Αυτά τα συστήματα, χρησιμοποιούσαν μεταγωγή κυκλώματος, βασίστηκαν σε 
αναλογικές τεχνικές μετάδοσης και σχεδιάστηκαν για να μεταφέρουν φωνή χαμηλής ποιότητας. 
H τεχνολογία πρώτης γενιάς, σε σχέση με τις επόμενες, έχει χαμηλή χωρητικότητα, κακές 
φωνητικές συνδέσεις και καθόλου ασφάλεια, καθώς οι φωνητικές κλήσεις εξυπηρετούνταν από 
κοινές ραδιοκεραίες, καθιστώντας αυτές τις κλήσεις ευαίσθητες σε ανεπιθύμητες υποκλοπές από 
τρίτους. 
 

3.2.1 Πρότυπα  

Η τεχνολογία 1G της ασύρματης τηλεπικοινωνίας αποτελείται από διάφορα πρότυπα μεταξύ των 
οποίων τα πιο δημοφιλή ήταν το Advance Mobile Phone Service (AMPS), το Nordic Mobile 
Telephone (NMT) και το Total Access Communication System (TACS). Όλα τα πρότυπα στο 1G 
χρησιμοποιούν τεχνικές διαμόρφωσης συχνότητας για φωνητικά σήματα και όλες οι λειτουργίες 
μεταγωγής (handover) εκτελούνταν στους Σταθμούς Βάσης. Το φάσμα εντός της κυψέλης 
χωρίζεται σε έναν αριθμό καναλιών και σε κάθε κλήση εκχωρείται ένα ειδικό ζεύγος από αυτά. 
 
AMPS 
Το AMPS βασίστηκε στην τεχνολογία FDMA (πολλαπλή πρόσβαση διαίρεσης συχνότητας), η 
οποία επιτρέπει πολλούς χρήστες σε μια κυψέλη ή σε έναν τομέα κυψελών. Αρχικά, το μέγεθος 
της κυψέλης δεν ήταν σταθερό: η ακτίνα κυψέλης οκτώ μιλίων χρησιμοποιήθηκε σε αστικές 
περιοχές και η ακτίνα είκοσι πέντε μιλίων σε αγροτικές περιοχές. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των 
χρηστών άρχισε να αυξάνεται, προστέθηκαν νέες κυψέλες. Με την προσθήκη κάθε νέας κυψέλης, 
ο τρόπος ανάθεσης συχνότητων έπρεπε να επανασχεδιαστεί για να αποφευχθούν προβλήματα 
που σχετίζονται με παρεμβολές. Εκτός από την περιορισμένη χωρητικότητα υπήρχαν και 
προβλήματα ασφαλείας. Για παράδειγμα, εάν κάποιος μπορούσε να αποκτήσει τον σειριακό 
κωδικό άλλου ατόμου, θα ήταν δυνατό να πραγματοποιεί παράνομες κλήσεις. Παρόλο που 
καταβλήθηκαν προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ειδικά εκείνων που 
σχετίζονται με την χωρητικότητα, τα αποτελέσματα δεν ήταν επαρκή και η βιομηχανία άρχισε να 
εξετάζει άλλες επιλογές, όπως τα ψηφιακά συστήματα επόμενης γενιάς. [9] 
 
NMT 
Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας NMT δημιουργήθηκε το 1981 ως απάντηση στην αυξανόμενη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση και στις βαριές απαιτήσεις του ARP (Autoradiopuhelin). Το NMT 
βασίστηκε στην αναλογική τεχνολογία και αναπτύχθηκε σε δύο εκδόσεις, τις NMT 450 και NMT 
900. Οι αριθμοί δείχνουν τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται. Αυτό το πρότυπο 
καθόρισε τη χρέωση και την περιαγωγή, αλλά οι προδιαγραφές του δεν είχαν ασφάλεια καθώς η 
επικοινωνία δεν ήταν κρυπτογραφημένη. Αυτή η παράλειψη έκανε τις επικοινωνίες ευάλωτες στην 
υποκλοπή καθώς αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί συντονίζοντας έναν ανιχνευτή συχνοτήτων 
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στη σωστή συχνότητα. Οι νεότερες εκδόσεις των προδιαγραφών NMT καθόρισαν την προαιρετική 
αναλογική κρυπτογράφηση που βασίστηκε σε αντιστροφή συχνότητας ήχου δύο ζωνών. Τα 
μεγέθη των κυψελών σε ένα δίκτυο NMT κυμαίνονται από 2 km έως 30 km. Η NMT 
χρησιμοποίησε πλήρη αμφίδρομη μετάδοση, επιτρέποντας ταυτόχρονη λήψη και μετάδοση 
φωνής. Η σηματοδοσία μεταξύ του σταθμού βάσης και του κινητού σταθμού πραγματοποιήθηκε 
χρησιμοποιώντας το ίδιο κανάλι RF που χρησιμοποιήθηκε για τον ήχο και χρησιμοποιώντας 
μόντεμ 1200 bps FFSK. Αυτό προκαλούσε περιοδικές ριπές θορύβου που ήταν και 
χαρακτηριστικό του ήχου στο σύστημα NMT. 
 
TACS 
Το TACS ήταν παρόμοιο με το AMPS και λειτουργούσε στο εύρος συχνοτήτων των 900 MHz. 
 

3.2.2 Πρόσβαση στο 1G 

Όλες οι τεχνολογίες ασύρματης επικοινωνίας βασίζονται σε μεθόδους πολλαπλής πρόσβασης 
που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν πολλούς χρήστες που μοιράζονται έναν κοινό πόρο 
φυσικής επικοινωνίας. Έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά πρωτόκολλα καναλιοποίησης 
προκειμένου να παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό γίνεται με τη χρήση 
της τεχνικής πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης συχνότητας (FDMA), η οποία επιτρέπει σε 
ορισμένους χρήστες να μοιράζονται τη διαθέσιμη συχνότητα τμηματοποιώντας το μπλοκ 
συχνότητας σε μικρότερες συχνοτικές περιοχές και κατανέμοντας αυτές ανά χρήστη. Σύμφωνα 
με το FDMA, σε κάθε τηλεφωνική κλήση έχει αντιστοιχηθεί σε ένα συγκεκριμένο κανάλι 
συχνότητας ανερχόμενης ζεύξης και ένα άλλο κανάλι συχνότητας κατερχόμενης ζεύξης. Το κανάλι 
επομένως είναι κλειστό σε άλλες συνομιλίες έως ότου ολοκληρωθεί η αρχική κλήση ή μέχρι να 
παραδοθεί σε διαφορετικό κανάλι. 

 
 
Εικόνα 3: Τεχνική πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας  

 
Σύμφωνα με την τεχνική FDMA, που απεικονίζεται στην Εικόνα 3, το εύρος ζώνης διαιρείται, 
τεμαχίζοντας τις συχνότητες και καθορίζοντας ένα κανάλι δεδομένων για κάθε συχνότητα. Για 
παράδειγμα, τα δεδομένα για τον χρήστη j περνούν από την κωδικοποίηση όπου προστίθεται 
πλεονασμός στη ροή δεδομένων, στη συνέχεια περνά από την τεχνική διαμόρφωσης όπου 
μετατρέπονται σε κυματομορφές και τελικά μεταδίδονται στη συχνότητα με τον αριθμό j. To 
αποτέλεσμα είναι πολλές συχνότητες για το σύστημα κεραιών. 
 

 

3.3 Υποδομές 2G 

Η τεχνολογία δεύτερης γενιάς ή 2G εισήχθη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως η πρώτη γενιά 
τεχνολογιών ψηφιακής επικοινωνίας. Αυτές οι υπηρεσίες μεταγωγής κυκλώματος αναπτύχθηκαν 
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ως αντικατάσταση των 1G αναλογικών κυψελοειδών δίκτυων καθώς θα μπορούσαν να 
προσφέρουν περισσότερα οφέλη για τους συνδρομητές. Συγκεκριμένα, μέσω ψηφιακών 
συστημάτων η φωνή λαμβάνεται μέσω του ακουστικού και περνά από έναν αναλογικό σε ψηφιακό 
μετατροπέα έτσι ώστε αυτό που βγαίνει είναι μια σειρά bit (bitstream). Αυτό σημαίνει ότι ο ήχος 
της φωνής του ηχείου επεξεργάζεται με τρόπο που μιμείται το ανθρώπινο στόμα μέσω τεχνικών 
δειγματοληψίας και φιλτραρίσματος, οι οποίες συγκρινόμενες με το 1G φέρνουν καλύτερη 
ποιότητα φωνής ακόμη και σε χαμηλούς ρυθμούς bit. Αυτό κατέστησε δυνατό να φιλοξενηθούν 
πολλοί περισσότεροι χρήστες κινητής τηλεφωνίας στο ραδιοφάσμα. Επιπλέον, οι τεχνολογίες 
δεύτερης γενιάς εισήγαγαν υπηρεσίες δεδομένων όπως SMS (υπηρεσίες σύντομων μηνυμάτων) 
και MMS (υπηρεσίες μηνυμάτων πολυμέσων). Αυτές οι υπηρεσίες είναι επίσης ψηφιακά 
κρυπτογραφημένες, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο ο επιδιωκόμενος δέκτης μπορεί να λάβει και 
να διαβάσει τα μεταφερόμενα δεδομένα. [9] 
 

3.3.1 Πρότυπα 

Οι τεχνολογίες δεύτερης γενιάς αναπτύχθηκαν κυρίως σε τέσσερα πρότυπα: GSM, D-AMPS, 
cdmaOne και PDC. Αυτά τα πρότυπα βασίστηκαν σε ψηφιακές επικοινωνίες. Οι διαδικασίες που 
εφαρμόστηκαν για την τυποποίηση 2G είχαν ως στόχο να κάνουν την έννοια της παγκόσμιας 
περιαγωγής πιο ρεαλιστική, καθώς στο 1G περιοριζόταν στα εθνικά πρότυπα και δεν μπορούσε 
να προσφέρει τέτοιες υπηρεσίες πέρα από τα εθνικά σύνορα. 
 
GSM (Groupe Speciale Mobile) Global System for Mobile Communications  
Το GSM είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Προτύπων 
Τηλεπικοινωνιών (ETSI) με σκοπό την περιγραφή πρωτοκόλλων δικτύου δεύτερης γενιάς. Το 
1991, το GSM ήταν το πρώτο ψηφιακό κυψελοειδές σύστημα που λειτουργεί εμπoρικά και έχει 
σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες όπως φωνητικό ταχυδρομείο, γραπτά μηνύματα, διεθνή 
περιαγωγή, προπληρωμένες κλήσεις, SMS και πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις χαμηλού 
κόστους που ενισχύουν τη δημοτικότητά του μέχρι σήμερα. Τα πρώτα συστήματα GSM 
χρησιμοποίησαν ένα φάσμα συχνοτήτων 25MHz στη συχνοτική ζώνη των 900MHz. Αυτό το 
φάσμα στη συνέχεια χωρίζεται σε 124 συχνότητες φορέα των 200 KHz η καθεμία. Ένα μόνο 
κανάλι των 200KHz μοιράζεται μεταξύ οκτώ χρηστών, εκχωρώντας ένα μοναδικό χρονικό 
διάστημα σε καθέναν από αυτούς. Το GSM λειτουργεί σε διάφορες ραδιοσυχνότητες, με τις 
περισσότερες από αυτές να λειτουργούν στα 900 MHz ή / και στα 1800 MHz. Η ακτίνα κυψέλης 
στο δίκτυο GSM ποικίλλει ανάλογα με το ύψος της κεραίας, τα κέρδη της κεραίας, τις συνθήκες 
διάδοσης κ.λπ. Αυτοί οι παράγοντες διαμορφώνουν το μέγεθος της κυψέλης από μερικές 
εκατοντάδες μέτρα έως μερικά χιλιόμετρα. Λόγω αυτής της κυψέλης, τα μεγέθη ταξινομούνται σε 
τέσσερα είδη σε δίκτυα GSM με τις μακροκυψέλες να είναι του μεγαλύτερου μεγέθους, τις 
μικροκυψέλες και τις picoκυψέλες και umbrella να είναι οι μικρότερου μεγέθους. [9] 
 
D-AMPS – Digital Advanced Mobile Phone System 
Το D-AMPS, επίσης γνωστό ως Us-TDMA είναι μια ψηφιακή έκδοση της τεχνολογίας AMPS 
πρώτης γενιάς που είναι δημοφιλής στη Βόρεια Αμερική. Είναι επίσης συμβατό με AMPS που 
είναι από τις δημοφιλείς τεχνολογίες 1G για κινητά. 
 
CdmaOne 
Το CdmaOne ή το IS-95 είναι μια τεχνολογία δημοφιλής στην Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
η οποία δημιούργησε έναν σκληρό ανταγωνισμό στην τεχνολογία GSM. Σε αντίθεση με άλλα 
πρότυπα που βασίζονται σε τεχνικές TDMA ή FDMA, το CdmaOne βασίζεται στην τεχνολογία 
πολλαπλής πρόσβασης Code Division (CDMA). 
 
PDC- Personal Digital Communication 
Το PDC είναι ένα πρότυπο που έγινε δημοφιλές στην Ιαπωνία και λειτουργούσε μεταξύ 800 MHz 
και 1500 MHz. 
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3.3.2 Πρόσβαση στο 2G 

Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έπρεπε να ξεπεράσουν τα Συστήματα Δεύτερης 
Γενιάς ήταν η αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου. Ειδικότερα, μια τέτοια αύξηση θα σήμαινε 
την ταυτόχρονη υποστήριξη ενεργών χρηστών εντός της περιοχής που εξυπηρετείται από έναν 
σταθμό βάσης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση τεχνικών TDMA και CDMA που είναι και οι δύο 
τεχνολογίες πολλαπλής πρόσβασης. 
Η μέθοδος πολλαπλής πρόσβασης TDMA ή Time Division Multiple Access είναι μια μέθοδος που 
έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει πολλούς χρήστες ταυτόχρονα διαιρώντας το σήμα σε 
διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται διαιρώντας πρώτα τη συχνότητα και έπειτα 
τεμαχίζοντας κάθε μία από αυτές στο χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο μια συχνότητα μπορεί να 
μοιραστεί μεταξύ διαφορετικών χρηστών, διαδοχικά στη διάσταση του χρόνου. 

Εικόνα 4: Τεχνική πολλαπλής πρόσβασης με διαίρεση χρόνου σε σύστημα 2G  

 
 

Εικόνα 5: Διαίρεση καναλιού στο πεδίο συχνότητας μεταξύ πολλών χρηστών με πρόσβαση TDMA.  
 
Στην τεχνική TDMA, σύμφωνα με την εικόνα 5, η συχνότητα διαιρείται σε χρονοσχισμές και κάθε 
μία από αυτές είναι αφιερωμένη σε έναν συγκεκριμένο χρήστη. Συγκεκριμένα, κάθε κανάλι 
δεδομένων περνά από τη διαδικασία κωδικοποίησης, τα δεδομένα για πολλούς χρήστες 
πολυπλέκονται και μετά μεταδίδονται μέσω του διαμορφωτή. Έτσι κάθε συχνότητα μεταδίδεται 
μέσω του συστήματος κεραίας. 
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Η πολλαπλή πρόσβαση CDMA ή Code Division Multiple Access βασίζεται στην τεχνική 
διασποράς φάσματος (spread spectrum). Δεδομένου ότι είναι κατάλληλο για κρυπτογραφημένες 
μεταδόσεις, έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς. Το CDMA αυξάνει την χωρητικότητα 
του φάσματος επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να καταλαμβάνουν όλα τα κανάλια 
ταυτόχρονα. Οι εκπομπές κατανέμονται σε ολόκληρη τη ζώνη συχνοτήτων και σε κάθε κλήση 
φωνής ή δεδομένων εκχωρείται ένας μοναδικός κωδικός για τη διαφοροποίηση από τις άλλες 
κλήσεις που πραγματοποιούνται στο ίδιο φάσμα. Το CDMA επιτρέπει ένα "soft hand-off", που 
σημαίνει ότι τα τερματικά μπορούν να επικοινωνούν με διάφορους σταθμούς βάσης ταυτόχρονα. 
Σε αντίθεση με τις άλλες δύο τεχνικές, FDMA και TDMA, στο CDMA δεν υπάρχει διαίρεση 
συχνότητας ή χρονοθυρίδες. Υπάρχουν διαφορετικά κανάλια δεδομένων, τα οποία όπως και 
πριν, περνούν τη διαδικασία κωδικοποίησης όπου προστίθεται πλεονασμός στη ροή δεδομένων. 
Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα διαδικασία πολυπλεξίας σε διαφορετικά σήματα από διαφορετικά 
κανάλια. Το σήμα, σε αυτή τη μέθοδο, έχει εξαπλωθεί σε μια πολύ ευρύτερη ζώνη συχνοτήτων 
πριν μεταδοθεί μέσω του αέρα. Σε περίπτωση που υπάρχουν φορείς πολλαπλών συχνοτήτων, 
πολλαπλά συστήματα CDMA ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα και να μεταδίδονται μέσω 
συστήματος κεραίας. Αυτή η τεχνική προτιμάται καθώς είναι φασματικά πιο αποτελεσματική και 
προσφέρει μεγαλύτερη χωρητικότητα (εικόνα 6). [9] 
 

Εικόνα 6: Μέθοδος πολλαπλής πρόσβασης CDMA και σύγκριση μεταξύ FDMA & TDMA.  
 
 
 
 

3.3.3 Αρχιτεκτονική του 2G 

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 2G έχει δύο βασικά στοιχεία: την σταθερή εγκατεστημένη 
υποδομή (δίκτυο) και τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες του δικτύου. Το σταθερό εγκατεστημένο δίκτυο μπορεί και πάλι να υποδιαιρεθεί σε 
τρία υποδίκτυα: δίκτυο ραδιοσημάτων, δίκτυο μεταγωγής τηλεφωνίας και δίκτυο διαχείρισης. Τα 
τρία αυτά υποσυστήματα είναι: 

✓ Base Station Subsystems (BSS); 
✓ Switching and Management Subsystem (SMSS); 
✓ Operation and Management Subsystems (OMSS). 

Σύμφωνα με την Εικόνα 7, το σύστημα 2G μπορεί να χωριστεί σε τρία μέρη. το BSS (Υποσύστημα 
Σταθμού Βάσης), το NSS που είναι το Υποσύστημα Σταθμού Δικτύου και, τέλος, το τμήμα των 
Δημόσιων Δικτύων. 
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Εικόνα 7: Αρχιτεκτονική GSM.  
 

BASE STATION SUBSYSTEM 

Αυτό περιλαμβάνει το Base Station Controller (BSC) και το Base Transceiver Station (BTS). Το 
υποσύστημα σταθμού βάσης είναι υπεύθυνο για το χειρισμό της κυκλοφορίας και της 
σηματοδότησης μεταξύ του κινητού συστήματος (MS, Mobile System) και του υποσυστήματος 
εναλλαγής δικτύου (NSS). Επίσης πραγματοποιεί κατανομή ραδιοφωνικών καναλιών σε κινητά 
τηλέφωνα, τηλεειδοποίηση και μετάδοση και λήψη μέσω του ραδιοφωνικού δικτύου. Πιο 
αναλυτικά: 

✓ Ο σταθμός BTS ή ο πομποδέκτης βάσης περιέχει τον εξοπλισμό που είναι υπεύθυνος 
για τη λήψη και τη μετάδοση ραδιοφωνικών σημάτων, τις κεραίες και τον εξοπλισμό για 
την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση επικοινωνιών. Το BTS ελέγχεται από 
μητρικό BSC. 

✓ Ο ελεγκτής BSC ή Base Station χειρίζεται την κατανομή των ραδιοφωνικών καναλιών, 
λαμβάνει μετρήσεις από τα κινητά τηλέφωνα και ελέγχει τις μεταβιβάσεις από BTS σε 
BTS. Βασική λειτουργία του BSC είναι να λειτουργεί ως συγκεντρωτής όπου πολλές 
διαφορετικές συνδέσεις χαμηλής χωρητικότητας μειώνονται σε μικρότερο αριθμό 
συνδέσεων προς το MSC. Αυτό σημαίνει ότι τα δίκτυα είναι συχνά δομημένα ώστε να 
διανέμονται πολλα BSC σε περιοχές κοντά στα BTS τους, οι οποίες στη συνέχεια 
συνδέονται με μεγάλες κεντρικές τοποθεσίες MSC. 

 

NETWORK STATION SUBSYSTEM 

Το Υποσύστημα Μεταγωγής Δικτύου του GSM είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση λειτουργιών 
αλλαγής κλήσεων και διαχείρισης κινητικότητας για περιαγωγή κινητών τηλεφώνων στο δίκτυο 
σταθμών βάσης. Ανήκει στους παρόχοτυς κινητής τηλεφωνίας, οι οποίοι και το λειτουργούν και 
επιτρέπει στις κινητές συσκευές να επικοινωνούν μεταξύ τους με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο 
(PSTN). Συγκεκριμένα αποτελείται από τις βάσεις δεδομένων HLR, VLR, EIR και AuC και τον 
MSC. [9] 

Το HLR ή το Home Location Register [12] είναι η κεντρική βάση δεδομένων που παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τους συνδρομητές κινητών τηλεφώνων που είναι εξουσιοδοτημένοι να 
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χρησιμοποιούν το δίκτυο GSM. Το πρωταρχικό κλειδί αυτής της βάσης δεδομένων είναι το πεδίο 
που περιέχει το IMSI, το οποίο σημαίνει το International Mobile Subscriber Identity και είναι το 
μοναδικό αναγνωριστικό κάθε κάρτας SIM. Ένα άλλο πεδίο που είναι επίσης ένα πρωτεύον κλειδί 
και είναι απαραίτητο για την αναγνώριση κάθε χρήστη είναι το MSISDN (Mobile Station 
International Subscriber Directory Number) που είναι ο αριθμός τηλεφώνου κάθε χρήστη, που 
χρησιμοποιείται από τα κινητά τηλέφωνα για την πραγματοποίηση και τη λήψη κλήσεων.[10], [11] 

Άλλα δεδομένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων HLR είναι υπηρεσίες GSM που έχει 
ζητήσει ο συνδρομητής ή του έχουν δοθεί, τρέχουσες πληροφορίες τοποθεσίας και υπηρεσίες 
προώθησης κλήσεων. 

Το VLR ή το μητρώο τοποθεσίας επισκεπτών είναι η βάση δεδομένων που παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τους συνδρομητές κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούν υπηρεσίες περιαγωγής. 
Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο VLR λαμβάνονται είτε από το HLR είτε συλλέγονται από το 
MS (Mobile Station). Ορισμένα άλλα πεδία αυτής της βάσης δεδομένων είναι IMSI, δεδομένα 
ελέγχου ταυτότητας, MSISDN, υπηρεσίες GSM και διεύθυνση HLR. Κάθε φορά που ένα MSC 
ανιχνεύει έναν νέο κινητό σταθμό στο GSM, εκτός από τη δημιουργία ενός νέου πεδίου στο VLR, 
ενημερώνει επίσης το HLR. 

Γενικά, υπάρχει ένα κεντρικό HLR ανά Public Land Mobile Network (PLMN) και ένα VLR για κάθε 
MSC. 

Το AuC ή το Authentication Center είναι η βάση δεδομένων στην οποία λαμβάνει χώρα η 
εξουσιοδότηση του χρήστη. Συγκεκριμένα, παρέχει τις λειτουργίες με τις οποίες γίνεται έλεγχος 
ταυτότητας κάθε κάρτας SIM. Εάν ο έλεγχος ταυτότητας είναι επιτυχής, επιτρέπεται στο HLR να 
διαχειρίζεται τις παραπάνω υπηρεσίες, διαφορετικά ο συνδρομητής δεν μπορεί να έχει πρόσβαση 
σε αυτές. 

Το EIR ή το Equipment Identity Register είναι μια βάση δεδομένων της οποίας πρωτεύον κλειδί 
είναι το IMEI (International Mobile Equipment Identity)  που προσδιορίζει τα κινητά τηλέφωνα που 
πρέπει να απαγορευτούν ή να παρακολουθούνται. Αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την 
παρακολούθηση κλεμμένων κινητών τηλεφώνων, ωστόσο δεν λειτουργεί σε όλες τις χώρες. 

Το MSC ή το Mobile Switching Center είναι ο κύριος κόμβος παροχής υπηρεσιών για το GSM και 
είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση όλων των υπηρεσιών φωνής ή μηνυμάτων. Ρυθμίζει επίσης 
όλες τις συνδέσεις από άκρο σε άκρο, χειρίζεται την κινητικότητα και την παράδοση κατά τη 
διάρκεια μιας κλήσης, περιέχει όλους τους κανόνες χρέωσης και πολιτικής και φροντίζει για την 
παρακολούθηση προπληρωμένων λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο. 

