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Πεξίιεςε 

Ζ ηαρεία εμέιημε ησλ Αζχξκαησλ Γηθηχσλ Σνπηθήο Δκβέιεηαο (Wireless Local 

Area Networks – WLANs) ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νδήγεζε ζηελ θαζνιηθή ηνπο 

απνδνρή σο πξνηηκεηέα ηερλνινγία αζχξκαηεο δηθηχσζεο απφ ηνπο απαληαρνχ 

ρξήζηεο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν αδηακθηζβήηεην πξφηππν ιεηηνπξγίαο 

ησλ WLAN είλαη ην ΗΔΔΔ 802.11. Παξάιιεια κε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο 

αζχξκαηεο δηθηχσζεο, νη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ έρνπλ, επίζεο, ζεκεηψζεη 

εθπιεθηηθή αλάπηπμε. Ήηαλ, επνκέλσο, αλακελφκελν νη ρξήζηεο ησλ δχν 

ηερλνινγηψλ λα επηζπκνχλ ηελ απνδνηηθή ππνζηήξημε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

απφ ηελ αζχξκαηε ππνδνκή πνπ δηαζέηνπλ. Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε, ν νξγαληζκφο 

IEEE εμέδσζε κηα ζεηξά απφ πξνζζήθεο ζην αξρηθφ πξφηππν WLAN. Ζ 

δεκνθηιέζηεξε θαη επξέσο απνδεθηή πξνζζήθε γηα ηελ ππνζηήξημε πνιπκέζσλ ζηα 

WLAN ήηαλ ε IEEE 802.11e. Ζ πξνζζήθε απηή πξνζδηνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο 

λένπ Δπηπέδνπ Πξφζβαζεο ζην Μέζν (Medium Access Control – MAC), ηθαλνχ λα 

παξέρεη Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ (Quality of Service – QoS) ζε εθαξκνγέο κε πςειέο 

απαηηήζεηο απφ ην δηθηπαθφ ζχζηεκα. 

Χζηφζν, ην ΗΔΔΔ 802.11e, έρεη δερηεί αξλεηηθή θξηηηθή γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

ππνζηεξίμεη απνδνηηθά δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζε ζπλζήθεο πςεινχ 

θφξηνπ. Οη ζπλζήθεο απηέο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν, ηδηαίηεξα ζε δίθηπα ππνδνκήο κε 

κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ (π.ρ. δεκφζηα αζχξκαηα ζεκεία πξφζβαζεο, παλεπηζηεκηθά 

δίθηπα θ.α.). Ήηαλ αλακελφκελν, ινηπφλ, ε δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα 

αληηδξάζεη ζηελ πξφθιεζε, παξάγνληαο βειηησηηθνχο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

IEEE 802.11e θάησ απφ ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο. 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή ζπκβάιεη ζε απηή ηε δηεζλή επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα 

παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε πνιπκεζηθά αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο, 

αλαπηχζζνληαο θαη αμηνινγψληαο έλαλ πξσηφηππν κεραληζκφ ν νπνίνο ζπλδπάδεη, 

πξνζαξκφδεη θαη βειηηψλεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ηερληθέο ζρεδίαζεο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζε κία νινθιεξσκέλε αξρηηεθηνληθή. Ζ 

απφδνζε ηνπ κεραληζκνχ αμηνινγείηαη θαη ζπγθξίλεηαη κε άιιεο πινπνηήζεηο, θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ πνπ δηεμήρζεζαλ είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ, Αζχξκαηα Γίθηπα Σνπηθήο Δκβέιεηαο, 

Γηθηπαθά Πνιπκέζα, Πξνηεξαηφηεηα, Γέζκεπζε Πφξσλ.  
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Abstract 

The fast growth of Wireless Local Area Networks (WLANs) during the last 

decade, has led to their wide acceptance by the vast majority of electronic equipment 

users as the dominant wireless networking technology. The indisputable functionality 

standard of WLANs is the IEEE 802.11. At the same time, multimedia applications 

technology has received a similar success. It was, therefore, an expected result that the 

users of both technologies required that multimedia applications were adequately 

supported by the wireless infrastructure. Towards this direction, the IEEE has 

published a series of amendments to the initial WLAN standard. The widely accepted 

amendment for supporting multimedia in WLANs is the IEEE 802.11e. This 

specification defined the functionality of a new Medium Access Control (MAC), 

capable of providing Quality of Service (QoS) to applications with high demands 

from the network. 

However, the IEEE 802.11 has received negative reviews regarding its capability 

of multimedia support in highly congested wireless networks. These conditions are 

quite common, especially in infrastructure networks with large numbers of users (e.g., 

public hotspots, university networks etc.). As a response to this challenge, the 

international scientific community, has designed and proposed various enhancements 

mechanisms to improve the IEEE 802.11e functionality in high load situations. 

This thesis contributes to this international effort of QoS provisioning in 

multimedia WLANs, by developing and assessing a novel mechanism which 

combines, adapts and enforces the characteristics and the design techniques that have 

been proposed in the international bibliography, into an integrated architecture. The 

efficiency of the mechanism is evaluated and compared to other implementations, and 

the related experimental results are proven to be very promising. 

 

Keywords: Quality of Service, Wireless Local Area Networks, Networked 

Multimedia, Priority, Resorce Reservation. 
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επηηπρή επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κνπ. ηε παξάγξαθν απηή ζα ήζεια λα ηνπο 
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ηνπο. 

Δπραξηζηψ επίζεο ηα ππφινηπα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΠΑ. ΜΑΚ. θαζψο θαη φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξαλ απιφρεξα φπνηε ηε ρξεηάζηεθα. 
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ζε φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο ηεο δηαηξηβήο. Τπήξμαλ αξσγνί θαη 
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Κεθάιαην 1  

Διζαγωγή 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί ην πξννίκην ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

ην νπνίν έρεη σο πξψην ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ηνπο πξνσζεηηθνχο εθείλνπο 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο. Δλ ζπλερεία, πεξηγξάθεηαη ην ζηελφ 

εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, θαζψο θαη ν ηνκέαο 

ζπκβνιήο ηεο, δηαζαθελίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξσηνηππία ηεο. Σέινο, 

ζθηαγξαθείηαη ζπληφκσο ε δνκή ηεο εξγαζίαο θαη παξαηίζεληαη νη πξσηφηππεο 

δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά θαη ζπλέδξηα πνπ εθπνλήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο. 

1.1 Κίλεηξν θαη αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο 

Σν θάζκα ησλ ζχγρξνλσλ επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ αιιάδεη δηαξθψο. Σα 

δηθηπαθά ζπζηήκαηα έρνπλ δηαγξάςεη κηα εθπιεθηηθά αλαπηπμηαθή πνξεία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα πνπ πιένλ ηα θαζηζηά ζεκαληηθνχο ζπληειεζηέο ζηελ θνηλσληθή 

επεκεξία ησλ απαληαρνχ ρξεζηψλ ηνπο. Ζ ηαπηφρξνλε πηψζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληίηηκνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ελφο δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο, έρεη νξίζεη σο 

απηνλφεηε ηελ αλάγθε χπαξμεο ηνπο ζε νηθηαθνχο ρξήζηεο, αθαδεκατθά ηδξχκαηα, 

δεκφζηνπο θνξείο θ.α. Απφ ην ζχγρξνλν Γηαδίθηπν (Internet) κέρξη ηα ηνπηθά δίθηπα 

ππνινγηζηψλ, ε κέρξη ζηηγκήο εμέιημε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο, ησλ δηθηπαθψλ 

πξσηνθφιισλ θαη ησλ δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ πξνκελχεη φηη ην κέιινλ ησλ δηθηπαθψλ 

ζπζηεκάησλ πξνβιέπεηαη εμαηξεηηθά κεηαβαιιφκελν.  

Μία αμηνζεκείσηε πηπρή ησλ δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, απνηεινχλ ηα αζχξκαηα 

δίθηπα ππνινγηζηψλ ησλ νπνίσλ ε εμειηθηηθή πνξεία ζθηαδφηαλ κέρξη πξφζθαηα απφ 

ηελ ηαρεία αλάπηπμε ησλ ελζχξκαησλ δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ελζχξκαηεο 

ππνδνκέο πξσηνπνξνχζαλ ηερλνινγηθά έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ αζχξκαησλ, 

δηαηεξψληαο ην ελδηαθέξνλ ησλ ηειεπηαίσλ ζε εξεπλεηηθφ θπξίσο επίπεδν. Χζηφζν, 

ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα θαηακαξηπξεί ηελ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε πξνηίκεζε ησλ ρξεζηψλ ζηελ αζχξκαηε ηερλνινγία. Σν γεγνλφο απηφ 

νθείιεηαη ζε δχν, θπξίσο, παξάγνληεο: ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 

αζχξκαηε δηθηχσζε (απαιιαγή απφ ην ελζχξκαην κέζν θαη απαληαρνχ πξφζβαζε) 

θαη ζηελ επίηεπμε ξπζκψλ κεηάδνζεο εθάκηιισλ κε απηνχο ησλ ελζχξκαησλ 
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δηθηχσλ. Σα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνχλ ηα αζχξκαηα δίθηπα ππνινγηζηψλ 

εμαηξεηηθά δεκνθηιή ζε έλα κεγάιν πιήζνο εθαξκνγψλ φπσο ε εθπαίδεπζε, νη 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο, νη ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο θ.α. [Pol07], [Pol05], [Gri98].  

ε  απηή ηελ αικαηψδε πνξεία ησλ αζχξκαησλ δηθηπαθψλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, έρεη ζπκβάιεη ζε κεγάιν βαζκφ ην Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνληθψλ θαη 

Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ (Institute of Electronics and Electrical Engineers – IEEE), 

νη νκάδεο εξγαζίαο ηνπ νπνίνπ, έρνπλ αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη 

πξνηππνπνίεζε δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ θαη ηερληθψλ δηακφξθσζεο γηα ηα 

Αζχξκαηα Σνπηθά Γίθηπα Τπνινγηζηψλ (Wireless Local Area Networks – WLANs) 

ζηα ζηξψκαηα Διέγρνπ Πξφζβαζεο ζην Μέζν (Medium Access Control – MAC) θαη 

Φπζηθφ (Physical – PHY). Απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ αξρηθνχ πξνηχπνπ WLAN, κε 

ηελ επνλνκαζία ΗΔΔΔ 802.11 [IEEE99], έρεη παξέιζεη κφιηο κία δεθαεηία θαη νη 

ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην ηειεπηαίν πξφηππν (ΗΔΔΔ 802.11n) 

παξνπζηάδνπλ αχμεζε έσο θαη 300 (!) θνξέο ησλ ξπζκψλ πνπ φξηδε ην αξρηθφ 

πξφηππν [IEEE09]. Σν εθπιεθηηθφ απηφ άικα, έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηκεησπίδνληαη ηα πξντφληα αζχξκαηεο δηθηχσζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην 

παξάδεηγκα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα, φπνπ ε έλαξμε κίαο λέαο δηαδηθηπαθήο 

ππεξεζίαο ζπλνδεχεηαη, σο επί ησ πιείζηνλ, κε ηελ επηινγή ηεο αζχξκαηεο 

πξφζβαζεο.  

Παξάιιεια κε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ησλ δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, έλα άιιν 

πεδίν ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο ζεκεηψλεη εμαηξεηηθή πξφνδν. Οη Δθαξκνγέο 

Πνιπκέζσλ (Multimedia Applications) δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ησλ 

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ λα απεηθνλίζνπλ/αλαπαξάγνπλ ην πεξηερφκελν 

πιεξνθνξηψλ κε δηαθνξεηηθά κέζα (media). Ο ήρνο (audio), ε θηλνχκελε εηθφλα
1
 

(video), ε ζηαηηθή εηθφλα (image), ην θείκελν (text) απνηεινχλ κφλν κεξηθά 

παξαδείγκαηα κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαπαξαγσγή πιεξνθνξηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Καζψο ε ηζρχο ησλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ απμάλεηαη, ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ γίλεηαη πνιππινθφηεξνο. 

Χζηφζν, φπσο είλαη θπζηθφ, ε παξάιιειεο πιεχζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ θαη 

ησλ δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ έθζαζαλ ζε ζεκείν ζχγθιηζεο. Δμαηηίαο ηεο ηάζεο 

ζπλδπαζκνχ ησλ επηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ 

πξνέθπςαλ πνιιαπιά επηζηεκνληθά πεδία ηα νπνία είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ 

                                                 
1
 Ο φξνο θηλνχκελε εηθφλα ζπρλά απνδίδεηαη θαη σο εηθνλνξνή. ην θείκελν ηεο δηαηξηβήο, ε αλαθνξά 

ηνπ κέζνπ απηνχ ζα γίλεηαη κε ηελ Αγγιηθή νξνινγία βίληεν. 



Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αλαζηάζηνπ Υ. Πνιίηε 

 

~ 3 ~ 

 

αλάπηπμε Γηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ (Networked Multimedia Applications) 

θαη ν ζρεδηαζκφο Πνιπκεζηθψλ Γηθηχσλ (Multimedia Networks) απνηεινχλ 

παξάγσγνπο ηνκείο ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ παξαπάλσ ζχγθιηζε. Σν αληηθείκελν ακθφηεξσλ ησλ 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ φξν Πνηφηεηα Τπεξεζηψλ (Quality of 

Service – QoS) [Fer98], [Fos99].  

Οη δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξείο επξείεο 

θαηεγνξίεο: Απνζεθεπκέλν Audio/Video Ρνήο (Streaming Stored Audio/Video), 

Εσληαλφ Audio/Video Ρνήο (Streaming Live Audio/Video) θαη Γηαδξαζηηθφ 

Audio/Video Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (Real Time Interactive Audio/Video) (Kurose & 

Ross, 2009). ηηο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο εθαξκνγέο αλήθνπλ ε Φσλή πάλσ απφ ην 

IP πξσηφθνιιν (Voice over IP – VoIP), ε Ρνή Βίληεν (Streaming Video), ε Βίληεν 

θαηά Απαίηεζε (Video on Demand –VoD), ε Σειεδηάζθεςε (Audio/Video 

Conferencing) θ.α. Δίλαη θαλεξφ, επνκέλσο, φηη ηα κέζα πνπ θπξίσο 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνλ φξν δηθηπαθά πνιπκέζα είλαη ε θσλή θαη ην βίληεν. 

Οη δηθηπαθέο εθαξκνγέο θσλήο θαη βίληεν έρνπλ έλαλ βαζηθφ ζηφρν: ηελ 

κεηάδνζε ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ παξαιήπηε κε 

ηαπηφρξνλε αλαπαξαγσγή ηνπο. Δμαηηίαο ηνπ κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ πνπ 

παξάγνπλ νη εθαξκνγέο απηέο, έρνπλ αλαπηπρζεί, ηα ηειεπηαία ρξφληα, πιεζψξα 

ηερληθψλ ζπκπίεζεο δεδνκέλσλ. Χζηφζν, απηφ δελ είλαη αξθεηφ, πνιιέο θνξέο, γηα 

λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηελ ππνθείκελε δηθηπαθή ππνδνκή. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ δηαζέηνπλ νξηζκέλεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο πξνθεηκέλνπ ε 

αλαπαξαγσγή ηνπο ζην ηειηθφ ζχζηεκα λα είλαη απνδνηηθή. Τπέξηαηνο ζηφρνο ελφο 

πνιπκεζηθνχ δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ. Ζ 

δπλαηφηεηα ή ε αδπλακία ελφο δηθηχνπ λα ππνζηεξίμεη απνδνηηθά ηηο εθαξκνγέο 

απηέο (ζηνρεχνληαο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπο) είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζδηνξίδεη ηα επίπεδα ππεξεζίαο πνπ παξέρνληαη απφ ην 

ζχζηεκα απηφ.  

Ζ ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ θαη ησλ αζχξκαησλ 

δηθηπαθψλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπο. πλεπψο, ε ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο ηνπο απφ ηηο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο 

ζπλεηέιεζε ζηελ δηακφξθσζε ελφο ζεκαληηθνχ πεδίνπ έξεπλαο πνπ θαιείηαη Παξνρή 

Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ ζε Αζχξκαηα Γίθηπα Πνιπκέζσλ (QoS Provisioning in 

Wireless Multimedia Networks). 
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Ζ απαίηεζε γηα απνδνηηθή κεηάδνζε πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο ζε αζχξκαηα 

δίθηπα νδήγεζε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε λέσλ 

πξσηνθφιισλ θαη ηερλνινγηψλ ψζηε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ 

απηψλ λα ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα επίπεδα ππνζηήξημεο [Min01], [Lei01], [Mal03], 

[Wu01]. Παξάιιεια, ππήξμαλ πξνηάζεηο πνπ εζηίαδαλ ζηελ κεηαθνξά θαη εθαξκνγή 

ήδε ππαξρφλησλ κεραληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ είραλ ζρεδηαζηεί γηα ηα 

ελζχξκαηα δίθηπα, ζηηο αζχξκαηεο ηερλνινγίεο [Tal99], [Mah01], [Mah98], [Mah99].  

Αληαπνθξηλφκελνο ζηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο, ν νξγαληζκφο ΗΔΔΔ, δεκνζίεπζε 

κηα ζεηξά απφ πξνζζήθεο ζην αξρηθφ ΗΔΔΔ 802.11 WLAN πξφηππν, νη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ αχμεζε ησλ ξπζκψλ κεηάδνζεο θάλνληαο ρξήζε λέσλ 

ηερληθψλ δηακφξθσζεο ζήκαηνο (IEEE 802.11a/b/g). Χζηφζν, ε απιή αλαβάζκηζε 

ησλ ξπζκψλ κεηάδνζεο δελ απνηειεί επαξθή ηερληθή γηα ηελ απνδνηηθή ππνζηήξημε 

ησλ δηθηπαθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ [Pol10]. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ζρεδίαζε ηνπ MAC επηπέδνπ ζηα WLAN δίθηπα, φπνπ φια ηα είδε δηθηπαθήο 

θίλεζεο εμππεξεηνχληαη απφ κία κνλαδηθή νπξά αλακνλήο ζε θάζε ζηαζκφ κε 

ζπκπεξηθνξά FIFO (First-In-First-Out). Δπηπξφζζεηα, ην πνζνζηφ ηεο MAC 

επηβάξπλζεο (overhead) πνπ νθείιεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ πξφζβαζεο είλαη 

αξθεηά κεγάιν, απνηξέπνληαο ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο. 

Σέινο, θαη πάιη ιφγσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κεζφδνπ πξφζβαζεο ζην αζχξκαην κέζν, 

νη θφκβνη ελφο αζχξκαηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ κεηαδίδνπλ ηα δεδνκέλα πνπ δηαζέηνπλ 

κε ηελ ίδηα πηζαλφηεηα κεηάδνζεο. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο βαζηθήο κεζφδνπ πξφζβαζεο πνπ νξίζηεθε ζην αξρηθφ πξφηππν IEEE 

802.11 κε ηελ νλνκαζία Distributed Coordination Function (DCF). Ζ κέζνδνο απηή 

θάλεη ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidance (CSMA/CA) θαη απνηειεί ηελ βαζηθή κέζνδν θαηαλεκεκέλεο πξφζβαζεο 

ζηα δίθηπα WLAN.  

Ζ έιιεηςε ηθαλφηεηαο δηαθνξνπνίεζεο ησλ δηθηπαθψλ ξνψλ δεδνκέλσλ θαζψο 

θαη ηα πςειά πνζνζηά MAC επηβάξπλζεο, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε εχξεζεο κεζφδσλ 

βειηίσζεο ηεο MAC ιεηηνπξγίαο ζηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα ππνινγηζηψλ. Ο 

ηειηθφο ζηφρνο παξέκελε ε ηθαλφηεηα ππνζηήξημεο δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ 

πνιπκέζσλ, θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε επηηξνπή ηππνπνίεζεο ηνπ νξγαληζκνχ 

ΗΔΔΔ δεκνζίεπζε ην 2005 ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e [IEEE05] ην νπνίν εηζήγαγε 

κεηαηξνπέο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ MAC επηπέδνπ κε ζθνπφ ηελ παξνρή QoS ζηα 

αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξνζζήθε ΗΔΔΔ 802.11e εηζήγαγε δχν 
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λέεο κεζφδνπο πξφζβαζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε επηθξαηέζηεξε απνηειεί παξαιιαγή ηεο 

DCF θαη νλνκάδεηαη Enhanced Distributed Channel Access (EDCA). Σν 

ζεκαληηθφηεξν, ίζσο, ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ EDCA είλαη ε ηθαλφηεηα 

παξακεηξνπνίεζεο ηεο ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. Δίλαη, επίζεο, άμην αλαθνξάο ην 

γεγνλφο, φηη νη ηερληθέο θαη νη κεραληζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη ζην IEEE 802.11e 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πξφζθαηα δεκνζηεπζέλ πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11n.  

Ζ έθδνζε απηήο ηεο πξνζζήθεο ζηελ βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ MAC, θαη δε ε 

EDCA κέζνδνο πξφζβαζεο, ιεηηνχξγεζε σο ζεκείν αλαθνξάο γηα πιήζνο κειεηψλ 

θαη πξνηάζεσλ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ 

επηβεβαηψλεη, κελ, ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ MAC επηπέδνπ αιιά 

αλαδεηθλχεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο EDCA θάησ απφ 

ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο (congestion) [Pol10], [And07], [Maj06]. 

Νένη κεραληζκνί θαη ηερληθέο έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο πξνο αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο [And07], [Maj06], [Kse07], ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ 

αθνινπζνχλ κηα επηπεδηαθή πξνζέγγηζε θαη ρσξίο λα ζπλππνινγίδνπλ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηπαθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο 

κνλαδηθφο θαη αλεμάξηεηνο κεραληζκφο ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζε ρακειέο 

επηδφζεηο ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ [Van05], [Bou07]. Δίλαη ζεκαληηθφ, 

επνκέλσο, θαηά ηελ ζρεδίαζε ηερληθψλ παξνρήο QoS λα αθνινπζείηαη κία 

Γηεπηπεδηαθή (Cross-layer) πξνζέγγηζε, ε νπνία λα επηιέγεη, λα ζπλδπάδεη θαη 

πηζαλψο λα πξνζαξκφδεη ηηο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο 

ζηελ ζηνίβα ηνπ OSI. Μηα ηέηνηα θηινζνθία ζηνλ ζρεδηαζκφ, δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε 

ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηεο απφδνζεο ησλ αζχξκαησλ πνιπκεζηθψλ δηθηχσλ. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί, επίζεο, φηη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν δελ είλαη απαξαίηεηε ε εθ λένπ 

ζρεδίαζε ησλ ππαξρφλησλ πξσηνθφιισλ [Van05]. 

Με αλαθνξά ζηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηα ζχγρξνλα 

αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα ππνινγηζηψλ, βαζηθφ αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο απηήο είλαη 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζε ελφο δηεπηπεδηαθνχ κεραληζκνχ, ν νπνίνο έρεη σο 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ΗΔΔΔ 802.11e 

ζε ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθή ππνζηήξημε πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ (θσλή θαη βίληεν). Ο κεραληζκφο θάλεη ρξήζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

εθαξκνγψλ απηψλ θαη επηιέγεη ηελ θαηάιιειε πξνζέγγηζε πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί απφ ην MAC επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ ηα απαξαίηεηα 

επίπεδα ππεξεζίαο.  
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Ο πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο, κε ηελ νλνκαζία X-EDCA, είλαη εζηηαζκέλνο ζην 

MAC επίπεδν (MAC-centric). Ζ επηινγή απηή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα 

ΗΔΔΔ 802.11e WLAN, ην ηειεπηαίν επίπεδν ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δηθηπαθψλ ξνψλ είλαη απηφ ηεο πξφζβαζεο ζην κέζν, θαη 

επνκέλσο ηα ελδερνκέλσο επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ελφο κεραληζκνχ ζε αλψηεξν 

επίπεδν ζα αλαηξεζνχλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ MAC επηπέδνπ. Πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα κε απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο EDCA ζε ζπλζήθεο 

ζπκθφξεζεο, ν κεραληζκφο X-EDCA ιεηηνπξγεί ζην ζεκείν εθείλν ηνπ δηθηχνπ πνπ 

παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπκθφξεζε. Σν ζεκείν απηφ ζηα αζχξκαηα ηνπηθά 

δίθηπα ππνδνκήο, εληνπίδεηαη ζην εκείν Πξφζβαζεο (Access Point – AP) [Pol10], 

[And07], [Maj06]. Ο X-EDCA δηακνξθψλεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο EDCA ζην AP θαηά 

ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα απνθνξηίδνληαη νη νπξέο αλακνλήο θαη επνκέλσο λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο ησλ παθέησλ ησλ πνιπκεζηθψλ ξνψλ. Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ Πνιηηηθψλ Δπηβεβαηψζεσλ 

(Acknowledgment Policies) πνπ δηαηίζεληαη απφ ην πξφηππν IEEE 802.11e θαζψο θαη 

κε ηελ πινπνίεζε ελφο κεραληζκνχ Αλάζεζεο Πφξσλ (Resource Allocation). 

ε γεληθέο γξακκέο, ε θαηλνηνκία απηήο ηεο δηαηξηβήο έγθεηηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη πινπνίεζε ελφο δηεπηπεδηαθνχ κεραληζκνχ κε εζηίαζε ζην MAC επίπεδν, 

απνζθνπψληαο ζηελ παξνρή επηπέδσλ πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα ηνπηθά 

δίθηπα ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e, θάησ απφ ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο. Ο κεραληζκφο 

ρξεζηκνπνηεί, επεθηείλεη θαη πξνζαξκφδεη ήδε ππάξρνπζεο ηερληθέο ζπλδπάδνληαο 

ηεο ζε κηα εληαία θαη νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα δίθηπα πνιπκέζσλ. 

1.2 πκβνιή ηεο δηαηξηβήο 

Ζ ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο κπνξεί λα νξγαλσζεί ζε ηξείο βαζηθνχο άμνλεο. Ο 

θάζε άμνλαο απνηειεί έλα ζηάδην πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ: ε αλάπηπμε 

κηαο νινθιεξσκέλεο αξρηηεθηνληθήο παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα 

δίθηπα ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e.  

Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ ηερληθψλ παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

ζηα αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e, απνηειεί κία 

πξψηε ζπκβνιή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα: 

 Δληνπίζηεθε ε κεηάβαζε απφ ηελ αλάπηπμε επηπεδηαθψλ κεραληζκψλ ζηελ 

δηεπηπεδηαθή ζρεδίαζε. 
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 Καιχθζεθε ην θάζκα ησλ κεραληζκψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ηφζν ησλ ηερληθψλ επηπεδηαθήο φζν θαη δηεπηπεδηαθήο 

ζρεδίαζεο γηα ηα δίθηπα ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e. 

 Οη κεραληζκνί απηνί ηαμηλνκήζεθαλ ρξνλνινγηθά, αλαιχζεθαλ θαη 

αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηα ζέκαηα απφδνζεο πνπ 

θαινχληαη λα επηιχζνπλ. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε (ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο) ελφο δηεπηπεδηαθνχ 

κεραληζκνχ παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, απνηειεί ηελ δεχηεξε θαη βαζηθφηεξε 

ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο. Δίλαη γεγνλφο φηη, ε ηδέα γηα ηελ ζπλδπαζηηθή ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο ζηνίβαο πξσηνθφιισλ 

OSI, δελ είλαη θαηλνχξηα. Χζηφζν, είλαη επίζεο γεγνλφο φηη, ε δηεπηπεδηαθή 

πξνζέγγηζε ζην πξφβιεκα ηεο παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

ηερλνινγίαο IEEE 802.11e, απνηειεί πξφζθαην θαη κε θνξεζκέλν πεδίν έξεπλαο. Απφ 

ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνηχπνπ (2005) κέρξη θαη ηελ επίζεκε ελζσκάησζε ηνπ ζην 

λέν πξφηππν IEEE 802.11n (επηέκβξηνο 2010), ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ βειηησηηθή παξέκβαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

επηθεληξψλεηαη ζηελ πξφηαζε επηπεδηαθψλ κεραληζκψλ. Έηζη, πξνέθπςε ε ηδέα, θαη’ 

αξράο, βειηίσζεο ηεο κεζφδνπ δέζκεπζεο πφξσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην θαηεμνρήλ 

επίπεδν πινπνίεζεο ηνπ πξνηχπνπ (MAC επίπεδν), έηζη φπσο απηή νξίζηεθε ζην 

ΗΔΔΔ 802.11e θαη ηηο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο πνπ αθνινχζεζαλ, θαη ελ ζπλερεία 

ζπλδπαζκνχ ηεο κε ζπγθεθξηκέλα ζεκαζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ απφ ην επίπεδν εθαξκνγήο. Ζ πξνζέγγηζε απηή δπκψζεθε αθηεξψλνληαο 

απεξηφξηζην ππνινγηζηηθφ ρξφλν, θαη εθ ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ε 

επίδξαζε ηεο είλαη εμαηξεηηθά επεξγεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Πξνηείλεηαη έλαο πξσηφηππνο κεραληζκφο δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο κε 

εζηίαζε ζην επίπεδν πξφζβαζεο ζην κέζν κε ηελ επνλνκαζία X-EDCA. 

 Τινπνηείηαη ν πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο. 

 Τινπνηνχληαη δχν αληηπξνζσπεπηηθνί κεραληζκνί (επίζεο ζε πεξηβάιινλ 

πξνζνκνίσζεο) απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ δηεπηπεδηαθψλ θαη επηπεδηαθψλ 

ηερληθψλ, αληίζηνηρα, γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο. 

 Δλζσκαηψλεηαη ζην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο ην ζηαηηζηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ video PSNR (Peak Signal to Noise Ratio). 
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 Αμηνινγείηαη ε απφδνζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεραληζκνχ θαη ζπγθξίλεηαη κε 

άιινπο κεραληζκνχο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

Έλα ηξίην πεδίν ζπκβνιήο, απνηέιεζε ε δηεμνδηθή κειέηε θαη αμηνιφγεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ βειηίσζεο (enhancement mechanisms) πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ην IEEE 802.11e θαη έηπραλ ζρεηηθήο αγλφεζεο απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη 

δχν λέεο πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ (ε ηερληθή Αζξνηζηηθψλ Δπηβεβαηψζεσλ θαη ε 

ηερληθή Άλεπ Δπηβεβαίσζεο) πνπ εηζήρζεζαλ απφ ην πξφηππν, ππφζρνληαη βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο ηνπ MAC επηπέδνπ ζηα αζχξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα ηνπηθήο 

εκβέιεηαο. Χζηφζν, ε κηα εθ ησλ δχν πνιηηηθψλ έρεη κειεηεζεί εθηελψο (ηφζν κε 

ηερληθέο κνληεινπνίεζεο, φζν θαη κε δηεμαγσγή πξνζνκνηψζεσλ), ζε αληίζεζε κε 

ηελ άιιε πνπ δελ έρεη ιάβεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή. Αλαπηχζζνληαο έλα 

καζεκαηηθφ κνληέιν γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ησλ δχν απηψλ ηερληθψλ, θαη 

επηβεβαηψλνληαο ην κε ζρεηηθέο πξνζνκνηψζεηο, ελζσκαηψζεθε ε πνιηηηθή άλεπ 

επηβεβαίσζεο ζηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηελ εξγαζία απηή κεραληζκφ παξνρήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. πγθεθξηκέλα: 

 πγθξίζεθαλ νη ππάξρνπζεο πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ κε βάζε απιντθνχο 

καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. 

 Ζ απφδνζε ηνπο επηβεβαηψζεθε κε πξνζνκνηψζεηο. 

 Πξνζδηνξίζηεθε ε επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο άλεπ επηβεβαηψζεσλ ζηελ 

απφδνζε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, επεθηείλνληαο θαη πξνζαξκφδνληαο 

ππάξρνληα καζεκαηηθά κνληέια ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

 Δλζσκαηψζεθε ε ηερληθή άλεπ επηβεβαηψζεσλ ζηνλ κεραληζκφ X-EDCA πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα εξγαζία. 

1.3 Γνκή ηεο δηαηξηβήο 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή έρεη δνκεζεί ζε νθηψ θεθάιαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηεο Δηζαγσγήο, ε νπνία δίλεηαη ζην παξφλ θεθάιαην. Σα θεθάιαηα απηά ζηνρεχνπλ 

ζηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε θαη κειέηε ησλ ζεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο 

Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ, δίλνληαο ηνλ νξηζκφ ηεο θαη εληνπίδνληαο ηελ ζπλάθεηα ηεο 

κε ηηο δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ. Δλ ζπλερεία, νη πνιπκεζηθέο δηθηπαθέο 

εθαξκνγέο αλαιχνληαη, θαη πξνζδηνξίδνληαη νη απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ ζην δηθηπαθφ 
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ζχζηεκα γηα ηελ απνδνηηθή ππνζηήξημε ηνπο. Γίλεηαη μεθάζαξν, φηη ε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ κεηάδνζε πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ε χπαξμε 

δηαθνξνπνηεκέλεο κεηαρείξηζεο ησλ εθαξκνγψλ, θαη πεξηγξάθνληαη νη γεληθέο αξρέο 

ησλ ηερληθψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. 

Σν 3
ν
 θεθάιαην επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη κε φζν ην δπλαηφλ ζπλνπηηθφηεξν ηξφπν 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ Αζχξκαησλ Γηθηχσλ Σνπηθήο Δκβέιεηαο (WLANs) ηερλνινγίαο 

ΗΔΔΔ 802.11. Ζ πεξηγξαθή απηή ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηπέδνπ Πξφζβαζεο (MAC) πνπ νξίζηεθε απφ ην αξρηθφ 

πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11. ηελ ζπλέρεηα, δίλεηαη έκθαζε ζηελ MAC ιεηηνπξγία πνπ 

εηζήρζε απφ ην πξφηππν IEEE 802.11e γηα ηελ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηα 

WLANs. Πεξηγξάθνληαη θαη κειεηνχληαη δηεμνδηθά νη κεραληζκνί πνπ ζπλνδεχνπλ 

ην πξφηππν απηφ θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο βαζηθήο 

κεζφδνπ πξφζβαζεο (πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ). 

ην 4
ν
 θεθάιαην αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

πνπ εθηεινχληαη ζηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηγξάθνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθαξκνγψλ θσλήο πάλσ απφ IP (Voice over IP) θαη ησλ 

δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ εηθνλνξνήο (streaming video). Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδνληαη ηα 

κέηξα αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Έπεηηα απφ ηα εηζαγσγηθά θεθάιαηα ζηηο έλλνηεο ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, ησλ 

αζχξκαησλ δηθηχσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ, ζην θεθάιαην 5 ζπγθξίλεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ MAC κεζφδσλ 

πξφζβαζεο DCF θαη EDCA λα ππνζηεξίμνπλ απνδνηηθά δηθηπαθά πνιπκέζα. 

Απνδεηθλχεηαη, κε ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ, φηη ηα βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

EDCA, ηελ θαζηζηά απνηειεζκαηηθή κέζνδν γηα ρξήζε ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

πνιπκέζσλ. Χζηφζν, γίλεηαη θαλεξφ φηη απηή ε ππεξνρή ηεο εθκεδελίδεηαη ζε 

ππεξθνξησκέλα αζχξκαηα δίθηπα ππνδνκήο. Πξνζδηνξίδεηαη φηη ν θφκβνο πνπ 

απνηειεί ηελ αηηία γη απηή ηελ ππνβάζκηζε είλαη ην ζεκείν πξφζβαζεο. ηε ζπλέρεηα, 

αλαιχεηαη ε ζρεηηθή κε ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο βηβιηνγξαθία, ε 

νπνία ηαμηλνκείηαη ρξνλνινγηθά. 

ην θεθάιαην 6 πεξηγξάθεηαη ν κεραληζκφο X-EDCA, ν νπνίνο απνηειεί ηελ 

θχξηα πξσηνηππία ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ απνηεινχλ. 

Οη ηερληθέο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ X-EDCA πεξηγξάθνληαη θαη δηθαηνινγνχληαη 
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επαξθψο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχγθξηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

κεραληζκνχ κε άιιεο ηερληθέο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη πξνζδηνξίδνληαη ηα 

ζεκεία νκνηφηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ. 

Σν θεθάιαην 7 αθηεξψλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ηνπ κεραληζκνχ X-

EDCA κε επηιεγκέλεο ηερληθέο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. Πεξηγξάθνληαη ηα 

ζελάξηα πξνζνκνηψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Σέινο, 

πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηαηηζηηθά πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηηο πξνζνκνηψζεηο ηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη.  

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην θεθάιαην 8, φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα ζεκεία 

ηεο δηαηξηβήο θαη πξνηείλνληαη πεδία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα κειεηεζνχλ κειινληηθά. 
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Κεθάιαην 2  

Διζαγωγή ζηην Ποιόηηηα Υπηπεζιών 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο ηεο Πνηφηεηαο 

Τπεξεζηψλ, ησλ Γηθηπαθψλ Δθαξκνγψλ Πνιπκέζσλ θαη ησλ Πνιπκεζηθψλ 

Γηθηπαθψλ πζηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ θαη εληνπίδεηαη ε ζπλάθεηα ηεο κε ηηο δηθηπαθέο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. 

Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο πνπ ζέηνπλ νη εθαξκνγέο απηέο ζην 

ππνθείκελν δηθηπαθφ ζχζηεκα πνπ ηηο ππνζηεξίδεη, θαζψο θαη ε αλζξψπηλε αληίιεςε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε απηέο. Γίλεηαη ζαθέο, ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, φηη ε παξνρή 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πξνυπνζέηεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ξνψλ δεδνκέλσλ, θαη 

παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο θαη νη κεραληζκνί ραξαθηεξηζκνχ θαη ηαμηλφκεζεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε. Σέινο, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία 

δέζκεπζεο δηθηπαθψλ πφξσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα δηθηπαθά ζηνηρεία 

(δξνκνινγεηέο), θαη ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζηηο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ εθπνκπήο 

πιαηζίσλ
2
 θαη δηαρείξηζεο νπξψλ αλακνλήο. 

2.1 Οξηζκόο ηεο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ ππάξμεη θαηά θαηξνχο δηάθνξνη νξηζκνί γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο κηαο δηθηπαθήο ππεξεζίαο, ε νπνία 

ζπκβνιίδεηαη δηεζλψο κε ηα αξρηθά QoS (Quality of Service). Δπηρεηξψληαο κηα 

ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ζηνλ νξηζκφ πνπ παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ζπλάθεηα κε ην 

χθνο ηεο δηαηξηβήο, παξαηίζεηαη κηα ζεηξά δηαηππψζεσλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί απφ 

δηεζλήο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο, αιιά θαη απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Ο δηεζλήο νξγαληζκφο πξνηχπσλ (International Standards Organization – ISO) 

ζην Μνληέιν Αλαθνξάο γηα Αλνηρηά Καηαλεκεκέλα πζηήκαηα (Reference Model 

for Open Distributed Systems) [ITU94a], νξίδεη ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ σο: 

 

Οξηζκόο 1
νο

: Σν ζύλνιν ησλ πνηνηηθώλ απαηηήζεσλ ζηελ 

ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ελόο ή πεξηζζνηέξσλ αληηθεηκέλσλ. 