 

3.3.4 Περιορισμοί 

Αν και τα συστήματα 2G έφεραν μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο κατασκευής των κινητών 
δικτύων, είχαν κάποιους περιορισμούς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

✓ Χαμηλοί ρυθμοί μετάδοσης. Τα δίκτυα 2G έχουν σχεδιαστεί κυρίως για να προσφέρουν 
φωνητικές υπηρεσίες στους συνδρομητές. Έτσι, οι ρυθμοί που προσφέρονται από αυτά 
τα δίκτυα είναι χαμηλοί. Αν και οι τιμές διαφέρουν μεταξύ των τεχνολογιών, η μέση τιμή 
είναι της τάξης των 10Kb/s. 

✓ Χαμηλή απόδοση για υπηρεσίες μεταγωγής πακέτων. Η ασύρματη πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο με τα δίκτυα 2G δεν υλοποιείται αποτελεσματικά. 

✓ Πολλαπλά πρότυπα. Με ένα πλήθος ανταγωνιστικών προτύπων, ένας χρήστης μπορεί 
να περιαγωγηθεί μόνο σε δίκτυα που υποστηρίζουν το ίδιο πρότυπο, γεγονός που 
περιορίζει τον χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που μπορεί να λαμβάνει. 

 

 

3.3.5 Επεκτάσεις & Βελτιώσεις στα Συστήματα 2G 

Η έλλειψη αποτελεσματικότητας και χωρητικότητας στο Δίκτυο 2G ανάγκασε τους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να βρουν τρόπους για να βελτιώσουν αυτά τα συστήματα 
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κάνοντας αλλαγές στην τότε υπάρχουσα αρχιτεκτονική δικτύου. Το αποτέλεσμα ήταν τα δίκτυα 
2.5G τα οποία διαφοροποιήθηκαν από τους προκατόχους τους καθώς μπορούσαν να 
υποστηρίξουν υπηρεσίες πακέτων δεδομένων εκτός από τις υπηρεσίες δεδομένων μεταγωγής 
κυκλώματος που χρησιμοποιούσαν για την υποστήριξη 2G. Τα συστήματα 2.5G εισήγαγαν 
μερικές νέες αλλαγές στις διεπαφές ως εξέλιξη του ήδη υπάρχοντος προτύπου GSM, το οποίο 
ήταν το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο. Ωστόσο, απαραίτητη για αυτά είναι η βελτίωση του του 
κεντρικού δικτύου. Οι κυριότερες αλλαγές που επέφερε το 2.5G περιγράφονται παρακάτω: 

✓ Υλοποίηση της υπηρεσίας General Packet Radio Service (GPRS) στις προδιαγραφές 
GSM. Το GPRS παρέχει ταχύτερους ρυθμούς δεδομένων συγκεντρώνοντας αρκετές 
χρονοσχισμές σε έναν μόνο φορέα. Το GPRS παίρνει και τις οκτώ χρονοσχισμές του 
GSM (το οποίο είναι σύστημα TDMA) σε ένα εύρος ζώνης 200 KHz δίνοντας ένα 
θεωρητικό ρυθμό δεδομένων 8x14,4 = 115Kbit/s. Στην πράξη, αν και υποστηρίζει έως 
και 56Kbit/s και έως 4 χρονοσχεσμές. Οι περισσότεροι πάροχοι δεν προσφέρουν τόσο 
υψηλούς ρυθμούς δεδομένων, διότι εάν μια χρονοσχισμή χρησιμοποιείται για έναν φορέα 
GPRS, δεν είναι διαθέσιμος για άλλου τύπου κίνηση 

✓ Το Enhanced Data Rates for Global Evolution ή το EDGE είναι η τεχνολογία για το 
Enhanced GPRS ή το EGPRS και αυξάνει τους ρυθμούς δεδομένων GSM και GPRS έως 
και 3 φορές. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές διαμόρφωσης που 
μπορούν να παρέχουν ρυθμούς δεδομένων έως και 384Kbit/s. Πρόκειται για μια 
«εξελιγμένη» διαμόρφωση GPRS σε υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων εντός του ίδιου 
εύρους ζώνης 200 KHz που χρησιμοποιούν τα GSM και GPRS. Προσθέτει επίσης τη 
δυνατότητα διαμόρφωσης 8-PSK για μετάδοση 3 bit ανά κυματομορφή σε σύγκριση με 
μόνο 1 bit ανά κυματομορφή με διαμόρφωση GMSK η οποία χρησιμοποιείται στα GSM 
και GPRS. 

✓ Το High Speed Circuit-Switched Data ή το HSDC παρουσιάστηκε προκειμένου να 
παρέχουν υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων σε σύγκριση με εκείνους που παρέχονται 
από το GSM. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση πολλαπλών χρονοθυρίδων αντί για μία. 
Δεδομένου ότι ένα κανάλι GSM παρέχει ταχύτητες μεταξύ 9,6Kbps και 14,4Kbps, το 
HSDC μπορεί να αποκτήσει έως και 57Kbps χρησιμοποιώντας έως και τέσσερα κανάλια. 
Το πλεονέκτημα της χρήσης αυτής της τεχνικής είναι το γεγονός ότι απαιτεί ελάχιστες 
αλλαγές στην αρχιτεκτονική του δικτύου καθώς χρησιμοποιεί εναλλαγή κυκλώματος, κάτι 
που είναι αναποτελεσματικό από την άποψη χρήσης πόρων. 

 

3.3.6 Δίκτυα GPRS 

 

Δύο βασικά νέα βασικά στοιχεία δικτύου εισάγονται με το GPRS: το SGSN και το GGSN (εικόνα 
8). 

✓ Το SGSN παρακολουθεί την κατάσταση του κινητού σταθμού και παρακολουθεί τις 
κινήσεις του εντός μιας δεδομένης γεωγραφικής περιοχής. Είναι επίσης υπεύθυνη για τη 
δημιουργία και τη διαχείριση των συνδέσεων δεδομένων μεταξύ του χρήστη κινητής 
τηλεφωνίας και του δικτύου προορισμού. 

✓ Το GGSN παρέχει το σημείο σύνδεσης μεταξύ του τομέα GPRS και των εξωτερικών 
δικτύων δεδομένων, όπως το Διαδίκτυο και τα εταιρικά Intranets. Σε κάθε εξωτερικό 
δίκτυο δίνεται ένα μοναδικό όνομα σημείου πρόσβασης (APN, Access Point Name) το 
οποίο χρησιμοποιείται από τον χρήστη κινητής τηλεφωνίας για τη σύνδεση με το 
απαιτούμενο δίκτυο προορισμού. 

Το GSM έχει προσαρμοστεί για να υποστηρίζει το χωρίς σύνδεση GPRS τρόπο λειτουργίας. Ένας 
νέος λειτουργικός κόμβος που ονομάζεται Packet Control Unit (PCU) έχει εισαχθεί για τον έλεγχο 
και τη διαχείριση της κατανομής των ραδιοπόρων GPRS σε χρήστες κινητών. [9] 
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Εικόνα 8: Αρχιτεκτονική του GPRS.  

 

3.4 Υποδομές 3G 

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των συνδρομητών και οι διάφορες τεχνολογικές εξελίξεις που 
υπήρχαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 καθιστούσαν τα συστήματα δεύτερης γενιάς 
ξεπερασμένα. Αυτό οδήγησε την αγορά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας τρίτης γενιάς (3G) που 
επικεντρώθηκε στη βελτίωση των υπηρεσιών φωνής με ορισμένες δυνατότητες για μεταφορά 
δεδομένων. Αυτά τα συστήματα αναπτύχθηκαν με σκοπό να προσφέρουν σύνδεση υψηλής 
ταχύτητας δεδομένων και πολυμέσων σε συνδρομητές. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU) 
έχει ορίσει τα συστήματα 3G ως ικανά να υποστηρίζουν εύρη δεδομένων υψηλής ταχύτητας από 
144 kbps έως πάνω από 2 Mbps. Οι τεχνολογίες που μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις 
απαιτήσεις είναι CDMA, UMTS και η παραλλαγή του GSM, το EDGE. [13] 

Eικόνα 9: Απαιτήσεις ITU IMT-2000 αναφορικά με τους ρυθμούς δεδομένων. [13] 
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Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 9, οι απαιτήσεις της ITU για τα συστήματα 3G αφορά κυρίως 
βελτιώσεις στην προσφερόμενη χωρητικότητα. Πιο συγκεκριμένα: 

Για μεγάλες κυψέλες ή μακροκυψέλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε αστικές περιοχές 
(και προαστιακά), πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσταση από το σταθμό βάσης. Η ακτίνα σε αυτές 
τις περιοχές είναι από ένα έως πέντε μίλια, αλλά στις αγροτικές περιοχές θα μπορούσε να είναι 
μεγαλύτερη. Έτσι, τα συστήματα τρίτης γενιάς πρέπει να είναι ικανά να υποστηρίζουν 
τουλάχιστον 144Kb/s. 

Για τις μικρότερες κυψέλες ή μικροκυψέλες, όπου οι κεραίες συνήθως βρίσκονται κάτω από τις 
στέγες, η ITU δεν επικεντρώθηκε στην υψηλή ταχύτητα του οχήματος αλλά περισσότερο στη 
συνδεσιμότητα των πεζών. Έτσι, τα συστήματα τρίτης γενιάς θα πρέπει να υποστηρίζουν 
τουλάχιστον 384Kb/s. 

Για πιο μικρές κυψέλες ή pico-κυψέλες, οι οποίες είναι σε εσωτερικούς χώρους και ο χρήστης 
βρίσκεται κοντά σε κεραία και κινείται αργά, τα συστήματα τρίτης γενιάς πρέπει να είναι ικανά να 
υποστηρίζουν τουλάχιστον 2Mbps.  

 

 

3.4.1 Πρότυπα του 3G 

Η τρίτη γενιά ψηφιακών τεχνολογιών έκανε το ντεμπούτο της μετά τη δεκαετία του 2000 και 
επικεντρώθηκε στη βελτίωση των υπηρεσιών φωνής, σε υψηλότερα εύρη ζώνης και στην 
υποστήριξη των υπηρεσιών πολυμέσων. Για την παροχή αυτών των δυνατοτήτων, τα συστήματα 
3ης γενιάς αναπτύχθηκαν κυρίως σε δύο τεχνολογίες: UMTS και CDMA 2000. 

✓ Το Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) εξελίχθηκε από τα συστήματα 
GSM, GPRS και EDGE σε σύστημα W-CDMA, εκτός από τις τρεις προϋπάρχουσες 
τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης, προκειμένου να ικανοποιήσει την απαίτηση των 2 Mbps. 
Το UMTS χρησιμοποιεί το W-CDMA ως το πρότυπο που προσφέρει μεγαλύτερη 
φασματική απόδοση και υψηλότερο εύρος ζώνης από το GSM. Χρησιμοποιεί επίσης ένα 
ζεύγος καναλιών 5 MHz, ένα στην περιοχή 1900 MHz για uplink και ένα στην περιοχή 
2100 MHz για downlink. Οι συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων που ορίστηκαν αρχικά από 
το πρότυπο UMTS είναι 1885-2025 MHz για uplink και 2110-2200 MHz για downlink. 

✓ Το CDMA 2000 επίσης γνωστό ως IMT Multi-Carrier (IMT-MC) είναι μια οικογένεια 
προτύπων τεχνολογίας κινητής τηλεφωνίας 3G για την αποστολή φωνής, δεδομένων και 
σηματοδόσίας μεταξύ κινητών τηλεφώνων και κυψελών. Αναπτύσσεται από το 3GPP2 
ως ένα συμβατό με το cdmaOne 2ης γενιάς (IS-95) σετ προτύπων και χρησιμοποιείται 
ειδικά στη Βόρεια Αμερική και τη Νότια Κορέα. Το όνομα CDMA2000 δηλώνει μια 
οικογένεια προτύπων που αντιπροσωπεύουν τα διαδοχικά, εξελικτικά στάδια της 
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Αυτά είναι Voice (CDMA2000 1xRTT, 1X Advanced) και 
Data (CDMA2000 1xEV- DO / Release 0, Revision A, Revision B). [14] 

 

3.4.2 Πρόσβαση 

Το W-CDMA σημαίνει wideband-CDMA και είναι μια τεχνολογία που καθορίστηκε από το 3GPP 
για το τμήμα του δικτύου ραδιοπρόσβασης του UMTS. Αυτό το βασισμένο στα CDMA πρότυπο 
παρέχει υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων σε συστήματα GSM. Συγκεκριμένα, το W-
CDMA είναι μια τεχνική διαμόρφωσης διασποράς φάσματος που χρησιμοποιεί κανάλια 
δεδομένων των οποίων το εύρος ζώνης είναι μεγαλύτερο από αυτά που πρόκειται να μεταδοθούν. 
Κάθε κανάλι δεδομένων περνά από τη διαδικασία κωδικοποίησης όπου κωδικοποιείται κατά 
τρόπο ώστε ένας αποκωδικοποιητής (γνωρίζοντας τον κωδικό) να μπορεί να διαλέξει το 
επιθυμητό σήμα, από άλλα σήματα στην ίδια φασματική ζώνη που απλώς εμφανίζονται ως 
θόρυβος. Το W-CDMA μεταδίδει σε ζεύγος ευρεία ζώνης φασματικών καναλιών 5MHz και 
παρέχει ισορροπία μεταξύ κόστους, χωρητικότητας και απόδοσης. Υποστηρίζει, επίσης, 
συμβατικές υπηρεσίες φωνής, κειμένου και πολυμέσων. 
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Eικόνα 10: Τεχνική διασποράς W-CDMA. [9] 

 

Σύμφωνα με την εικόνα 10, το W-CDMA είναι μια τεχνική διασποράς φάσματος, σύμφωνα με την 
οποία το σήμα του αρχικού χρήστη μετατρέπεται σε μορφή σήματος που απλώνεται σε 
μεγαλύτερο εύρος ζώνης από το απαιτούμενο για το αρχικό σήμα. Οι κωδικοί που 
χρησιμοποιούνται για αυτόν τον μετασχηματισμό ονομάζονται κωδικοί διασποράς. Μέσω αυτής 
της μεθόδου το σήμα του χρήστη περνά από τη διαδικασία μετασχηματισμού όπου 
πολλαπλασιάζεται με bits σε κώδικα διασποράς. Ένας μοναδικός κωδικός διασποράς αντιστοιχεί 
σε κάθε χρήστη. Τα bits στον κώδικα διάδοσης ονομάζονται "chips", ενώ τα bit στο σήμα του 
χρήστη ονομάζονται "σύμβολα". [19] 

 

 

3.4.3 Αρχιτεκτονική του UMTS 

Eικόνα 11: Αρχιτεκτονική του UMTS. [9] 
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Ένα δίκτυο UMTS αποτελείται από τρία μέρη: το ME ή τον κινητό εξοπλισμό, το UTRAN που 
αντιπροσωπεύει το UMTS Terrestrial Radio Access Network και το CN που είναι το Core Network. 

✓ Το UE (Εξοπλισμός χρήστη) ή το ME (Κινητός εξοπλισμός) περιέχει το κινητό τηλέφωνο 
και την κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που ονομάζεται USIM (Universal SIM), η 
οποία περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία για τo συνδρομητή και επιτρέπει την επικυρωμένη 
είσοδό του στο δίκτυο. Το UMTS UE μπορεί να λειτουργήσει σε τρεις τρόπους: λειτουργία 
CS (μεταγωγή κυκλώματος), λειτουργία PS (μεταγωγή πακέτου) και λειτουργία CS / PS. 
Στη λειτουργία CS το UE συνδέεται μόνο στο κεντρικό δίκτυο. Στη λειτουργία PS, το UE 
συνδέεται μόνο με τον τομέα PS (αν και μπορεί να προσφερθούν υπηρεσίες CS όπως το 
VoIP (Voice over Internet Protocol)), ενώ στη λειτουργία CS / PS, το κινητό μπορεί να 
λειτουργεί ταυτόχρονα για να προσφέρει και τις δύο υπηρεσίες CS και PS. [9] 

✓ Τα στοιχεία του δικτύου πρόσβασης Radio Access Network (RAN) είναι: 
o Σταθμοί βάσης (Base Stations ή NodeB) των οποίων οι κύριες λειτουργίες είναι 

έλεγχος ισχύος κλειστού βρόχου, κωδικοποίηση φυσικού καναλιού, διαμόρφωση 
και αποδιαμόρφωση, μεταδόσεις διεπαφής αέρα και λήψη και χειρισμός 
σφαλμάτων. 

o Radio Network Controller (RNC) των οποίων οι κύριες λειτουργίες είναι ο έλεγχος 
και διαχείριση πόρων ραδιοζεύξης, ο έλεγχος ισχύος, η κατανομή καναλιών, ο 
έλεγχος εισαγωγής, η κρυπτογράφηση, η τμηματοποίηση και η 
επανασυναρμολόγηση. 

✓ Η κύρια λειτουργία του Core Network (CN) είναι η μεταγωγή, δρομολόγηση και η 
μεταφορά των δεδομένων των χρηστών. Το CN περιέχει επίσης τις βάσεις δεδομένων 
και τις λειτουργίες διαχείρισης δικτύου. Η βασική αρχιτεκτονική CN για το UMTS βασίζεται 
στο δίκτυο GSM με την επέκταση του GPRS. Όλος ο εξοπλισμός πρέπει να τροποποιηθεί 
για τη λειτουργία και τις υπηρεσίες UMTS. Το CN χωρίζεται στους τομείς CS και PS. Τα 
στοιχεία του βασικού δικτύου είναι: 

o GMSC ή Gateway Mobile Services Switching Center, το οποίο είναι υπεύθυνο 
για τη μεταγωγή κυκλώματος και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων 
εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Συγκεκριμένα κάθε φορά που μια κλήση 
για έναν συνδρομητή κινητής τηλεφωνίας προέρχεται από εξωτερικό δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας ή ο συνδρομητής θέλει να πραγματοποιήσει μια κλήση σε 
κάποιον εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η κλήση δρομολογείται μέσω του 
GMSC. 

o Το VLR ή το Visitor Location Register, το οποίο είναι επίσης ένα στοιχείο 
εναλλαγής κυκλώματος, περιέχει πληροφορίες σχετικά με την περιαγωγή των 
συνδρομητών εντός της περιοχής τοποθεσίας ενός κέντρου μεταγωγής κινητών 
(MSC). Ο πρωταρχικός ρόλος του VLR είναι η ελαχιστοποίηση του αριθμού των 
ερωτημάτων που πρέπει να κάνουν οι MSC στο οικείο μητρώο τοποθεσίας 
(HLR), το οποίο διατηρεί μόνιμα δεδομένα σχετικά με τους συνδρομητές του 
δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 

o To SGSN ή Serving GPRS Support Node, το οποίο αφορά μεταγωγή πακέτου 
και μεσολαβεί στην πρόσβαση σε πόρους δικτύου για λογαριασμό συνδρομητών 
κινητής τηλεφωνίας και εφαρμόζει την πολιτική προγραμματισμού πακέτων 
μεταξύ διαφορετικών κλάσεων QoS. Είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό του 
περιβάλλοντος του πρωτοκόλλου πακέτων δεδομένων (PDP) με το GGSN 
(κόμβος υποστήριξης πύλης GPRS) κατά την ενεργοποίηση. 

o Το GGSN ή Gateway GPRS Support Node, το οποίο επίσης αφορά μεταγωγή 
πακέτου, είναι υπεύθυνο για τη συνεργασία μεταξύ του δικτύου GPRS και των 
εξωτερικών δικτύων. Από την οπτική των εξωτερικών δικτύων, το GGSN είναι 
ένας δρομολογητής σε ένα υπο-δίκτυο, επειδή Το GGSN «κρύβει» την υποδομή 
GPRS από το εξωτερικό δίκτυο. Όταν το GGSN λαμβάνει δεδομένα που 
απευθύνονται σε συγκεκριμένο χρήστη, ελέγχει εάν ο χρήστης είναι ενεργός. Εάν 
είναι, το GGSN προωθεί τα δεδομένα στο SGSN που εξυπηρετεί τον κινητό 
χρήστη, αλλά εάν ο χρήστης κινητής τηλεφωνίας είναι ανενεργός, τα δεδομένα 
απορρίπτονται. Από την άλλη πλευρά, τα πακέτα που προέρχονται από κινητό 
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δρομολογούνται στο σωστό δίκτυο από το GGSN. Για να γίνουν όλα αυτά, το 
GGSN διατηρεί ένα αρχείο ενεργών χρηστών κινητής τηλεφωνίας, ενώ το SGSN 
στους χρήστες κινητής τηλεφωνίας είναι συνδεδεμένο. Εκχωρεί διευθύνσεις IP 
σε χρήστες κινητών συσκευών και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, το 
GGSN είναι υπεύθυνο για τη χρέωση. 

o Στοιχεία δικτύου όπως τα EIR, HLR, VLR και AUC είναι κοινόχρηστα και στους 
δύο τομείς. Ο ασύγχρονος τρόπος μεταφοράς (ATM) ορίζεται για τη μετάδοση 
στο δίκτυο κορμού του UMTS. [19] 

Οι κυψέλες UMTS συνεχίζουν να διατηρούν τους πομποδέκτες GSM, GPRS και EDGE 
προκειμένου να εξυπηρετούν τους χρήστες που δεν έχουν αναβαθμίσει τις συσκευές τους 
σύμφωνα με τα πρότυπα W-CDMA. Εκτός από αυτό, το UMTS συνεχίζει να χρησιμοποιεί, με 
μερικές αλλαγές, ωστόσο, την υποδομή των GSM και GPRS. Αυτό γίνεται συμπεριλαμβάνοντας 
MSC ή Mobile Switching Centers, GPRS routers (SGSNs) και GGSNs.[9] 

 

 

3.4.4 Περιορισμοί 

Καθώς η τεχνολογία τρίτης γενιάς ήταν η πρώτη που εισήγαγε υπηρεσίες δεδομένων υψηλής 
ταχύτητας μαζί με καλή ποιότητα υπηρεσιών φωνής, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι 
σημαντικοί περιορισμοί στα δίκτυα 3G. Αυτοί οι περιορισμοί σχετίζονται με την κάλυψη, την 
ασφάλεια και την πολυπλοκότητα του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα: 

✓ Με το WCDMA 3G, καθώς η ταχύτητα δεδομένων αυξάνει, η περιοχή κάλυψης της 
κυψέλης γίνεται όλο και μικρότερη. 

✓ Υπήρξε κάποια βελτίωση με την εισαγωγή του HSPDA, αλλά είναι αδύνατη η διασύνδεση 
των ασύρματων ζεύξεων με την κυψελωτή τεχολογία. 

✓ Χρησιμοποιώντας κυψελες WCDMA, αύξηση του ρυθμού δεδομένων, απαιτεί μικρότερη 
ταχύτητα κίνησης του τερματικού χρήστη. 

✓ Τα ασύρματα συστήματα καταναλώνουν μεγάλη ισχύ και συνεπώς έχουν περιορισμένη 
διάρκεια ζωής της μπαταρίας στον εξοπλισμό του χρήστη. 

✓ Τα ασύρματα συστήματα είναι πιο περίπλοκα λόγω της ανάγκης για υποστήριξη της 
κινητικότητας και για αποτελεσματική χρήση του καναλιού. Προσθέτοντας περισσότερη 
πολυπλοκότητα στα συστήματα, ενδέχεται να δημιουργηθούν ευπάθειες ασφάλειας.[19] 

 

 

3.4.5 Επεκτάσεις & βελτιώσεις στα συστήματα 3G 

Με τη σύγκλιση του Διαδικτύου και των Ασύρματων Επικοινωνιών, οι υπηρεσίες δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας βρέθηκαν σε τεράστια ανάπτυξη. Ωστόσο, ακόμη και τα Συστήματα 3G απέτυχαν να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των χρηστών, καθώς υπήρχαν περιορισμοί κυρίως στην 
ταχύτητα πρόσβασης. Αυτό οδήγησε τη βιομηχανία να βρει τρόπους για να αναβαθμίσει τα ήδη 
υπάρχοντα πρότυπα διεπαφής αέρα και να τα αντικαταστήσει με βελτιωμένες και υψηλότερες 
εκδόσεις. Αυτό έγινε με την ανάπτυξη των ενημερωμένων εκδόσεων των W-CDMA και CDMA 
2000, HSPA και 1xEV-DO. [9] 

Το HSPA ή High Speed Packet Access, η οποία είναι η εξελιγμένη έκδοση του W-CDMA, είναι η 
γνωστή και ως τεχνολογία 3.5G. Το HSPA αποτελείται από δύο μεμονωμένα πρότυπα, το HSDPA 
και το HSUPA που αντιστοιχούν σε High Speed Downlink και Uplink Packet Access αντίστοιχα. 
Πιο αναλυτικά: 

✓ Το HSDPA ή High Speed Downlink Packet Access, παρέχει ταχύτητες έως και 14Mbit/s 
με σημαντικά μειωμένη καθυστέρηση. Παρέχει επίσης τριπλάσια χωρητικότητα από αυτή 
της τεχνολογίας 3G UMTS που ορίζεται στην έκδοση 99 του προτύπου 3GPP UMTS. Το 
HSDPA είναι βελτιώση στο W-CDMA χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές για 
διαμόρφωση και κωδικοποίηση. Δημιουργεί ένα νέο κανάλι στο W-CDMA που ονομάζεται 
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HS-DSCH ή κοινόχρηστο κανάλι υψηλής ταχύτητας downlink. Αυτό το κανάλι αποδίδει 
διαφορετικά από τα άλλα κανάλια και επιτρέπει ταχύτερες ταχύτητες κατερχόμενης 
ζεύξης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το κανάλι χρησιμοποιείται μόνο για downlink. 
Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποστέλλονται από την πηγή στο τηλέφωνο. Δεν είναι 
δυνατή η αποστολή δεδομένων από το τηλέφωνο σε μια πηγή χρησιμοποιώντας HSDPA. 
Το κανάλι μοιράζεται μεταξύ όλων των χρηστών που επιτρέπει στα ραδιοσήματα να 
χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά για τις ταχύτερες λήψεις. Με λίγα λόγια, το HSDPA 
προσφέρει υψηλότερη χωρητικότητα, υψηλότερα ποσοστά δεδομένων, συντομότερο 
χρόνο απόκρισης, καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας και κοινή χρήση καναλιών. 