                                                 
2
 ηε δηαηξηβή απηή ν φξνο πιαίζην (frame) θαη παθέην (packet) ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ δηακνξθσκέλε εθείλε κνλάδα δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδεηαη ζηα ππνινγηζηηθά 

δηθηπαθά ζπζηήκαηα. 
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Χο αληηθείκελν νξίδεηαη έλαο δηθηπαθφο πφξνο (π.ρ. εχξνο δψλεο) ν νπνίνο 

δηαρεηξίδεηαη απφ έλα πξσηφθνιιν ζηε ζηνίβα πξσηνθφιισλ OSI. 

Με ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ B-ISDN, ε δηεζλήο έλσζε ηειεπηθνηλσληψλ 

(International Telecommunications Union – ITU) [ITU94b], φξηζε ηελ πνηφηεηα 

ππεξεζηψλ σο: 

 

Οξηζκόο 2
νο

: Σν ζπλνιηθό απνηέιεζκα ηεο απόδνζεο ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ θαζνξίδεη ηνλ βαζκό ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε 

από ηηο ππεξεζίεο. 

 

Σέινο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ εξγαζία RACE (Research and Development 

in Advanced Communications Technologies in Europe), πξνζδηνξίδεη φηη [Rac94]: 

 

Οξηζκόο 3
νο

: Ζ Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ είλαη ε κέηξεζε ηνπ 

πόζν θαιή είλαη κηα ππεξεζία, όπσο απηή παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

ρξήζηε. Δθθξάδεηαη ζε θαηαλνεηή πξνο ηνλ ρξήζηε γιώζζα 

θαη παξνπζηάδεηαη ζαλ έλα ζύλνιν από παξακέηξνπο, πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ ππνθεηκεληθέο ή αληηθεηκεληθέο ηηκέο. 

 

Οη παξαπάλσ νξηζκνί πεξηγξάθνπλ ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηελ 

γεληθφηεξε ηεο κνξθή. Δηδηθφηεξα, ν δεχηεξνο θαη ηξίηνο νξηζκφο, πεξηγξάθνπλ φηη ε 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ είλαη κηα έλλνηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ρξεζηψλ απφ ηελ παξνρή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο. Πξάγκαηη, κηα δηθηπαθή 

ππεξεζία απνζθνπεί ζηελ επηηπρή απνιαβήο ηεο απφ ηνλ ηειηθφ ρξήζηε, θαη ην πφζν 

ηθαλνπνηεηηθή είλαη πξνζδηνξίδεηαη ηφζν απφ ππνθεηκεληθά φζν θαη απφ 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Ο φξνο ππεξεζία αλαθέξεηαη ελ γέλεη ζηηο δηθηπαθέο 

εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα δηθηπαθφ ζχζηεκα. Πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζεί 

κηα εθαξκνγή απνδνηηθά, θαη επνκέλσο λα πξνθαιέζεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ρξήζηε 

θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηεο, ζα πξέπεη νη δπλαηφηεηεο ηνπ δηθηχνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ην απαξηίδνπλ, λα είλαη ζε ζέζε λα ηελ ππνζηεξίμνπλ. Χζηφζν, νη δηθηπαθέο 

εθαξκνγέο παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο ζηηο απαηηήζεηο ηνπο ζε δηθηπαθνχο πφξνπο. Ζ 

δηαπίζησζε απηή θαίλεηαη θαζαξά απφ ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ F. Fluckiger 

[Flu95]:   
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Οξηζκόο 4
νο

: Ζ Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ είλαη µία έλλνηα 

βαζηζκέλε ζηελ δήισζε όηη δελ ρξεηάδνληαη όιεο νη εθαξκνγέο 

ηελ ίδηα απόδνζε από ην δίθηπν ζην νπνίν κεηαθέξνληαη. 

Δπνκέλσο, νη εθαξκνγέο κπνξνύλ λα εηζάγνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

απαηηήζεηο ζην δίθηπν, πξηλ αθόκα αξρίζνπλ ηελ κεηάδνζε ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ δεδνκέλσλ. 

 

ε απηφλ ηνλ νξηζκφ παξνπζηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο λα δειψζεη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζε δηθηπαθνχο πφξνπο. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο λα 

απνθξηζεί ζεηηθά ζηηο απαηηήζεηο απηέο είλαη ζπλάξηεζε ηφζν ηνπ θπζηθνχ ηνπ κέζνπ 

φζν θαη ησλ πξσηνθφιισλ πνπ απηφ ππνζηεξίδεη. Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη ε θάζε 

δηθηπαθή εθαξκνγή δηαζέηεη θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφ ην δηθηπαθφ ζχζηεκα 

γηα ηελ απνδνηηθή κεηάδνζε ηεο, ε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζηα πνιπκεζηθά δηθηπαθά 

ζπζηήκαηα, κπνξεί λα απνδνζεί κε ηνλ αθφινπζν νξηζκφ [Vog95]: 

 

Οξηζκόο 5
νο

: Ζ Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ αληηπξνζσπεύεη ην 

ζύλνιν απηώλ ησλ πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ελόο θαηαλεκεκέλνπ ζπζηήκαηνο πνιπκέζσλ ηα νπνία είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

ηεο εθαξκνγήο. 

 

Όιεο νη νληφηεηεο ηνπ δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο πνιπκέζσλ (ην ινγηζκηθφ θαη ην 

πιηθφ ησλ θφκβσλ πνπ ην απαξηίδνπλ) ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηελ παξνρή 

ππεξεζίαο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ. 

2.1.1 Λόγνη γηα ηελ παξνρή πνηόηεηαο ππεξεζηώλ 

Οη ιφγνη γηα ηελ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε δηθηπαθά ζπζηήκαηα νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

απηά. Οη κνληέξλεο δηθηπαθέο εθαξκνγέο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα παξνπζηάδνπλ θαη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπο απφ ηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα.  

Απφ ην 1990 θαη έπεηηα, νπφηε θαη ππήξμε έλα θίλεκα γηα ηελ ζχγθιηζε ησλ 

δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, φιεο νη δηθηπαθέο εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα κεηαθεξζνχλ πάλσ απφ ηελ ππάξρνπζα δηθηπαθή ππνδνκή. 
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Παξαδνζηαθά ππήξραλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ γηα δηαθνξεηηθέο 

δηθηπαθέο εθαξκνγέο. ην θνληηλφ παξειζφλ κία επηρείξεζε δηέζεηε έλα δίθηπν TDM 

(Time Division Multiplexing) σο δίθηπν κεηάδνζεο θσλήο, έλα δίθηπν IP γηα 

δηαζχλδεζε κε ην παγθφζκην δηαδίθηπν θαη έλα δίθηπν ISDN γηα εηθνλν-δηάζθεςε. 

Παξφκνηα, έλαο πάξνρνο δηθηπαθψλ ππεξεζηψλ δηέζεηε έλα δίθηπν TDM γηα 

κεηάδνζε θσλήο, έλα ATM ή SONET δίθηπν θνξκνχ θαη έλα ISDN ή Frame Relay 

δίθηπν πξφζβαζεο. Γεδνκέλνπ φηη νη δηαθνξεηηθέο δηθηπαθέο εθαξκνγέο κεηαθεξφηαλ 

πάλσ απφ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δηθηπαθψλ ηερλνινγηψλ, ε παξνρή QoS είρε κηθξή 

ζεκαζία δηφηη ε θίλεζε είρε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα δίθηπα ξπζκηδφηαλ 

θαηά ηέηνηνλ ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά. ήκεξα, φια ηα 

δίθηπα δεδνκέλσλ ζπγθιίλνπλ ζηελ κεηάδνζε κέζσ ηνπ IP πξσηνθφιινπ δηφηη φιεο 

νη εθαξκνγέο πιένλ βαζίδνληαη ζε απηφ.  

Δίλαη, επνκέλσο, θπζηθφ, ηα κνληέξλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα λα ππνζηεξίδνπλ ηελ 

κεηάδνζε δηαθνξεηηθψλ ξνψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απαηηήζεηο. Δίλαη 

ζπρλφ θαηλφκελν νη δηαθνξεηηθέο απηέο ξνέο δεδνκέλσλ λα επηδξνχλ αξλεηηθά 

κεηαμχ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα κία δηθηπαθή εθαξκνγή θσλήο απαηηεί ηελ χπαξμε 

ειάρηζησλ απσιεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ. Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή 

απηή παξάγεη δεδνκέλα κε έλαλ ζηαζεξφ ξπζκφ θαη ηα εηζάγεη ζηελ δηθηπαθή 

ππνδνκή. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ παξαιήπηε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ιήςε 

ησλ δεδνκέλσλ απηψλ λα γίλεη κε ηνλ ίδην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν απηά δεκηνπξγήζεθαλ. 

Με ηελ ρξήζε ελφο IP δηθηχνπ δεδνκέλσλ ην νπνίν παξέρεη ηελ ππεξεζία θαιχηεξεο 

πξνζπάζεηαο (best effort), ηα δεδνκέλα απηά ελδέρεηαη λα βηψζνπλ δηαθνξεηηθά 

επίπεδα θαζπζηεξήζεσλ ζηνπο ελδηάκεζνπο θφκβνπο θαη πηζαλφλ εθηεηακέλεο 

απψιεηεο ιφγν ηνπ FIFO (First In First Out) ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ 

πιαηζίσλ δεδνκέλσλ πνπ εμππεξεηνχλ. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ε παξνρή QoS 

δηαδξακαηίδεη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ζηα ζχγρξνλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα, 

εμαζθαιίδνληαο ηα απαξαίηεηα επίπεδα ππεξεζίαο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο δηθηπαθέο 

εθαξκνγέο. 

2.1.2 QoS έλαληη εύξνπο δώλεο 

Καηά ηελ δηαβνχιεπζε γηα ηελ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα, ππήξμαλ δχν πξνζεγγίζεηο. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ππνζηήξηδε φηη ε παξνρή 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ήηαλ αλαγθαία γηα ηελ απνδνηηθή κεηάδνζε ησλ ξνψλ ησλ 

δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, ελψ ε δεχηεξε ζεσξνχζε φηη ε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ 
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παξερφκελνπ εχξνπο δψλεο απφ ηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα νπζηαζηηθά θαηέξξηπηε ηελ 

αλάγθε γηα παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε, ε νπνία 

νλνκάζηεθε θαη Laissez Free (θηιειεχζεξε), είρε σο βαζηθφ επηρείξεκα φηη ε παξνρή 

QoS ήηαλ κηα πνιππινθφηεξε δηαδηθαζία απφ ηελ απιή αχμεζε παξνρήο εχξνπο 

δψλεο. Παξφιν πνπ ε δεχηεξε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη θάπνηα βάζε ζηα 

επηρεηξήκαηα ηεο, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ε παξνρή QoS, θαη εάλ ε αχμεζε ηνπ εχξνπο δψλεο ζα είρε ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηα επηιχζεη.  

Δάλ φια ηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα δηέζεηαλ απεξηφξηζην εχξνο δψλεο έηζη ψζηε ην 

δίθηπν πνηέ λα κελ έθζαλε πνηέ ζε θαηάζηαζε ζπκθφξεζεο, ηφηε πξάγκαηη δελ ζα 

ήηαλ αλαγθαία ε παξνρή QoS. Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηθηπαθά ζπζηήκαηα 

πςειψλ ηαρπηήησλ ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί κε γλψκνλα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

ζπκθφξεζεο. Χζηφζν, δεχμεηο πςεινχ εχξνπο δψλεο δελ είλαη πάληα δηαζέζηκεο ζε 

φιε ηε δηθηπαθή ππνδνκή απφ ηνλ απνζηνιέα έσο ηνλ παξαιήπηε. Απηφ είλαη αιεζέο 

γηα δίθηπα πξφζβαζεο φπνπ ην πξαγκαηηθφ εχξνο δψλεο είλαη πνιιέο ηάμεηο κεγέζνπο 

κηθξφηεξν απφ ην νλνκαζηηθφ. Δπηπξφζζεηα, αζπλέρεηεο ηνπ εχξνπο δψλεο θαηά 

κήθνο ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο απνηεινχλ πηζαλά ζεκεία ζπκθφξεζεο κε 

απνηέιεζκα κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ππεξεζίαο πνπ ιακβάλνπλ νη δηθηπαθέο 

εθαξκνγέο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα Αζχξκαηα Γίθηπα Σνπηθήο 

Δκβέιεηαο (WLANs) φπνπ νη αζχξκαηνη ρξήζηεο εμππεξεηνχληαη απφ έλα ζεκείν 

πξφζβαζεο (Access Point). Σα αζχξκαηα δίθηπα ηππηθά πξνζθέξνπλ πνιχ 

ρακειφηεξν εχξνο δψλεο απφ ηελ αληίζηνηρε ελζχξκαηε ππνδνκή, θαζψο θαη ε 

πξαγκαηηθή ξπζκνξνή (throughput) πνπ επηηπγράλνπλ ππνιείπεηαη θαηά πνιιέο 

ηάμεηο κεγέζνπο ηεο νλνκαζηηθήο [Bia00], [Zio02], [Ull08]. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

ε θίλεζε λα ζπζζσξεχεηαη ζην ζεκείν πξφζβαζεο θαη κε ηελ ζεηξά ηνπ λα επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηα επίπεδα ππεξεζίαο πνπ ιακβάλνπλ εθαξκνγέο επαίζζεηεο ζε 

θαζπζηεξήζεηο θαη απψιεηεο. 

2.2 Γηθηπαθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηα πξψηα 

ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ. ηα κέζα ηεο ίδηαο δεθαεηίαο έγηλαλ εμαηξεηηθά δεκνθηιή 

ζηνπο ρξήζηεο θαζψο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

απέθηεζαλ ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο. Παξάιιεια κε 

ηελ εμέιημε ηεο πνιπκεζηθήο ηερλνινγίαο ππήξμε έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 
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ζρεδηαζκφ θαη παξαγσγή δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ θαη πξσηνθφιισλ. Οη παξάιιειεο 

απηέο πνξείεο ησλ παξαπάλσ ηερλνινγηψλ δελ άξγεζαλ λα ζπγθιίλνπλ κε 

απνηέιεζκα λα πξνθχςεη έλα εληαίν ηερλνινγηθφ πεδίν: ηα Γίθηπα Πνιπκέζσλ 

(Multimedia Networks). Ζ ελαζρφιεζε ηνπ πεδίνπ απηνχ αθνξά ηελ απνδνηηθή 

κεηάδνζε ηεο πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο ζε δηθηπαθά ζπζηήκαηα. Οη πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο πνπ κεηαδίδνπλ ηελ πνιπκεζηθή πιεξνθνξία θάλνληαο ρξήζε ησλ ξνψλ 

(flows) νλνκάδνληαη Γηθηπαθέο Δθαξκνγέο Πνιπκέζσλ (Networked Multimedia 

Applications). 

 ηηο κέξεο καο ν φξνο Πνιπκέζα (Multimedia) αληηπξνζσπεχεη θαηά θχξην ιφγν 

δχν ηχπνπο εθαξκνγψλ: ήρν (audio) θαη θηλνχκελε εηθφλα ή εηθνλνξνή (video). ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, φιεο νη κνξθέο ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο πνιπκέζα. Σα πνιπκέζα ρσξίδνληαη ζε Γηαθξηηά Μέζα (Discrete 

Media) θαη ζε πλερφκελα Μέζα (Continuous Media), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 2-1.  

Πίλαθαο 2-1: Μνξθέο δεδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πνιπκέζα. 

Μνξθέο Γεδνκέλσλ Γηαθξηηό Μέζν πλερόκελν Μέζν 

ήρνο   

εηθφλα   

θηλνχκελε εηθφλα (video)   

θείκελν   

 

Σα ζπλερφκελα κέζα έρνπλ δηάξθεηα (π.ρ. κία ηαηλία) ελψ ηα δηαθξηηά δελ 

κεηαβάιινληαη κε ηνλ ρξφλν (π.ρ. κία εηθφλα JPEG ή έλα αξρείν DOC). Έλα χζηεκα 

Πνιπκέζσλ (Multimedia System) νξίδεηαη σο έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεί, λα αλαπαξάγεη, λα ειέγρεη, λα απνζεθεχεη θαη λα 

κεηαδίδεη ή λα ιακβάλεη δηαθξηηά ή/θαη ζπλερφκελα κέζα [Her91].  

Μπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε πεξεηαίξσ ηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ ζε δηθηπαθέο 

θαη κε δηθηπαθέο. Χο δηθηπαθέο κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηηο εθαξκνγέο νη 

νπνίεο κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο θαη ηαπηφρξνλα αλαπαξάγνληαη 

ζηνλ απνκαθξπζκέλν ζηαζκφ. Οη δηθηπαθέο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο δηαζέηνπλ δχν 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά [Kur09]: 
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 πλερόκελε Ρνή (Streaming): Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα αλαπαξάγεη ηελ εθαξκνγή ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη λα έρεη απνθηήζεη ην ζχλνιν ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ ζην 

ππνινγηζηηθφ ηνπ ζχζηεκα απνθεχγνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηηο κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο. 

 πλερόκελε Αλαπαξαγσγή (Continuous Playout): Ζ ζπλερφκελε 

αλαπαξαγσγή είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. Απφ 

ηελ ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ζην ηεξκαηηθφ ηνπ ρξήζηε, ε 

αλαπαξαγσγή ηεο ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε ηνλ ίδην ξπζκφ πνπ είρε 

θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο. 

Ζ επηηπρήο θαη απνδνηηθή κεηάδνζε ησλ δηθηπαθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

βαζίδνληαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπνκέλσο, ππάξρεη έλα ζχλνιν απαηηήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

θάζε εθαξκνγή θαη απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ. 

2.2.1 Απαηηήζεηο ησλ δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ πνιπκέζσλ 

Έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο νη απαηηήζεηο ησλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ 

λα εθθξάδνληαη απφ ην ζχλνιν ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ [Flu95], [Ste95], [Das01], 

[Sha99], [Vog95], [Xip99]: Δχξνο δψλεο (Bandwidth), Καζπζηέξεζε απφ Άθξν-ζε-

Άθξν (End-to-End Delay), Γηαθχκαλζε Καζπζηέξεζεο (Delay Jitter) θαη Ρπζκφο 

Λαζψλ (Error Rate).  

 Δύξνο Εώλεο (Bandwidth): Σν εχξνο δψλεο νξίδεη ην πνζνζηφ ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ θπζηθνχ κέζνπ πνπ απαηηείηαη. Ζ θάζε εθαξκνγή 

απαηηεί έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ απφ ην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν εχξνο 

δψλεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιπκεζηθήο ξνήο (multimedia 

flow) πνπ πξνηίζεηαη λα δηνρεηεχζεη ζε απηφ.  

 Από Άθξν-ζε-Άθξν Καζπζηέξεζε (End-to-End Delay): Δίλαη ε 

θαζπζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ηελ απνζηνιή κίαο πνζφηεηαο 

δεδνκέλσλ κέρξη ηελ άθημε ηνπο ζηνλ παξαιήπηε. Ζ απφ άθξν-ζε-άθξν 

θαζπζηέξεζε ρσξίδεηαη ζε δχν ζθέιε: ηελ Καζπζηέξεζε Μεηάδνζεο 

(Transmission Delay) θαη ηελ Καζπζηέξεζε Οπξψλ (Queuing Delay).  

 Γηαθύκαλζε Καζπζηέξεζεο (Delay Jitter): Ολνκάδεηαη θαη ρξνληθή 

παξακφξθσζε θαη νξίδεηαη σο ε απφθιηζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

θαζπζηεξήζεηο απφ άθξν-ζε-άθξν δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ δεδνκέλσλ 
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πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ξνή δεδνκέλσλ. ηελ απφθιηζε θαζπζηέξεζεο 

ζπκβάιινπλ νη κεηαβνιέο ζηηο θαζπζηεξήζεηο κεηάδνζεο θαη ζηηο 

θαζπζηεξήζεηο νπξψλ. Απνηειεί ίζσο ην πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ 

γηα ηηο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ, θαζψο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ηνπο. Ζ απφθιηζε θαζπζηέξεζεο γίλεηαη αληηιεπηή φηαλ θαηά 

ηελ κεηάδνζε πνιπκεζηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε παξνπζίαζε ηνπο ζηνλ 

ηειηθφ ρξήζηε κεηαηνπίδεηαη ρξνληθά ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή ρξνληθή 

ζηηγκή. 