✓ Το HSUPA ή High Speed Uplink Packet Access αυξάνει την ανερχόμενη ζεύξη από 
2Mbit/s σε 5,76Mbit/s. Αυξάνει επίσης την χωρητικότητα και μειώνει την καθυστέρηση 
μεταφοράς. Η ανερχόμενη σύνδεση διαθέτει αρκετές βελτιώσεις παρόμοιες με εκείνες του 
HSDPA, όπως μετάδοση πολλαπλών κωδικών, μικρό Trasmission Time Interval (TTI), 
γρήγορο χρονοπρογραμματισμό και γρήγορο Hybrid Automatic Repeat Request 
(HARQ). Προστέθηκαν βελτιώσεις για την επίτευξη του HSUPA σύμφωνα με το 
Enhanced Dedicated Channel ή το E-DCH. [20] 

Όσον αφορά την εξελιγμένη έκδοση cdma2000, το 1x EV-DO μπορεί να παρέχει στους πελάτες 
υψηλά ποσοστά δεδομένων 2,4Mbit/s. Συγκεκριμένα, το 1x EV σημαίνει 1x Evolution 
χρησιμοποιώντας φορέα 1x ή 1,25Mhz, ενώ το DO σημαίνει “Data Only”. Παρουσιάστηκαν δύο 
εκδόσεις, 1x EV-DO Rev A και 1x EV-DO Rev 0. Πιο λεπτομερώς: 

✓ Το 1x EV-DO Rev A προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα και πλεονεκτήματα σε 
σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις της τεχνολογίας CDMA. Συγκεκριμένα, παρέχει: 

o Βελτιωμένες ταχύτητες ευρείας ζώνης που είναι τρεις έως τέσσερις φορές 
μεγαλύτερες από το W-CDMA 

o Υψηλότερη φασματική απόδοση που επιτρέπει την υποστήριξη περισσότερων 
χρηστών ανά τομέα κυψέλης 

o Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών, καθώς επιτρέπει στους ασύρματους παρόχους 
να προσφέρουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε χρήστες βάσει κριτηρίων 
απόδοσης 

o Μειωμένη καθυστέρηση σε μέσο όρο μεταξύ 150ms και 256m  
o Προηγμένες υπηρεσίες. Οι βελτιωμένες δυνατότητες εύρους ζώνης της EV-DO 

Rev A επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται μεγάλα αρχεία δεδομένων πιο 
γρήγορα και αποτελεσματικά, γεγονός που επιτρέπει στους ασύρματους φορείς 
να παρέχουν πιο προηγμένες υπηρεσίες στο μέλλον. Τέτοιες υπηρεσίες 
περιλαμβάνουν VoIP, βίντεο τηλεφωνία, ροή πολυμέσων, βελτιωμένες 
δυνατότητες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και πλεονασμού και πολλά 
άλλα. EV-DO αναθ. Μια τεχνολογία οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης 
εταιρικών εφαρμογών μεταξύ ασύρματων επιχειρηματικών χρηστών. Το 
αυξημένο εύρος ζώνης και η μεγάλη χωρητικότητα καθιστά τη χρήση εταιρικών 
εφαρμογών, όπως ο προγραμματισμός εταιρικών πόρων ή η διαχείριση σχέσεων 
πελατών, πιο εφικτή μέσω ασύρματων συσκευών. Επιπλέον, αυτή η 
σκοπιμότητα επιτρέπει στους ασύρματους φορείς να προσφέρουν προηγμένες 
υπηρεσίες πέρα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τη φωνή. [21] 

✓ Το 1x EV-DO Rev 0 υποστηρίζει ταχύτητες δεδομένων ευρυζωνικής κατερχόμενης 
ζεύξης υψηλής ταχύτητας έως 2,4Mbps σε ένα ραδιοφωνικό κανάλι 1,25 MHz. Παρέχει 
επίσης: 

o Ευρυζωνικά δεδομένα: υποστηρίζει μέγιστο ρυθμό δεδομένων έως 2,4 Mbps 
στον κατερχόμενο σύνδεσμο και 153 kbps στον ανερχόμενο σύνδεσμο μέσα σε 
ένα μόνο κανάλι FDD 1,25 MHz 

o Φασματική απόδοση 0,630bit/sec/MHz στο κατερχόμενο και 0,80bit/s/MHz 
ανερχόμενο σε κανάλι FDD 5 MHz 

o Μέση καθυστέρηση: 110 msec απο κόμβο σε κόμβο 
o Εμπειρία χρήστη καθώς προσφέρει μια αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας και 

ρυθμούς δεδομένων συγκρίσιμους με τα δίκτυα DSL 
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o Συνδεσιμότητα ΙΡ: καθώς αξιοποιεί την υπάρχουσα σουίτα πρωτοκόλλων 
Διαδικτύου και υποστηρίζει τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και υπηρεσίες που 
βασίζονται σε IP 

o Εφαρμογές: καθώς υποστηρίζει εφαρμογές ευρυζωνικών δεδομένων, όπως 
ευρυζωνικό Διαδίκτυο, πρόσβαση VPN κ.λπ. [21] 

 

 

3.5 Ανασκόπηση Κεφαλαίου 3 

Το κεφάλαιο 3 περιείχε την περιγραφή των δικτύων 0G έως και 3G. Παρουσιάστηκαν οι 
τεχνολογίες, οι καινοτομίες που οδήγησαν στην εξέλιξή τους και τη μετάβαση από τη μια γενιά 
στην επόμενη. Αναφέρονται επίσης τα κενά που καλύπτουν, καθώς και τυχόν ελλείψεις που 
άφησαν στις επόμενες τεχνολογίες για να αντιμετωπιστούν. Τα παραπάνω παρουσιάζονται, 
αναφέροντας πρώτα τα τεχνολογικά πρότυπα που περιλαμβάνει κάθε γενιά, έπειτα τις μεθόδους 
πρόσβασης σε αυτά, ακολούθως η αρχιτεκτονική του δικτύου. Τέλος, έγινε αναφορά των 
περιορισμών κάθε τεχνολογίας, οι προσπάθειες για βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, 
με τρόπο ώστε να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο μεταβαίνουμε από μια τεχνολογία στην 
επόμενη και πως βελτιώνεται συνολικά η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Δίκτυα 4G και μετάβαση στο 5G 

 

4.1 Εισαγωγή 

Τα δίκτυα 4G ή τέταρτης γενιάς βασίζονται σε τεχνολογία IP και μεταγωγή πακέτου, ως μια εξέλιξη 
των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 3G. Ένα σύστημα 4G εκτός από τη φωνή, τα δεδομένα και 
τις άλλες υπηρεσίες που υποστηρίζουν τα συστήματα 3G, παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο για κινητά. 

 

4.1.1 Πρότυπα 

 

Όπως στο 3G, έτσι και το 4G δεν υπάρχει ένα μοναδικό πρότυπο. Αντ 'αυτού, διαφορετικοί 
πάροχοι κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις 4G. Οι τεχνολογίες που θεωρούνται πρότυπα 4G περιλαμβάνουν το Long Term 
Evolution, το Ultra Mobile Broadband και το πρότυπο IEEE 802.16.  Πιο συγκεκριμένα: 

Το LTE ή το Long Term Evolution θεωρείται τεχνολογία 4G ή 4ης γενιάς. Έχει τη δυνατότητα να 
προσφέρει σημαντικά γρηγορότερες ευρυζωνικές υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που ήταν 
δυνατές με παλαιότερες τεχνολογίες δικτύου 3G ή 2G. Το LTE περιγράφεται σε ένα σύνολο 
ανοιχτών προδιαγραφών που δημοσιεύθηκαν από το 3GPP (3rd Generation Partnership Project). 
Ανήκει στην οικογένεια κινητών τεχνολογιών GSM και μπορεί να προσφέρει ρυθμούς δεδομένων 
μεγαλύτερες από 100Mb/s. 

Το LTE μπορεί να προσφέρει μια σειρά από βασικές δυνατότητες μεταξύ των οποίων οι πιο 
σημαντικές είναι: 

✓ Διαλειτουργικότητα: Καθώς το LTE έχει αναπτυχθεί από το 3GPP, τον φορέα ο οποίος 
είναι επίσης υπεύθυνος για τα 2G και 3G UMTS, μια συσκευή με δυνατότητα LTE θα 
πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει κάλυψη δικτύου παλαιότερης γενιάς όταν δεν υπάρχει 
διαθέσιμη υπηρεσία LTE. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει την καθολική συμβατότητα και 
την περιαγωγή προς όφελος των χρηστών. 

✓ Καθολική χρήση ΙΡ: Καθώς το LTE είναι ένα περιβάλλον που βασίζεται σε όλα τα IP, 
μπορεί να υποστηρίξει μια ποικιλία υπηρεσιών IP και Internet. Επομένως, υπηρεσίες 
όπως το VoIP (Voice over IP) λειτουργούν χρησιμοποιώντας τις ίδιες τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλα δίκτυα που βασίζονται σε IΡ. 

✓ Μεγάλος ρυθμός μετάδοσης: Μια κυψέλη LTE μπορεί να παρέχει συνδέσεις δεδομένων 
με ρυθμούς από 100Mb/s, η οποία ήταν 50 φορές ταχύτερη από τη μέση σταθερή 
ευρυζωνική υπηρεσία στο σπίτι. 

✓ Υψηλή χωρητικότητα: Η χωρητικότητα του δικτύου LTE μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 
για την παροχή μικρού αριθμού χρηστών με πολύ γρήγορες συνδέσεις δεδομένων είτε 
με συνδέσεις μέσης ταχύτητας σε πολλούς χρήστες. 

Το IEEE 802.16 ή το WiMAX είναι μια τεχνολογία σχεδιασμένη να παρέχει ρυθμούς δεδομένων 
30-40Mbit/s. Είναι επίσης ικανό να προσφέρει γρήγορες υπηρεσίες δεδομένων, αλλά 
αντιμετωπίζει ορισμένα μειονεκτήματα καθώς προσφέρει κακές υπηρεσίες φωνής, περιορισμένη 
δυνατότητα περιαγωγής και μπορεί να υποστηριχθεί από ένα περιορισμένο σύνολο υπηρεσιών. 

Το Ultra-Mobile Broadband ή το UMB είναι η εξέλιξη του συστήματος κινητής τηλεφωνίας 
cdma2000 που λειτουργεί υπό το 3GPP2. Το κυψελοειδές σύστημα UMB υπόσχεται να παρέχει 
πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων και ανταγωνίζεται τα άλλα κινητά ευρυζωνικά 
συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των WiMAX και Wi-Fi. Ωστόσο, δεν αναπτύχθηκε λόγω 
έλλειψης ενδιαφέροντος.[9] 
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4.1.2 Πρόσβαση στο LTE 

 

Η διεπαφή LTE χρησιμοποιεί δύο κύριες τεχνολογίες: την OFDMA για την κατερχόμενη ζεύξη και 
την SC-FDMA για την ανερχόμενη, οι οποίες βασίζονται σε παράλληλη μετάδοση. Τα 
παραδοσιακά συστήματα FDMA χρησιμοποιούν πολλαπλά ασύρματα κανάλια και εκχωρούν 
διαφορετικούς χρήστες στο καθένα. Τα κανάλια που χρησιμοποιούνται απέχουν φασματικά ώστε 
να διασφαλίζουν ότι το καθένα προκαλεί όσο το δυνατόν λιγότερες παρεμβολές στα γειτονικά. Τα 
ορθογώνια συστήματα FDMA προσαρμόζουν αυτήν την ιδέα, ορίζοντας πολύ κοντινά 
υποφέροντα, καθένα από τα οποία βρίσκεται στο «μηδενικό» σημείο, όπου ο γείτονάς του δεν 
προκαλεί παρεμβολές. Λόγω του ότι τα φέροντα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση το ένα από το 
άλλο, υλοποιούνται κανάλια υψηλής χωρητικότητας τα οποία επιτρέπουν στο OFDMA να επιτύχει 
υψηλούς ρυθμούς δεδομένων.[22] 

Eικόνα 12: Πολυπλεξία FDM συγκρικά με OFDM. [43] 

 

 

Σύμφωνα με την τεχνική OFDMA, τα ασύρματα κανάλια δημιουργούνται συνδέοντας πολλαπλά 
υποφέροντα που επιτρέπουν την παράλληλη αποστολή δεδομένων. Αυτή η μέθοδος παρέχει 
δεδομένα υψηλής χωρητικότητας σε μερικούς χρήστες υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πολλούς από 
αυτούς. Συγκεκριμένα, κάθε κανάλι χωρίζεται σε ένα σύνολο μεμονωμένων υποφορέων. Τα 
σειριακά δεδομένα εισόδου διαχωρίζονται σε παράλληλες ροές εξόδου πριν από τη μετάδοση. 
Κάθε ροή έχει αντιστοιχιστεί για να μεταδοθεί σε διαφορετικό φέρον.  

Τα κανάλια ανερχόμενης ζεύξης LTE χρησιμοποιούν μια παραλλαγή του OFDMA γνωστή ως SC-
FDMA. Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιεί τους ίδια ορθογώνια φέροντα και τους μετασχηματισμούς 
Fourier σε σχέση με το OFDMA, αλλά κωδικοποιεί δεδομένα στα φέροντα χρησιμοποιώντας μια 
διαφορετική τεχνική. Η ανερχόμενη ζεύξη με βάση το SC-FDMA προσφέρει περίπου το 50% της 
χωρητικότητας που είναι διαθέσιμη στην κατερχόμενη ζεύξη. Ένα κανάλι LTE εύρους 20 MHz 
μπορεί να μεταφέρει περίπου 50 Mbit/s κίνησης χρηστών. [23] 
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4.1.3 Αρχιτεκτονική LTE 

Eικόνα 13: Αρχιτεκτονική LTE. [44] 
 
 
Η υποδομή δικτύου LTE αποτελείται από τρία μέρη: το E-UTRAN (Εvolved UMTS Terrestrial 
Radio Access Network), το EPC (Evolved Packet Core) και το τμήμα των Υπηρεσιών. 
Συγκεκριμένα: 
1. Το E-UTRAN είναι η διεπαφή του δικτύου 4G και είναι η αντικατάσταση των τεχνολογιών UMTS 
και HSPA που καθορίστηκαν σε δίκτυα 3GPP. Αποτελείται από το UE (User Equipment) 
εξοπλισμό χρήστη που είναι οι συσκευές μέσω των οποίων ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο 
δίκτυο και τα EnodeB που είναι οι εξελιγμένες εκδόσεις των NodeB. 
2. Το EPC είναι υπεύθυνο για την παροχή συνεχούς λειτουργίας σύνδεσης, υποστήριξης, 
παράδοσης και μεταφοράς των φωνητικών πακέτων. 
3. Το τμήμα Υπηρεσιών που είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου στους 
συνδρομητές. [9] 
 
 
Λειτουργικότητα ENodeB 
Το E-NodeB είναι η τεχνολογική εξέλιξη του NodeΒ στο 3G. Ο συνδυασμός αυτών των δύο 
μειώνει τη την καθυστέρηση καθώς η σηματοδοασία μεταξύ του eNodeB και του RAN (Radio 
Access Network) έχει πλέον εξαλειφθεί. 
Το ENodeB περιέχει τους ραδιοπομπούς και τους δέκτες που κάνουν τη διαμόρφωση και την 
αποδιαμόρφωση των ραδιοσημάτων, κάνει την κωδικοποίηση προληπτικής διόρθωσης 
σφαλμάτων (FEC, Forward Error Correction) και όλες τις άλλες διεργασίες που απαιτούνται κατά 
τη δημιουργία και τη λήψη του ραδιοσήματος. 
Υποστηρίζει τη λειτουργία του Radio Network Controller. Συγκεκριμένα διαχειρίζεται τους πόρους 
ασύρματης μετάδοσης έτσι ώστε να καθορίζει ποια ραδιοσήματα πρέπει να εκχωρηθούν και με 
ποια διαμόρφωση προκειμένου να υποστηρίξει την επιθυμητή υπηρεσία. Χρονοπρογραμματίζει 
τα σήματα, παρέχοντας πρόσβαση στον εξοπλισμό χρήστη και καθορίζει πότε θα μεταδίδονται 
συγκεκριμένα πακέτα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας, 
μέσω της δυναμικής κατανομής των ραδιοφωνικών καναλιών τόσο στην κατερχόμενη όσο και 
στην ανερχόμενη ζεύξη. 
Υποστηρίζει τη λειτουργία του δρομολογητή, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων χρήστη 
στην πύλη χρήστη S-GW και της σηματοδοσίας στο MME (Mobility Management Entity), π.χ. για 
την ενημέρωση τοποθεσίας, κ.λπ. 
Υποστηρίζει την απευθείας σηματοδοσία σε ένα άλλο eNodeB για την προετοιμασία της 
λειτουργίας handover. Κατά τη διάρκεια του handover τα δεδομένα θα αγκυρωθούν στο S-GW 
έτσι ώστε να δρομολογούνται πρώτα σε ένα eNodeB και μετά σε άλλο, αλλά και τα δύο eNodeBs 
να εξυπηρετούνται από το ίδιο S-GW .[24] 
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Επίσης το eNodeB συμπιέζει και κρυπτογραφεί την επικεφαλίδα των δεδομένων μέσω της 
διεπαφής της ασύρματης ζεύξης στον εξοπλισμό χρήστη προκειμένου να παρέχει ασφάλεια και 
καλύτερη απόδοση λειτουργίας συμπιέζοντας τις μεγάλες επικεφαλίδες IP. 
 
Λειτουργικότητα της πύλης PDN Gateway (PDN-GW)  
Η πύλη αυτή παρέχει πρόσβαση στο PDN, π.χ. το Διαδίκτυο. Ζητά από το Home Subscriber 
Server (HSS) να βρει πού βρίσκεται πραγματικά ο χρήστης σε μια συγκεκριμένη στιγμή, γιατί σε 
περίπτωση περιαγωγής σε διαφορετικό δίκτυο, το PDN-GW θα χρειαστεί να προωθήσει τα 
πακέτο κάπου αλλού. Επίσης, είναι υπεύθυνο για την κατανομή IP στο UE. 
Είναι υπεύθυνο για το φιλτράρισμα πακέτων ανά χρήστη με τη χρήση "deep packet inspection". 
Αυτό γίνεται εξετάζοντας τα επίπεδα πάνω από το IP, π.χ. τις θύρες UDP, τις διευθύνσεις θύρας 
TCP, καθώς και τα ανώτερα επίπεδα για να διασφαλιστεί ότι το UE χρησιμοποιεί εξουσιοδοτημένα 
κανάλια για σύνδεση σε εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες. To PDN-GW συνδέεται στο Policy and 
Charging Rules Funtion (PCRF) όπου λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της 
υπηρεσίας αλλά και γενικές υπηρεσίες που έχουν εγκριθεί για αυτόν τον χρήστη. Αυτές οι 
πληροφορίες χρησιμοποιούνται μαζί με το φιλτράρισμα πακέτων και την επιθεώρηση πακέτων 
σε βάθος, έτσι ώστε το P-GW να είναι σε θέση να επιβάλει ουσιαστικά αυτούς τους κανόνες και 
να συλλέγει τα δεδομένα που απαιτούνται για τη χρέωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. To 
PDN-GW είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία των πακέτων του επιπέδου μεταφοράς 
χρησιμοποιώντας τα διαφοροποιημένα σημεία κώδικα των υπηρεσιών για πακέτα IP στην 
κατερχόμενη ζεύξη. Σε αυτήν την περίπτωση, η κατερχόμενη ζεύξη προέρχεται από το εξωτερικό 
δίκτυο. Επίσης, μερικά από τα πακέτα αυτής της ζεύξης είναι S-GW προέρχεται από το UMTS ή 
το EPC. [24] 
 
Λειτουργικότητα Mobility Management Entity (MME) 
Είναι υπεύθυνο για τη σηματοδοσία και τον έλεγχο. Ένας από τους στόχους του ΜΜΕ ήταν να 
βελτιώσει την επεκτασιμότητα του συστήματος διαχωρίζοντας τον έλεγχο από το επίπεδο 
μεταφοράς. Το ΜΜΕ μπορεί να εξυπηρετήσει έναν αριθμό S-GW και P-GWs και ασχολείται με τη 
σηματοδοσία από το UE απευθείας σε MME (ανεξάρτητη σηματοδοσία) που χρησιμοποιείται στο 
RAN. Ονομάζεται Upper Layer 3 ή Non-Access Stratum σηματοδοσία, επειδή δεν εξαρτάται από 
την τεχνολογία ραδιοεκπομπής που χρησιμοποιείται στο δίκτυο πρόσβασης. Το ΜΜΕ 
παρακολουθεί την ακριβή θέση του UE σε κάθε χρονική στιγμή, ώστε να γνωρίζει πώς να 
κατευθύνει εισερχόμενες κλήσεις ή δεδομένα. Είναι υπεύθυνο για την αφύπνιση των UE που 
βρίσκονται σε αδράνεια όταν πρόκειται να δεχθούν  εισερχόμενες κλήσεις, καθώς επίσης και για 
την ταυτοποίηση των UE. Επίσης, ελέγχει τη σηματοδοσία S-GW για τη πραγματοποίηση των 
κλήσεων. 
 
Λειτουργικότητα Serving Gateway (S-GW) 
Το S-GW κάνει το φιλτράρισμα πακέτων για δεδομένα χρήστη. Μαρκάρει τα πακέτα που αφορούν 
την ανερχόμενη ή κατερχόμενη ζεύξη εισάγοντας το σωστό κωδικό διαφοροποιημένης 
υπηρεσίας, έτσι ώστε αυτά τα πακέτα να μπορούν να λάβουν την κατάλληλη επεξεργασία και 
προτεραιότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί μια δεδομένη ποιότητα της υπηρεσίας. Τέλος, 
αναλαμβάνει την μεταφορά των κλήσεων από το ένα eNodeB σε ένα άλλο, ενώ ο συνδρομητής 
βρίσκεται εν κινήσει. 
 
Policy and Charging Rules Functions (PCRF) 
To PCRF αναλαμβάνει να υπολογίσει τις χρεώσεις των υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, παρέχει τον 
έλεγχο της πολιτικής και των αποφάσεων. Υποστηρίζει επίσης την ανίχνευση της ροής των 
δεδομένων υπηρεσίας και διαχειρίζεται τις πολιτικές για τη διαχείριση και τον έλεγχο της 
ποιότητας της υπηρεσίας. 
 
Home Subscriber Server functionality (HSS) 
Το HSS είναι ένας διακομιστής ελέγχου ταυτότητας που αποθηκεύει τις παραμέτρους ελέγχου 
ταυτότητας που εφαρμόζονται για τους χρήστες. Περιέχει τα προφίλ χρηστών που περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τους τύπους μέσων που επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν και τις 
υπηρεσίες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τους χρήστες. 
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Equipment Identity Register functionality (EIR) 
Πρόκειται για μια βάση δεδομένων που περιέχει το IMEI ή τις συσκευές που είναι σε blacklist. 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να αποτρέπουν τη χρήση κλεμμένων συσκευών στο 
δίκτυό τους. [24] 
 

4.1.4 Περιορισμοί του 4G 

 
Όπως και οι προηγούμενες γενιές δικτύων κινητής τηλεφωνίας, έτσι και τα δίκτυα 4ης γενιάς 
έχουνε κάποιους περιορισμούς. Αν και η τέταρτη γενιά τεχνολογιών είναι σαφώς ανώτερη από τις 
προηγούμενες τεχνολογίες, υπάρχουν ακόμη περιορισμοί που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά 
σχετίζονται κυρίως με την απόδοση του ασύρματου δικτύου και την ποιότητα των υπηρεσιών. Για 
να είμαστε πιο συγκεκριμένοι αυτοί οι περιορισμοί είναι: 

✓ Κινητός σταθμός: Για μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και ασύρματων δικτύων σε 
συστήματα 4G, οι συσκευές των χρηστών είναι αναγκαίο να προσαρμόζονται και να 
λειτουργούν σε διαφορετικά ασύρματα δίκτυα. Η πιο υποσχόμενη προσέγγιση είναι αυτή 
του ραδιολογισμικού. Αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί με την υλοποίηση software radio, 
αλλά αυτό δεν είναι εφικτό για όλους τους τύπους ασύρματων δικτύων. 