 Ρπζκόο Λαζώλ (Error Rate): Αθνξά ζηελ δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο 

κεηάδνζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνπο κεραληζκνχο αλίρλεπζεο θαη 

δηφξζσζεο ησλ πηζαλψλ ιαζψλ κεηάδνζεο (transmission errors). Όηαλ 

ζεκεησζνχλ ιάζε θαηά ηελ κεηάδνζε δεδνκέλσλ ή πνιπκεζηθψλ 

αληηθεηκέλσλ ζε έλα επηθνηλσληαθφ θαλάιη, ππάξρνπλ δχν βαζηθνί ηξφπνη 

δξάζεο: 

o Δάλ ε πιεξνθνξία πνπ κεηαδίδεηαη έρεη ηελ κνξθή θεηκέλνπ ή 

ζηαηηθήο εηθφλαο, ηφηε ηα απνιεζζέληα θνκκάηηα πιεξνθνξίαο 

κπνξνχλ λα επαλακεηαδνζνχλ κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ 

πξσηνθφιινπ επηπέδνπ κεηαθνξάο. 

o Δάλ ηα αιινησκέλα δεδνκέλα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξία ήρνπ ή 

βίληεν, ηφηε απηά ζα πξέπεη λα απνξξηθζνχλ, θαζψο νη 

επαλακεηαδφζεηο ησλ αιινησκέλσλ παθέησλ ζα πξνθαιέζνπλ ηελ 

εθηφο ζεηξάο (out of order) άθημε ηνπο θαη δελ ζα νδεγήζνπλ ζε 

βειηίσζε ηεο ηειηθήο παξνπζίαζεο ηεο εθαξκνγήο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νη επαλακεηαδφζεηο ρακέλσλ παθέησλ ζε απηέο 

ηηο εθαξκνγέο ζα επηδξάζνπλ αξλεηηθά ζηα επίπεδα ηεο 

παξερφκελεο ππεξεζίαο θαζψο νη κεραληζκνί επαλακεηάδνζεο 

εηζάγνπλ πξφζζεηε θαζπζηέξεζε. 

πλεπψο, ε θάζε απαίηεζε (requirement), q, ζρεηίδεηαη κε κία ηηκή, r, θαη ην 

ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ, n, νξίδνπλ ην Πξνθίι ηεο Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ, Q, κηαο 

δηθηπαθήο εθαξκνγήο, Α [Hus96]: 

),...,()( 1 nqqAQ  κε n={1,… , 4} 

 ii rq  κε i={1,…,4} 
(2-1) 
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Γηα n=0 ε εθαξκνγή δελ παξνπζηάδεη θακία απαίηεζε ελψ γηα n=4 ην πξνθίι ηεο 

δηθηπαθήο εθαξκνγήο ζπκπεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

πεξηγξάθεθαλ πξσηχηεξα. Αο ζεσξήζνπκε, γηα παξάδεηγκα, κηα εθαξκνγή VoIP 

(Voice over IP) θαη κηα εθαξκνγή πεξηήγεζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ (Web Browsing). 

Έζησ φηη ε εθαξκνγή VoIP παξάγεη δεδνκέλα κε ξπζκφ (BW) 64 Kbps, θαη γηα ηελ 

νξζή θαη απνδνηηθή κεηάδνζε ηεο απαηηεί θαζπζηέξεζε (E2ED) κηθξφηεξε απφ 150 

ms, δηαθχκαλζε θαζπζηέξεζεο (JT) κηθξφηεξε απφ 50 ms θαη ξπζκφ ιαζψλ (ER) 

κηθξφηεξν απφ 1 %. Σφηε, θαη ζχκθσλα κε ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο Δμίζσζεο 2-1, ην 

πξνθίι ηεο εθαξκνγήο απηήο ζα δίλεηαη: 

),,,()( 2 ERDJEDEBW qqqqVoIPQ   

KbpsqBW 64  

msq EDE 1502   

msqDJ 50  

%1ERq  

Αληίζεηα, ε εθαξκνγή πεξηήγεζεο παξνπζηάδεη ηηο εμήο απαηηήζεηο: 

),,()( 2 EREDEBW qqqgWebBrowsinQ   

KbpsqBW 30  

msq EDE 4002   

%0ERq  

Οη δχν παξαπάλσ εθαξκνγέο είλαη δχν παξαδείγκαηα κε εληειψο δηαθνξεηηθέο 

απαηηήζεηο. Ζ εθαξκνγή πεξηήγεζεο είλαη αλεθηηθή ζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη 

αδηαθνξεί γηα ηε δηαθχκαλζε ηνπο, αιιά απαηηεί κεδεληθέο απψιεηεο. Αληίζεηα, ε 

VoIP εθαξκνγή κπνξεί λα αλερζεί έλα κηθξφ πνζνζηφ απσιεηψλ αιιά γηα λα παξέρεη 

θαιή πνηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο ηεο απαηηείηαη ρακειή θαζπζηέξεζε ζηελ κεηάδνζε 

απφ άθξν-ζε-άθξν θαη ζηε δηαθχκαλζε. Ζ χπαξμε απηψλ ησλ απνθιίζεσλ ζηηο 

απαηηήζεηο, θαζνξίδεη θαη ηελ ρξήζε ησλ πξσηνθφιισλ ζην επίπεδν κεηαθνξάο. 

Έηζη, κία εθαξκνγή κε κεδεληθή αλνρή ζηηο απψιεηεο απαηηεί ηελ ρξήζε ελφο 

αμηφπηζηνπ πξσηνθφιινπ φπσο ην TCP (Transmission Control Protocol), ελψ κία 

εθαξκνγή κε επαηζζεζία ζηηο θαζπζηεξήζεηο απαηηεί έλα ιηγφηεξν αμηφπηζην αιιά 

ηαρχηεξν πξσηφθνιιν φπσο ην UDP (User Datagram Protocol). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα κπνξεί λα ππάξμεη κία δηαθνξεηηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ [Das01]: 



Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αλαζηάζηνπ Υ. Πνιίηε 

 

~ 20 ~ 

 

 Δπαίζζεηεο ζε θαζπζηεξήζεηο (delay sensitive). 

 Δπαίζζεηεο ζε απώιεηεο (loss sensitive). 

Οη δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο επαίζζεηεο 

ζηηο θαζπζηεξήζεηο αιιά αλεθηηθέο ζηηο απψιεηεο. Χζηφζν, απηφ δελ ηζρχεη πάληνηε, 

θαη εμαξηάηαη ελ πνιινίο απφ ην πνζνζηφ ησλ απσιεηψλ. Ζ ζχγρξνλεο εθαξκνγέο 

πνιπκέζσλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα απνθξχπηνπλ πεξηζηαζηαθέο απψιεηεο πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ κεηάδνζε θάλνληαο ρξήζε δηαθφξσλ κεραληζκψλ (π.ρ. Forward 

Error Correction, Interleaving θ.α.) αιιά δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

εθηεηακέλεο απψιεηεο πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ έλα δίθηπν κε εθηεηακέλε 

ζπκθφξεζε.  

2.3 Αλζξώπηλε αληίιεςε ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζηώλ 

Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνρή θαιχηεξσλ επηπέδσλ πνηφηεηαο ζηηο εθαξκνγέο 

πνιπκέζσλ, έρεη σο ηειηθφ ζηφρν ηελ επραξίζηεζε ησλ ρξεζηψλ. Δληνχηνηο, ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε 

δίθηπα πνιπκέζσλ, αγλνεί ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Ζ κέηξεζε 

ησλ επηπέδσλ πνηφηεηαο κηαο εθαξκνγήο κε αλζξψπηλα θξηηήξηα δηαθέξεη ζεκαληηθά 

απφ ηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ίδηαο εθαξκνγήο απφ ηερλνινγηθήο 

απφςεσο.  

ηελ εξγαζία [Ghi98] νη ζπγγξαθείο δηεξεχλεζαλ ηελ ζχλδεζε ηεο αληίιεςεο 

θαη ηεο θαηαλφεζεο δηαθφξσλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ απφ ηνπο ρξήζηεο κε δηάθνξα 

επίπεδα πνηφηεηαο ππεξεζηψλ κεηξεκέλα κε ηερληθά κεγέζε. Σα πεηξάκαηα πνπ 

δηεμήγαγαλ αλέδεημαλ ηελ χπαξμε ελφο νξίνπ (θαηψθιη) πέξα απφ ην νπνίν νη 

ρξήζηεο δελ αληηιακβάλνληαη βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ. 

πγθεθξηκέλα, κεηέβαιαλ ηελ πνηφηεηα αλαπαξαγσγήο δηαθφξσλ ηαηληψλ MPEG-1 

αιιάδνληαο ηνλ ξπζκφ εκθάληζεο ησλ εηθνλνπιαηζίσλ (frames per second) ησλ 

ηαηληψλ. Οη ξπζκνί ησλ πιαηζίσλ είραλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο: 25fps, 15fps θαη 

5fps. ην ηέινο θάζε ηαηλίαο νη ρξήζηεο απαληνχζαλ ζε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ππήξραλ ζηελ ηαηλία. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη 

αλαηξεπηηθά: ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ξπζκνχ εκθάληζεο ησλ εηθνλνπιαηζίσλ δελ 

ζπλεπάγεηαη θαη αλάινγε κείσζε ηεο αληίιεςεο ηεο παξνπζίαζεο. Μάιηζηα, πνιιέο 

θνξέο νη ρξήζηεο έδεηρλαλ λα αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξν ηελ παξνπζίαζε ζε 

ρακεινχο ξπζκνχο πιαηζίσλ. Δπίζεο, νη ρξήζηεο παξνπζίαδαλ δπζθνιία ζηελ 

θαηαλφεζε ηαπηφρξνλεο παξνπζίαζεο ήρνπ, νπηηθνχ ζήκαηνο θαη θεηκέλνπ κε 
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απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλνληαη κνλάρα ζε έλα απφ απηά ηα κέζα (ζπλήζσο ζε απηφ 

πνπ πεξηείρε κεγαιχηεξν πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν). Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη νη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη ζε 

έλα κφλν απφ ηα κεηαδηδφκελα κέζα (π.ρ. ζηνλ ήρν ή ζην βίληεν ή ζην θείκελν).  

ηελ εξγαζία [Ghi99] εηζάγεηαη ν φξνο Πνηφηεηα ηεο Αληίιεςεο (Quality of 

Perception – QoP) σο ζπκπιεξσκαηηθή έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Ζ πνηφηεηα 

ηεο αληίιεςεο απνηειεί έλα κέηξν πνπ πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε απφ ηελ παξνπζίαζε κηαο εθαξκνγήο πνιπκέζσλ, αιιά θαη 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηιακβάλεηαη, λα ζπλζέηεη θαη λα αλαιχεη ην πιεξνθνξηαθφ 

πεξηερφκελν ηεο. 

2.3.1 Αλζξώπηλε αληίιεςε ηεο θαζπζηέξεζεο 

Καηά ηελ κεηάδνζε κε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ (πεξηήγεζε ζηνλ παγθφζκην 

ηζηφ, κεηαθνξά αξρείσλ θιπ) ε θαζπζηέξεζε απνηειεί ηελ ιηγφηεξν απζηεξή 

απαίηεζε. Ο ρξφλνο απφθξηζεο απηψλ ησλ εθαξκνγψλ κπνξεί θζάζεη θαη ηα 5 sec 

πξηλ ραξαθηεξηζζεί σο κε απνδεθηφο [Szu95]. Αθφκα θαη ρξφλνη απφθξηζεο 

κεγαιχηεξνη απφ ηα 5 sec κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλεθηνί απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

ρξεζηψλ. Απφ ηελ άιιε, νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο απαηηνχλ ρακειή θαζπζηέξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε εληχπσζε απνθξίζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο, νη κέγηζηεο ηηκέο θαζπζηεξήζεσλ ζα πξέπεη λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 0.1 θαη 0.5 sec [Flu95]. 

Βαζηζκέλνο ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, ν νξγαληζκφο International 

Telecommunication Union (ITU) πξνηείλεη φηη ε κηαο-θαηεχζπλζεο (one-way) απφ 

άθξν-ζε-άθξν θαζπζηέξεζε δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 150 ms πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζνχλ απνδνηηθά εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη πςειήο πνηφηεηαο 

ήρνπ [Das01]. Σν φξην απηφ είλαη αξθεηφ γηα κε δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο φπσο 

ζπλερφκελε ξνή ήρνπ θαη βίληεν (streaming audio/video). Αληίζεηα, εθαξκνγέο 

δηαδξαζηηθήο θχζεσο, φπσο ε VoIP, απαηηνχλ κηθξφηεξν φξην (ηεο ηάμεο ησλ 100 

ms) ζηελ θαζπζηέξεζε [Che04]. 

2.3.2 Αλζξώπηλε αληίιεςε ηεο δηαθύκαλζεο θαζπζηέξεζεο 

Ζ δηαθχκαλζε θαζπζηέξεζεο (delay jitter) είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα 

ηα δίθηπα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Απφ 
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φιεο ηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ε κεηάδνζε ηνπ ήρνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη ε 

πην επαίζζεηε ζηελ δηαθχκαλζε θαζπζηέξεζεο. 

Έλαο ηξφπνο γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο δηαθχκαλζεο θαζπζηέξεζεο είλαη ην 

ζχζηεκα απνδέθηεο ηεο εθαξκνγήο λα αλακέλεη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (ην νπνίν νλνκάδεηαη delay offset) πξηλ εθθηλήζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

ήρνπ. Σα εηζεξρφκελα πιαίζηα ήρνπ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ζε εληακηεπηέο 

(buffers) θαη έπεηηα απφ επαξθή αλακνλή, ηα πιαίζηα ηνπ ήρνπ κπνξνχλ λα 

αλαπαξαρζνχλ νκαιά θαη ρσξίο δηαθπκάλζεηο ζηνπο ρξφλνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

νλνκάδεηαη εμηζνξξφπεζε θαζπζηέξεζεο (delay equalization). Έλα απφ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο παξαπάλσ ηερληθήο είλαη ε επηπιένλ θαζπζηέξεζε πνπ εηζάγεηαη 

ζην άθξν ηνπ απνδέθηε ηεο εθαξκνγήο. Δπνκέλσο, ε απφθιηζε θαζπζηέξεζεο έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ζε θαζπζηέξεζε πνπ παξνπζηάδεη κηα εθαξκνγή.  

Ζ απφθιηζε θαζπζηέξεζεο, γεληθά, δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 100 ms γηα 

εθαξκνγέο ήρνπ κε πνηφηεηα CD θαη ηα 400 ms γηα ηειεθσληθήο πνηφηεηαο 

εθαξκνγέο. Γηα εθαξκνγέο κε απζηεξέο απαηηήζεηο ζηελ απφ άθξν-ζε-άθξν 

θαζπζηέξεζε (φπσο ε VoIP), ε απφθιηζε θαζπζηέξεζεο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 20 θαη 50 ms [Flu95].  

Οη εθαξκνγέο βίληεν παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζηελ αλζξψπηλε 

αληίιεςε γηα ηελ κείσζε ηεο απφθιηζεο θαζπζηέξεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε απφθιηζε 

θαζπζηέξεζεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 50 ms γηα πςειήο επθξίλεηαο βίληεν 

(HDTV), 100 ms γηα πνηφηεηα πνιπεθπνκπήο (broadcast) θαη 400 ms γηα δηάζθεςε 

βίληεν (videoconferencing) [Flu95], [Che04]. 

2.3.3 Αλζξώπηλε αληίιεςε ησλ απσιεηώλ 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα αλζξψπηλα φξηα αλεθηηθφηεηαο ζηηο 

απψιεηεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηξείο παξάκεηξνη. Ζ πξψηε αθνξά ζηηο 

ππάξρνπζεο ηερληθέο επαλακεηάδνζεο πιαηζίσλ (retransmission techniques). ηελ 

πεξίπησζε ησλ κε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, είλαη απφιπηα ζεκηηφ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο γηα ηελ αλάθηεζε ρακέλσλ πιαηζίσλ δεδνκέλσλ. 

Αληίζεηα, γηα εθαξκνγέο κεηάδνζεο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

νη ηερληθέο επαλακεηάδνζεο πιαηζίσλ δελ είλαη απνδεθηέο. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο 

αθνξά ζην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλέρεηαη πςειά επίπεδα 

απσιεηψλ κεηάδνζεο. Απηή ε αλεθηηθφηεηα πξνθχπηεη απφ κειέηεο ζχγθξηζεο 

πεξηπηψζεσλ [Che04]. Σέινο, ζηελ πεξίπησζε κεηάδνζεο ζπκπηεζκέλσλ ξνψλ 
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δεδνκέλσλ, νη απψιεηεο ή ε αιινίσζε πιαηζίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληθαλφηεηα 

αλαπαξαγσγήο επηπξφζζεησλ πιαηζίσλ ησλ νπνίσλ ε απνθσδηθνπνίεζε εμαξηάηαη 

απφ ηα απνιεζζέληα πιαίζηα. πκπεξαζκαηηθά, ηα επίπεδα απσιεηψλ ζηα δηθηπαθά 

ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ ζε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα επίπεδα θαηά 

ηελ κεηαθνξά πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

Δπηπιένλ, ηα φξηα ζηνλ ξπζκφ απσιεηψλ δηαθέξνπλ γηα θάζε εθαξκνγή. Ο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζηνλ άλζξσπν ππνδεηθλχεη ηα φξηα 

απηά. Έηζη, φηαλ ε αλαπαξαγσγή ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (δελ 

απνζεθεχνληαη ηα δεδνκέλα γηα κεηέπεηηα αλαπαξαγσγή) κία εθαξκνγή ήρνπ 

ηειεθσληθήο πνηφηεηαο παξνπζηάδεη φξην ζην ξπζκφ ιαζψλ bit (Bit Error Rate – 

BER) 10
-2

 (έλα ρακέλν bit αλά εθαηφ bit πιεξνθνξίαο), ελψ κία αζπκπίεζηε ξνή 

πνηφηεηαο CD απαηηεί 10
-3

 BER. Γηα ηελ απνδνηηθή ππνζηήξημε κίαο ζπκπηεζκέλεο 

ξνή ίδηαο πνηφηεηαο απαηηείηαη ξπζκφο ιαζψλ κηθξφηεξνο απφ 10
-4

.  

Όζνλ αθνξά ζηελ κεηάδνζε ζπκπηεζκέλεο ξoήο βίληεν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηα 

φξηα ζηνλ ξπζκφ απσιεηψλ είλαη 10
-6

 γηα HDTV, 10
-5

 γηα κεηάδνζε πνιπεθπνκπήο 

(broadcast video) θαη 10
-4

 γηα πνηφηεηα δηάζθεςεο βίληεν (videoconferencing) 

[Flu95]. 

2.3.4 ύλνςε απαηηήζεσλ δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

ηνλ Πίλαθα 2-2 ζπλνςίδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ δεκνθηιέζηεξσλ εθαξκνγψλ 

πξαγκαηηθνχ θαη κε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Απφ ηνλ πίλαθα γίλεηαη εκθαλήο ε δηαθνξά 

ησλ δχν θαηεγνξηψλ: νη κελ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ είλαη αλεθηηθέο ζε έλα πνζνζηφ 

(πνιιέο θνξέο πνιχ κηθξφ) απσιεηψλ θαη ηαπηφρξνλα εμαηξεηηθά επαίζζεηεο ζε 

πςειέο θαζπζηεξήζεηο, ελψ νη κε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ παξνπζηάδνπλ κεδεληθή 

αλεθηηθφηεηα ζε απψιεηεο αιιά νη ρξήζηεο ηνπο κπνξνχλ λα αλερζνχλ θαζπζηεξήζεηο 

πνιιαπιψλ δεπηεξνιέπησλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ρξφλνο απφθξηζεο (response time) κηαο εθαξκνγήο 

είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο γηα ηελ νινθιήξσζε ή ηελ εθθίλεζε ηεο εθαξκνγήο. Ο 

παξαπάλσ νξηζκφο επηδέρεηαη πνιιέο εξκελείεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο εθαξκνγήο. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα εθαξκνγή κεηαθνξάο αξρείσλ (FTP) ν ρξφλνο απφθξηζεο 

είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ιήςεο ηνπ αξρείνπ. 