✓ Ασύρματο δίκτυο: Με την υποστήριξη τερματικών χρήστη 4G, είναι εφικτό να επιλεγεί 
οποιοδήποτε διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο για οποιαδήποτε συγκεκριμένη επικοινωνία. Η 
σωστή επιλογή δικτύου μπορεί να διασφαλίσει το QoS που απαιτείται από κάθε συνεδρία. 
Ωστόσο, είναι πολύπλοκο να επιλεγεί το κατάλληλο δίκτυο για κάθε συνεδρία 
επικοινωνίας, καθώς η διαθεσιμότητα του δικτύου αλλάζει από στιγμή σε στιγμή. 

✓ Ποιότητα υπηρεσίας: Η υποστήριξη της ποιότητας υπηρεσίας (QoS) σε δίκτυα 4G είναι 
μια μεγάλη πρόκληση λόγω των διαφορετικών ρυθμών δεδομένων, των χαρακτηριστικών 
καναλιού, της κατανομής εύρους ζώνης, των επιπέδων ανοχής σφαλμάτων και της 
υποστήριξης handover μεταξύ ετερογενών ασύρματων δικτύων. Η υποστήριξη QoS 
μπορεί να συμβεί σε επίπεδο πακέτου, συναλλαγής, κυκλώματος, χρήστη και δικτύου. [9] 

 

4.1.5 Επεκτάσεις & βελτιώσεις στα συστήματα 4G 

 
LTE Advanced 
Το LTE Advanced είναι η απάντηση του 3GPP στο IMT-Advanced και περιγράφηκε για πρώτη 
φορά στην 3GPP Release 10 [16]. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της τεχνολογίας, η οποία 
αναφέρεται και ως 4G+, είναι το Carrier Aggregation, οι βελτιωμένες δυνατότητες MIMO και η 
χρήση LTE επανεκπομπών. Στο LTE είχε αρχικά εκχωρηθεί η ζώνη των 2600 MHz, αλλά 
επιπλέον ζώνες συχνοτήτων ορίστηκαν αμέσως μετά για διάφορες περιοχές. Ξεχωριστές 
προδιαγραφές για τις ζώνες λειτουργίας ορίστηκαν για την έκδοση LTE FDD και TDD. Το Carrier 
Aggregation είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του LTE Advanced. Προσφέρει ευελιξία με τη 
χρήση της ανάστροφης πολυπλεξίας (inverse multiplexing) που επιτρέπει σε ένα UE να αυξήσει 
ουσιαστικά τον συνολικό ρυθμό δεδομένων που μπορεί να επιτύχει επιτρέποντας στο eNB να 
προγραμματίζει χωρητικότητα για αυτό σε πολλές κυψέλες ή φέροντα ταυτόχρονα. [18] 
 
Πρόσβαση 
Το LTE υποστηρίζει μεθόδους επέκτασης δυνατοτήτων που βασίζονται σε τεχνικές χωρικής 
πολυπλεξίας ή πολλαπλών κεραιών (εικόνα 14). Αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούν πολλαπλές 
(χωρικά) διαφορετικές κεραίες για τη δημιουργία ξεχωριστών ροών μεταδιδόμενων σημάτων που 
όλα καταλαμβάνουν τον ίδιο τομέα συχνότητας ή κανάλι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους 
οποίους αυτές οι τεχνικές μπορούν να υλοποιηθούν, αλλά η μέθοδος που χρησιμοποιείται στο 
LTE είναι γνωστή ως Multiple Input –Multiple Output ή MIMO [17]. 
Relay Nodes 
Ένας κόμβος αναμετάδοσης LTE είναι σε θέση να αναμεταδώσει το σήμα από έναν eNodeB σε 
περιοχές που μπορεί προηγουμένως να ήταν δύσκολο να καλυφθούν, συμπεριλαμβανομένων 
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των περιοχών όπου τα σήματα από ένα eNodeB είχαν παρεμποδιστεί από μεγάλα κτίρια, λόφους 
ή άλλα εμπόδια (εικόνα 15). Οι αναμεταδότες LTE λειτουργούν χρησιμοποιώντας δύο  

Eικόνα 14: Multi-User & Single-User MIMO στο LTE. [17] 
 
διασύνδεσεις LTE: η μια αφορά το UE και παρέχει τυπική κάλυψη LTE. στη δεύτερη περίπτωση 
διατηρεί μία σύνδεση πίσω στο eNB ελέγχου (Donor eNB, DeNB). Αυτό το eNB ελέγχου παρέχει 
τα ραδιοκανάλια που θα χρησιμοποιηθούν από τον κόμβο αναμεταδότη. [25], [26] 

Eικόνα 15: Χρήση Realy Node: Επέκταση κάλυψης, αύξηση ταχύτητας μεταφοράς, αντιμετώπιση 
φυσικών εμποδίων (Nokia Siemens, 2011). 
 
Carrier Aggregation 
Το Carrier Aggregation είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό του LTE Advanced. Προσφέρει 
αντίστροφη πολυπλεξία (inverse multiplexing) που επιτρέπει σε ένα UE να αυξήσει ουσιαστικά 
τον συνολικό ρυθμό δεδομένων που μπορεί να επιτύχει επιτρέποντας στο eNB να 
προγραμματίζει χωρητικότητα για αυτό ταυτόχρονα σε πολλές κυψέλες ή φέροντα (εικόνα 16). Τα 
UE που υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα είναι σε θέση να διατηρούν συνδέσεις με πολλές 
κυψέλες. Σε κάθε UE υπάρχει μια Κύρια Κυψέλη (Primary Cell ή Pcell) και έως τέσσερις 
δευτερεύουσες κυψέλες (Secondary Cells ή SCells). Η RRC και η NAS σηματοδοσία και άλλες 
διαχειριστικές λειτουργίες υποστηρίζονται από το SCell. Τα Scells παρέχουν απλώς πρόσθετη 
χωρητικότητα χρήστη. [25], [26] 
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Eικόνα 16: Carrier Aggregation και σύγκριση με το παραδοσιακό LTE δίκτυο. [25] 
 
 
 

4.2 Δίκτυα 5G 

Κάθε γενιά τηλεπικοινωνιών εισάγει νέες υπηρεσίες ή βελτιώνει τις ήδη υπάρχουσες. Σε αντίθεση 
με τα προηγούμενα συστήματα, τα οποία επικεντρώθηκαν στην παροχή υπηρεσιών φωνής και 
δεδομένων, η έρευνα των παρόχων για υπηρεσίες 5G επικεντρώνεται στους χρήστες και στις 
ανάγκες τους. Έτσι, η τεχνολογία 5G, εκτός από την αύξηση της ταχύτητας των δεδομένων και τη 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, θα φέρει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο που το δίκτυο 
χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. Λόγω της εμφάνισης τεχνολογικών καινοτομιών όπως το Internet 
of Things (IoT), αναμένεται ότι έως το 2020 ο αριθμός των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο 
δίκτυο θα είναι χίλιες φορές μεγαλύτερος. Ο εξοπλισμός χρήστη δεν θα περιορίζεται πλέον σε 
smartphone ή tablet, αλλά θα υπάρχουν έξυπνες συσκευές όπως φορετός εξομπλισμός, οικιακές 
συσκευές, οχήματα κ.λπ. Αυτές οι συσκευές θα επεκτείνουν τις δυνατότητές τους σε διάφορες 
εφαρμογές, όπως gaming cloud, απόδειξη ταυτότητας, αισθητήρες κ.ά.. 

 

4.2.1 Αρχές σχεδιασμού δικτύων 5G  

Τα δίκτυα 5G αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις σχεδιασμού προκειμένου να 
ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω. Αυτές οι 
απαιτήσεις έχουν ήδη καθοριστεί μεταξύ των παρόχων και σχετίζονται κυρίως με την ενίσχυση 
της εμπειρίας του χρήστη, της απόδοσης του συστήματος, της λειτουργίας του δικτύου και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι απαιτήσεις για κάθε τομέα είναι: 
 
Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις των συστημάτων τηλεπικοινωνιών 5G είναι η βελτίωση 
της εμπειρίας χρήστη. Τα συστήματα 5G πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν μια συνεπή 
εμπειρία χρήστη με την ελάχιστη καθυστέρηση, υψηλούς ρυθμούς δεδομένων και απρόσκοπτη 
κινητικότητα. 

✓ Μειωμένη καθυστέρηση (<1 ms) 
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Η μείωση της καθυστέρησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη βελτίωση της εμπειρίας 
των χρηστών αλλά και στην υποστήριξη του απλού διαδικτύου, της επαυξημένης 
πραγματικότητας και άλλων περιπτώσεων χρήσης. Συγκεκριμένα, η μείωση της καθυστέρησης 
σε 1ms θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη υψηλών ρυθμών δεδομένων και στην 
ελαχιστοποίηση των χρόνων απόκρισης, αλλά θα μπορούσε επίσης να εισαγάγει νέες 
περιπτώσεις χρήσης, όπως τηλεχειρισμός μηχανημάτων κ.λπ. 

✓ Υψηλότερη κινητικότητα χρηστών 
Ορισμένες από τις υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει το 5G είναι η φυσική εξέλιξη των ήδη 
υπαρχόντων, όπως η πλοήγηση και η ψυχαγωγία, αλλά υπάρχουν επίσης εντελώς νέες, όπως η 
αυτόνομη οδήγηση, οι επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων, η ασφάλεια της κυκλοφορίας και άλλες 
υπηρεσίες. Επομένως, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για μεγαλύτερη κινητικότητα των χρηστών 
ανεξάρτητα από τους τύπους κυψελών. 

✓ Υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων (10Gbps) 
Έχει προβλεφθεί ότι την επόμενη δεκαετία, υπηρεσίες όπως τα παιχνίδια σε πραγματικό χρόνο, 
η επαυξημένη πραγματικότητα, ο τηλεχειρισμός οχημάτων, οι υπηρεσίες cloud και οι επικοινωνίες 
Machine-to-Machine (M2M) θα είναι κοινές μεταξύ των χρηστών. Προκειμένου να ικανοποιηθούν 
αυτές οι απαιτήσεις υπηρεσίας, τα συστήματα πέμπτης γενιάς πρέπει να επιτύχουν ρυθμό 
δεδομένων 10Gbps. 

✓ Χαμηλή κατανάλωση μπαταρίας 
Βασική απαίτηση για την ανάπτυξη δικτύων 5G είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε 
συσκευές. Οι πρακτικές εφαρμογές του 5G απαιτούν την αδιάκοπη λειτουργία συσκευών. Τέτοιες 
περιπτώσεις χρήσης θα μπορούσαν να είναι απομακρυσμένες υπηρεσίες υγείας, αυτοκίνητα, 
εικονική πραγματικότητα κ.λπ. Επομένως απαιτείται παρατεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 
για συσκευές 5G. τουλάχιστον τρεις ημέρες για ένα κινητό τηλέφωνο και έως και δεκαπέντε χρόνια 
για μια συσκευή αισθητήρα. 

✓ Αντοχή και ανθεκτικότητα 
Στο εγγύς μέλλον, τα δίκτυα 5G θα πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν νέες περιπτώσεις 
χρήσης, όπως υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, επικοινωνίες μεταξύ μηχανών και όλες τις 
περιπτώσεις χρήσης που απαιτούν συνεχή συνδεσιμότητα και υψηλή αξιοπιστία. Προβλέπεται 
επίσης ότι τα συστήματα πέμπτης γενιάς πρόκειται να αντικαταστήσουν όλα τα υπάρχοντα δίκτυα 
όπως π.χ. το PSTN και θα είναι η κύρια πηγή επικοινωνίας που θα εγγυάται αυξημένα επίπεδα 
ασφαλείας, ιδίως σε κρίσιμες εφαρμογές όπως τα «έξυπνα δίκτυα» (smart grids) και η 
παρακολούθηση της υγείας. Επομένως, τα συστήματα 5G πρέπει να διασφαλίζουν αντοχή και 
ανθεκτικότητα, προκειμένου να παρέχουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και πιο αξιόπιστες 
εφαρμογές. [27] 
 
 

4.2.2 Απόδοση 

Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα 5G πρέπει να παρέχουν μια καλύτερη απόδοση δικτύου που θα 
μπορούσε να υποστηρίξει τη σύνδεση ενός μεγαλύτερου αριθμού και ποικιλίας συσκευών. 
Απαιτείται καλύτερη απόδοση συστήματος για την υποστήριξη της διαφοροποίησης των χρηστών 
και των περιπτώσεων χρήσης. 

✓ Υψηλότερη χωρητικότητα συστήματος  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα συστήματα 5G θα φέρουν νέες περιπτώσεις χρήσης, 
όπως δίκτυα αισθητήρων, αυτοκίνητα και άλλες υπηρεσίες που απαιτούν τη σύνδεση 
περισσότερων συσκευών. Ως αποτέλεσμα, το δίκτυο πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να 
υποστηρίξει δισεκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές.  

✓ Μαζική συνδεσιμότητα συσκευών  

Εκτιμάται ότι έως το 2020 ο αριθμός των συσκευών και των συσκευών που συνδέονται στο δίκτυο 
θα αυξηθεί έως και εκατό φορές. Τα συστήματα 5G πρέπει να μπορούν να υποστηρίζουν αυτόν 
τον αριθμό συνδέσεων. 

✓ Απόδοτική αξιοποίηση φάσματος 

Πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη φασματική απόδοση για την αύξηση της χωρητικότητας του 
δικτύου και την υποστήριξη υψηλότερων ρυθμών δεδομένων. Προκειμένου οι πάροχοι να 
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ικανοποιήσουν αυτήν την απαίτηση, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ένα νέο εύρος συχνοτήτων 
για κινητές επικοινωνίες, παρέχοντας πρόσθετη χωρητικότητα συστήματος. [27] 

 

4.2.3 Υλοποίηση συστημάτων 5G 

Τα δίκτυα πέμπτης γενιάς πρέπει να αναπτυχθούν με τρόπο που θα μπορούσε να ωφελήσει 
οικονομικά τις βιομηχανίες και τους χρήστες. 

✓ Μείωση κόστους για συσκευές 
Μια μεγάλη πρόκληση που πρέπει να ξεπεράσουν οι βιομηχανίες είναι η μείωση του κόστους στις 
συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο. Η εμφάνιση του Διαδικτύου των Πραγμάτων φέρνει νέες 
εφαρμογές και χρήσεις που απαιτούν τη σύνδεση δισεκατομμυρίων συσκευών όπως οικιακές 
συσκευές, αισθητήρες, φορητά κ.λπ.. 

✓ Αποδοτικότητα κόστους 
Με την αναμενόμενη αύξηση της συνολικής κίνησης δικτύου και την ανάγκη να παραμείνει 
ανταγωνιστική, η επόμενη γενιά δικτύων κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να παρέχει ένα σημαντικό 
όφελος κόστους έναντι της τρέχουσας γενιάς. Η βελτίωση του κόστους θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον τόσο καλή όσο και πιθανώς πολύ καλύτερη από αυτήν που βιώσαμε κατά τη 
μετάβαση από 3G σε 4G.  

✓ Επεκτασιμότητα 
Μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ανάπτυξη 5G 
είναι η επεκτασιμότητα του συστήματος. Ειδικότερα, όπως έχει ήδη προβλεφθεί, ο αριθμός των 
συνδεδεμένων συσκευών πρόκειται να αυξηθεί κατά εκατοντάδες φορές, κυρίως λόγω της 
εμφάνισης των τεχνολογιών Internet of Things. Επομένως, τα δίκτυα 5G θα πρέπει να μπορούν 
να επεκτείνονται για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση, καθώς και να διαχειριστούν τον 
όγκο των δεδομένων από μεγάλο αριθμό συσκευών. Επιπλέον, τα δίκτυα 5G θα πρέπει να 
μπορούν να υποστηρίζουν συμβατικές υπηρεσίες υψηλού ρυθμού δεδομένων και χαμηλής 
καθυστέρησης παράλληλα με εφαρμογές M2M που απαιτούν πολύ χαμηλότερα εύρη ζώνης. 
Ομοίως, πολλές συσκευές σε δίκτυα 5G θα είναι σταθερές μή κινούμενες και δεν απαιτούν 
υποστήριξη κινητικότητας ή μόνο περιστασιακή υποστήριξη κινητικότητας. Επομένως, ο 
σχεδιασμός δικτύων 5G δεν θα πρέπει να υποστηρίζει την κινητικότητα για όλες τις συσκευές και 
τις υπηρεσίες, αλλά να παρέχει κινητικότητα κατ 'απαίτηση μόνο σε αυτές τις συσκευές και 
υπηρεσίες που τη χρειάζονται [27] 
 

 

4.2.4 Προηγμένες υπηρεσίες  

Τα συστήματα 5G πρέπει να παρέχουν βελτιωμένες υπηρεσίες που θα παρέχουν, εκτός των 
άλλων, ασφάλεια, μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. 

✓ Υψηλότερη συνδεσιμότητα και διαθεσιμότητα 
Η πέμπτη γενιά δικτύων πρόκειται να φέρει νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως επικοινωνίες μεταξύ 
οχημάτων, δικτύων αισθητήρων οδήγησης από απόσταση και παρακολούθησης της υγείας. 
Καθώς αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να είναι κρίσιμες, απαιτείται συνεχής σύνδεση και 
διαθεσιμότητα. 

✓ Αξιοπιστία 
Η τεχνολογία 5G θα πρέπει να επιτρέπει υψηλά ποσοστά αξιοπιστίας της τάξης του 99,999% ή 
υψηλότερα για περιπτώσεις χρήσης που την απαιτούν, ιδίως εκείνες που ανήκουν στην κατηγορία 
εξαιρετικά υψηλής αξιοπιστίας και εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης. Για περιπτώσεις χρήσης 
για τις οποίες η αξιοπιστία μπορεί να είναι δευτερεύουσα προτεραιότητα, το ποσοστό αξιοπιστίας 
μπορεί να είναι 99% ή ακόμα και χαμηλότερο ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες. 

✓ Ασφάλεια 
Τα συστήματα 5G πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν όλες τις λειτουργίες ασφαλείας που 
απαιτούνται για την παροχή προστατευμένων υπηρεσιών στους χρήστες. Οι εφαρμογές όπως τα 
έξυπνα δίκτυα, η τηλεϊατρική, ο βιομηχανικός έλεγχος, η δημόσια ασφάλεια και η 
αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας ενάντια στις εισβολές και για τη 
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διασφάλιση αδιάλειπτων λειτουργιών. Αυτή η απαίτηση είναι αρκετά δύσκολη να υλοποιηθεί, 
ωστόσο, καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να διατηρήσουν το κόστος χαμηλό σε συσκευές 
και υπηρεσίες. [27] 
 

 

4.3 Υποδομή πρόσβασης 5G  

Ένας από τους βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 
πέμπτης γενιάς είναι η συνεχής αύξηση της ζήτησης για μεγαλύτερη χωρητικότητα και 
υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Αναμένεται ότι η ασύρματη κίνηση δεδομένων θα αυξηθεί έως 
και χίλιες φορές, λόγω της εμφάνισης τεχνολογιών Internet of Things, επιτρέποντας έτσι 
περισσότερους συνδρομητές, μηχανήματα και αντικείμενα να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα την ίδια 
κυψέλη δικτύου. Για να ικανοποιήσουν αυτήν τη ζήτηση, οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να 
επικεντρωθούν στην ανάπτυξη του Radio Access Network (RAN). Υπάρχουν τρεις τρόποι 
βελτίωσης της ασύρματης μετάδοσης: χρησιμοποιώντας περισσότερο φάσμα, βελτιώνοντας την 
απόδοση του φάσματος ή υλοποιώντας μεγαλύτερη υποδομή. Τα βασικά στοιχεία της 
τεχνολογίας περιλαμβάνουν νέα τυποποίηση για την τεχνολογία πρόσβασης που θα 
χρησιμοποιηθεί και άλλες πιθανές τεχνολογίες. 

 
 

4.3.1 Φάσμα του 5G 

Οι εκτιμήσεις, που βασίζονται σε υπάρχουσες τεχνολογίες, επιβεβαιώνουν ότι κατά την επόμενη 
δεκαετία θα υπάρξει χίλιες φορές αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου μαζί με εκατό φορές 
αύξηση στις συνδεδεμένες συσκευές. Μια τέτοια αύξηση θα απαιτούσε τη χρήση ζωνών 
υψηλότερου φάσματος για την επίτευξη μεγαλύτερης φασματικής απόδοσης. Υπήρξε ήδη έρευνα 
σχετικά με διάφορες τεχνικές με τις οποίες θα μπορούσε να ικανοποιηθεί αυτή η ζήτηση, όπως η 
χρήση υψηλότερων συχνοτήτων και η κατανομή του φάσματος. Τόσο η εφαρμογή προηγμένης 
τεχνολογίας όσο και η χρήση κατάλληλων ζωνών υψηλότερου φάσματος με μεγαλύτερο εύρος 
ζώνης καναλιού αναμένεται να παρέχουν υποστήριξη για τη μεγάλη αύξηση που προβλέπεται 
στα συστήματα 5G, από την άποψη του ρυθμού δεδομένων. Από την άποψη της χωρητικότητας, 
η χρήση ζωνών υψηλότερου φάσματος μπορεί επίσης να υποστηρίξει νέα μοντέλα αρχιτεκτονικής 
που συντελούν στην αυξημένη αποτελεσματικότητα των συστημάτων. 
 