Παξνκνίσο, γηα κηα εθαξκνγή πεξηήγεζεο ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, ν ρξφλνο απφθξηζεο 

είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εκθάληζεο ησλ 

πεξηερνκέλσλ ελφο ηζηνηφπνπ (web page) ζην πξφγξακκα πινήγεζεο (web browser).  
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Πίλαθαο 2-2: Απαηηήζεηο δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ (Πεγή [Che04]). 

Καηηγοπία 
Γικηςακή 

Δθαπμογή 

Απαιηήζειρ QoS 

Δύξνο Εώλεο 

(Bandwidth) 

Καζπζηέξεζε 

(End-to-End 

Delay) 

Απόθιηζε 

Καζπζηέξεζεο 

(Delay Jitter) 

Ρπζκόο 

Απσιεηώλ 

(Error 

Rate) 

Με 

Πξαγκαηηθνχ 

Υξφλνπ 

(Non Real 

Time) 

πλαιιαγέο Πειάηε 

Δμππεξεηεηή 

(Web browsing) 

<30 Kbps 

ρξφλνο 

απφθξηζεο 

2-5 sec 

- 0% 

Ζιεθηξνληθφ 

Σαρπδξνκείν 

(E-mail) 

<10 Kbps 

ρξφλνο 

απφθξηζεο 

2-5 sec 

- 0% 

Μεηαθνξά Αξρείσλ 

(FTP) 
Τςειφ 

ρξφλνο 

απφθξηζεο 

2-5 sec 

- 0% 

Πξαγκαηηθνχ 

Υξφλνπ 

(Real Time) 

Φσλή πάλσ απφ IP 

(VoIP) 
<64 Kbps <100 ms <50 ms <1% 

Ρνή Ήρνπ 

(Audio Streaming) 

32 – 448 

Kbps 
<150 ms <100 ms <0.1% 

Ρνή βίληεν (Video 

Streaming) 

28.8 – 500 

Kbps 
<150 ms <150 ms <0.001% 

Γηάζθεςε βίληεν 

(Videoconferencing) 
80 – 2 Mbps <150 ms <400 ms <0.01% 

 

Αληίζεηα, ν ρξφλνο απφθξηζεο γηα ηηο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ εθαξκνγέο είλαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έλαξμε αλαπαξαγσγήο ηνπ δεηνχκελνπ 

κέζνπ (ήρνο ή βίληεν) ζην πξφγξακκα αλαπαξαγσγήο. Καη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο 

εθαξκνγψλ (πξαγκαηηθνχ θαη κε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ) ν ρξφλνο απφθξηζεο έρεη 

άκεζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ αληίιεςε 

ηνπο γηα ην παξερφκελν επίπεδν ππεξεζίαο. Χζηφζν, γηα κηα εθαξκνγή πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ ν ρξφλνο απφθξηζεο κπνξεί λα είλαη κηθξφο αιιά ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

δηθηχνπ (π.ρ. ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο) νη θαζπζηεξήζεηο ησλ πιαηζίσλ δεδνκέλσλ λα 

κεγαιψλνπλ κε απνηέιεζκα ηελ ρακειή πνηφηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ κέζνπ. Ζ 

θαηάζηαζε ζπκθφξεζεο ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζε άιιεο 

παξακέηξνπο φπσο ε απφθιηζε θαζπζηέξεζεο θαη ν ξπζκφο ιαζψλ, κεηψλνληαο 

πεξαηηέξσ ηα επίπεδα ηεο ιακβαλφκελεο ππεξεζίαο. Σα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ γηα 
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ηηο εθαξκνγέο κε πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, θαζψο κεγάινη ρξφλνη απφθξηζεο πξνθχπηνπλ 

απφ κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο ησλ πιαηζίσλ δεδνκέλσλ (θπξίσο ιφγσ ζπκθφξεζεο). 

2.4 Γηαθνξνπνίεζε δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ε έλλνηα ηεο παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ είλαη 

βαζηζκέλε ζηελ δήισζε φηη θάζε ξνή δεδνκέλσλ παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηεί δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ην δηθηπαθφ 

ζχζηεκα (Οξηζκφο 4). Απηή ε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε κεηαθξάδεηαη, ζπλήζσο, 

ζηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ζηηο ξνέο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο 

δηθηπαθέο εθαξκνγέο [Bla98]. Γηα λα κπνξέζνπλ λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηθηχνπ ηηο δηαθνξεηηθέο απηέο πξνηεξαηφηεηεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ηερληθή 

δηάθξηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ξνψλ. Ζ δηάθξηζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε (νκαδνπνίεζε ή ηαμηλφκεζε) ηνπο βάζεη νξηζκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα πιαίζηα δεδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο 

ξνέο. πκπεξαζκαηηθά, ε θαηεγνξηνπνίεζε ξνψλ ρξεζηκνπνηείηαη εθηεηακέλα ζηηο 

αξρηηεθηνληθέο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε παξνρή 

πξνηεξαηφηεηαο ζε ζπγθεθξηκέλεο ξνέο δεδνκέλσλ [Dus08]. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη Σαμηλνκεηέο (Classifiers) [Har04]. Δάλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιαηζίνπ ηαηξηάδνπλ κε ηα θξηηήξηα επηινγήο ελφο ηαμηλνκεηή 

ηφηε ην πιαίζην απηφ ιακβάλεη ην θαηάιιειν επίπεδν ππεξεζίαο απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

δηθηχνπ [Kor10]. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έλα εηζεξρφκελν πιαίζην ζε έλαλ 

δξνκνινγεηή ζα πξέπεη λα ηαμηλνκεζεί αλάινγα κε νξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

εκπεξηέρεη ζηηο επηθεθαιίδεο ηνπ, γηα λα εηζαρζεί, πηζαλψο, ζε κηα νπξά κεγαιχηεξεο 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Οη ηαμηλνκεηέο ιεηηνπξγνχλ κε θαλφλεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ηαμηλνκνχλ ηα 

πιαίζηα πνπ εμεηάδνπλ [Har04]. Οη θαλφλεο απηνί ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ζχγθξηζε θάπνησλ απφ ηα πεδία ησλ επηθεθαιίδσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα πιαίζηα κε 

νξηζκέλα θξηηήξηα. Έλα απιντθφ παξάδεηγκα είλαη ε ηνπνζέηεζε ζε δηαθνξεηηθέο 

νπξέο εμππεξέηεζεο ησλ πιαηζίσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζην 

πεδίν Type of Service (ToS) ηεο IP επηθεθαιίδαο ηνπο. Σν παξάδεηγκα απηφ 

πξνυπνζέηεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πιαηζίσλ απηψλ απφ ηηο εθαξκνγέο νη νπνίεο ηα 

παξάγνπλ. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη Υαξαθηεξηζκφο (Marking) θαη δχλαηαη λα 

εθηειείηαη είηε απφ ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ παξάγνπλ ηηο ξνέο ησλ πιαηζίσλ, 

είηε θαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ (π.ρ. δξνκνινγεηέο) [Bla98], [Chr05]. Χζηφζν, 
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ν ραξαθηεξηζκφο ησλ πιαηζίσλ δελ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ ηαμηλνκεηψλ. Έλαο ηαμηλνκεηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε θξηηήξηα 

ηαμηλφκεζεο πνπ αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο επηθεθαιίδεο ησλ 

πιαηζίσλ πνπ εμεηάδνπλ [Dus08]. Γηα παξάδεηγκα ηα πιαίζηα κπνξνχλ λα 

νκαδνπνηεζνχλ κε βάζε ηελ δηεχζπλζε απνζηνιέα/πξννξηζκνχ, ην πξσηφθνιιν ή 

ηελ ηηκή ηεο ζχξαο (port number). Χζηφζν, απηφο ν ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο δελ 

απνηειεί απνηειεζκαηηθή ιχζε, θαζψο νη ζχγρξνλεο εθαξκνγέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ 

πάληνηε ζπγθεθξηκέλνπο αξηζκνχο ζπξψλ θαη ηα πξσηφθνιια πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλήζσο είλαη ηαπηφζεκα, παξά ηηο δηαθνξέο ζηηο απαηηήζεηο πνπ δηαζέηνπλ [Dus08]. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ πιαηζίσλ δχλαηαη λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο, νη 

επηθξαηέζηεξνη ησλ νπνίσλ δηαρσξίδνληαη κε βάζε ην επίπεδν ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ν ραξαθηεξηζκφο. Έηζη, ππάξρεη ν Υαξαθηεξηζκφο Γεχηεξνπ 

Δπηπέδνπ (Layer 2 Marking) θαη ν Υαξαθηεξηζκφο Σξίηνπ Δπηπέδνπ (Layer 3 

Marking), εθ ησλ νπνίσλ ν ηειεπηαίνο απνηειεί ηνλ δεκνθηιέζηεξν φισλ [Bou08b], 

[Ubi03], [Lio02].  

2.4.1 Υαξαθηεξηζκόο Γεύηεξνπ Δπηπέδνπ (L2 Marking) 

Πνιιέο ηερλνινγίεο δεχηεξνπ επηπέδνπ, φπσο ην Asynchronous Transfer Mode 

(ATM) [ITU99], ην Frame Relay (FR) [Ans90] θαη ην Ethernet, παξέρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ ησλ πιαηζίσλ γηα ηελ παξνρή δηαθνξνπνηεκέλσλ 

ππεξεζηψλ. Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ L2 είλαη φηη πεξηνξίδεηαη ζηελ 

πεξηνρή χπαξμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο. Με άιια ιφγηα, δελ ππάξρεη 

ζπκβαηφηεηα γηα ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ελφο πιαηζίνπ θαηά ηελ 

κεηάβαζε ηνπ ζε δίθηπα δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο. 

ηα δίθηπα ηερλνινγίαο Ethernet θαη παξεκθεξνχο ιεηηνπξγίαο (CSMA δίθηπα), 

θαζηεξψζεθε ε χπαξμε ηξηψλ bit ζηελ επηθεθαιίδα δεπηέξνπ επηπέδνπ γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ησλ πιαηζίσλ θαη ηελ παξνρή πξνηεξαηνηήησλ απφ δηθηπαθά ζηνηρεία 

(switches) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε απηφ ην επίπεδν (Layer 2). Σν πεδίν απηφ ησλ ηξηψλ 

bit νλνκάδεηαη Πξνηεξαηφηεηα Υξήζηε (User Priority –UP). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα 

πιαίζηα ησλ ξνψλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε νθηψ θαηεγνξίεο (2
3
), ε 

θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο θαηέρεη δηαθνξεηηθή πξνηεξαηφηεηα. ην πξφηππν ΗΔΔΔ 

802.1D [IEEE98] πξνδηαγξάθνληαη νη θαηεγνξίεο απηέο, θαη ε ζρεηηθή ηνπο 

πξνηεξαηφηεηα (Πίλαθαο 2-3). 
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χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Πίλαθα 2-3, ηα πιαίζηα δεδνκέλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε κηα ξνή, ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο θίλεζεο (traffic classes) ζηηο 

νπνίεο αλαηίζεηαη κία ζπγθεθξηκέλε πξνηεξαηφηεηα απφ 0 έσο 7. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε 

ηερληθή απηή αλαθέξεηαη θαη σο Καηεγνξία Τπεξεζίαο (Class of Service – CoS). 

Αλάινγα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ πεξηέρεη ην πιαίζην ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ, 

πξνθχπηεη ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη θαη επνκέλσο ιακβάλεη ηελ αληίζηνηρε 

πξνηεξαηφηεηα ζηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ απφ ηα νπνία δηέξρεηαη. 

Πίλαθαο 2-3: Καηεγνξηνπνίεζε ηχπσλ θίλεζεο θαη νη ζρεηηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο ζχκθσλα κε ην 

ΗΔΔΔ 802.1D (Πεγή [IEEE98]). 

Πποηεπαιόηηηα (UP) Καηηγοπία Ακπωνύμιο 

1 (Υακειή) Background  BK 

2 Not defined - 

0 Best Effort  BE 

3 Excellent Effort  EE 

4 Controlled Load  CL 

5 Video  <100ms latency and jitter VI 

6 Voice <10ms latency and jitter VO 

7 (Τςειή) Network Control  NC 

2.4.2 Υαξαθηεξηζκόο Σξίηνπ Δπηπέδνπ (L3 Marking) 

Σν δεκνθηιέζηεξν πξσηφθνιιν ηξίηνπ επηπέδνπ απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ην 

Πξσηφθνιιν Γηαδηθηχνπ (Internet Protocol – IP). Σν IP αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πξσηνθφιισλ “θαιχηεξεο πξνζπάζεηαο” (best effort), θαζψο δελ παξέρεη εγγπήζεηο 

γηα ηελ αμηφπηζηε θαη ελ ζεηξά (in order) άθημε ησλ πιαηζίσλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα πιαίζην πνπ δηαθηλείηαη ζε έλα δίθηπν ηερλνινγίαο IP 

ελδέρεηαη λα ραζεί, λα απνξξηθζεί ή λα θαζπζηεξήζεη ζηα ελδηάκεζα δηθηπαθά 

ζηνηρεία (switches, routers θιπ). Χζηφζν, ε επηθεθαιίδα IP πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην 

κεηαδηδφκελν πιαίζην δηαζέηεη έλα πεδίν κήθνπο νθηψ bit, ην νπνίν παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ θαη επνκέλσο ηελ δπλαηφηεηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ κε ζηφρν ηελ ιήςε δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίαο απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ. Σν πεδίν ραξαθηεξηζκνχ έρεη ηελ νλνκαζία ToS (Type of 

Service), θαη απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 2-1. Ζ ηερληθή ραξαθηεξηζκνχ κε ηελ ρξήζε 
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ηνπ πεδίνπ ToS νξίζηεθε ζηα RFC 791 [Pos81a] θαη 795 [Pos81b], θαη 

επεθηάζεθε/αλαλεψζεθε ζηα RFC 1122 [Bra89a], 1123 [Bra89b] θαη 1349 [Alm92]. 

Σν πεδίν ToS ρσξίδεηαη πεξαηηέξσ ζε ηέζζεξα επηκέξνπο πεδία (ρήκα 2-1) 

φπνπ ην πεδίν IP Precedence (ηξηψλ bit) πξνζδηνξίδεη ηελ θαηεγνξία (θαη επνκέλσο 

ηελ πξνηεξαηφηεηα), ελψ ηα πεδία Delay, Throughput θαη Reliability έρνπλ κέγεζνο 1 

bit θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπο δειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ πιαηζίνπ λα ιάβεη ππεξεζία 

ρακειήο θαζπζηέξεζεο, πςειήο ξπζκνξνήο θαη πςειήο αμηνπηζηίαο αληίζηνηρα. Οη 

θαηεγνξίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ToS απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2-4. 

 

ρήκα 2-1: Δπηθεθαιίδα IP (Πεγή [Βελ03]). 

Χζηφζν, ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πιαηζίσλ κε ηελ ρξήζε ηνπ ToS, έρεη αληηθαηαζηαζεί 

απφ κία απνδνηηθφηεξε θαη πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Τπεξεζίεο (Differentiated Services – DS) [Bla98], [Nic98]. Ζ DS 

θάλεη ρξήζε ηνπ πεδίνπ ToS κεηνλνκάδνληαο ην ζε Differential Services Code Point 

(DSCP) θαη παξέρεη πεξηζζφηεξα επίπεδα πξνηεξαηνηήησλ δηφηη δηαζέηεη 

πεξηζζφηεξα bits γηα ηνλ νξηζκφ ηνπο. Σν DSCP νξίδεη ηελ ρξήζε ησλ ηξηψλ πην 

ζεκαληηθψλ bit (ηα νπνία νλνκάδνληαη Class Selector – CS) γηα λα θαζνξίζεη ηηο 

θαηεγνξίεο πξνηεξαηφηεηαο [Nic98], αιιά ρξεζηκνπνηεί θαη ηα επφκελα ηξία γηα λα  
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Πίλαθαο 2-4: Πξνηεξαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ην πεδίν IP Precedence. 

Πποηεπαιόηηηα – IP Precedence 

(Γεκαδικό) 

Πποηεπαιόηηηα – IP Precedence 

(Γςαδικό) 
Καηηγοπία 

0 (Υακειή) 000 Routine 

1 001 Priority 

2 010 Immediate 

3 011 Flash 

4 100 Flash Override 

5 101 Critical 

6 110 Internetwork Control 

7 (Τςειή) 111 Network Control 

 

ηηο ζπγθεθξηκελνπνηήζεη πεξεηαίξσ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ bit ζην πεδίν απηφ θαζνξίδεη 

ηελ αληηκεηψπηζε πνπ ζα ιάβεη ην πιαίζην απφ θάζε ζηνηρείν ηνπ δηθηχνπ απφ φπνπ 

ζα δηέιζεη. Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη πκπεξηθνξά αλά Άικα (Per Hop 

Behavior – PHB). 

Σν RFC 2597 [Hei99] γηα ηελ ηερληθή DS νξίδεη ηελ δηαδηθαζία PHB 

Δμαζθαιηζκέλε Πξνψζεζε (Assured Forwarding – AF) ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηαρεηξηζηέο δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ ή παξφρσλ δηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ (ISP’s) γηα ηελ παξνρή δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ππεξεζηψλ βαζηζκέλα ζε 

θιάζεηο AF. ην RFC 2598 [Jac99] νξίδεηαη ε δηαδηθαζία PHB Δπηζπεπζκέλε 

Πξνψζεζε (Expedited Forwarding – EF). Ζ EF κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

παξέρεη ππεξεζίεο ρακειήο θαζπζηέξεζεο, ρακειψλ απσιεηψλ θαη εμαζθαιηζκέλνπ 

εχξνπο δψλεο ζε έλα δηθηπαθφ ζχζηεκα κε DS. ηνλ Πίλαθα 2-5 παξνπζηάδνληαη νη 

θιάζεηο ππεξεζίαο πνπ παξέρνληαη κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ DSCP, ζχκθσλα κε ην RFC 

4594 [Bab06]. 

2.5 Γέζκεπζε πόξσλ 

Έπεηηα απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ πιαηζίσλ κηαο ξνήο δεδνκέλσλ, ηα πιαίζηα 

απηά δηνρεηεχνληαη ζην δίθηπν θαη θαηά ηελ πνξεία ηνπο ζε απηφ δηέξρνληαη απφ ηα 

δηθηπαθά ζηνηρεία (δξνκνινγεηέο). Οη δξνκνινγεηέο (routers) απνηεινχλ ηα ζεκεία 

ζηα νπνία θαη εμνρήλ ιακβάλεη ρψξα ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ξνψλ, θαη επνκέλσο ε 

παξνρή δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

απηφο, ηα δηθηπαθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε κεραληζκνχο 

δέζκεπζεο δηθηπαθψλ πφξσλ. Οη κεραληζκνί απηνί (ρήκα 2-2) θαζνξίδνπλ ηελ 
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δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ (κήθνο εληακηεπηψλ, εχξνο δψλεο δηαζπλδέζεσλ) 

κεηαμχ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ θιάζεσλ (θαηεγνξηψλ) εμππεξέηεζεο [Βελ03]. 

Πίλαθαο 2-5: Κιάζεηο ππεξεζίαο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπο ζχκθσλα κε ηελ DS (Πεγή [Bab06]). 