 

4.3.2 Συχνότητες του 5G 

Μέχρι τη στιγμή που τα 5G θα είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υποστηρίζουν υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων και μεγαλύτερη κίνηση του συστήματος. Μια 
καλή λύση για την επίτευξη αυτής της απαίτησης θα ήταν η επέκταση του εύρους των συχνοτήτων 
που χρησιμοποιούνται για την κινητή επικοινωνία. Μέχρι τώρα, όλα τα συστήματα δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας λειτουργούσαν σε συχνότητες κάτω από τα 6GHz. Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι 
συχνότητες μεταξύ 10GHz και 100GHz θα μπορούσαν να παρέχουν υψηλότερη χωρητικότητα 
και ρυθμούς δεδομένων. Ωστόσο, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν μόνο ως συμπλήρωμα, 
παρέχοντας πρόσθετη χωρητικότητα συστήματος και ευρύτερο εύρος ζώνης μετάδοσης σε 
πυκνές περιοχές. Αυτό το εύρος θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο κατηγορίες: centimeter waves 
και millimeter waves. [28] 
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4.3.3 mmWaves 

Προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων και να αυξηθεί η διαθεσιμότητα του 
φάσματος, οι πάροχοι επικεντρώθηκαν στη χρήση υψηλότερων συχνοτήτων. Αυτές οι συχνότητες 
κυμαίνονται από 6 GHz έως 100 GHz με συχνότητες εκατοστών από 6 GHz έως 30 GHz και 
συχνότητες χιλιοστών από 30 GHz έως 100 GHz. Οι κυματομορφές εκατοστού είναι πιο κοντά 
στις συχνότητες που χρησιμοποιούνται αυτήν τη στιγμή καθώς συμπεριφέρονται παρόμοια με τις 
παραδοσιακές φασματικές ζώνες. Από την άλλη πλευρά, τα κύματα χιλιοστού, παρέχουν δέκα 
φορές μεγαλύτερο εύρος ζώνης από αυτό που χρησιμοποιείται σε προηγούμενες τεχνολογίες, 
υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο υψηλότερα ποσοστά δεδομένων, όπως απαιτείται για τις 
επικοινωνίες επόμενης γενιάς. Ωστόσο, μπορούν να λειτουργούν μόνο σε πυκνά δίκτυα καθώς οι 
συχνότητες έως 30 GHz είναι ευάλωτες στην ατμοσφαιρική εξασθένηση. Πιο συγκεκριμένα, οι 
καιρικές συνθήκες όπως βροχές, χιονοπτώσεις και ομίχλη πρέπει να λαμβάνονται προσεκτικά 
υπόψη λόγω απώλειων στα σήματα. Αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί ωστόσο, 
χρησιμοποιώντας πιο προηγμένες διαμορφώσεις κεραιών, όπως κατευθυντικές κεραίες. [28] 
 

 

4.3.4 Χρήση Υψηλών συχνοτήτων στο 5G 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η χρήση ζωνών υψηλότερης συχνότητας θα συντελέσει σε 
ένα τεράστιο εύρος ζώνης. Επιπλέον, ενώ το 4G υποστηρίζει ρυθμούς δεδομένων εκατοντάδων 
Mbps, το 5G υπόσχεται ταχύτητες δεδομένων της τάξης του Gbps. Μπορεί να μην υποστηρίζει 
αυτά τα υψηλότερα ποσοστά ανά πάσα στιγμή σε όλα τα μέρη, αλλά θα μειώσει τα ποσοστά 
καθυστέρησης συνολικά. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις στην ανάπτυξη 
επικοινωνιών υψηλής συχνότητας. Γενικά, καθώς μετακινούμαστε σε υψηλότερες συχνότητες, το 
εύρος μετάδοσης γίνεται μικρότερο - εκατοντάδες μέτρα από χιλιόμετρα με συνέπεια τα σήματα 
να μην μπορούν να διεισδύσουν στα φυσικά εμπόδια. Μια άλλη πρόκληση είναι η απώλεια λόγω 
απορρόφησης των κυμάτων από την ατμόσφαιρα λόγω των καιρικών φαινομένων, όπως βροχές, 
ομίχλες, κλπ.. Τα σήματα υψηλής συχνότητας μπορούν επίσης να επαναχρησιμοποιηθούν σε 
μικρές αποστάσεις από διαφορετικές κυψέλες σε ένα δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι το 
διαθέσιμο φάσμα χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά. Επιπλέον, το μέγεθος της κεραίας είναι 
αντιστρόφως ανάλογο με το μέγεθος της συχνότητας, έτσι τα σήματα υψηλότερης συχνότητας θα 
απαιτούσαν μικρότερες κεραίες. Επομένως, είναι εφικτό τεχνικά να τοποθετηθούν περισσότερες 
κεραίες στις συσκευές. Αυτό επιτρέπει κατευθυντικές μεταδόσεις. Περισσότερες από μία κεραίες 
που λειτουργούν στο ίδιο εύρος συχνοτήτων μπορούν επίσης να στείλουν πολλές ροές 
δεδομένων, αυξάνοντας τον ρυθμό δεδομένων. [28] 
 

 

4.3.5 Massive MIMO 

Το Massive MIMO είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που θα μπορούσε να βελτιώσει την 
αποδοτικότητα του φάσματος και να παρέχει υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων. Για να είμαστε 
πιο συγκεκριμένοι, αυτή η τεχνολογία προβλέπει ένα σενάριο όπου τόσο ο δέκτης όσο και ο 
πομπός έχουν μεγάλο αριθμό στοιχείων κεραίας εντός ενός πίνακα κεραιών ή θέσης. Κάθε 
στοιχείο κεραίας μπορεί να επιτρέψει beamforming. Οι σταθμοί βάσης massive MIMO διαθέτουν 
συστοιχίες κεραιών σε υπάρχοντες σταθμούς βάσης, οι οποίοι μπορούν να επικεντρώσουν με 
ακρίβεια τη μεταδιδόμενη ενέργεια στους χρήστες κινητών. Τα small cells αποσυμφορούν την 
κυκλοφορία τους σταθμούς βάσης επικαλύπτοντας ένα επίπεδο μικρών σημείων πρόσβασης 
κυψελών, πράγμα που μειώνει τη μέση απόσταση μεταξύ των πομπών και των χρηστών. Με το 
συνδυασμό massive MIMO και mmWaves, η πολύ στενή δέσμη θα μπορούσε να διευκολύνει τη 
διαχείριση των παρεμβολών μεταξύ κυψελών (εικόνα 17). Αυτό θα μπορούσε επίσης να επιτρέψει 
την ταυτόχρονη χρήση μεγάλου αριθμού συνδεδεμένων χρηστών, χαμηλότερες απώλειες 
διάδοσης, υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων και καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι το Massive MIMO δεν αυξάνει σημαντικά τον μέγιστο ρυθμό δεδομένων σε έναν 
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μόνο χρήστη, καθώς εγγενώς χρειάζεται πολλαπλούς χρήστες να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 
για την επίτευξη της υψηλής φασματικής απόδοσης. [29] 

Eικόνα 17: Περιπτώσεις χρήσεις massive MIMO. [29] 
 

 

4.3.6 Μετάδοση με πολλαπλά φέροντα 

Κάθε γενιά δικτύων τηλεπικοινωνιών φέρνει μια νέα τεχνολογία ραδιοπρόσβασης που 
ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες του συστήματος. Λόγω της σημαντικής αύξησης του 
αριθμού των συσκευών, μια υποψήφια τεχνολογία για 5G θα μπορούσε να είναι μια μέθοδος 
μεταφοράς πολλαπλών φορέων όπως το OFDM, η οποία χρησιμοποιείται σε συστήματα LTE. 
Ωστόσο, πολλές άλλες ή τροποποιημένες μέθοδοι πολλαπλών φορέων εξετάζονται επίσης για 
δίκτυα 5G, καθώς θα μπορούσαν να παρέχουν ένα πιο περιορισμένο φάσμα ενώ θα μπορούσαν 
να υποστηρίξουν σενάρια κατανομής φάσματος. Τέτοιες τεχνικές θα μπορούσαν να είναι η 
μετάδοση Filter-Bank Multi-Carrier (FBMC), η μετάδοση Universal Filtered Multi-Carrier (UFMC) 
και η Generalised Frequency Division Multiplexing (GFDM). Το πιο περιορισμένο φάσμα 
θεωρείται επίσης ότι κάνει τα παραπάνω σχήματα μετάδοσης λιγότερο εξαρτημένα από τον 
έγκαιρο συγχρονισμό για τη διατήρηση της ορθογωνικότητας μεταξύ διαφορετικών μεταδόσεων. 
Αυτό μπορεί να είναι πολύτιμο ειδικά για μετάδοση ανερχόμενης ζεύξης με απαιτήσεις σε πολύ 
χαμηλή καθυστέρηση πρόσβασης καθώς η ανάγκη για χρονοβόρες διαδικασίες συγχρονισμού 
μπορεί να είναι χαλαρή ή ακόμη και να αποφευχθεί. 
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4.3.6 Ετερογενή δίκτυα 

Η πέμπτη γενιά, εκτός από νέες περιπτώσεις χρήσης και τεχνολογίας, φέρνει πρωτοφανείς 
προκλήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτές οι προκλήσεις περιλαμβάνουν την ανάγκη για 
μαζική αύξηση της χωρητικότητας και μεγαλύτερη ευελιξία του δικτύου προκειμένου να 
υποστηριχθούν διάφοροι τύποι ετερογενών συσκευών και εφαρμογών. Επομένως, όλες οι 
βιομηχανίες κινούνται προς ετερογενή δίκτυα λόγω της ικανότητάς τους να υποστηρίζουν 
συνδέσεις υψηλής ταχύτητας, ευελιξία διαχείρισης πόρων και ολοκλήρωση διακριτών 
τεχνολογιών πρόσβασης. Συγκεκριμένα, το HetNet (επίσης γνωστό ως ετερογενές δίκτυο) είναι 
μια νέα τεχνολογία που επιτρέπει τη λειτουργία του δικτύου μέσω ενός συνδυασμού διαφορετικών 
τύπων κυψελών και τεχνολογιών πρόσβασης. Ενσωματώνοντας μια σειρά διαφορετικών 
τεχνολογιών ανάλογα με την τοπολογία της περιοχής κάλυψης, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν 
ενδεχομένως να παρέχουν πιο αξιόπιστα υπηρεσίες στους συνδρομητές σε σύγκριση με αυτό 
που θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα ομοιογενές δίκτυο. Οι υλοποιήσεις μικρών κυψελών 
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της προσέγγισης HetNet καθώς επιτρέπουν σημαντική 
ευελιξία ως προς το πού βρίσκονται, ωστόσο, η χρήση περισσότερων κυψελων έχει επιπτώσεις 
όσον αφορά την τροφοδοσία ρεύματος και το backhaul, ειδικά όταν βρίσκονται σε 
απομακρυσμένες περιοχές. Το Wi-fi μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο 
HetNets, τόσο όσον αφορά την εκφόρτωση δεδομένων όσο και την περιαγωγή. [30] 
 

4.3.7 small cell 

Η ανάγκη για υψηλότερους ρυθμούς δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 
χρόνια λόγω της εμφάνισης του IoT (Internet of Things). Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, 
εκτιμάται ότι ο αριθμός των ασύρματων συνδεδεμένων συσκευών θα υπερβεί τα 50 
δισεκατομμύρια το 2020 απαιτώντας έτσι μεγαλύτερο εύρος ζώνης. Η αύξηση της ζήτησης εύρους 
ζώνης δεν αφορά μόνο smartphone και tablet, αλλά και άλλα υπολογιστικά gadget, όπως, 
αισθητήρες, συσκευές κ.λπ. Καθώς προβλέπεται αύξηση της πυκνότητας (Gbps/km^2) των 
ασύρματων δικτύων, οι πα΄ροχοι πρέπει να εξετάσουν νέα τρόπους για την εξεύρεση λύσης που 
θα βελτιώσει την κάλυψη και θα αποφορτίσει την κίνηση από τα τρέχοντα δίκτυα σταθμών βάσης. 
Τα small cells θα μπορούσαν να είναι μια πολύ καλή λύση καθώς θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την εξάλειψη των προβλημάτων χωρητικότητας και την αύξηση της 
ταχύτητας των δεδομένων, ειδικά σε συνδυασμό με τεχνολογίες όπως τα κύματα χιλιοστών. 
Ειδικότερα, τα small cells μειώνουν την κυκλοφορία στους σταθμούς βάσης επικαλύπτοντας ένα 
στρώμα σημείων πρόσβασης small cells, πράγμα που μειώνει πραγματικά τη μέση απόσταση 
μεταξύ πομπών και χρηστών, με αποτέλεσμα χαμηλότερες απώλειες διάδοσης και υψηλότερους 
ρυθμούς δεδομένων και ενεργειακή απόδοση. Ωστόσο, η ανάπτυξη small cells σε πραγματικά 
περιβάλλοντα αντιμετωπίζει πολλές τεχνικές προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν 
σε διάφορα επίπεδα δικτύου. Τέτοιες προκλήσεις είναι η υποστήριξη και ο παραλληλισμός 
διαφορετικών μεγεθών κάλυψης κυψελών που πρέπει να επιτευχθούν στην αρχιτεκτονική του 
δικτύου. 
 

4.3.8 Επικοινωνία Device-to-Device (D2D) 

Οι τεχνολογίες πέμπτης γενιάς αναμένεται να επιφέρουν πληθώρα νέων υπηρεσιών και 
καινοτομιών. Εκτός από την επικοινωνία μεταξύ χρηστών, θα υπάρχει επίσης επικοινωνία μεταξύ 
συσκευών. Ειδικότερα, η επικοινωνία D2D (Συσκευή σε Συσκευή) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
ένα πιο γενικό εργαλείο που είναι ένα καλά ενσωματωμένο μέρος της συνολικής λύσης 
ασύρματης πρόσβασης. Αυτό περιλαμβάνει επικοινωνία δεδομένων χρήστη peer-to-peer 
απευθείας μεταξύ συσκευών αλλά επίσης, για παράδειγμα, τη χρήση κινητών συσκευών ως 
αναμεταδότες για την επέκταση της κάλυψης δικτύου. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από τη λειτουργικότητα D2D καθώς θα μπορούσαν να αποφορτίσουν το δίκτυο σε 
περιοχές όπως εταιρείες, γήπεδα, κτίρια. Στην προηγμένη επικοινωνία D2D, ένας μεμονωμένος 
πόμπός μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μεταξύ πολλών ομάδων που θέλουν να 
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επικοινωνήσουν μεταξύ τους εάν η παρεμβολή μεταξύ των ομάδων είναι ανεκτή. Το D2D θα 
μπορούσε επίσης να πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένο φάσμα αλλά και σε μη αδειοδοτημένο. 
Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, ένα επικαλυπτόμενο δίκτυο, που λειτουργεί στο ίδιο ή σε άλλο 
φάσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ή/και υποβοήθηση της επικοινωνίας D2D για 
βελτιωμένη απόδοση. Ωστόσο, η επικοινωνία D2D θα πρέπει επίσης να είναι δυνατή σε σενάρια 
όπου δεν υπάρχει διαθέσιμη κάλυψη δικτύου, οπότε η σύνδεση D2D θα πρέπει να δημιουργείται 
αυτόνομα (adhoc). Υπάρχουν πολλές προκλήσεις μπροστά για την εφαρμογή σεναρίων D2D, 
συμπεριλαμβανομένου του αποτελεσματικού σχεδίου διαχείρισης παρεμβολών, του σχεδιασμού 
σηματοδοσίας, του σχεδιασμού σημάτων αναφοράς και του σχεδίου μετάδοσης. 
 

4.3.9 Multi-RAT (Radio Access Technologies) 

Προβλέπεται ότι η ζήτηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και οι υψηλότεροι ρυθμοί δεδομένων 
θα αυξηθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Για να ικανοποιήσουν αυτήν τη ζήτηση, οι πάροχοι 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν ήδη βρει αποτελεσματικές μεθόδους ανάπτυξης κυψελών 
και διαχείρισης φάσματος. Συγκεκριμένα, η χρήση μεγαλύτερου ποσοστού εύρους ζώνης 
συστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπλέον αύξηση της χωρητικότητας με την κατανομή 
περισσότερων πόρων συχνότητας σε κάθε χρήστη του συστήματος. Επομένως, το 5G είναι 
πιθανό να ενσωματώνει τεχνολογίες πολλαπλών τεχνολογιών ασύρματης πρόσβασης σε 
διάφορα τμήματα φάσματος μέσω μιας αρχιτεκτονικής που καθορίζεται από λογισμικό. Η 
πρόσβαση βασίζεται σε νέα RATs, μαζί με τις εξελιγμένες υπάρχουσες ασύρματες τεχνολογίες 
όπως LTE, HSPA, GSM και Wi-Fi για να επιτύχουν μια απρόσκοπτη ενοποίηση, να φέρουν μια 
νέα εμπειρία χρήστη και να επιτρέψουν την εισαγωγή ενός πλήθους νέες υπηρεσίες. Παρ’ όλα 
αυτά. Θα πρέπει να διερευνηθεί μια αποτελεσματική χαρτογράφηση συσκευών και υπηρεσιών, 
ώστε η επιλογή RAT να μπορεί να ικανοποιήσει θέματα σχετικά με την ικανότητα 
προειδοποίησης, το φορτίο, τη μελλοντική δικτυακή κίνηση, την κατανάλωση ενέργειας. [31] 
 

4.3.10 Cognitive radio 

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για «δίαχυτη» ευρυζωνική κινητή επικοινωνία σε συνδυασμό με 
την μεγάλη αύξηση των συσκευών δικτύου είναι μερικοί από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 
που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη δικτύων 5G. Επιπλέον, τα συστήματα 5G, 
όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις μαζικής συνδεσιμότητας, 
μηδενικής καθυστέρησης, μεγάλης χωρητικότητας και υψηλής αξιοπιστίας. Ως εκ τούτου, οι 
διαχειριστές δικτύων πρέπει να επικεντρωθούν στην εύρεση νέων τεχνικών προκειμένου να 
επωφεληθούν από τους φτωχούς πόρους που χρησιμοποιούνται σήμερα, αυξάνοντας έτσι τη 
συνολική χωρητικότητα. Ωστόσο, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στην ανάπτυξη 5G είναι 
ότι η μετάδοση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιείται τυχαία και με διαφορετικου΄ς 
τρόπους. Συγκεκριμένα, αυτή κατανέμεται άνισα στο χώρο και στο χρόνο επηρεάζοντας κατ 
'αυτόν τον τρόπο την αναλογία κίνησης ανά χρήστη. Αυτή η διακύμανση της κυκλοφορίας 
προκαλεί ένα προφανές δίλημμα στον σχεδιασμό της υποδομής δικτύου: η χωρητικότητα είναι 
είτε ανεπαρκής την ώρα αιχμής είτε αυξάνει υπερβολικά με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος. 
Επιπλέον, η ζήτηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 5G είναι 
υπερβολικά μεγάλη ώστε να παρέχεται από τα συμβατικά κυψελοειδή δίκτυα που είναι χτισμένα 
σε ακριβές αδειοδοτημένες ζώνες φάσματος. Το cognitive radio έχει την ικανότητα να γνωρίζει τις 
ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος και να προσαρμόζει με ευελιξία τις παραμέτρους του 
πομποδέκτη του. Είναι κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιεί επιπλέον φάσμα εκτός των 
αδειοδοτημένων ζωνών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση παρεμβολών από τα 
πεδία του χώρου, της συχνότητας και του χρόνου με δυναμικό τρόπο. [32] 
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4.3.11 Καθυστέρηση μετάδοσης 

Αναφορικά με τις απαιτήσεις καθυστέρησης, δεν υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο. Ωστόσο, η 
καθυστέρηση από άκρο σε άκρο πρέπει να είναι μικρότερη από 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου και 
η καθυστέρηση κατά την ασύρματη μετάδοση μικρότερη από 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Είναι 
λογικό, οι υπηρεσίες που απαιτούν χρόνο καθυστέρησης μικρότερο από 1msec να εισαγάγουν 
νέες τοπολογίες δικτύου, δηλαδή διακομιστές εφαρμογών τοποθετημένους πιο κοντά στα άκρα 
του δικτύου. Οι εκτιμήσεις των κατασκευαστών υποδηλώνουν ότι αυτή η απόσταση μπορεί να 
είναι μικρότερη από 1 χιλιόμετρο, πράγμα που σημαίνει ότι οποιαδήποτε υπηρεσία που απαιτεί 
τόσο χαμηληή καθυστέρηση θα πρέπει να εξυπηρετείται από σημείο που βρίσκεται πολύ κοντά 
στον πελάτη, πιθανώς αποθηκευμένο ή επεξεργασμένο στο σταθμό βάσης. Ένας άλλος 
παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η μέθοδος μετάδοσης που ακολουθείται. Επί του 
παρόντος, η πρόσβαση στο ραδιόφωνο 4G βασίζεται σε ορθογώνια μετάδοση τόσο για 
κατερχόμενη όσο και για ανερχόμενη ζεύξη. Η ορθογώνια μετάδοση αποφεύγει παρεμβολές και 
οδηγεί σε υψηλή χωρητικότητα συστήματος. Ωστόσο, για ταχεία πρόσβαση και μετάδοση μικρών 
όγκων δεδομένων, η διαδικασία εκχώρησης ορθογώνιων πόρων σε διαφορετικούς χρήστες 
μπορεί να απαιτεί εκτεταμένη σηματοδοσία και να οδηγήσει σε επιπλέον καθυστέρηση. 
Επομένως, θα πρέπει να παρέχεται η υποστήριξη για μη ορθογώνια πρόσβαση. 
 

4.3.12 Διαμόρφωση και κωδικοποίηση 

Η ανάπτυξη συστημάτων 5G απαιτεί αρκετές καινοτομίες κυρίως στις τεχνολογίες 
ραδιοπρόσβασης. Οι προηγμένοι αλγόριθμοι διαμόρφωσης και κωδικοποίησης είναι απαραίτητοι 
για την επίτευξη υψηλότερης φασματικής απόδοσης, ειδικά όταν συνδυάζονται με πολλαπλές 
προσβάσεις και προηγμένες τεχνολογίες κυματομορφής. Τα υπάρχοντα συστήματα 
τηλεπικοινωνιών, όπως 3G και 4G, χρησιμοποιούν τεχνικές Turbo coding και Quadrature 
Amplitude Modulation (QAM). Ωστόσο, οι τεχνολογίες 5G απαιτούν πιο προηγμένες μεθόδους 
διαμόρφωσης και κωδικοποίησης, όπως Frequency and Quadrature Amplitude Modulation 
(FQAM), οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντική βελτίωση στην απόδοση των κυψελών. 
Όταν συνδυάζεται με υλοποιήσεις υψηλότερης πυκνότητας σε κεραίες και συνεργασία 
πολλαπλών BS, αυτή η μέθοδος θα μπορούσε να προσφέρει υψηλότερη ποιότητα εμπειρίας. Με 
το FQAM, η στατιστική κατανομή του ICI είναι πιθανό να μην είναι Gaussian, ειδικά για χρήστες 
κινητής τηλεφωνίας. Ως αποτέλεσμα, οι ρυθμοί μετάδοσης για τους χρήστες κυψελών μπορούν 
να βελτιωθούν σημαντικά. [9] 
 

4.3.13 Sparsity 

Η εκμετάλλευση της αραιότητας βασίστηκε κυρίως στη θεωρία δειγματοληψίας Shannon/Nyquist. 
Ήταν η βάση στην οποία εφαρμόστηκε η επεξεργασία σήματος στις τηλεπικοινωνίες, καθώς 
σύμφωνα με αυτή, λίγα δείγματα αρκούν για να ανακατασκευάσουν το σήμα με μεγάλη πιστότητα. 
Ωστόσο, για δίκτυα 5G με μέγιστο ρυθμό δεδομένων υψηλό όσο 100 Gbps, ο αντίστοιχος ρυθμός 
Nyquist είναι πολύ υψηλός, γεγονός που επιφέρει αύξηση κόστους σε υλικό και επεξεργασία. 
Επιπλέον, σε δίκτυα 5G με πυκνότητα σύνδεσης έως 1 εκατομμύριο συνδέσεις ανά τετραγωνικό 
χιλιόμετρο, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ότι δεν μπορούμε να συλλέξουμε 
αρκετές μετρήσεις για να καλύψουμε το όριο Nyquist. Το 2006, οι Candes, Terence και Donoho 
απέδειξαν ότι δεδομένης της γνώσης σχετικά με την αδυναμία ενός σήματος, το σήμα μπορεί να 
ανακατασκευαστεί με ακόμη λιγότερα δείγματα από ό, τι απαιτεί το θεώρημα δειγματοληψίας, 
παρουσιάζοντας ουσιαστικά μια τεχνική συμπίεσης. Το Compressive Sensing (CS) βασίζεται στο 
ότι οι σημαντικές πληροφορίες ενός σήματος μπορούν να διατηρηθούν σε έναν σχετικά μικρό 
αριθμό γραμμικών προβολών, επομένως είναι δυνατόν να ανακατασκευαστεί ένα «αραιό» σήμα 
ακριβώς από ένα μη καθορισμένο γραμμικό σύστημα εξισώσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με 
υπολογιστικά αποδοτικό τρόπο μέσω convex προγραμματισμού. Καθώς όλο και περισσότερα 
πειραματικά στοιχεία δείχνουν ότι πολλά είδη σημάτων σε ασύρματες εφαρμογές είναι αραιά ή 
συμπιέσιμα, η εκμετάλλευση αραιότητας στο CS μπορεί να παίξει ρόλο στο σχεδιασμό 5G και 
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επιπλέον, στους τομείς όπως η εκτίμηση ασύρματου καναλιού, η ανίχνευση σήματος, η συλλογή 
δεδομένων, η παρακολούθηση δικτύου κ.ά.. [33], [34] 
 

4.3.14 Ενέργεια στο 5G 

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες τεχνολογίες, η υψηλότερη ενεργειακή απόδοση με 5G 
επιτυγχάνεται μέσω της υποδομής. Ο διαχωρισμός του επιπέδου ελέγχου του δικτύου και του 
επιπέδου δεδομένων, αλλάζει τον τρόπο ανάπτυξης των δικτύων πρόσβασης. Υλοποιούνται 
πολλές μικρότερες κυψέλες, χαμηλότερου ενεργειακού κόστους, που λόγω του συνολικού 
αριθμού τους, θα φαινόταν να αυξάνει η συνολική κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, και υπάρχει η 
διακριτική διαφορά, τέτοιες τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική του συστήματος, προκαλούν 
περιθώρια για επωφελείς προσαρμογές. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση ενέργειας είναι ανάλογη 
με τις τρέχουσες συνθήκες στο δίκτυο. Σε καταστάσεις χαμηλής κίνησης απενεργοποιούνται εν 
μέρει κυψέλες και ενεργοποιούνται ξανά όταν χρειάζεται. Τέτοιες περίοδοι αδράνειας οδηγουν σε 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, για την εφαρμογή αυτής της ιδέας, πρέπει να 
υιοθετηθεί κατάλληλος σχεδιασμός διεπαφής αέρα. Για το σκοπό αυτό, το Dynamic TDD είναι μια 
διεπαφή που δεν απαιτεί συνεχείς μεταδόσεις σε όλους τους φορείς, επομένως επιτρέπει στους 
πομπούς και τους δέκτες να απενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια καταστάσεων μηδενικής 
κυκλοφορίας. [35] 
 

4.3.15 Κινητικότητα στα 5G 

Τα δίκτυα 5G χαρακτηρίζονται από υψηλού βαθμού συνδεσιμότητα. Περιλαμβάνουν επικοινωνίες 
V2V (Vehicle-to-Vehicle) ή V2I (Vehicle-to-Infrastructure). Επομένως, η παραδοσιακή έννοια μιας 
κυψέλης διευρύνεται μιας και το δίκτυο ακολουθεί την κίνηση του χρήστη και όχι το αντίθετο. Η 
διαχείριση των κυψελών παρουσιάζει μια σειρά ζητημάτων - όπως 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, πρόβλεψη τροχιάς και βελτιστοποίηση handover, επειδή οι 
χρήστες διασχίζουν γρήγορα πολλές κυψέλες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η 
μετατόπιση Doppler που προκαλείται από πολύ υψηλή σχετική κίνηση μεταξύ πομπού και δέκτη 
μπορεί να γίνει πρόκληση για τα mmWaves. 
 