Όνομα Κλάζηρ 

Υπηπεζίαρ 

Όνομα 

DSCP/πποηεπαιόηηηα 

Σςνδςαζμόρ bit ToS 

πεδίος 

Παπάδειγμα 

Δθαπμογήρ 

Network Control CS6 (Τςειή) 110000  Γξνκνιφγεζε 

Telephony EF 101110 IP ηειεθσλία 

Signalling CS5 101000 
εκαηνδνζία IP 

ηειεθσλίαο 

Multimedia 

Conferencing 
AF41, AF42, AF43 100010, 100100, 100110 Ζ.323 ηειεδηάζθεςε 

Real-Time Interactive CS4 100000 
Γηαδξαζηηθά 

παηρλίδηα 

Multimedia Streaming AF31, AF32, AF33 011010, 011100, 011110 Video θαη audio ξνήο 

Broadcast Video CS3 011000 
Εσληαλά 

πξνγξάκκαηα 

Low-Latency Data AF21, AF22, AF23 010010, 010100, 010110 
Δθαξκνγέο πειάηε 

εμππεξεηεηή 

OAM (Operations, 

Administration, and 

Management) 

CS2 010000 ΟΑΜ 

High-Throughput Data AF11, AF12, AF13 001010, 001100, 001110 

Δθαξκνγέο 

απνζήθεπζεο θαη 

κεηάδνζεο (store and 

forward) 

Standard CS0 000000 
Δθαξκνγέο άλεπ 

απαηηήζεσλ 

Low-Priority Date CS1(Υακειή) 001000  

Οπνηαδήπνηε ξνή πνπ 

δελ απαηηεί 

εμαζθάιηζε εχξνπο 

δψλεο 

 

πγθεθξηκέλα, κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εηζεξρφκελσλ πιαηζίσλ θαζνξίδεηαη ε 

δηαζχλδεζε εμφδνπ θαη ε θιάζε εμππεξέηεζεο ζηελ νπνία αλήθνπλ (βάζεη ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπο). Ζ δηαρείξηζε εληακηεπηψλ (buffer management) θαζνξίδεη ην 

κέγεζνο ηεο νπξάο αλακνλήο γηα θάζε θιάζε, θαζψο επίζεο θαη ην πνηα πιαίζηα ζα 

απνξξηθζνχλ ζε πεξίπησζε ζπκθφξεζεο. Ο πξνγξακκαηηζηήο εθπνκπήο πιαηζίσλ 

(packet scheduler) θαζνξίδεη ηε ζεηξά εμππεξέηεζεο ησλ πιαηζίσλ. 
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ρήκα 2-2: Λεηηνπξγηθή δνκή ελφο δξνκνινγεηή (Πεγή [Βελ03]). 

2.5.1 Πξνγξακκαηηζκόο εθπνκπήο πιαηζίσλ (packet scheduling) 

Ο απινχζηεξνο αιγφξηζκνο πξνγξακκαηηζκνχ εθπνκπήο πιαηζίσλ είλαη ν First-

In-First-Out (FIFO) [Kle76]. Ο κεραληζκφο απηφο δειψλεη φηη ηα πιαίζηα ζε αλακνλή 

ζα εμππεξεηνχληαη κε ηελ ζεηξά πνπ θαηαθζάλνπλ. Δίλαη εμαηξεηηθά απιφο ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηε πιεηνςεθία ησλ 

ζπζθεπψλ δξνκνιφγεζεο [Βελ03]. Χζηφζν, φπσο είλαη πξνθαλέο, δελ ππνζηεξίδεη 

δηαθνξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο θαη επνκέλσο δελ ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεραληζκνχο 

παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, δεκηνπξγήζεθε ε ηερληθή 

Αλακνλήο κε Πξνηεξαηφηεηεο (Priority Queuing – PQ) [Βελ03]. Με ηελ ηερληθή PQ 

(ρήκα 2-3) ν θφκβνο ηαμηλνκεί ηα πιαίζηα ζε επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο θαη δηαηεξεί 

κηα μερσξηζηή νπξά αλακνλήο γηα θάζε πξνηεξαηφηεηα. Σα πιαίζηα πνπ αλήθνπλ ζε 

νπξέο ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο εμππεξεηνχληαη εθφζνλ νη νπξέο πςειφηεξεο 

πξνηεξαηφηεηαο είλαη θελέο. Κάζε νπξά πινπνηεί ηνλ κεραληζκφ FIFO γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πιαηζίσλ ηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη ε PQ 

είλαη φηη νη ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο νπξέο ελδέρεηαη λα νδεγεζνχλ ζε 

ππνζηηηζκφ (starvation), θαζψο εμππεξεηνχληαη κφλν φηαλ δελ ππάξρνπλ πιαίζηα ζηηο 

νπξέο πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην παξαπάλσ πξφβιεκα αλαπηχρζεθε ε κέζνδνο 

Γίθαηεο Αλακνλήο (Fair Queuing – FQ) [Nag87], θαηά ηελ νπνία φιεο νη νπξέο 

εμππεξεηνχληαη κε θπθιηθή ζεηξά (round robin). Με απηφ ηνλ ηξφπν, απνηξέπεηαη ε 

θαηάρξεζε ησλ πφξσλ απφ κηα νπξά πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο. Χζηφζν, ην 

γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο πιαίζηα ζε θάζε νπξά πξνθαιεί ηελ κε 

δίθαηε αλάζεζε ησλ πφξσλ ζε ξνέο πνπ δηαζέηνπλ κεγάινπ κεγέζνπο πιαίζηα. Σν 

πξφβιεκα απηφ επηιχεηαη κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ νπξψλ θπθιηθά αλά bit (bit-by-bit) 

[Dem89].  

Απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ PQ θαη FQ πξνέθπςε ε ηερληθή 

Γίθαηε Αλακνλή κε Βάξε (Weighted Fair Queuing – WFQ) [Par92]. χκθσλα κε ηελ 
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WFQ εμππεξεηνχληαη φιεο νη νπξέο αλακνλήο, ψζηε λα κελ ππάξρεη ππνζηηηζκφο, 

αιιά νξηζκέλεο εμππεξεηνχληαη ζπρλφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο. Ζ θάζε νπξά 

ζρεηίδεηαη κε έλα βάξνο (weight), απνδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνηεξαηφηεηεο. 

ην παξειζφλ έρνπλ πξνθχςεη αξθεηέο παξαιιαγέο ηεο WFQ κε αμηνζεκείσηε ηελ 

Class-Based WFQ (CBWFQ) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ εηαηξία Cisco [Cisa], θαη 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα πιαίζηα δεδνκέλσλ αλαηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθέο νπξέο 

αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ DSCP πεδίνπ ζηελ IP επηθεθαιίδα. 

 

 

ρήκα 2-3: Αλακνλή κε πξνηεξαηφηεηεο (PQ) (Πεγή [Βελ03]). 

Σέινο, κηα επίζεο επξέσο δηαδεδνκέλε ηερληθή πξνγξακκαηηζκνχ κεηάδνζεο 

πιαηζίσλ, είλαη ε Αλακνλή Βάζεη Κιάζεσο Δμππεξέηεζεο (Class Based Queuing – 

CBQ) [Flo95] θαηά ηελ νπνία παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο εγγπήζεηο ξπζκψλ 

κεηάδνζεο ζηηο νπξέο αλακνλήο. Δθφζνλ κία νπξά είλαη αλελεξγή, νη πφξνη ηεο 

αλαζέηνληαη ζηηο  ππφινηπεο. Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηε δίθαηε εμππεξέηεζε ησλ 

νπξψλ, ε ηερληθή CBQ ππνζηεξίδεη θαηακεξηζκφ ηνπ κέζνπ πξφζβαζεο (link 

sharing) κεηαμχ ησλ θιάζεσλ εμππεξέηεζεο. 

2.5.2 Γηαρείξηζε νπξώλ αλακνλήο 

Οη αιγφξηζκνη δηαρείξηζεο νπξψλ αλακνλήο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

ζηνπο αιγνξίζκνπο Απνθπγήο πκθφξεζεο (Congestion Avoidance) θαη ζηνπο 

αιγνξίζκνπο Διέγρνπ πκθφξεζεο (Congestion Control) [Kel91], [Gue99]. Ζ 

επηινγή ηνπ αιγνξίζκνπ εμαξηάηαη απφ ην πξσηφθνιιν επηπέδνπ κεηαθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ξνέο δεδνκέλσλ (TCP ή UDP). Έηζη, νη εθαξκνγέο TCP 



Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αλαζηάζηνπ Υ. Πνιίηε 

 

~ 33 ~ 

 

θάλνπλ ρξήζε ησλ αιγνξίζκσλ απνθπγήο ζπκθφξεζεο, ελψ νη αιγφξηζκνη ειέγρνπ 

ζπκθφξεζεο αθνξνχλ ηηο UDP ζπκβαηέο εθαξκνγέο [Βελ03].  

Ο δηαρσξηζκφο απηφο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ 

ζπκθφξεζε νη παξαπάλσ αιγφξηζκνη. πγθεθξηκέλα, νη αιγφξηζκνη απνθπγήο 

ζπκθφξεζεο απνξξίπηνπλ πιαίζηα δεδνκέλσλ πξηλ επέιζεη ε πιήξσζε ησλ νπξψλ 

αλακνλήο ζηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ (δξνκνινγεηέο). Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ TCP ζηηο πεγέο ησλ πιαηζίσλ (sources) αληαπνθξίλεηαη ζηηο ελδείμεηο 

ζπκθφξεζεο κεηαβάιινληαο ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο. Ο επηθξαηέζηεξνο αιγφξηζκνο 

απνθπγήο ζπκθφξεζεο είλαη ν αιγφξηζκνο Σπραίαο Έγθαηξεο Αλίρλεπζεο (Random 

Early Detection – RED) [Flo93], ν νπνίνο θαζνξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην ζην 

κέγεζνο ησλ νπξψλ αλακνλήο πέξα απφ ην νπνίν απνξξίπηεη κε ηπραίν ηξφπν ηα λέα 

πιαίζηα, έηζη ψζηε νη ξνέο TCP λα κεηψζνπλ ηνλ ξπζκφ εθπνκπήο ηνπο.  

Οη ξνέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην UDP πξσηφθνιιν (σο επί ησ πιείζηνλ 

πνιπκεζηθέο ξνέο), δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδνπλ ηνλ ξπζκφ 

κεηάδνζεο ηνπο θαηά ηελ χπαξμε ζπλζεθψλ ζπκθφξεζεο (απψιεηαο πιαηζίσλ). Ζ 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ν θαζνξηζκφο ελφο κεγίζηνπ 

κεγέζνπο (ζε bits) γηα θάζε νπξά αλακνλήο, θαη ε απνδνρή πιαηζίσλ φζν ην επηηξέπεη 

ην κέγεζνο απηφ. Σα πιαίζηα πνπ θαηαθζάλνπλ θαη βξίζθνπλ ηελ νπξά πιήξσο 

θαηεηιεκκέλε, απιά απνξξίπηνληαη (drop tail) [Βελ03], [Com06]. ην ρήκα 2-4 

παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ηεο παξαπάλσ ηερληθήο. Δάλ κε Ν ζπκβνιίζνπκε 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ i 

νπξέο αλακνλήο (i=1..N), κε Lmax(i) ην κέγηζην κέγεζνο ηεο νπξάο i, κε Tn(i) ην 

κέγεζνο ηνπ n
ηνζηνύ

 απνζεθεπκέλνπ πιαηζίνπ ζηελ νπξά i θαη κε Σnew(i) ην κέγεζνο ηνπ 

λεναθηρζέληνο πιαηζίνπ ζηελ νπξά i. Ζ κέζνδνο απηή ειέγρεη εάλ ην κέγεζνο ηεο 

νπξάο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ πιαηζίνπ ζα μεπεξλά ην Lmax(i), 

θαη αλαιφγσο απνδέρεηαη ή απνξξίπηεη ην πιαίζην. 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηαρείξηζε 

νπξψλ αλακνλήο γηα ηηο πνιπκεζηθέο ξνέο [Sha99], [Lak96], νη νπνίεο, φκσο, 

επηθεληξψλνληαη ζηηο ηερλνινγίεο ATM φπνπ ην κέγεζνο ησλ κεηαδηδφκελσλ 

πιαηζίσλ είλαη ζηαζεξφ.  
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Απνδνρή λένπ

πιαηζίνπ

Απφξξηςε λένπ

πιαηζίνπ

Δηζεξρφκελν πιαίζην ζηελ 

νπξά i

ΝΟ

YES

 

ρήκα 2-4: Γηάγξακκα ξνήο ηεο ηερληθήο drop tail (Πεγή [Βελ03]). 
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Κεθάιαην 3  

Αζύπμαηα Γίκηςα Τοπικήρ Δμβέλειαρ 

Τεσνολογίαρ IEEE 802.11 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Αζχξκαησλ Γηθηχσλ Σνπηθήο 

Δκβέιεηαο (Wireless Local Area Networks – WLANs). Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ 

δηθηχσλ βαζίδεηαη ζην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11 ην νπνίν δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά 

ην 1997 θαη είρε ζηφρν: “ηελ αλάπηπμε κηαο πξνδηαγξαθήο γηα ηελ αζύξκαηε 

δηαζύλδεζε ζηαζεξώλ, θνξεηώλ θαη θηλεηώλ ζηαζκώλ κέζα ζε κηα ηνπηθή πεξηνρή”. 

Σν πξφηππν απηφ θαζνξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην 

ππφζηξσκα Διέγρνπ Πξφζβαζεο Μέζνπ (Media Access Control – MAC), θαζψο 

επίζεο θαη κηα ζεηξά απφ ηερλνινγίεο Φπζηθνχ ηξψκαηνο (Physical Layer – PHY). 

Έπεηηα απφ κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ησλ κεζφδσλ πξφζβαζεο, πεξηγξάθνληαη 

ηα δεηήκαηα ησλ αζχξκαησλ επηθνηλσληψλ θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξσηνθφιινπ MAC πνπ νξίδεηαη απφ ην IEEE 802.11. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ πξνζζήθε (amendment) IEEE 802.11e, ε νπνία εηζήγαγε κηα λέα κέζνδν MAC 

πξφζβαζεο, θαζψο θαη λένπο κεραληζκνχο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη εθηθηή ε παξνρή 

QoS ζηα αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

3.1 Δηζαγσγή 

Ο φξνο «αζχξκαηα δίθηπα» πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα δηθηχσλ φπσο ηα 

θπςειψδε δίθηπα (cellular networks), ηα θηλεηά δίθηπα (mobile networks), ηα 

δνξπθνξηθά δίθηπα (satellite networks), θαη ηα αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο 

(WLANs). Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθψλ φισλ ησλ ηχπσλ αζχξκαησλ δηθηχσλ είλαη ε 

ρξήζε ελφο θαλαιηνχ επξείαο εθπνκπήο (broadcast) σο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επηθνηλσλίαο. ε αληίζεζε κε ηα θαλάιηα ζεκείνπ-πξνο-ζεκείνπ (point-to-point 

channels), ην θαλάιη επξείαο εθπνκπήο είλαη έλα κνλαδηθφ θαλάιη επηθνηλσλίαο ην 

νπνίν δηακνηξάδεηαη ζε φινπο ηνπο ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο (terminals) πνπ αλήθνπλ 

ζην δηθηπαθφ ζχζηεκα. Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ θαλαιηνχ επξείαο εθπνκπήο πξνθχπηεη 

απφ ην γεγνλφο φηη εθφζνλ κεηαδνζεί έλα παθέην (packet) απφ έλαλ θφκβν ηνπ 

δηθηχνπ, ην παθέην απηφ ζα ιεθζεί απφ φινπο ηνπο ππφινηπνπο θφκβνπο πνπ αλήθνπλ 

ζε απηφ θαη βξίζθνληαη εληφο ηεο εκβέιεηαο ηνπ απνζηνιέα. Απηφ πνιιέο θνξέο είλαη 
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επηζπκεηφ εάλ ην παθέην απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο ππφινηπνχο θφκβνπο ηνπ 

δηθηχνπ (broadcast packet). Χζηφζν, ν φξνο «θαλάιη επξείαο εθπνκπήο» ππνλνεί, 

επίζεο, φηη ε πξφζβαζε ζε απηφ είλαη δπλαηή απφ φινπο ηνπο θφκβνπο πνπ ελδέρεηαη 

λα δηαζέηνπλ παθέηα πξνο κεηάδνζε. Ζ δπλαηφηεηα απηή νδεγεί ζηελ αλεπηζχκεηε 

πεξίπησζε ζχγθξνπζεο (collision) δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ παθέησλ ζην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο. πλεπψο, είλαη απνιχησο απαξαίηεηε ε παξνπζία ελφο πξσηνθφιινπ 

πνπ ζα ζπληνλίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ θφκβσλ ζην κέζν. Σα πξσηφθνιια απηά 

νλνκάδνληαη Πξσηφθνιια Πξφζβαζεο ζην Μέζν (Medium Access Control Protocols 

– MAC Protocols). 

3.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή πξσηνθόιισλ MAC 

Σα πξσηφθνιια MAC ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ ζεηξά κε ηελ 

νπνία νη ζηαζκνί (ή θφκβνη) ηνπ δηθηχνπ ζα έρνπλ πξφζβαζε ζην επηθνηλσληαθφ 

κέζν, θαη επνκέλσο ζα έρνπλ απνθηήζεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηαδψζνπλ ηα παθέηα 

(ή πιαίζηα) πνπ δηαζέηνπλ. Σν MAC πξσηφθνιιν δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ειέγρεη ηνλ δηακνηξαζκφ 

ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ (network resources). Πξαθηηθά, ην MAC είλαη έλα ππφ-επίπεδν 

ηνπ ζηξψκαηνο χλδεζεο Γεδνκέλσλ (Data Link Layer) ζην κνληέιν αλαθνξάο OSI 

(Open Systems Interconnection) ηνπ νξγαληζκνχ ISO (International Standards 

Organization). Ζ ζρεηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε ζην κνληέιν απηφ παξνπζηάδεηαη ζην 

ρήκα 3-1. 

 

 

ρήκα 3-1: Σα δχν θαηψηεξα επίπεδα ηνπ κνληέινπ OSI. 

Αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ MAC ππφ-επηπέδνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

απνθαηάζηαζε ηπρψλ ιαζψλ ή απσιεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
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PHY επηπέδνπ. Δπηπξφζζεηα, εθηειεί ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πιαηζίσζε 

(framing) ησλ δεδνκέλσλ πξνο κεηάδνζε, ηελ θπζηθή δηεπζπλζηνδφηεζε (physical 

addressing), θαη ηνλ έιεγρν ξνήο θαη ιαζψλ (flow and error control). Χζηφζν, ε θχξηα 

ιεηηνπξγία ηνπ αθνξά ηελ νκαιή θαη νξγαλσκέλε πξφζβαζε ζην κέζν κεηάδνζεο 

απφ ηνπο θφκβνπο (channel access) [Toh02], [Kum06], [Aky99]. 

Πιεζψξα MAC πξσηνθφιισλ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα 

νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. ε 

γεληθέο γξακκέο, φκσο, ηα πξσηφθνιια απηά ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θχξηεο 

θαηεγνξίεο: πξσηφθνιια Άλεπ Αληαγσληζκνχ (Contention Free – CF) θαη 

πξσηφθνιια Βαζηζκέλα ζηνλ Αληαγσληζκφ (Contention Based – CB) [Kum06]. Οη 

CF ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ ιεηηνπξγίεο βάζεη ησλ νπνίσλ νη θφκβνη δελ 

αληαγσλίδνληαη γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ θαλαιηνχ επηθνηλσλίαο θαη εθαξκφδνληαη σο 

επί ησ πιείζηνλ ζε ζηαηηθά δίθηπα (static networks) θαη ζε δίθηπα κε θεληξηθή 

δηαρείξηζε. Απφ ηελ άιιε, νη κεραληζκνί CB δηαηεξνχλ ηελ πηζαλφηεηα 

ζπγθξνχζεσλ παθέησλ απφ δηαθνξεηηθνχο θφκβνπο αιιά παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

επειημία θαζψο είλαη θαηαλεκεκέλνη. Σα MAC πξσηφθνιια CB ρξεζηκνπνηνχληαη, 

θπξίσο, ζηα Κηλεηά Γίθηπα Ad Hoc (Mobile Ad hoc Networks – MANET). 