4.3.16 Ενσωμάτωση 

Τα εξαιρετικά πυκνά δίκτυα σχεδιάζονται για να παρέχουν συνδεσιμότητα σε συσκευές που 
χρησιμοποιούν μια ποικιλία διαφορετικών υπηρεσιών. Ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση 
κυκλοφορίας και τις απαιτήσεις κάθε χώρου εφαρμογής, πρέπει να επιτελεστούν κατάλληλες 
προσαρμογές στη λειτουργία του συστήματος δικτύου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ευέλικτη 
προσαρμογή των small cells στις απαιτήσεις κάθε κόμβου, καθώς και η ενσωμάτωση των 
διαφορετικών επιπέδων συχνότητας μέσα στο σύστημα. Κανονικά, σε ένα ετερογενές 
περιβάλλον, που αποτελείται από ευρείας γεωγραφικής κάλυψης περιοχές, μικρες περιοχες και 
χώρους μέσα σε κτίρια, μια συσκευή θα συνδεόταν τη δεδομένη στιγμή, ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα κάλυψης ή τις ανάγκες της χρησιμοποιούμενης υπηρεσίας. Σε ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα, στο οποίο το επίπεδο ευρείας περιοχής θα λειτουργούσε ως στρώμα συντονισμού, 
προγραμματίζοντας μικρότερες κυψέλες για σύνδεση με τη συσκευή, θα μπορούσε να 
βελτιστοποιήσει την απόδοση.  
 
 

4.4 Δίκτυο κορμού 5G 

Προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι απαιτήσεις και να υποστηριχθούν οι προσδοκίες των 
χρηστών, ο σχεδιασμός του συστήματος πρέπει να διαφοροποιηθεί αρκετά από τις 
προηγούμενες τεχνολογίες συστημάτων τηλεπικοινωνιών που είναι βελτιστοποιημένες μόνο για 
κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις. Εκτός αυτού, δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στις 
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τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης χωρίς τις κατάλληλες αλλαγές στο βασικό δίκτυο. Η εξέλιξη του 
δικτύου κορμού αφορά μεγαλύτερη ευελιξία για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και νέων 
εφαρμογών. Επιπλέον, προκειμένου να υποστηριχθούν σενάρια πολλαπλών RAT, τα δίκτυα 
κορμού 5G πρέπει να είναι εξοπλισμένα έτσι ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν απρόσκοπτα 
με τα προηγούμενα βασικά δίκτυα, όπως 3G και 4G. Το cloud computing είναι το θεμέλιο των 
νέων αυτών δικτύων. 
 

4.4.1 Σχεδιαστικές αρχές 

Το δίκτυο κορμού 5G πρέπει να υποστηρίζει χαμηλή καθυστέρηση μετάδοσης, μεγάλη 
χωρητικότητα και υψηλό ρυθμό δεδομένων για όλων των ειδών τις υπηρεσιες και να προσφέρει 
έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο για υπηρεσιες κατά απαίτηση. Για αυτό, οι λειτουργίες δικτύου 
στο δίκτυο κορμού βασίζονται στο Evolved Packet Core (EPC) προκειμένου να προσφέρουν 
αποτελεσματική και ευέλικτη λειτουργία ελέγχου και προώθησης δικτύου.Αυτές οι αρχές 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: [9] 
 

4.4.2 Software Defined Networking (SDN) 

Στην αρχιτεκτονική SDN, το επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο δεδομένων αποσυνδέονται, τότε οι 
εξαγόμενες λειτουργίες ελέγχου μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα κεντρικό επίπεδο ελέγχου και 
η υποκείμενη υποδομή δικτύου αφαιρείται από εφαρμογές και υπηρεσίες δικτύου. Η υιοθέτηση 
SDN μπορεί να βελτιώσει τη δυνατότητα διαχείρισης του δικτύου, την επεκτασιμότητα, τον 
προγραμματισμό, την ευελιξία και την ταχεία καινοτομία 
 

4.4.3 Network Function Virtualization (NFV) 

Το Network Function Virtualization είναι μια θεμελιώδης τεχνολογία για το σχεδιασμό 5G καθώς 
παρέχει ευελιξία δικτύου διαχωρίζοντας αποκλειστικό υλικό από λογισμικό. Το NFV εφαρμόζει 
λειτουργίες δικτύου σε λογισμικό που μπορεί να εκτελείται σε τυπικό υλικό, που βρίσκεται στο 
δίκτυο όπως απαιτείται, χωρίς την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού. Αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε κατανάλωση ενέργειας και κόστους. Σύμφωνα με την τεχνική NFV, το επίπεδο 
ελέγχου μπορεί να ανακατασκευαστεί με συνιστώσα λειτουργίας δικτύου με λογισμικό. 
Επομένως, η ανακατασκευασμένη λειτουργία ελέγχου μπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε μέρος της 
κοινής πλατφόρμας που βασίζεται σε υλικό. Η εισαγωγή και ανάπτυξη του NFV και του SDN στο 
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας θα προωθήσει την καινοτομία της αρχιτεκτονικής δικτύου 5G, τα SDN 
και NFV είναι αμοιβαία επωφελή αλλά δεν εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Το NFV είναι εξαιρετικά 
συμπληρωματικό του SDN, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς να απαιτείται SDN και το 
αντίστροφο. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στον διαχωρισμό των επιπέδων ελέγχου και 
προώθησης δεδομένων όπως προτείνεται από το SDN μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση, 
να απλοποιήσουν τη συμβατότητα με τις υπάρχουσες αναπτύξεις και να διευκολύνουν τις 
διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης. Το NFV μπορεί να υποστηρίξει το SDN παρέχοντας την 
υποδομή στην οποία μπορεί να εκτελεστεί το λογισμικό SDN.  

4.4.4 Control & Access plane 

Η νέα αρχιτεκτονική δικτύου 5G περιλαμβάνει επίπεδο πρόσβασης, ελέγχου και προώθησης. Το 
επίπεδο ελέγχου και το επίπεδο προώθησης των υπαρχουσών λειτουργιών (όπως S-GW και P-
GW) πρέπει να διαχωριστούν περαιτέρω. Αυτό συμβάλλει στη συγκέντρωση του επιπέδου 
ελέγχου των λειτουργιών δικτύου, στην κατανομή των λειτουργιών του επιπέδου δεδομένων για 
τον εντοπισμό της κίνησης δεδομένων και στην πιο ευέλικτη καθοδήγηση της κίνησης δεδομένων 
σύμφωνα με τις πολιτικές του χειριστή. Το επίπεδο ελέγχου είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο για 
τη δημιουργία καθολικής πολιτικής ελέγχου. Τα επίπεδα πρόσβασης και προώθησης είναι 
υπεύθυνα για την εφαρμογή της στρατηγικής. Πιο αναλυτικά: 
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✓ Access Plane: Προκειμένου να ικανοποιήθούν διάφορες απαιτήσεις υπηρεσίας και 
περιπτώσεις χρήσης, το επίπεδο πρόσβασης πρέπει να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ 
διαφορετικών σταθμών βάσης και να βελτιώσει την ικανότητα ευέλικτου 
προγραμματισμού και κοινής χρήσης ασύρματων πόρων. Μέσω της ολοκληρωμένης 
χρήσης της κατανεμημένης και συγκεντρωτικής λειτουργίας δικτύωσης, οι παρεμβολές 
μεταξύ ραδιοκυψελών μπορούν να μειωθούν αποτελεσματικά και η διαχείριση της 
κινητικότητας γίνεται πολύ πιο εύκολη. Με βάση στους χρήστες και τις υπηρεσίες, το 
επίπεδο πρόσβασης καθορίζει την τοπολογία δικτύου και τη στοίβα πρωτοκόλλου κατά 
απαίτηση, για να παρέχει εγγυημένη απόδοση υπηρεσιών. Το επίπεδο πρόσβασης έχει 
τη δυνατότητα να υποστηρίζει νέες τεχνολογίες δικτύωσης, όπως ασύρματο πλέγμα, 
δυναμικό αυτοοργανωμένο δίκτυο και ενοποιημένη σύγκλιση πολλαπλών RAT. 

✓ Επίπεδο ελέγχου: Η λειτουργία του επιπέδου ελέγχου περιλαμβάνει λογική ελέγχου, 
ενορχήστρωση κατά απαίτηση. Όσον αφορά τον ελεγχο, δημιουργούνται ανεξάρτητα 
λειτουργικά στοιχεία για τον έλεγχο πρόσβασης, τη διαχείριση κινητικότητας, τη 
διαχείριση σύνδεσης και άλλα. Με τη βοήθεια εικονικοποιημένης πλατφόρμας, το επίπεδο 
ελέγχου μπορεί να κάνει ευέλικτη ενορχήστρωση πόρων δικτύου. Με την τεχνολογία 
network slicing, το επίπεδο ελέγχου έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει ειδικό και 
απομονωμένο λογικό δίκτυο για διαφορετικές υπηρεσίες. Μέσω των Open APIs και 
αγνοώντας τις τεχνολογικές λεπτομέρειες των χαμηλότερων επιπέδων, οι δυνατότητες 
δικτύου είναι ανοιχτές σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων υποδομών, χωρητικότητας και 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας κ.λπ. 

✓ Επίπεδο προώθησης: Στο επίπεδο προώθησης, η λειτουργία του ελέγχου της πύλης 
διαχωρίζεται πλήρως. Η προώθηση δεδομένων προγραμματίζεται από το επίπεδο 
ελέγχου. Διάφορες απαιτήσεις ακραίας ευρυζωνικής, εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης 
και εξαιρετικά υψηλής αξιοπιστίας και ισορροπίας φορτίου μπορούν να επιτευχθούν από 
άκρη-σε-άκρη.[9] 

 

4.4.5 Multi-RAT διαδικτύωση 

Η αρχιτεκτονική 5G θα πρέπει να υποστηρίζει τη συνδεσιμότητα και τη συνέχεια της υπηρεσίας 
ανεξάρτητα από τις τεχνολογίες ραδιοπρόσβασης σε περιβάλλοντα όπου αναμιγνύονται 
διαφορετικοί τύποι κυψελών και κόμβοι αναμεταδότες. Επιπλέον, θα πρέπει να εγγυάται την 
απρόσκοπτη κινητικότητα παρά την έλλειψη εύρους ζώνης σε ασύρματη πρόσβαση. 

✓ Έξυπνος έλεγχος και διαχείριση πρόσβασης: σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση 
δικτύου, ασύρματο περιβάλλον, δυνατότητα UE και συνδυάζοντας την τεχνολογία της 
έξυπνης υπηρεσίας ανίχνευσης για την αντιστοίχιση κάθε υπηρεσίας στην πιο κατάλληλη 
τεχνολογία πρόσβασης, για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και της 
αποδοτικότητας του δικτύου. 

✓ Διαχείριση ασύρματων πόρων πολλαπλών RAT: ανάλογα με τους τύπους υπηρεσιών, 
τα φορτία δικτύου, τα επίπεδα παρεμβολών κ.λπ., για την επίτευξη από κοινού 
διαχείρισης και βελτιστοποίησης των πολλαπλών δικτύων πόρων ραδιοσυχνοτήτων, 
γεγονός που πραγματοποιεί τον συντονισμό παρεμβολών μεταξύ πολλαπλών RAT και 
επιτυγχάνει πλήρη κατανομή πόρων και κατανομή . 

✓ Βελτιστοποίηση πρωτοκόλλου και σήματος: ενίσχυση των διεπαφών μεταξύ κόμβων 
δικτύου πρόσβασης, κατασκευή πιο ευέλικτων σχέσεων διασύνδεσης δικτύου και 
υποστήριξη της κατανομής δυναμικής λειτουργίας δικτύου. Πολλαπλές λειτουργίες και 
τεχνολογία πολλαπλών συνδέσεων: Το UE μπορεί να έχει πρόσβαση σε πολλούς 
κόμβους διαφορετικού RAT ταυτόχρονα, κάτι που επιτρέπει τη μετάδοση παράλληλων 
ροών. 
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4.5 Ανασκόπηση του Κεφαλαίου 4 

Στο κεφάλαιο 4, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των δικτύων 4ης γενιάς και τα βασικά 
χαρακτηριστικά των δικτύων 5G. Τα δίκτυα 5G βασίζονται σε πολλές καινοτομίες που 
εμφανίστηκαν στα προηγούμενης γενιάς δίκτυα, αλλά και σε αρκετές καινούριες. Η ανάλυση 
βασίστηκε στους εξής άξονες: 

✓ Πρότυπα 
✓ Πρόσβαση 
✓ Αρχιτεκτονική  
✓ Αρχές σχεδιασμού 
✓ Υπηρεσίες/καινοτομίες 

Οι εφαρμογές θα αναλυθούν στο κεφάλαιο 5. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Εφαρμογές 5G, Μ2Μ, ΙοΤ 

 

5.1 Μ2Μ  

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ασύρματων συνδέσεων συσκευών θα φτάσει τα 50 δισεκατομμύρια 
έως το 2020. Αυτό θα οδηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των δεδομένων που 
περιλαμβάνει τους υπάρχοντες τύπους επικοινωνιών και νέες όπως οι επικοινωνίες τύπου 
μηχανής. Το M2M υποδηλώνει διάφορες έννοιες, συγκεκριμένα: Man-to-Machine, Machine-to-
Man (που σημαίνει επικοινωνία μεταξύ μιας συσκευής που λειτουργεί από άνθρωπο και μιας 
μηχανής), Machine-to-Mobile και Mobile-to-Machine. Ωστόσο, η πιο κοινή έννοια είναι το 
Machine-to-Machine, το οποίο θα περιγραφεί σε αυτό το κεφάλαιο. Το M2M αναφέρεται σε λύσεις 
που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ αισθητήρων (οι οποίοι καταγράφουν, μεταξύ άλλων, τη 
θερμοκρασία, την πίεση και την υγρασία), περιουσιακά στοιχεία (όπως αυτοκίνητα, έξυπνους 
μετρητές, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης) και 
συστήματα πληροφοριών χωρίς ή με περιορισμένη μόνο ανθρώπινη παρέμβαση. Η ενσωμάτωση 
αισθητήρων και συστημάτων πληροφοριών επιτρέπει επίσης την αυτόματη εκτέλεση διαδικασιών 
με βάση τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση δεδομένων και την απομακρυσμένη 
αλληλεπίδραση. Στη γενικότερη έννοια των παραπάνω διασυνδεδεμένων συσκευών μπορούμε 
να μιλάμε για το ΙοΤ. 
 
 

5.2 Αγορά  

Η χρήση του ΙοΤ αλλάζει ολοκληρωτικά το τοπίο, όπου οι χρήστες έχουν σχετικά περιορισμένο 
αριθμό συσκευών σε δεκάδες, ή στην περίπτωση επιχειρηματικών χρηστών σε εκατοντάδες 
συσκευές. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει τεράστια ανάπτυξη στην αγορά συνδεδεμένων συσκευών. Η 
βιομηχανία ΙοΤ αποτελείται από μια πληθώρα ευκαιριών και περιπτώσεων χρήσης, όπως έξυπνη 
πόλη, υγεία, αυτοκίνητα, ασφάλεια κ.λπ. Αυτές οι υλοποιήσεις αποφέρουν σημαντικά 
αποτελέσματα. Παρόλο που οι περιπτώσεις χρήσης είναι αρκετά διαφορετικές, όλες αυτές οι 
περιοχές έχουν κοινό ότι απαιτούν όχι μόνο συνδεδεμένες συσκευές ικανές να επικοινωνούν 
μέσω μιας ποικιλίας συνδέσεων δικτύου, αλλά αυτές οι συσκευές απαιτούν επίσης 
απομακρυσμένες ρυθμίσεις και δυνατότητες ελέγχου. Επιπλέον, τα εκατομμύρια των 
συνδεδεμένων συσκευών που αποτελούν οικοσυστήματα ΙοΤ πρέπει να ενεργοποιηθούν, να 
ρυθμιστούν, να παρασχεθούν υπηρεσίες, να συντηρηθούν, να ενημερωθούν με λογισμικό, 
πιθανώς να απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν ξανά, να ανακτηθούν από συνθήκες 
σφάλματος, παρακολουθούνται, υποβάλλονται σε ερωτήσεις για λήψη δεδομένων, 
επιδιορθώνονται, διαχειρίζονται τις εφαρμογές τους και οι συσκευές αυτές να αποσυρθούν στο 
τέλος της διάρκειας ζωής τους. Ιδανικά, όλα αυτά συμβαίνουν εξ αποστάσεως. Είναι επίσης 
προφανές ότι η σχετική έλλειψη βιομηχανικών προτύπων σε ορισμένους τομείς εμποδίζει την 
ανάπτυξη της αγοράς ΙοΤ.  
 
 

5.3 Εφαρμογές 

Η εισαγωγή του Διαδικτύου, των ασύρματων συσκευών και του cloud computing έχει επεκτείνει 
σημαντικά τις πιθανές χρήσεις των τεχνολογιών ΙoΤ και ως αποτέλεσμα παρέχεται ένα ευρύτερο 
φάσμα εφαρμογών και περιπτώσεων χρήσης. Αυτές οι περιπτώσεις χρήσης περιλαμβάνουν 
αυτοματοποιημένη πόλη, υγειονομική περίθαλψη, έξυπνη μέτρηση, αυτοκίνητα και άλλα σενάρια 
τα οποία θα περιγραφούν περαιτέρω. 
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5.3.1 Smart telemetry 

Οι εφαρμογές έξυπνης τηλεμετρίας, όπως το έξυπνο δίκτυο και η μέτρηση αναπτύσσονται από 
τον ενεργειακό τομέα προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη απόδοση χρήσης και μεγαλύτερη 
αξιοπιστία. Οι εφαρμογές κοινής ωφέλειας αλληλεπιδρούν συνήθως με έξυπνους μετρητές που 
αναπτύσσονται σε χώρους πελατών και μια ποικιλία άλλων αισθητήρων ή συσκευών ΙoΤ που 
επιτρέπουν την παροχή υποδομής παρακολούθησης σε όλο το δίκτυο, τη συλλογή πληροφοριών 
για την κατανάλωση και την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τιμολόγια κινήτρων. Οι έξυπνοι 
μετρητές και το έξυπνο δίκτυο θα συνδεθούν μέσω μιας ποικιλίας ασύρματων και ενσύρματων 
τεχνολογιών, όπως PLC, πρόσβαση σε κινητά κ.λπ. Αυτά παρέχουν συνδεσιμότητα δικτύου 
μεταξύ έξυπνων μετρητών, αισθητήρων ή συσκευών ΙoΤ και των εφαρμογών, βάσεων δεδομένων 
και συστημάτων διαχείρισης του βοηθητικού προγράμματος. Σύμφωνα με την εικόνα 18, 
αναδύεται ένα μοντέλο συνδυασμένης συνδεσιμότητας όπου το PLC χρησιμοποιείται από τον 
μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας στους συγκεντρωτές δεδομένων που βρίσκονται στο δίκτυο του 
φορέα παροχής υπηρεσιών διανομής (Distribution Service Operator, DSO) και στη συνέχεια 
χρησιμοποιείται κυψελοειδής συνδεσιμότητα από τους συγκεντρωτές για τη χρήση εφαρμογών 
back-end.  
 

Eικόνα 18: Τυπικό σενάριο smart metering. 
 
Smart metering 
Η έξυπνη μέτρηση είναι μια ιδέα που δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχει πληροφορίες στους 
πελάτες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και να επιτρέψει την έγκαιρη προσαρμογή στις 
απαιτήσεις τους. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αυτά τα αντικείμενα είναι υπεύθυνα για τη 
μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας των πολιτών και, σε ορισμένες περιπτώσεις για τη μέτρηση 
της παραγωγής ενέργειας. Ως εκ τούτου, η δημιουργία έξυπνων μετρητών συμβάλει στην 
επίτευξη καλύτερης ενεργειακής απόδοσης και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Οι έξυπνοι μετρητές είναι μετρητές για αέριο, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, θερμότητα, 
που εξαλείφουν την ανάγκη για εκτιμώμενους λογαριασμούς και μετρήσεις από άνθρωπο καθώς 
παρέχουν στους πελάτες, τους διανομείς ενέργειας και τους προμηθευτές ακριβείς και έγκαιρες 
πληροφορίες σχετικά με το ποσό της αναλώσιμης χρησιμότητας που χρησιμοποιείται. Ο μετρητής 
μπορεί να μεταδώσει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τη χρήση ενέργειας, στις 
οποίες ο καταναλωτής μπορεί να έχει πρόσβαση στο σπίτι του και στις οποίες η εταιρεία ενέργειας 
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μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση του δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση 
συγκεντρωτών που συλλέγουν δεδομένα χρήσης και διανέμουν δεδομένα ελέγχου προς και από 
καταναλωτές σε μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή και στη συνέχεια τα διαβιβάζουν πίσω 
στο κέντρο δεδομένων του παροχέα. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές απαιτήσεις που πρέπει να 
πληρούνται για την υποστήριξη τέτοιων υπηρεσιών. Η κύρια πρόκληση είναι η παροχή ενός 
πλαισίου που θα μπορεί να διαχειρίζεται τις ταυτότητες διαφορετικών αντικειμένων και να 
διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων των πολιτών. 
 
Smart Grid 
Η έξυπνη μέτρηση είναι ένα από τα πρώτα βήματα σε ένα smart grid. Συγκεκριμένα, ένα Smart 
Grid είναι ένα δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να ενσωματώσει αποτελεσματικά τη 
συμπεριφορά και τις ενέργειες όλων των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό προκειμένου 
να διασφαλιστεί ένα οικονομικά αποδοτικό, βιώσιμο σύστημα ισχύος με χαμηλές απώλειες και 
υψηλά επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας εφοδιασμού. Ως εκ τούτου, το έξυπνο πλέγμα 
αναμένεται να είναι η εφαρμογή της έννοιας όπου τα πακέτα ενέργειας διαχειρίζονται παρόμοια 
με τα πακέτα δεδομένων, προκειμένου να εξαλειφθεί η σπατάλη ενέργειας. Αν και υπάρχουν 
στοιχεία ευφυΐας σε πολλά μέρη των υπαρχόντων πλεγμάτων, η διαφορά μεταξύ ενός σημερινού 
πλέγματος και ενός έξυπνου πλέγματος είναι κυρίως η ικανότητα του πλέγματος να διαχειρίζεται 
περισσότερη πολυπλοκότητα με έναν αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. 
 

5.3.2 Αυτοκινητοβιομηχανία 

Η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να είναι ένας πολύ υποσχόμενος τομέας για χρήστες και 
εταιρείες καθώς επιτρέπει την αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των χρηστών και των 
οχημάτων. Τα αυτοκίνητα υπήρξαν το επίκεντρο πολλών πρωτοβουλιών ΙοΤ. Οι εφαρμογές 
αυτοκινήτων καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσης που περιλαμβάνουν επικοινωνίες 
V2V (Vehicle-to-Vehicle), V2I (Vehicle-to-Infrastructure), V2P (Vehicle-to-Pedestrian), V2N 
(Vehicle-to-Network) και γενικά V2X (Vehicle-to-Everything). Αυτές οι περιπτώσεις χρήσης θα 
αναλυθούν περαιτέρω: 
 
V2V 
Η επικοινωνία V2V αποτελεί μέρος της αυξανόμενης τάσης προς τη διάχυτη πληροφορική, μια 
έννοια γνωστή ως το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) και θεωρείται το πρώτο βήμα προς την 
ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μεταφοράς. Συγκεκριμένα, το V2V προβλέπει ένα σενάριο όπου, 
για πρώτη φορά, ο δρόμος και το όχημα θα ήταν πραγματικά συνδεδεμένοι. Σύμφωνα με αυτό το 
σενάριο, τα οχήματα θα μπορούν να συλλέγουν και να κατανοούν δεδομένα από πολλές πηγές. 
Αυτά τα δεδομένα θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας, τις 
προειδοποιήσεις, τις πιθανές συγκρούσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για τους οδηγούς. Ο 
κύριος στόχος των επικοινωνιών V2V είναι να αποτρέψει ατυχήματα επιτρέποντας στα οχήματα 
που διέρχονται να ανταλλάσσουν αυτά τα δεδομένα προκειμένου να κάνουν την οδήγηση στον 
αυτοκινητόδρομο αποτελεσματική, ασφαλή και προβλέψιμη. Επιπλέον, αυτές οι επικοινωνίες θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της 
βελτιστοποίησης. Επομένως, το σύστημα επικοινωνίας πρέπει να παρέχει αυξημένη απόδοση 
δεδομένων, υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας, όπως υψηλές πιθανότητες λήψης μηνυμάτων και 
μηδενική καθυστέρηση προκειμένου να προσφέρει στον οδηγό επαρκή χρόνο για να αναλάβει 
δράση. Παρόλο που τα συστήματα τρίτης γενιάς (3G) παρέχουν χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή 
χωρητικότητα, δεν διαθέτουν αποτελεσματικούς τρόπους για την υποστήριξη τοπικών εκπομπών 
V2V, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις περισσότερες εφαρμογές ασφάλειας. Αντίθετα, τα 
συστήματα τέταρτης γενιάς παρέχουν σημαντικά χαμηλότερη καθυστέρηση επικοινωνίας, 
υψηλότερη χωρητικότητα και βελτιωμένες δυνατότητες μετάδοσης σε σύγκριση με τα δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας 3G που υποστηρίζουν με αυτόν τον τρόπο κρίσιμη την εφαρμογή του 
οχήματος. Είναι σαφές ότι το 5G θα χρειαστεί Gbit backhaul και, μέχρι στιγμής, μόνο οι οπτικές 
ίνες και τα ασύρματα μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
τεχνολογία 5G θα πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα πολύ βελτιστοποιημένο δίκτυο από άποψη 
κάλυψης, καθυστέρησης και κινητικότητας. Τέλος, ως αξιόπιστες υπηρεσίες V2V θα παρέχονται 
σε διάφορες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου εκτός κάλυψης, όπου μία ή και οι 
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δύο συσκευές σε επικοινωνία δεν μπορούν να αποκτήσουν συνδεσιμότητα δικτύου, ευελιξία 
δικτύου και ικανότητα του συστήματος να ενσωματωθεί σε περιβάλλοντα multi RAT . Έτσι, η 
επικοινωνία V2V μπορεί να επιτευχθεί με τεχνολογία 5G (εικόνα 19). 

 
Eικόνα 19: Τυπικό σενάριο V2X. 
 
 
V2I 
To V2I ή με την ευρύτερη έννοια Vehicle-to-Everything (V2X) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει 
στα οχήματα να επικοινωνούν με στοιχεία υποδομής. Τέτοια στοιχεία θα μπορούσαν να είναι 
φωτεινοί σηματοδότες, οδικές πινακίδες ή άλλα συνδεδεμένα με συσκευές δικτύου που 
επιτρέπουν την ανταλλαγή κρίσιμων δεδομένων ασφάλειας και λειτουργίας μεταξύ οχημάτων και 
οδικών υποδομών. Η βασική ιδέα ήταν ότι οι αισθητήρες στο όχημα θα επικοινωνούσαν με 
αισθητήρες στο δρόμο ή άλλα στοιχεία για να επιτρέψουν την οδήγηση "hands-off" και "foot-off" 
αλλά όχι "mind-off". Εξαρτάται από τον οδηγό, προφανώς, να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Ωστόσο, 
το V2I είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει μια μέρα να κάνει ακόμη και τα αυτοκίνητα που οδηγούν 
πολύ πιο ασφαλή, βοηθώντας τα να δουν και να αντιδράσουν σε αόρατο κίνδυνο. Η επικοινωνία 
V2I έχει μεγάλες δυνατότητες για έξυπνη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς καθώς έχει 
σχεδιαστεί για να αυξάνει την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και την ευκολία του συστήματος 
μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα V2I περιλαμβάνουν επιπτώσεις στην ασφάλεια, 
καθώς δίνουν στους οδηγούς προειδοποιήσεις σχετικά με πιθανούς κινδύνους όπως το 
ενδεχόμενο σύγκρουσης μπροστά και τους επιτρέπουν να αποφύγουν ατυχήματα ή ακόμα και να 
ανταποκρίνονται αυτόματα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες οδήγησης πιο γρήγορα από τους 
τυπικούς χρόνους αντίδρασης του ανθρώπου. Οι προειδοποιήσεις σχετικά με τα εμπόδια 
κυκλοφορίας μπροστά επιτρέπουν επίσης την πρόωρη επαναδρομολόγηση για την αποφυγή της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και η αποδοτικότητα, οι 
συσκευές ΙοΤ πρέπει να διασυνδέονται με αισθητήρες στα οχήματα που μετρούν την ταχύτητα, 
τις εξωτερικές κρούσεις, αλλά μπορούν επίσης να διασυνδέονται με εξαρτήματα εντός του 
οχήματος, όπως συστήματα πέδησης. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν 
υπηρεσίες πληροφοριών ανίχνευσης θέσης και παρακολούθησης. Τέλος, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια και η βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας, τα οχήματα θα πρέπει να 
μπορούν να ανεβάζουν και να μεταφορτώνουν πληροφορίες κίνησης και ασφάλειας σε έναν 
διακομιστή πληροφοριών κυκλοφορίας. [36] 
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Πλοήγηση  
Μια εφαρμογή αυτοκινήτου που μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στους οδηγούς είναι 
η συνδεδεμένη πλοήγηση. Η βασική ιδέα είναι η παροχή ενημερωμένων αναφορών κυκλοφορίας 
στους χρήστες με πρότυπα ραδιοφωνικής μετάδοσης ή μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας για 
κινητές επικοινωνίες. Ο σκοπός των αναφορών κίνησης είναι να ενημερώσει τους οδηγούς 
σχετικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας που σχετίζονται με την περιοχή όπου οδηγούν οι χρήστες 
ή για μια τοποθεσία στην προβλεπόμενη διαδρομή τους, ώστε να μπορούν εύκολα να αλλάξουν 
τη διαδρομή τους για να αποφύγουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, εάν είναι απαραίτητο. Οι 
αναφορές κυκλοφορίας μπορούν να παραδοθούν στον οδηγό προφορικά ή οπτικά. Όπου οι 
πληροφορίες κυκλοφορίας δίνονται προφορικά, αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας λογισμικό 
μετατροπής κειμένου σε ομιλία εκτός του σκάφους. Όπου οι αναφορές κυκλοφορίας 
αποστέλλονται ως δεδομένα στο αυτοκίνητο, αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας δίκτυα 
κινητής τηλεφωνίας μέσω παρόχων πλοήγησης. Ένας πάροχος πλοήγησης, που προσφέρει μια 
υπηρεσία πλοήγησης που αυξάνεται από δεδομένα κυκλοφοριακής συμφόρησης σε πραγματικό 
χρόνο, θα μπορούσε να επεκτείνει το προϊόν του συμπεριλαμβάνοντας έξυπνες συμβουλές 
ταχύτητας ή λωρίδας για τη μεγιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας ή προσθέτοντας μια 
προειδοποίηση για τοπικούς κινδύνους όπως οδικά έργα ή ξαφνική κυκλοφοριακή συμφόρηση 
συσσωρεύεται. Τα δεδομένα εισαγωγής για τον διακομιστή εφαρμογών κυκλοφορίας τους θα 
λαμβάνονται είτε από τα κανονικά κανάλια (προβλέψιμα, προγραμματισμένα οδικά έργα) είτε με 
περαιτέρω επεξεργασία των ληφθέντων δεδομένων κυμαινόμενου αυτοκινήτου. 
 
Διάγνωση 
Η απομακρυσμένη διάγνωση είναι μια εφαρμογή της αυτοκινητοβιομηχανίας που μπορεί να 
εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις. Πρώτον, θα μπορούσε να προσφέρει στους συντηρητές 
συντηρητές στους χρήστες, για παράδειγμα να τους προειδοποιούν για το πότε το όχημα φτάνει 
σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα προκειμένου να τους ενημερώσει ότι το όχημα οφείλεται για σέρβις. 
Ομοίως, θα μπορούσε να προσφέρει πληροφορίες σχετικά με τη γενική κατάσταση του οχήματος, 
χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες λειτουργίες διαγνωστικών αναφορών και μεταδίδει αυτές τις 
αναφορές στον ιδιοκτήτη. Τέλος, μια άλλη περίπτωση όπου η απομακρυσμένη διάγνωση θα 
μπορούσε να είναι κρίσιμη για την ασφάλεια είναι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
Συγκεκριμένα, όταν η κλήση βλάβης ξεκινά χειροκίνητα από τον οδηγό, το σύστημα στέλνει 
δεδομένα θέσης και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος στην υπηρεσία οδικής 
βοήθειας προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια του οδηγού. [36] 
 
Φόρτιση  
Ένα συχνά προβλεπόμενο σενάριο για τις επικοινωνίες ΙοΤ των ηλεκτρικών οχημάτων είναι η 
φόρτισή τους. Καθώς η προσθήκη υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων και η ιδιοκτησία ηλεκτρικών 
οχημάτων μπαταρίας επεκτείνεται, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για ευρέως κατανεμημένους στο 
κοινό σταθμούς φόρτισης, μερικοί από τους οποίους υποστηρίζουν ταχύτερη φόρτιση σε 
υψηλότερες τάσεις και ρεύματα από ό, τι διατίθενται από οικιακά EVSE (Electric Vehicle Supply 
Equipment). Πολλοί σταθμοί φόρτισης είναι εγκαταστάσεις στο δρόμο που παρέχονται από 
εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος ή βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα λιανικής και λειτουργούν από 
πολλές ιδιωτικές εταιρείες. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές σεναρίου φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης των πλησιέστερων σταθμών φόρτισης, της 
διαχείρισης της διαδικασίας φόρτισης και των παραμέτρων στο αυτοκίνητο και η δημιουργία 
σχετικών αρχείων για σκοπούς χρέωσης. Οι σταθμοί φόρτισης πρέπει να είναι σε θέση να 
ανιχνεύουν την παρουσία ενός οχήματος και να δημιουργούν τους σχετικούς συνδέσμους 
επικοινωνίας με τους κατάλληλους ενδιαφερόμενους (π.χ. Καταναλωτής, Διαχειριστής δικτύου 
Διανομής). Όταν ένα όχημα φτάνει σε σταθμό φόρτισης, ο οδηγός παρουσιάζει τα διαπιστευτήριά 
του (π.χ. αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης), πιθανώς σύροντας την κάρτα SIM του 
και στη συνέχεια ο σταθμός φόρτισης επαληθεύει τα προσωπικά του στοιχεία μέσω δικτύου 
κινητής τηλεφωνίας. Στη συνέχεια, ο σταθμός φόρτισης καθορίζει την τρέχουσα κατάσταση 
φόρτισης του οχήματος και σηματοδοτεί το τοπικό σημείο ελέγχου. Ο καταναλωτής γνωρίζει τον 
χρόνο χρέωσης και τα στοιχεία πληρωμής επισημαίνονται στον παραλήπτη των δεδομένων 
ανάγνωσης και στον καταναλωτή. Τέλος, ο σταθμός φόρτισης ξεκινά το προφίλ φόρτισης, 
μεταβαίνει σε λειτουργία αυτο-συντήρησης και σε κατάσταση αναμονής σημάτων. Για να 
επιτευχθεί αυτό, τα συστήματα EV πρέπει να είναι ευαίσθητα, αξιόπιστα, προσαρμοστικά και 
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σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλείς επικοινωνίες και υψηλή ποιότητα 
εξυπηρέτησης.[36] 
 

5.3.3 Απομακρυσμένος έλεγχος & συντήρηση 

Η τεχνολογία ΙοΤ έχει πραγματικές δυνατότητες να παρέχει πιο οικονομικά αποδοτικές αυτόνομες 
τεχνικές για βοήθεια με απομακρυσμένη παρακολούθηση και προληπτική συντήρηση. Η βασική 
ιδέα αυτής της περίπτωσης χρήσης είναι να επιτρέψει τα συστήματα παρακολούθησης και τους 
ελέγχους από απόσταση. Τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να είναι ελεγχόμενα από υπολογιστή 
μηχανήματα ή οικιακές συσκευές με δυνατότητες επικοινωνίας, όπως ο έλεγχος φωτισμού και 
θέρμανσης σε κατοικία ή επιχείρηση. Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτισμού ενδέχεται 
να είναι ή όχι ευαίσθητη στο χρόνο, ανάλογα με το εάν γίνεται κατά την προετοιμασία της άφιξης 
κάποιου (π.χ., θέτοντας τα φώτα όταν κάποιος φτάσει στο σπίτι) ή εάν πρέπει να τα ανάψει εξ 
αποστάσεως επειδή κάποιος έχει φτάσει και δεν έχει σημαίνει ενεργοποίηση του φωτισμού. Η 
ρύθμιση της θέρμανσης είναι απίθανο να είναι ευαίσθητη στο χρόνο, δεδομένου ότι η θέρμανση 
ή η ψύξη έχει πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα χρόνου από την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
του φωτισμού. Απαιτείται απομακρυσμένος έλεγχος απομακρυσμένου εξοπλισμού ή εξοπλισμού 
που βρίσκεται σε εχθρικό περιβάλλον σε πολλές περιπτώσεις. Είναι επιθυμητός ο έλεγχος 
(καθώς και η παρακολούθηση) αυτών από μια κεντρική τοποθεσία. Σε ορισμένα περιβάλλοντα, η 
παρουσία υψηλών θερμοκρασιών, τοξικών καπνών ή ραδιενέργειας μπορεί να κάνει το 
περιβάλλον εχθρικό για τον άνθρωπο. Το τηλεχειριστήριο είναι σαφώς επιθυμητό σε αυτές τις 
περιπτώσεις. Οι απαιτήσεις για αυτές τις καταστάσεις γενικά θα εμπίπτουν σε πραγματικό χρόνο 
και εξαιρετικά αξιόπιστες κατηγορίες, αλλά τα «μικρά δεδομένα» θα είναι επαρκή για τις 
περισσότερες από τις αλληλεπιδράσεις. Όσον αφορά τη συντήρηση, πιθανή περίπτωση χρήσης 
είναι η εγκατάσταση και η εφαρμογή ενημερώσεων λογισμικού που αντιμετωπίζουν ελαττώματα 
ή προσθέτουν λειτουργίες. Αυτά μπορεί να είναι σπάνια, αλλά θα μπορούσαν να είναι σημαντικά 
σε μέγεθος και πεδίο εφαρμογής. Οι απαιτήσεις για απομακρυσμένη συντήρηση είναι για μέτριες 
ποσότητες δεδομένων που δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο χρόνο, επομένως δεν παρουσιάζει 
μεγάλο πρόβλημα για τον χειριστή του δικτύου. Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να 
παρουσιάσουν πρόβλημα, ειδικά εάν είναι μεγάλες και συχνές, ή εάν είναι μεγάλες και πρέπει να 
γίνουν σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα ή σχεδόν την ίδια στιγμή. Στην περίπτωση τηλεχειρισμού 
οικιακών συσκευών, υπάρχουν αρκετές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι επικοινωνίες ΙοΤ θα είναι ασφαλείς και αξιόπιστες. Τέτοιες διαδικασίες είναι 
καταχώριση συστήματος, αιτήματα και έλεγχοι απομακρυσμένων λειτουργιών. Συγκεκριμένα, 
όλες οι οικιακές συσκευές πρέπει να πραγματοποιήσουν εγγραφή στο σύστημα ΙοΤ και στη 
συνέχεια να συνδεθούν στο ασύρματο δίκτυο ή να ρυθμίσουν μια σύνδεση με την πύλη ΙοΤ. Η 
διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνει τη δυνατότητα του συστήματος να διατηρεί πληροφορίες 
σχετικά με τις συσκευές ΙοΤ, όπως τύπους οικιακών συσκευών, τεχνολογίες δικτύωσης κ.λπ. η 
οικιακή του συσκευή από απόσταση. Το αποτέλεσμα της ζητούμενης λειτουργίας επιστρέφεται 
στον χρήστη του τηλεχειριστηρίου από την οικιακή συσκευή μέσω ασύρματου δικτύου. 
 

5.3.4 Υγεία 

Η βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης εξετάζει επίσης τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών 
μέσω άμεσων επικοινωνιών συσκευών, απομακρυσμένης παρακολούθησης, φροντίδας στο σπίτι 
και διαχείρισης ασθενειών. Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν αισθητήρες και συσκευές, οι 
οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις εφαρμόζονται στο σώμα των ασθενών, για την 
παρακολούθηση ζωτικών σημείων όπως η αρτηριακή πίεση, ο καρδιακός ρυθμός, η θερμοκρασία 
του σώματος και άλλες λειτουργικές παράμετροι του σώματος μέσω ενός δικτύου ευρείας 
περιοχής. Τα ληφθέντα δεδομένα στη συνέχεια αποστέλλονται περιοδικά στον πάροχο 
υγειονομικής περίθαλψης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρακολούθηση ζωτικών σημείων 
μπορεί να παρατηρήσει μια κρίση που απαιτεί ταχεία επέμβαση, όπως όταν οι καρδιακοί ρυθμοί 
αλλάζουν υποδηλώνουν καρδιακή προσβολή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η απαίτηση είναι ότι η 
επικοινωνία από τον αισθητήρα στους κατάλληλους ανταποκριτές πρέπει να είναι γρήγορη και 
εξαιρετικά αξιόπιστη καθώς μπορεί να διακυβεύεται μια ζωή. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να 
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αναζητηθεί μια γραμμή τάσης και τα δεδομένα να συσσωρεύονται από τους αισθητήρες και να 
αποστέλλονται περιοδικά σε ένα κεντρικό σημείο για ανάλυση. Η κατάσταση δεν είναι άμεσα 
απειλητική για τη ζωή, αλλά η σωστή διάγνωση εξαρτάται από την ύπαρξη επαρκών δεδομένων 
στα οποία θα βασιστεί. Ειδικά για ηλικιωμένους αλλά και για άτομα με ειδικές ανάγκες, μια άλλη 
λειτουργία παρακολούθησης μπορεί να σχετίζεται με πτώσεις. Ένα επιταχυνσιόμετρο σε μια 
συσκευή ανίχνευσης μπορεί να ανιχνεύσει πότε το άτομο πέφτει και θα μπορούσε είτε να 
ξεκινήσει την επικοινωνία με ένα κέντρο απόκρισης αμέσως, είτε να ειδοποιήσει το άτομο και να 
επιτρέψει ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το άτομο μπορεί να υποδείξει εάν 
απαιτείται βοήθεια ή εάν δεν υπάρχει απάντηση παρέχονται και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με 
ένα κέντρο απόκρισης. Καθώς αυτές οι εφαρμογές μπορεί να είναι κρίσιμες για τη ζωή, η 
ανάπτυξη αυτών των σεναρίων μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Οι απαιτήσεις σε αυτήν την 
κατηγορία περιλαμβάνουν πραγματικό χρόνο, αξιόπιστες επικοινωνίες για καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης ή ελαφρώς λιγότερο επείγουσες καταστάσεις. Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης 
θα πρέπει επίσης να είναι αρκετά ασφαλή ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν κλέβονται ιδιωτικές 
πληροφορίες. Ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η 
υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη παντού. Σε ορισμένα κτίρια, 
υπάρχει αρκετός χάλυβας στη δομή για να μειώσει την ένταση του σήματος σε άχρηστα επίπεδα 
όταν βρίσκεται κοντά στον πυρήνα του κτιρίου. Επομένως, απαιτείται αξιοπιστία, ασφάλεια, 
διαθεσιμότητα και κάλυψη. [37] 
 

5.3.5 Ανίχνευση και ιχνηλάτηση 

Η ανίχνευση και παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων υπήρξε μια σημαντική από τις πολλές 
εφαρμογή ΙoΤ. Ειδικά όταν τα περιουσιακά στοιχεία μετακινούνται από τόπο σε τόπο, είναι συχνά 
επιθυμητό να έχουμε μια εικόνα της κατάστασής τους. Οι εφαρμογές logistics είναι ένα καλό 
παράδειγμα της χρήσης του ΙoΤ. Η επιχείρηση logistics και γενικά κάθε επιχείρηση που 
περιλαμβάνει μεταφορές θα μπορούσε να επωφεληθεί από την παρακολούθηση πλοίων, 
φορτηγών και οχημάτων. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση παραμέτρων όπως η θερμοκρασία 
των εμπορευμάτων και η θέση των φορτηγών θα μπορούσε να αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες 
και να γίνει η βάση για νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες μορφές τελών και φόρων. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η παρακολούθηση πρέπει να είναι συνεχής και σε πραγματικό χρόνο ή 
σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, π.χ. για τοπική παράδοση. Σε άλλες περιπτώσεις, αρκεί η λιγότερο 
συχνή παρακολούθηση, π.χ. παράδοση μεγάλων αποστάσεων όπου είναι γνωστό το γεγονός ότι 
ένα αντικείμενο φορτώνεται και η εκτιμώμενη ώρα άφιξης. Στην πρώτη περίπτωση, η συχνή 
παρακολούθηση της θέσης και της κατάστασης μπορεί να είναι σημαντική, ενώ στην τελευταία 
περίπτωση, αρκεί η σπάνια παρακολούθηση. Όταν ένα όχημα μεταφέρει πολλά αντικείμενα 
φορτίου, δεν είναι απαραίτητο να επικοινωνείτε συχνά με καθένα από αυτά, αλλά είναι σημαντικό 
να επικοινωνείτε με αντικείμενα που φορτώνονται ή δεν φορτώνονται σε σταθμούς. Οι απαιτήσεις 
από την άποψη του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό. Εάν 
τα συλλεγόμενα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί σε επιλεγμένα σημεία είναι χρονικά ανεκτά και 
μπορούν να σταλούν αργότερα σε ένα κεντρικό σημείο, η προκύπτουσα κίνηση δεδομένων θα 
είναι κανονικά αρκετά διαχειρίσιμη. Η παρακολούθηση των αντικειμένων που αποθηκεύονται σε 
αποθήκη δεν θα είναι ευαίσθητη στο χρόνο κατά την αποθήκευση των αντικειμένων, ωστόσο 
μεγάλο μέρος των δεδομένων για την παρακολούθηση των αντικειμένων που μεταφέρονται θα 
είναι σχετικά ευαίσθητα στο χρόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ. Ως εκ τούτου, ορισμένα 
από τα δεδομένα θα είναι ευαίσθητα στο χρόνο «μαζικά» δεδομένα και άλλα θα είναι ευαίσθητα 
στο χρόνο «μικρά δεδομένα». 
 

5.3.6 Ηλεκτρονικές πληρωμές 

Οι ψηφιακές πληρωμές καθίστανται υψηλή προτεραιότητα για πολλούς παρόχους κινητής 
τηλεφωνίας, καθώς αποκτούν γρήγορα αποδοχή σε όλο τον κόσμο. Η ΙoΤ έχει ήδη αποκτήσει 
μεγάλη σημασία σε σχέση με την πληρωμή χωρίς μετρητά, σύμφωνα με την οποία ένα 
smartphone ή άλλη κινητή συσκευή κρατείται μπροστά από ένα τερματικό πληρωμής. Αυτά τα 
τερματικά χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση πληρωμών μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. 
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Οι πρώτες υλοποιήσεις που χρησιμοποίησαν μια σύνδεση εναλλαγής κυκλώματος μέσω 
τηλεφώνου από ένα σταθερό τερματικό αντιμετώπισαν αρκετούς περιορισμούς, όπως χαμηλή 
ταχύτητα.Καθώς το τερματικό βρισκόταν σε μια σταθερή θέση, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος 
για την πραγματοποίηση της σύνδεσης με μεταγωγή κυκλώματος παρά για την εκτέλεση της 
απόκρισης ερωτήματος. Αντίθετα, με την μεταγωγή πακέτων, μια συνεδρία θα μπορούσε να 
διατηρηθεί όσο χρειάζεται και θα ήταν έτοιμη για χρήση ουσιαστικά στιγμιαία. Αυτό δημιουργεί 
αποδοτικότητα χρόνου και κόστους για τους πελάτες, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα της 
υπηρεσίας. Ωστόσο, αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να είναι αξιόπιστες και να διασφαλίζουν ότι θα 
παρέχουν ασφαλή διαδικασία ελέγχου ταυτότητας και πληρωμής. 
 