Ηζηνξηθά, ην πξσηφθνιιν ALOHA [Bar92], [Abr70] απνηειεί ην πξσηαξρηθφ θαη 

απινχζηεξν CB πξσηφθνιιν MAC. Σν ALOHA δεκηνπξγήζεθε, αξρηθά, γηα 

ζπζηήκαηα κε θεληξηθφ ζηαζκφ βάζεο (base station). Απηή ε έθδνζε ηνπ ALOHA 

νλνκάζηεθε Pure ALOHA ή Unslotted ALOHA. ε απηά ηα ζπζηήκαηα νη θφκβνη 

κεηαδίδνπλ ηα παθέηα δεδνκέλσλ άκεζα θαηά ηελ γέλλεζε (άθημε) ηνπο. 

Δλαιιαθηηθά, ζην άξζξν [Rob75] πξνηείλεηαη κηα παξαιιαγή ηεο αξρηθήο έθδνζεο κε 

ηελ νλνκαζία Slotted ALOHA. Ζ κνλαδηθή δηαθνξά απηήο ηεο έθδνζεο απφ ηελ 

αξρηθή είλαη φηη ν ρξφλνο δηαηξείηαη ζε ζρηζκέο (slots) ζηαζεξνχ κήθνπο θαη ίζνπ κε 

ηνλ ρξφλν κεηάδνζεο ελφο παθέηνπ δεδνκέλσλ [You06]. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ην Slotted ALOHA πξνυπνζέηεη ζπγρξνληζκφ φισλ ησλ θφκβσλ ζην δίθηπν κε 

απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ επηβάξπλζεο (overhead) ζην δηθηπαθφ 

ζχζηεκα θαη κε επαθφινπζν ηελ κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ. Έηζη, ε ρσξεηηθφηεηα 

ησλ Pure θαη Slotted ALOHA κεηψλεηαη ιφγσ ησλ καθξψλ δηαζηεκάησλ θαηά ηα 

νπνία είλαη επάισηα ηα παθέηα δεδνκέλσλ ζε ζπγθξνχζεηο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 

απηνχ, δεκηνπξγήζεθαλ αιγφξηζκνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζρηζκψλ ζπγθξνχζεσλ 

(collision slots) θαη ηελ αχμεζε ηεο δηθηπαθήο ξπζκνξνήο (network throughput) 

[Cap77], [Tsy78], [Hay78]. 
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ην πξσηφθνιιν Carrier Sense Multiple Access (CSMA) πνπ πξνηάζεθε απφ 

ηνπο Kleinrock θαη Tobagi ην 1975 [Kle75], απμάλεηαη ε ξπζκνξνή ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηψλνληαο ην κήθνο ησλ αδξαλψλ ζρηζκψλ. ηα CSMA ζπζηήκαηα παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ απαηηψληαο απφ ηνπο θφκβνπο λα 

αληρλεχζνπλ (sense) ην κέζν επηθνηλσλίαο πξηλ απφ ηελ κεηάδνζε ησλ παθέησλ ηνπο 

θαη λα ηελ αλαβάινπλ εθφζνλ αληρλεπζεί ην κέζν θαηεηιεκκέλν. ην CSMA, ε 

πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ είλαη απμεκέλε θαηά ηελ θάζε πνπ ην κέζν κεηαπίπηεη απφ 

ηελ θαηάζηαζε θαηεηιεκκέλνπ ζηελ θαηάζηαζε αδξάλεηαο, εθφζνλ ππάξρνπλ 

πνιιαπινί θφκβνη κε έηνηκα παθέηα δεδνκέλσλ πξνο κεηάδνζε. Δπηπξφζζεηα, 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ν θφκβνο πνπ έρεη κεηαδψζεη έλα παθέην δεδνκέλσλ λα 

ζπλερίζεη λα αληρλεχεη ην κέζν κε ζθνπφ ηνλ πηζαλφ εληνπηζκφ κηαο ζχγθξνπζεο θαη 

επνκέλσο ηελ αλακεηάδνζε ηνπ ρακέλνπ παθέηνπ. Ζ δπλαηφηεηα απηή ζπλδπάδεηαη 

κε ην πξσηφθνιιν CSMA θαη απνηειεί ηελ δεκνθηιέζηεξε ηερληθή πξφζβαζεο 

CSMA with Collision Detection (CSMA/CD) ζηελ νπνία βαζίδνληαη ηα ελζχξκαηα 

δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο Ethernet.  

Ζ παξαιιαγή ηνπ πξσηνθφιινπ CSMA/CD γηα ρξήζε ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

ηνπηθήο εκβέιεηαο νλνκάδεηαη CSMA with Collision Avoidance (CSMA/CA) 

[Col83]. Σν CSMA/CA αληηκεησπίδεη ην δήηεκα ησλ ζπγθξνχζεσλ ππνρξεψλνληαο 

ηνπο θφκβνπο λα αλαβάινπλ ηελ κεηάδνζε ηνπο γηα έλα ηπραίν ρξνληθφ δηάζηεκα 

αθφκα θαη αλ ην κέζν αληρλεπζεί αδξαλέο. Ζ ηερληθή απνθπγήο ησλ ζπγθξνχζεσλ 

(collision avoidance) απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή κνξθή ηεο ηερληθήο αλίρλεπζεο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ (collision detection) γηα ρξήζε ζε κνλφδξνκα (half duplex) δηθηπαθά 

ζπζηήκαηα. Σα αζχξκαηα δίθηπα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

κνλφδξνκσλ ζπζηεκάησλ θαζψο νη θφκβνη ζην αζχξκαην κέζν επηθνηλσλίαο 

αδπλαηνχλ λα κεηαδίδνπλ θαη λα ιακβάλνπλ παθέηα δεδνκέλσλ ηαπηφρξνλα (γεγνλφο 

πνπ δελ ηζρχεη ζηα ελζχξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα). Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη 

ζηελ δηαθνξά ηζρχνο ηνπ κεηαδηδφκελνπ θαη ιακβαλφκελνπ ζήκαηνο. Καηά ηελ 

κεηάδνζε ε ηζρχο ελφο ζήκαηνο είλαη αξθεηά κεγάιε ψζηε λα θαηαπλίμεη ην ήδε 

εμαζζελεκέλν ιακβαλφκελν ζήκα ζηνλ δέθηε. πλεπψο, είλαη αδχλαην γηα έλαλ 

θφκβν πνπ κεηαδίδεη, λα αληρλεχζεη εάλ ην κεηαδηδφκελν παθέην δεδνκέλσλ ηνπ έρεη 

ππνζηεί ζχγθξνπζε [Bor08]. Υάξηλ ηζηνξηθήο πιεξφηεηαο, αλαθέξνπκε φηη ην πξψην 

πξσηφθνιιν πνπ έθαλε ρξήζε ηεο ηερληθήο απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ ήηαλ ην Split-

Channel Multiple Access [Tob76], θαη αθνινχζεζαλ ηα Multiple Access Collision 

Avoidance (MACA) [Kar90], Media Access Protocol for Wireless LANs (MACAW) 
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[Bha94], Floor Acquisition Multiple Access (FAMA) [Gar99a] θαη Receiver Initiated 

Multiple Access (RIMA) [Gar99b]. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ηερληθή απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ είλαη ε ρξήζε 

ησλ παθέησλ ρεηξαςίαο (handshake) κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ησλ 

δεδνκέλσλ, θαη ε αλαβνιή ηεο κεηάδνζεο θαηά έλα ηπραίν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ 

απφ ηελ κεηάδνζε (backoff). Ζ δηαδηθαζία ηεο ρεηξαςίαο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη 

πνιιαπιά παθέηα. Έηζη, ζπλήζσο ζηα αζχξκαηα δίθηπα εθαξκφδνληαη δχν βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο ρεηξαςίαο: ε Υεηξαςία δχν Γξφκσλ (Two-way Handshake) θαη ε 

Υεηξαςία ηεζζάξσλ Γξφκσλ (Four-way Handshake). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο ρεηξαςίαο ζηα ζπζηήκαηα απνθπγήο ζπκθφξεζεο ελεξγνπνηείηαη, σο 

επί ησ πιείζηνλ, απφ ηνλ απνζηνιέα, αλ θαη ππάξρνπλ κεξηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ηελ 

πξσηνβνπιία αλαιακβάλεη ν παξαιήπηεο ησλ δεδνκέλσλ [Gar99b]. Ζ αλαβνιή 

κεηάδνζεο επηρεηξεί λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα δχν ή πεξηζζφηεξνη θφκβνη λα 

αληρλεχζνπλ ηαπηφρξνλα ην κέζν ζε αδξάλεηα. Καη ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

κεραληζκνχ απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ ζα αλαιπζνχλ κε ιεπηνκέξεηα ζηελ ζπλέρεηα 

ηνπ θεθαιαίνπ. 

3.3 Εεηήκαηα ησλ αζύξκαησλ επηθνηλσληώλ 

Ο ζρεδηαζκφο αζχξκαησλ δηθηχσλ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηα αληίζηνηρα 

ελζχξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ. Σν 

αζχξκαην θαλάιη απνηειεί έλα απξφβιεπην επηθνηλσληαθφ κέζν, θαη ζπλεπψο ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πξηλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ MAC 

πξσηνθφιισλ. Σα θπξηφηεξα απφ απηά ηα δεηήκαηα είλαη [Bor08]: 

 Ζ Γηθηπαθή Σνπνινγία (Network Topology). 

 Ζ Κηλεηηθόηεηα ησλ Κόκβσλ (Node Mobility). 

 Οη Απώιεηεο Γηαδξνκώλ (Path Loss). 

 Ζ Φζνξά ήκαηνο (Signal Fading). 

 Σν Πξόβιεκα ηνπ Κξπκκέλνπ Κόκβνπ (Hidden Node Problem). 

3.3.1 Γηθηπαθή ηνπνινγία 

χκθσλα κε ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11 [IEEE99], έλα αζχξκαην δίθηπν ηνπηθήο 

εκβέιεηαο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο βαζηθέο δνκηθέο κνλάδεο: 
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 Αζύξκαην Μέζν (Wireless Medium): Δίλαη ηα δηάθνξα θπζηθά ζηξψκαηα πνπ 

έρνπλ νξηζηεί ζηηο δηάθνξεο εθδφζεηο ηνπ 802.11. Ζ κεηάδνζε κπνξεί λα γίλεη 

κε ηελ ρξήζε ξαδηνζπρλνηήησλ ή κε ππέξπζξεο αθηίλεο. 

 ηαζκνί (Stations – STA): Οη ζηαζκνί είλαη ζπζθεπέο νη νπνίεο αληαιιάζζνπλ 

πιεξνθνξίεο πάλσ απφ ην αζχξκαην κέζν θαη κπνξεί λα είλαη θηλεηέο ή 

ζηαζεξέο.  

 εκεία Πξόζβαζεο (Access Points – AP): Δίλαη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηνλ ξφιν 

ηεο γέθπξαο κεηαμχ ηνπ αζχξκαηνπ δηθηχνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο 

(βι. παξαθάησ), θάλνληαο ηηο θαηάιιειεο κεηαηξνπέο ζηα πιαίζηα δεδνκέλσλ 

πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 ύζηεκα Γηαλνκήο (Distribution System – DS): Δλψλεη ηα AP πνπ αλήθνπλ 

ζην ίδην δίθηπν επηηξέπνληαο ηα λα αληαιιάζζνπλ πιαίζηα δεδνκέλσλ. 

Σν ζχλνιν ησλ STA πνπ αληαιιάζζνπλ παθέηα δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο 

απνθαιείηαη Basic Service Set (BSS) (ρήκα 3-2). ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο STA 

κεηαθηλεζεί εθηφο ηνπ BSS ζην νπνίν αλήθεη, παχεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηθνηλσλεί κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ BSS. Ζ πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ην BSS 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ξαδηνθάιπςε ησλ STA θαη νλνκάδεηαη Basic Service Area 

(BSA). 

 

 

ρήκα 3-2: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε δχν BSS (Πεγή [Gas05]). 

Δπηπιένλ, ην πξφηππν IEEE 802.11 νξίδεη δχν βαζηθέο ηνπνινγίεο, βάζεη ησλ 

νπνίνλ νξίδνληαη θαη δχν είδε αζχξκαησλ δηθηχσλ: ην Independent Basic Service Set 

(IBSS) θαη ην Extended Service Set (ESS). ηα δίθηπα ηνπνινγίαο IBSS, δχν ή 

πεξηζζφηεξνη ζηαζκνί κπνξνχλ λα αληαιιάζζνπλ πιαίζηα δεδνκέλσλ απεπζείαο 

κεηαμχ ηνπο. Σα δίθηπα απηά ζπρλά απνθαινχληαη Ad-Hoc θαη ε κνξθή ηνπο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 3-3. Σα Αd-Ζoc δίθηπα έρνπλ πξνζσξηλφ ραξαθηήξα γηαηί 

κπνξνχλ λα δνκεζνχλ θαη λα απφ-δνκεζνχλ θαηά βνχιεζε θαη αλά πάζα ρξνληθή 
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ζηηγκή. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα IBSS δηθηχσλ, είλαη ε ζπγθέληξσζε 

θνξεηψλ ζπζθεπψλ αζχξκαηεο δηθηχσζεο (PDAs, laptops) ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή 

κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ. 

 

ρήκα 3-3: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε IBSS (Πεγή [Gas05]). 

Όηαλ νη αλάγθεο ηεο δηθηχσζεο μεπεξλνχλ ηα φξηα ηνπ IBSS, ην ΗΔΔΔ 802.11 

νξίδεη ηε δνκή ηνπ πην ζχλζεηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ESS θαη ζην νπνίν είλαη δπλαηή ε 

δηαζχλδεζε θαη ε επηθνηλσλία πνιιψλ BSS κεηαμχ ηνπο. Σν ζηνηρείν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ BSS είλαη ην DS. H πξφζβαζε ζην DS 

γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελφο AP ην νπνίν παξέρεη νπζηαζηηθά ηε δηαζχλδεζε ησλ 

ζηαζκψλ πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξα BSS κε ην DS. ην ρήκα 3-4 θαίλεηαη ε 

ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ESS. Σα δίθηπα ESS αλαθέξνληαη θαη σο Γίθηπα 

Τπνδνκήο (infrastructure). ηα infrastructure δίθηπα ην DS είλαη ζηελ νπζία έλα 

ελζχξκαην δίθηπν θνξκνχ. Σα AP επηθνηλσλνχλ ζην επίπεδν DLL ιεηηνπξγψληαο 

έηζη σο γέθπξεο. Σα φξηα ηνπ ESS θζάλνπλ σο ην ζεκείν πνπ παξεκβάιιεηαη κηα 

ζπζθεπή πνπ ιεηηνπξγεί ζε αλψηεξν επίπεδν, φπσο έλαο δξνκνινγεηήο επί 

παξαδείγκαηη. Σν ESS δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θηλεηηθφηεηαο (mobility) ζηνπο 

ζηαζκνχο, αξθεί ην δίθηπν θνξκνχ λα είλαη έλα ηνπηθφ δίθηπν (LAN). ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ηερληθή φπσο ε Mobile IP [Per96] γηα λα 

εμαζθαιηζηεί ε δηαζχλδεζε κε αλψηεξα επίπεδα. 
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ρήκα 3-4: ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ESS (Πεγή [IEEE99]). 

Σν πξφηππν δελ πεξηγξάθεη ηελ πινπνίεζε ηνπ DS παξά κφλν ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξέπεη λα πξνζθέξεη. Ζ θχξηα ππεξεζία ηνπ είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ AP δίλνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ BSS. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην DS 

εθηφο απφ έλα ελζχξκαην δίθηπν θνξκνχ, κπνξεί λα είλαη θαη κηα αζχξκαηε δεχμε, 

φπσο γηα παξάδεηγκα κία point-to-point αζχξκαηε ζχλδεζε (Wireless Bridging).    

Οη ηνπνινγίεο IBSS θαη ESS αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο αζχξκαησλ δηθηχσλ Άλεπ 

Τπνδνκήο (Infrastructure-less) θαη Τπνδνκήο (Infrastructure) αληίζηνηρα. ηα δίθηπα 

ηεο θαηεγνξίαο ππνδνκήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ειεγθηή 

(ζπλήζσο ην AP) ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ιεηηνπξγίεο φπσο ν έιεγρνο 

απνδνρήο (admission control), ζπγρξνληζκφο (synchronization), αζθάιεηα (security), 

πξνγξακκαηηζκφο (scheduling), ελεξγεηαθφο έιεγρνο (power control) θ.α. Αληίζεηα, 

ζηα δίθηπα άλεπ ππνδνκήο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη 

θαηαλεκεκέλα απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο STA. 

3.3.2 Κηλεηηθόηεηα ησλ θόκβσλ 

Έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα δεηήκαηα ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο είλαη ε 

θηλεηηθφηεηα ησλ θφκβσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη θφκβνη κεηαθηλνχληαη ζε 

ηπραίεο θαηεπζχλζεηο θαη κε απξφβιεπην ηξφπν. Καηά ηελ κεηαθίλεζε ηνπο ελδέρεηαη 

λα ιάβνπλ ρψξα κηα ζεηξά απφ θαηαζηάζεηο φπσο ε πεξηαγσγή (handoff), απψιεηα 

ζχλδεζεο (link failure) θαη πξνβιήκαηα δξνκνιφγεζεο. Γηα παξάδεηγκα ε πεξηαγσγή 

ζπκβαίλεη φηαλ έλαο STA κεηαθηλείηαη απφ έλα BSS ζε έλα άιιν ελψ ηαπηφρξνλα 

δηαηεξεί κηα ζχλνδν δεδνκέλσλ (session). Όηαλ ν STA ζα εηζέιζεη ζην λέν BSS ζα 

πξέπεη ε λέα πεξηνρή εμππεξέηεζεο λα κεξηκλήζεη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλφδνπ 

δεδνκέλσλ ηνπ STA. Ζ απψιεηα ζχλδεζεο ελδέρεηαη λα ζπκβεί αθφκα θαη φηαλ έλαο 

STA βξίζθεηαη δηακέζνπ κηαο ζπλφδνπ κε έλαλ άιιν STA θαη έλαο απφ ηνπο δχν (ή 
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θαη νη δχν) βξεζεί εθηφο ηεο επηθνηλσληαθήο εκβέιεηαο. Δμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ θαη δεηήκαηα δξνκνιφγεζεο, εηδηθά φηαλ ε 

απψιεηα ζχλδεζεο ζπκβεί ζηελ δηαδξνκή δξνκνιφγεζεο ζε δίθηπα πνιιαπιψλ 

αικάησλ (multi-hop networks) [Cha98], [Liu01].  

3.3.3 Απώιεηεο δηαδξνκώλ 

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αζχξκαησλ δηθηχσλ ε δηαδξνκή κεηαμχ ηνπ πνκπνχ 

θαη ηνπ δέθηε ελδέρεηαη λα εκπνδίδεηαη απφ δηάθνξα αλζξσπνγελή θαη κε 

αληηθείκελα φπσο θηήξηα, έπηπια ή βνπλά. Ζ δηάδνζε ησλ ξαδηνζεκάησλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξείο βαζηθέο παξακέηξνπο: Αλάθιαζε (Reflection), Γηάζιαζε 

(Diffraction) θαη θέδαζε (Scattering) [Rap99]. Ζ αλάθιαζε ζπκβαίλεη φηαλ έλα 

ξαδηνζήκα ζπλαληά έλα αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ νη δηαζηάζεηο είλαη κεγαιχηεξεο απφ 

ην κήθνο θχκαηνο ηνπ ζήκαηνο. Ζ δηάζιαζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ ζηε δηαδξνκή ηνπ 

ζήκαηνο παξεκβάιινληαη αηρκεξά αληηθείκελα. Σν απνηέιεζκα ηεο δηάζιαζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία δεπηεξεπφλησλ ξαδηνθπκάησλ γχξσ απφ ην αληηθείκελν. Σέινο, ε 

ζθέδαζε πξνθαιείηαη απφ εκπφδηα πνπ νη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο απφ ην 

κήθνο θχκαηνο ηνπ ζήκαηνο αιιά ν αξηζκφο ηνλ εκπνδίσλ είλαη κεγάινο. 