5.3.7 Smart Home 

Η άνοδος του ρόλου του WiFi στον οικιακό αυτοματισμό προέκυψε κυρίως λόγω της φύσης του 
δικτύου των ηλεκτρονικών εφαρμογών όπου οι οικιακές ηλεκτρονικές συσκευές έχουν αρχίσει να 
γίνονται μέρος του οικιακού δικτύου IP και λόγω του αυξανόμενου ρυθμού υιοθέτησης φορητών 
υπολογιστικών συσκευών. Η βασική ιδέα των έξυπνων σπιτιών είναι η ανάπτυξη μιας 
τεχνολογίας, η οποία επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν μία μόνο συσκευή για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο όλων των ηλεκτρονικών συσκευών. Ο αποτελεσματικός οικιακός 
αυτοματισμός μπορεί να ενισχυθεί συνδυάζοντας τη λειτουργικότητα και τις υπηρεσίες σε μια 
ενιαία ψηφιακή οικιακή πύλη ΙοΤ που μπορεί να υποστηρίξει IPTV, ασύρματη ευρυζωνική 
σύνδεση, αποθήκευση και διανομή πολυμέσων, ιατρικό και οικιακό αυτοματισμό και πολλά άλλα. 
Μια εικονικοποιημένη πλατφόρμα λογισμικού μπορεί να επιτρέπει σε διαφορετικούς παρόχους 
υπηρεσιών ή βοηθητικά προγράμματα να τρέχουν ταυτόχρονα στο ίδιο πλαίσιο χωρίς 
παρεμβολές. Οπτικοποίηση και έλεγχος μπορούν να επιτευχθούν μέσω σύνδεσης μέσω 
smartphone, τηλεόρασης, tablet ή netbook. Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν έναν άλλο τομέα όπου 
μπορεί να γίνει ενεργειακή απόδοση. Στα γραφεία, τα ξενοδοχεία ή τις πανεπιστημιουπόλεις, είναι 
λογικό να υποδηλώνουμε ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια κίνητρα με αυτά στο σπίτι για 
εξοικονόμηση ενέργειας. Η δυνατότητα αυτοματοποίησης του ΙοΤ διευρύνεται για τα κτίρια, επειδή 
ο στόχος δεν είναι μόνο η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και η εφαρμογή της ασφάλειας. [38] 
 

5.4 ΙoΤ ειδοποιήσεις 

Η κυκλοφορία των κινητών σήμερα καθοδηγείται από δραστηριότητες όπως τηλεφωνικές κλήσεις 
και υπηρεσίες διαδικτύου. Ωστόσο, αυτή η δεκαετία προβλέπεται ευρέως ότι θα εμφανιστεί η 
άνοδος των επικοινωνιών μεταξύ συσκευών και μηχανών με δισεκατομμύρια συσκευές - με 
λιγότερο προβλέψιμα μοτίβα κυκλοφορίας - να ενταχθούν στο δίκτυο. Αυτές οι επικοινωνίες θα 
περιλαμβάνουν αυτοκίνητα, υγειονομική περίθαλψη και άλλες εφαρμογές που απαιτούν 
περισσότερο εύρος ζώνης, υψηλότερα ποσοστά δεδομένων και μεγαλύτερη χωρητικότητα. 
 

5.4.1 Διαχείριση κυκλοφορίας 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ασύρματη κυκλοφορία δεδομένων θα αυξηθεί έως και χίλιες 
φορές μέχρι το 2020 λόγω της εμφάνισης του διαδικτύου των πραγμάτων. Επομένως, οι 
διαχειριστές δικτύου πρέπει να ασκήσουν νέες, πιο αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου της 
κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί η συμφόρηση του δικτύου και να διατηρηθεί η 
ικανοποίηση των πελατών. Ωστόσο, οι τρέχουσες μέθοδοι αντιμετώπισης μη αναμενόμενης 
συμπεριφοράς εφαρμογών σε ασύρματα δίκτυα περιορίζονται στην πρόληψη υπερφόρτωσης. 
Μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση θα λειτουργούσε σε τρία συμπληρωματικά επίπεδα. 
διαχείριση επιπέδου εφαρμογής, έλεγχος υπερφόρτωσης σηματοδότησης RAN και έλεγχος 
υπερφόρτωσης πυρήνα δικτύου. Οι μηχανισμοί προστασίας από υπερφόρτωση στο δίκτυο RAN 
και στο κεντρικό δίκτυο θα αποτρέψουν την κακή χρήση του δικτύου από ελαττωματικές 
εφαρμογές, ενώ η διαχείριση σε επίπεδο εφαρμογών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη 
χρήση των πόρων του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα: 
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✓ Διαχείριση επιπέδου εφαρμογής: προσφέρει το ιδανικό πλεονέκτημα για τη διαχείριση 
της κυκλοφορίας ΙοΤ, επιτρέποντας στους διαχειριστές δικτύου να λαμβάνουν υπόψη τις 
διαφορετικές απαιτήσεις εφαρμογής. 

✓ Έλεγχος υπερφόρτωσης σηματοδότησης RAN: εστιάζει στην επικοινωνία μεταξύ μιας 
συσκευής και του δικτύου πρόσβασης. Εάν αυτές οι συναλλαγές υπερφορτώνουν το 
δίκτυο, το RAN μπορεί να μεταδώσει ένα μήνυμα για να αποκλείσει περαιτέρω πρόσβαση 
έως ότου επιλυθεί η κατάσταση υπερφόρτωσης. 

✓ Έλεγχος υπερφόρτωσης βασικού δικτύου: παρέχει ένα άλλο επίπεδο ελέγχου 
υπερφόρτωσης. Εάν ο πρώτος κόμβος δικτύου πρόσβασης δεν είναι συμφόρηση αλλά 
το κεντρικό δίκτυο είναι, τότε το δίκτυο πρόσβασης μπορεί να λάβει οδηγίες για να 
αποκλείσει περαιτέρω προσβάσεις για αιτήματα υπηρεσιών ΙoΤ. 

 
 

5.5 Απαιτήσεις επικοινωνίας ΙοΤ 

Μια ιδανική τεχνολογία επικοινωνίας ΙοΤ θα επέτρεπε τη στιγμιαία ασφαλή πρόσβαση στο 
διαδίκτυο οπουδήποτε στον κόσμο με οποιαδήποτε ταχύτητα. Θα λειτουργούσε εξίσου καλά σε 
εσωτερικούς χώρους όπως σε εξωτερικούς χώρους, θα είχε απεριόριστο εύρος, μηδενική 
καθυστέρηση και απεριόριστη απόδοση, ενώ δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα και δεν καταναλώνει 
ενέργεια. Θα παρέχει πρόσβαση και διαχείριση στα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
αποτελεσματική χρήση του ΙοΤ, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 
Οι απαιτήσεις δικτύου για επικοινωνίες ΙοΤ περιλαμβάνουν επίσης: 

✓ Υποστήριξη για ένα σύστημα αρίθμησης και διευθύνσεων που μπορεί να φιλοξενήσει 
έναν τεράστιο αριθμό μηχανημάτων και μια μεγαλύτερη ποικιλία συσκευών. 

✓ Υποστήριξη διαμόρφωσης και διαχείρισης διαφόρων τύπων συσκευών και συσκευών και 
αναβάθμιση λογισμικού στις συσκευές με ασφαλή τρόπο. 

✓ Υποστήριξη διαφορετικών χαρακτηριστικών κυκλοφορίας των επικοινωνιών Μ2Μ, όπως 
μικρό μέγεθος μηνύματος και κανονικά διαστήματα μετάδοσης. 

✓ Χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία. 
✓ Χαμηλή και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ειδικά για συσκευές που 

λειτουργούν με μπαταρία. 
✓ Υποστήριξη διαφόρων τύπων δικτύων και τεχνολογιών. Υποστήριξη διαφόρων τύπων 

εφαρμογών και υπηρεσιών. 
✓ Υποστήριξη αποθήκευσης δεδομένων, ειδοποίησης, μορφοποίησης, μετάφρασης, 

συλλογής και αναφορά 
✓ Ασφάλεια και απόρρητο των ανταλλασσόμενων δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 

μηχανήματα θα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ιδιωτικών και ευαίσθητων πληροφοριών. 
✓ Λειτουργίες απρόσκοπτης κινητικότητας για μηχανήματα. 

 
 

5.6 Αρχιτεκτονική M2M  

Λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή ποικιλία υπηρεσιών M2M με διαφορετικές απαιτήσεις, είναι 
σχεδόν αδύνατο να παρέχουμε συνδεσιμότητα και υπηρεσίες σε κόμβους M2M με μια ενιαία 
ενοποιημένη αρχιτεκτονική. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να σχεδιάσετε μια τυπική αρχιτεκτονική 
δικτύου επικοινωνίας M2M από άκρο σε άκρο που θα μπορεί να υποστηρίζει την ευέλικτη 
αρχιτεκτονική και να παρέχει παγκόσμια ολοκλήρωση μεταξύ διαφορετικών λύσεων σε 
εφαρμογές M2M. Παρόλο που κάθε συγκεκριμένη ανάπτυξη του M2M είναι μοναδική, υπάρχουν 
τέσσερα βασικά στάδια που είναι κοινά στις περισσότερες εφαρμογές που βασίζονται σε M2M, 
συμπεριλαμβανομένων της συλλογής, της μετάδοσης, της αξιολόγησης των δεδομένων και της 
απόκρισης στις διαθέσιμες πληροφορίες. Οι συσκευές M2M απαντούν σε αιτήματα για δεδομένα 
που περιέχονται σε αυτές ή μεταδίδουν τα δεδομένα αυτόματα. Μπορούν να είναι διαφόρων 
ειδών - αισθητήρες θερμοκρασίας, ανιχνευτές κίνησης, δείκτες στάθμης, κ.λπ. Εάν το 
παρακολουθούμενο μηχάνημα είναι αρκετά περίπλοκο, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη μονάδα 
M2M ως μόντεμ που επιτρέπει τη μετάδοση των δεδομένων. Ωστόσο, εάν το ελεγχόμενο 
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μηχάνημα είναι κατασκευασμένο από διακόπτες και απλά κυκλώματα και δεν είναι σε θέση να 
επιδείξει μια αρκετά έξυπνη συμπεριφορά, τότε ορίζεται ο ρόλος του σκλάβου και ελέγχεται από 
τη μονάδα M2M. Οι συσκευές M2M μπορεί να αποτελούν δίκτυο περιοχής M2M, το οποίο μπορεί 
να πραγματοποιηθεί όπως, π.χ. ένα δίκτυο προσωπικών περιοχών αισθητήρων σώματος που 
βασίζεται σε Bluetooth. Η πύλη M2M παρέχει διασύνδεση συσκευών M2M και προωθεί δεδομένα 
που συλλέγονται από αυτές στο δίκτυο επικοινωνιών. Το δίκτυο επικοινωνιών χρησιμεύει ως 
υποδομή για την πραγματοποίηση επικοινωνίας μεταξύ πύλης M2M και εφαρμογής ή διακομιστή 
τελικού χρήστη M2M. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυψελωτά δίκτυα, 
τηλεφωνικές γραμμές και δορυφόροι επικοινωνίας. Τέλος, όταν τα δεδομένα φτάσουν σε μια 
εφαρμογή M2M, μπορούν να αναλυθούν, να αναφερθούν και να εφαρμοστούν από έναν 
πράκτορα λογισμικού ή μια διαδικασία, ανάλογα με το συγκεκριμένο σχεδιασμό του συστήματος.  
 
 

5.7 ΙοΤ και LTE 

Η επικοινωνία Machine-to-Machine, με την ικανότητά της να παρέχει ένα διαφορετικό σύνολο 
εφαρμογών και υπηρεσιών, θεωρείται βασική βελτίωση της τεχνολογίας για συστήματα 4G LTE-
Advanced και αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρχία της και στα συστήματα 5G. Αυτές οι 
βελτιώσεις αντιμετωπίζουν τα ζητήματα ελέγχου υπερφόρτωσης, υποστήριξης δικτύου για 
συσκευές ΙoΤ, μείωση κόστους συσκευής, εξοικονόμηση ενέργειας για εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια 
ζωής μπαταρίας, γενικά σήματα και βελτίωση κάλυψης. Για να υποστηρίξει τη συνύπαρξη 
ανθρώπινης και μηχανικής κίνησης, η διαφοροποίηση υπηρεσιών των διαφορετικών τύπων 
κίνησης μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορες τεχνικές. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
ελεγχόμενη από το χρόνο πρόσβαση των συσκευών ΙoΤ, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 
παραχώρησης πρόσβασης και του απαγορευμένου χρονικού διαστήματος, και τον περιορισμό 
των υπηρεσιών σε συσκευές ΙoΤ εάν η συμπεριφορά τους δεν ευθυγραμμίζεται με τις λειτουργίες 
ΙoΤ. Προτεραιότητα προγραμματισμού (π.χ. μέσω τροποποίησης της μέτρησης 
προγραμματισμού με βάση την κατηγορία UE) και ημι-επίμονος προγραμματισμός σε 
χαμηλότερα γενικά έξοδα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές, 
το δίκτυο μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο από την κυκλοφορία μηχανών στην 
ανθρώπινη κίνηση. [39] 
 
 

5.8 ΙoΤ και 5G 

Προβλέπεται ότι το 2020 ο συνολικός αριθμός συνδεδεμένων συσκευών θα φτάσει τα 50 
δισεκατομμύρια περίπου, σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τον σημερινό αριθμό. Ένα σημαντικό 
μέρος της αύξησης θεωρείται ότι οφείλεται στην εμφάνιση του Internet of Things (IoT) και του 
Machine Type of Communications (MTC), καθώς οι επικοινωνίες ΙoΤ θεωρούνται βασικό στοιχείο 
σε μελλοντικά συστήματα δικτύου. Φυσικά, η ανάπτυξη τεχνολογιών 5G θα πρέπει να λάβει 
υπόψη αυτόν τον βασικό παράγοντα, εκτός από τις βελτιώσεις που προτείνονται επί του 
παρόντος για τα συστήματα LTE-A. Το συμβατικό κινητό ευρυζωνικό δίκτυο (MBB) αναμένεται να 
αντικατασταθεί από ακραίο MBB (xMBB), το οποίο παρέχει νέες υπηρεσίες όπως εικονική και 
επαυξημένη πραγματικότητα, υψηλότερες αναλύσεις, βελτιωμένη ποιότητα εμπειρίας και έξυπνη 
παράδοση περιεχομένου. Οι νέες περιπτώσεις χρήσης που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε τέτοια 
συστήματα περιλαμβάνουν μαζικό και εξαιρετικά αξιόπιστο MTC. Λόγω του διαφορετικού 
συνόλου περιπτώσεων και σεναρίων χρήσης MTC, θα πρέπει να διερευνηθούν δύο διαφορετικές 
γεύσεις στο μελλοντικό σχεδιασμό του συστήματος 5G. χαμηλό κόστος και χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας τεράστιο MTC και κρίσιμο MTC αποστολής (δηλαδή υψηλή κατηγορία / εξαιρετικά 
αξιόπιστο MTC), όπου η καθυστέρηση και η αξιοπιστία είναι βασικά στοιχεία που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη. Για χαμηλή κατηγορία ή μαζικό MTC, η μέτρηση χρησιμότητας είναι μία από τις 
τυπικές περιπτώσεις χρήσης. Γενικά, αυτοί οι τύποι συσκευών χαρακτηρίζονται από απαιτήσεις 
χαμηλού ρυθμού bit, χαμηλό κόστος και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (π.χ. διάρκεια ζωής 
μπαταρίας 10 ετών με μπαταρία "AA"), αλλά με τεράστια ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 
το επόμενο βήμα ανάπτυξης, με βάση την τρέχουσα εργασία LTE MTC. Για MTC υψηλής 
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κατηγορίας και αποστολής, η αυτοκινητοβιομηχανία, ο αυτοματισμός της βιομηχανίας και ο 
έλεγχος ρομπότ είναι από τους πιο σημαντικούς νέους τομείς που φέρνουν πιο αυστηρές 
απαιτήσεις ποιότητας υπηρεσίας όσον αφορά την καθυστέρηση, την επεκτασιμότητα και την 
αξιοπιστία σε σύγκριση με τις παραδοσιακές κυψελοειδείς υπηρεσίες. Παρομοίως, οι κρίσιμες 
επικοινωνίες αποστολών, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τους πρώτους ανταποκριτές να 
εργαστούν ασφαλέστερα, εξυπνότερα και ταχύτερα σε καταστροφές και καθημερινά συμβάντα, 
έχουν επίσης παρόμοιες απαιτήσεις. Τα τρέχοντα συστήματα ασύρματης επικοινωνίας όπως τα 
2G, 3G, 4G δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πιο απαιτητικών υπηρεσιών 
ασφάλειΑπομακρυσμένος ας αυτοκινήτων. Το επίπεδο QoS που θα διαθέτει σύστημα 5G πρέπει 
να πληροί τις απαιτήσεις που απορρέουν από τη μελλοντική εξαιρετικά αυτοματοποιημένη 
οδήγηση και το μελλοντικό διαδικτυακό κλάδο και να ξεπερνά πολύ περισσότερο από ό, τι μπορεί 
να επιτευχθεί με οποιαδήποτε τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας σήμερα. Οι πιο σημαντικές 
απαιτήσεις που ισχύουν επί του παρόντος για επικοινωνία ΙoΤ σε συστήματα 5G που μελετούνται 
αυτή τη στιγμή είναι: 

✓ Μέγιστη επιτρεπόμενη καθυστέρηση από άκρο σε άκρο, συμπεριλαμβανομένης της 
αναμετάδοσης μικρότερης των 5 ms. 

✓ Αξιοπιστία, για παράδειγμα ποσοστό απώλειας πακέτων 99,999%. 
Ενώ οι μετρήσεις απόδοσης και ο καθορισμός βασικών δεικτών απόδοσης τέτοιων απαιτήσεων 
είναι προκλητικές, ένα από τα βασικά ζητήματα είναι η πιθανότητα αποφυγής ανεπιθύμητων 
συμβάντων. Για Massive Machine Communications (MMC), προβλέπονται επίσης τρεις 
διαφορετικοί τύποι ραδιοπρόσβασης σε άμεση πρόσβαση (MMC-D) στο δίκτυο πρόσβασης, με 
σημείο συσσώρευσης / συγκέντρωσης (MMC-A) το οποίο συσσωρεύει την κυκλοφορία τοπικά και 
το στέλνει στο σημείο πρόσβασης και άμεση επικοινωνία ΙoΤ μεταξύ συσκευών MTC 
χρησιμοποιώντας π.χ. D2D επικοινωνία. Η απαίτηση απόδοσης για μια τέτοια επικοινωνία 
θεωρείται ότι είναι πιο χαλαρή με την παράδοση δεδομένων να έχει μεγαλύτερους περιορισμούς 
καθυστέρησης. Το βασικό μέλημα θα ήταν η παροχή αποτελεσματικής πρόσβασης και 
βελτιστοποιημένου προγραμματισμού για τέτοιες συσκευές. [39] 
 
 
 

5.4 Ανασκόπηση του κεφαλαίου 5 

Στο κεφάλαιο 5, πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση των περιπτώσεων εφαρμογών, όπου οι 
υποδομές 5G είναι εξαιρετικά χρήσιμες. Αρχικά σχολιάστηκε σύντομα η επανάσταση που θα 
φέρουν οι επικοινωνίες Μ2Μ και ΙοΤ και η κατάσταση της αγοράς. Ακολούθως, οι υλοποιήσεις 
χωρίζονται σε τομείς και κατηγορίες εφαρμογής: 

✓ Τηλεμετρία 
✓ Αυτοκινητοβιομηχανία 
✓ Απομακρυσμένος έλεγχος 
✓ Υγεία 
✓ Logistics 
✓ Smart Home 

Παρουσιάστηκαν οι απαιτησείς για τέτοιου είδους επικοινωνίες, η αρχιτεκτονική και η χρήση ΙοΤ 
σε δίκτυα 4G και 5G, κλείνοντας έτσι την λεπτομερή ανάλυση των δικτύων 5G από διάφορες 
οπτικές γωνίες. Στο επόμενο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν στοιχεία από την έρευνα για τα δίκτυα 
6G. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – Πέρα από το 5G: 6G…. 

 

6.1 6G  

 

Το δίκτυο κινητής και ασύρματης επικοινωνίας έκτης γενιάς μπορεί να ενσωματώσει τα δίκτυα 
δορυφορικής επικοινωνίας και το 5G για να παρέχει παγκόσμια κάλυψη. Το δορυφορικό δίκτυο 
επικοινωνίας μπορεί να αποτελείται από δορυφορικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, δορυφορικά δίκτυα 
απεικόνισης γης και δορυφορικά δίκτυα πλοήγησης. Ο στόχος του 6G είναι να ενσωματώσει αυτά 
τα είδη δορυφορικών δικτύων για να παρέχει αναγνωριστικό θέσης δικτύου, συνδεσιμότητα 
πολυμέσων και Διαδικτύου και υπηρεσίες πληροφοριών για τον καιρό στους χρήστες κινητής 
τηλεφωνίας. Οι τέσσερις χώρες που διαθέτουν αυτά τα δορυφορικά συστήματα είναι: Το 
παγκόσμιο σύστημα θέσης (GPS) από τις ΗΠΑ, το Galileo από την Ευρώπη, το COMPASS από 
την Κίνα και το GLONASS από τη Ρωσία. Εάν το 6G ενσωματωθεί στο 5G με αυτά τα δορυφορικά 
δίκτυα, θα έχει τέσσερα διαφορετικά πρότυπα. Έτσι, το handoff και η περιαγωγή θα είναι ένα 
μεγάλο ζήτημα στο 6G. Χαρακτηριστικά των δικτύων 6G: 

✓ Εξαιρετικά γρήγορη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 
✓ Οι ρυθμοί δεδομένων θα είναι έως και 10-11 Gbps. 
✓ Έξυπνα σπίτια, πόλεις και χωριά. 
✓ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ενέργειας από γαλαξιακό κόσμο. 
✓ Οικιακός αυτοματισμός, διαστημική τεχνολογία, εφαρμογές άμυνας θα τροποποιηθούν 

με δίκτυα 6G. 
✓ Δορυφορική σε δορυφορική επικοινωνία 
✓ Οι φυσικές καταστροφές θα ελέγχονται με δίκτυα 6G. 
✓ Επικοινωνία από τη θάλασσα στο διάστημα. 
✓ Mind to Mind Η επικοινωνία μπορεί να είναι δυνατή. 

Στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα απεικονίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά όλων των δικτύων, 
από την 1η μέχρι την 6η γενεά [40]: 
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Όταν απαιτούνται υπερ-υψηλή ταχύτητα, υψηλή χωρητικότητα (ειδικά ανερχόμενη ζεύξη) και 
βελτίωση στην αξιοπιστία των ασύρματων επικοινωνιών, είναι αναγκαίο η επικοινωνία να γίνεται 
όσο πιο κοντά και σε ένα όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστο περιβάλλον (διαδρομή χαμηλών 
απωλειών). Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται τοπολογία δικτύου που διανέμεται στο πεδίο του 
χώρου. Στην προηγούμενη γενιά, αυτό θεωρήθηκε ιδανικό για την κατασκευή ενός κυψελοειδούς 
δικτύου με εξαγωνικά κελιά έτσι ώστε αυτα να μην αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ωστόσο, 
προκειμένου να αυξηθεί η επιλογή διαδρομής, μια τοπολογία χωρικά μη ορθογώνιων 
κατανεμημένων δίκτυων θα επιτευχθεί, εγκαταλείποντας την έννοια των κυψελών όπως φαίνεται 
στην εικόνα20. Η τοπολογία ενός τέτοιου κατανεμημένου δικτύου θεωρείται ότι είναι σχετική με 
την ανάπτυξη ζωνών υψηλής συχνότητας, ασύρματης ανίχνευσης και ασύρματης τροφοδοσίας.  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη συμβατική κοινή λογική, αυτή η νέα τοπολογία δικτύου δεν 
είναι καλή διαμόρφωση δικτύου επειδή συμβαίνουν παρεμβολές μεταξύ των κυψελών και πολλές 
περιττές κεραίες έχουν εγκατασταθεί. Φαίνεται ότι οι παρεμβολές μπορούν τεχνικά να 
αποφευχθούν μέσω ελέγχου δέσμης και επιλογή διαδρομής, αλλά το βασικό πρόβλημα του πώς 
να το επιτύχουμε με το κόστος να παραμένει χαμηλό. Εξετάζονται διάφορες προσεγγίσεις, αλλά 
η λύση θα είναι αυτή που δεν χρησιμοποιεί συμβατικές κεραίες σταθμών βάσης. [41] 

 

Eικόνα 20: Τοπολογία δικτύου 6G. [41] 
 

 

6.2 Περαιτέρω επεκτάσεις 

Η τρέχουσα μεταπτυχιακή διατριβή, μπορεί να επεκταθεί ώστε να μελετηθούν αποκλειστικά τα 
δίκτυα 6ης γενιάς. Στην παρούσα χρονική στιγμή όμως η βιβλιογραφία είναι αρκετά περιορισμένη 
για κάτι τόσο νέο και με δεδομένο ότι τα δίκτυα 5ης γενιάς βρίσκονται ακόμα σε φάση υλοποίησης 
και πιλοτικών δοκιμών και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως από τους τελικούς χρήστες. 
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