Δμαηηίαο ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ, ηα ξαδηνζήκαηα θαηαθζάλνπλ ζηνλ δέθηε 

απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο δηαθνξεηηθνχ κήθνπο. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

πνιπφδεπζεο (multipath) ησλ ξαδηνθπκάησλ ην ζζέλνο ηνπ ζήκαηνο κεηψλεηαη θαζψο 

ε απφζηαζε κεηαμχ πνκπνχ θαη δέθηε απμάλεηαη. Γηα ηελ κειέηε ησλ θαηλνκέλσλ 

απηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κνληέια δηάδνζεο (propagation models) πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκεζεί ε επίδξαζε ηνπο ζηελ επηθνηλσλία. 

3.3.4 Φζνξά ζήκαηνο 

Ζ θζνξά ζήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ απφηνκεο δηαθπκάλζεηο ζην πιάηνο 

(amplitude) ηνπ ξαδηνζήκαηνο [Rap99]. Πξνθαιείηαη απφ παξεκβνιέο δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ εθδφζεσλ ηνπ αξρηθά κεηαδηδφκελνπ ζήκαηνο νη νπνίεο θαηαθζάλνπλ 

ζηνλ δέθηε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ εθδφζεσλ 

ηνπ ζήκαηνο ζην θεξαηνζχζηεκα ηνπ δέθηε παξάγνπλ έλα λέν ζήκα ην νπνίν 

ελδέρεηαη λα δηαθέξεη ζε πιάηνο θαη θάζε απφ ην αξρηθφ. Ζ θζνξά απηή εμαξηάηαη 

απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ην εχξνο δψλεο θαη ην ζζέλνο ηνπ κεηαδηδφκελνπ 

ζήκαηνο, θαζψο θαη απφ ην ρξφλν δηάδνζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ηνπ. 
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Δπηπξφζζεηα, ε ηαρχηεηα ελφο κεηαθηλνχκελνπ STA θαζψο θαη ε ηαρχηεηα 

άιισλ αληηθεηκέλσλ ζηελ δηαδξνκή, απνηεινχλ παξάγνληεο ελδπλάκσζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ. 

3.3.5 Σν πξόβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θόκβνπ 

ηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, ην ζζέλνο ηνπ ξαδηνζήκαηνο κεηψλεηαη κε ην 

ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο κεηαμχ ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε [Stu97]. Δπνκέλσο, ε 

αλίρλεπζε θέξνληνο (carrier sensing) είλαη ζπλάξηεζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ δέθηε ζε 

ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ πνκπνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, κφλν νη θφκβνη πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ επηθνηλσληαθή εκβέιεηα ηνπ πνκπνχ λα δχλαληαη λα αληρλεχζνπλ 

ηελ κεηάδνζε ελφο ζήκαηνο [Gum00]. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί ην πξφβιεκα ηνπ 

θξπκκέλνπ θφκβνπ ζηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα. 

Σν πξφβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θφκβνπ πξνθχπηεη φηαλ έλαο STA βξίζθεηαη εληφο 

ηεο εκβέιεηαο δχν άιισλ STA νη νπνίνη κεηαδίδνπλ αιιά είλαη «θξπκκέλνη» κεηαμχ 

ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο STA δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

αληρλεχζεη ηελ κεηάδνζε ηνπ άιινπ, θαζψο βξίζθνληαη ακθφηεξνη εθηφο εκβέιεηαο. 

Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε ζα νδεγνχζε ζε ζπγθξνχζεηο παθέησλ ζηνλ ελδηάκεζν STA 

[Bor04]. Γηα λα δηαζαθεληζηεί ην πξφβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θφκβνπ, ην πην πάλσ 

παξάδεηγκα απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3-5. 

 

 

ρήκα 3-5: Σν πξφβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θφκβνπ (Πεγή [Gas05]). 

ην παξαπάλσ ζρήκα, ν STA 2 βξίζθεηαη εληφο ηεο εκβέιεηαο ησλ STA 1 θαη 

STA 3, θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ηνλ πξννξηζκφ παθέησλ πνπ επηζπκνχλ λα ζηείινπλ 

απηνί νη θφκβνη. Χζηφζν, νη STA 1 θαη 3 βξίζθνληαη έμσ απφ ηελ επηθνηλσληαθή 

εκβέιεηα ηνπ άιινπ (θξπκκέλνη θφκβνη). Καζψο ν STA 1 αληρλεχεη ην θαλάιη 

επηθνηλσλίαο αδξαλέο ηελ ψξα πνπ κεηαδίδεη ν STA 3, εθθηλεί ηελ κεηάδνζε ηνπ 

πξνθαιψληαο ζχγθξνπζε ησλ παθέησλ ζηνλ STA 2. Ζ πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ 

απμάλεηαη ζεκαληηθά θαζψο ην πξνζθεξφκελν θνξηίν ζην δίθηπν κεγαιψλεη, 
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θαζηζηψληαο ην πξφβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θφκβνπ ζεκαληηθφ δήηεκα ζηα αζχξκαηα 

δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

3.4 Σν πξόηππν ΗΔΔΔ 802.11 

Ζ δεκνζίεπζε ηνπ πξνηχπνπ ΗΔΔΔ 802.11 [IEEE99] ην 1997 ζεκαηνδφηεζε ηελ 

απαξρή κηαο λέαο επνρήο ζηηο αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο, επηηξέπνληαο ζηνπο ρξήζηεο 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιήζνο δηαδηθηπθψλ ππεξεζηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ηα ΗΔΔΔ 802.11 WLAN ζεκείσζαλ εμαηξεηηθά κεγάιε επηηπρία ζε 

πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. ήκεξα, βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο (public hotspots), λνζνθνκεία, παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο 

(campus), επηρεηξήζεηο θ.α. 

Αξρηθά νη ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ παξέρνληαλ ζηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα ΗΔΔΔ 

802.11 δελ μεπεξλνχζαλ ηα 2 Mbit/s. Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ 

δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ ξπζκψλ 

κεηάδνζεο. Έηζη, ην 1999 ν νξγαληζκφο ΗΔΔΔ παξνπζίαζε ηελ πξνζζήθε 802.11b 

[IEEE01] ζην αξρηθφ πξφηππν παξέρνληαο ξπζκνχο κεηάδνζεο πνπ έθζαλαλ ηα 11 

Mbit/s ζηελ ειεχζεξε κπάληα ζπρλνηήησλ 2.4 GHz (ISM). Σαπηφρξνλα (1999), 

παξνπζηάζηεθε ε πξνζζήθε ΗΔΔΔ 802.11a [IEEE00] ε νπνία εηζήγαγε κεγαιχηεξνπο 

ξπζκνχο κεηάδνζεο (54 Mbit/s) ζηελ αδεηδνηεκέλε κπάληα 5 GHz. Δμαηηίαο ηεο 

αλάγθεο αδεηνδφηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ΗΔΔΔ 802.11a, απηά δελ έηπραλ επξείαο 

απνδνρήο, εηδηθά ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην 2003 ν νξγαληζκφο 

εμέδσζε κηα λέα πξνζζήθε ζην ΗΔΔΔ 802.11 πξφηππν κε ηελ νλνκαζία ΗΔΔΔ 802.11g 

[IEEE03] ε νπνία παξέρεη ηνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο ηνπ IEEE 802.11a ζηελ ειεχζεξε 

κπάληα ησλ 2.4 GHz. Οη λένη ξπζκνί κεηάδνζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κε ηηο 

πξνζζήθεο ζην αξρηθφ πξφηππν νθείινληαη ζηελ πηνζέηεζε λέσλ θπζηθψλ 

ζηξσκάησλ θαη ηερληθψλ δηακφξθσζεο ζήκαηνο. Γηα κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 

θπζηθψλ ζηξσκάησλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11 θαη ηηο 

πξνζζήθεο ηνπ ΗΔΔΔ 802.11a/b/g, ν ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα 

αλαηξέμεη ζηηο αλαθνξέο [IEEE99], [IEEE01],  [IEEE00], [IEEE03]. 

Χζηφζν, ν κεραληζκφο MAC πνπ πξνηάζεθε απφ ην ΗΔΔΔ 802.11 παξέκεηλε 

νπζηαζηηθά απαξάιιαθηνο ζε φιεο ηηο πξνζζήθεο (a/b/g). Πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνηξαζηεί ην θπζηθφ κέζν ζηνπο STA πνπ αλήθνπλ ζην BSS ην πξφηππν νξίδεη 

δχν ηερληθέο πξφζβαζεο: ηελ ππνρξεσηηθή (mandatory) Distributed Coordination 

Function (DCF) θαη ηελ πξναηξεηηθή (optional) Point Coordination Function (PCF). Ζ 
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απαίηεζε γηα πςειήο πνιππινθφηεηαο πιηθφ, αιιά θαη κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα, έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ ρξήζε ηεο PCF, ε νπνία δελ πινπνηείηαη απφ ην 

ζχλνιν ησλ εκπνξηθψλ ζπζηεκάησλ αζχξκαηεο δηθηχσζεο [Bor08], [Mio04], 

[Sik05]. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε επηζθφπεζε ησλ κεραληζκψλ ηνπ ΗΔΔΔ 802.11 πνπ 

αθνινπζεί, πεξηνξίδεηαη ζηελ πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηεο DCF κεζφδνπ πξφζβαζεο. 

3.5 Πξόζβαζε κε ηελ DCF 

Ζ DCF απνηειεί ηελ βαζηθή κέζνδν πξφζβαζεο ζηα δίθηπα ΗΔΔΔ 802.11. Δίλαη 

νπζηαζηηθά κηα ηερληθή πξφζβαζεο κε αληαγσληζκφ (CB) θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν CSMA/CA. Δπηηξέπεη ζε πνιινχο ζηαζκνχο λα 

επηθνηλσλνχλ ρσξίο θεληξηθφ έιεγρν θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζε ad hoc 

φζν θαη ζε infrastructure δίθηπα. Όπσο θαη ζηα ελζχξκαηα Ethernet δίθηπα ν STA 

πνπ ζα ζέιεη λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην κέζν, ζα πξέπεη πξψηα λα ην ειέγμεη γηα 

ηελ πηζαλή χπαξμε θέξνληνο. Ζ αλίρλεπζε ηνπ κέζνπ ζηα δίθηπα 802.11 γίλεηαη κε 

δχν ηξφπνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

 Φπζηθόο ηξόπνο: Βαζίδεηαη ζε έλα ελεξγεηαθφ θαηψθιη. Δάλ ν STA 

απνθσδηθνπνηήζεη έλα ιακβαλφκελν ζήκα κε ηζρχ πάλσ απφ ην θαηψθιη, ηφηε 

ην κέζν είλαη θαηεηιεκκέλν απφ έλαλ άιιν STA πνπ κεηαδίδεη. Τινπνηείηαη 

ζην θπζηθφ ζηξψκα.  

 Σν Γηάλπζκα Δλαπόζεζεο Γηθηύνπ (Network Allocation Vector – NAV): 

Απνηειεί έλαλ εηθνληθφ (virtual) ηξφπν αλίρλεπζεο θέξνληνο. Σα 

κεηαδηδφκελα πιαίζηα πεξηιακβάλνπλ έλα πεδίν δηάξθεηαο (Duration) ην 

νπνίν ελεκεξψλεη φινπο ηνπο ζηαζκνχο πνπ ηα ιακβάλνπλ γηα ηελ δηάξθεηα 

θαηάιεςεο ηνπ κέζνπ. Σν πεδίν απηφ ζέηεη ηελ ηηκή ηνπ NAV ζηνλ ζηαζκφ 

πνπ ιακβάλεη ην πιαίζην κε απνηέιεζκα λα αλαβάιεη ηελ πξφζβαζε ηνπ 

αλάινγα, απνθεχγνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο. Σν NAV είλαη επί ηεο νπζίαο έλαο 

ηνπηθφο κεηξεηήο ζε θάζε ζηαζκφ πνπ ηίζεηαη ίζνο κε ηελ ηηκή Duration ηνπ 

θάζε ιακβαλφκελνπ πιαηζίνπ θαη κεηψλεηαη ζηαδηαθά κέρξη λα θζάζεη ζηελ 

ηηκή κεδέλ, νπφηε θαη ππνδειψλεη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ κέζνπ. Ο ζηαζκφο 

ηφηε είλαη έηνηκνο λα μεθηλήζεη ηελ δηαδηθαζία θαηάιεςεο ηνπ εάλ θαη εθφζνλ 

ην επηηξέπεη ν θπζηθφο ηξφπνο αλίρλεπζεο. Τινπνηείηαη ζην επίπεδν MAC. 

Όπσο θαη ζην Ethernet, ηα Γηαπιαηζηαθά Γηάθελα (Interframe Spacing – IFS) 

θαηά ηελ DCF δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία πξφζβαζεο ζην 

αζχξκαην κέζν. Σν ΗΔΔΔ 802.11 ρξεζηκνπνηεί ηέζζεξα δηαπιαηζηαθά δηάθελα, ηα 
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ηξία απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ πξφζβαζε ζην κέζν. 

Πξφθεηηαη γηα ρξνληθέο πεξηφδνπο αδξάλεηαο πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ δηαδνρηθψλ 

πιαηζηαθψλ κεηαδφζεσλ. Ζ ζρέζε ηνπο θαίλεηαη ζην ρήκα 3-6. 

Κατειλημμένο Εκπομπή Πλαισίου

DIFS

PIFS

SIFS Οπισθοχώρηση

Σχισμές Οπισθοχώρησης Χρόνος

 ρήκα 3-6: Γηαπιαηζηαθά δηάθελα (Πεγή [Gas05]). 

Υξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά δηαπιαηζηαθά δηάθελα δεκηνπξγνχληαη 

δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα παθέηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

δελ ρξεηάδνληαη λα πεξηκέλνπλ γηα πνιχ κφιηο ην κέζν θαηαζηεί αδξαλέο. Δπνκέλσο, 

εάλ ππάξρεη θίλεζε πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, απηή θαηαιακβάλεη ην κέζν πξηλ αθφκα 

ηα ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο παθέηα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνζπαζήζνπλ. Σα 

δηαπιαηζηαθά δηάθελα έρνπλ ζηαζεξή δηάξθεηα αλεμαξηήησο ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο 

πνπ επηθξαηεί ζην δίθηπν. Χζηφζν, ηα δηαθνξεηηθά θπζηθά επίπεδα νξίδνπλ θαη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηα δηαπιαηζηαθά δηάθελα. Σα δηάθελα πνπ νξίδνληαη απφ ην ΗΔΔΔ 

802.11 είλαη ηα εμήο: 

 Βξαρύ Γηαπιαηζηαθό Γηάθελν (Short Interframe Spacing – SIFS): Σν SIFS 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ χςηζηε πξνηεξαηφηεηα. Ζ πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

θίλεζε κπνξεί λα κεηαδνζεί ακέζσο κφιηο εθπλεχζεη ε δηάξθεηα ηνπ SIFS. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο ην κέζν θαζίζηαηαη θαηεηιεκκέλν, θαη 

επνκέλσο ηα πιαίζηα δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδνληαη έπεηηα απφ SIFS έρνπλ 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη απηψλ πνπ κεηαδίδνληαη έπεηηα απφ κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο δηάθελα. Υξεζηκνπνηείηαη, θπξίσο, γηα λα παξέρεη πξνηεξαηφηεηα ζε 

παθέηα ειέγρνπ (π.ρ. ζεηηθέο επηβεβαηψζεηο). 

 PCF Γηαπιαηζηαθό Γηάθελν (PCF Interframe Spacing – PIFS): Σν PIFS 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ PCF θαηά ηελ ιεηηνπξγία άλεπ αληαγσληζκνχ. Σα 

πιαίζηα πνπ κεηαδίδνληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία άλεπ αληαγσληζκνχ απνθηνχλ 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη απηψλ πνπ κεηαδίδνληαη ζηελ ιεηηνπξγία κε 

αληαγσληζκφ. 
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 DCF Γηαπιαηζηαθό Γηάθελν (DCF Interframe Spacing – DIFS): Σν DIFS είλαη 

ην ειάρηζην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην κέζν ζα πξέπεη λα είλαη ειεχζεξν 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία κε αληαγσληζκφ. Οη ζηαζκνί επηηξέπεηαη λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ έιεπζε ηνπ DIFS. Ζ ηηκή ηνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

slotTSIFSDIFS  2  (3-1) 

Σν Tslot είλαη ε δηάξθεηα ηεο ζρηζκήο (slot) θαη εμαξηάηαη απφ ην ππνθείκελν 

θπζηθφ επίπεδν.  

 Παξαηεηακέλν Γηαπιαηζηαθό Γηάθελν (Extended Interframe Spacing – EIFS): 

Σν EIFS δελ αλαπαξηζηάηαη ζην ρήκα 3-6 γηαηί ε δηάξθεηα ηνπ δελ είλαη 

ζηαζεξή. Ζ ρξήζε ηνπ δε, πεξηνξίδεηαη ζε πεξηπηψζεηο κε επηηπρνχο 

κεηάδνζεο πιαηζίσλ. 

Όηαλ έλαο STA δηαζέηεη έλα παθέην πξνο κεηάδνζε, αληρλεχεη ην θαλάιη γηα ηελ 

χπαξμε θέξνληνο (carrier sense). Δάλ ην κέζν αληρλεπζεί αδξαλέο γηα πεξίνδν DIFS, 

ν θφκβνο αλαβάιεη (defer) ηελ κεηάδνζε ηνπ γηα έλα ηπραίν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

νλνκάδεηαη Υξφλνο Οπηζζνρψξεζεο (Backoff Time). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ 

πινπνηεί ηελ ιεηηνπξγία ηεο απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ (collision avoidance) θαη ε 

χπαξμε ηνπ επηρεηξεί λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κε παθέηα άιισλ 

ζηαζκψλ. Δπηπιένλ, νη θφκβνη ππνρξενχληαη λα νπηζζνρσξνχλ έπεηηα απφ θάζε 

επηηπρή κεηάδνζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κνλνκεξήο θαηάιεςε ηνπ θαλαιηνχ.  

Δάλ, αληίζεηα, ην κέζν αληρλεπζεί θαηεηιεκκέλν (είηε ακέζσο κεηά είηε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο DIFS πεξηφδνπ), ν STA εμαθνινπζεί λα εθηειεί ηελ δηαδηθαζία ηεο 

αλίρλεπζεο έσο φηνπ ην κέζν θαηαζηεί αδξαλέο έπεηηα απφ DIFS. Δπνκέλσο, ν θάζε 

STA νπηζζνρσξεί πάληνηε πξνηνχ ηελ κεηάδνζε ελφο παθέηνπ. Τπάξρεη κία 

πεξίπησζε φπνπ έλαο STA δελ εθηειεί ηελ δηαδηθαζία νπηζζνρψξεζεο πξνηνχ ηελ 

κεηάδνζε. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ έλα παθέην αθηρζεί ζηελ νπξά αλακνλήο ηνπ STA 

βξίζθνληαο ηελ θελή θαη ην κέζν αληρλεπζεί αδξαλέο γηα πεξίνδν DIFS. Γηα ηα 

ππφινηπα παθέηα πνπ αθνινπζνχλ, ν STA πξέπεη λα εθηειέζεη ηελ δηαδηθαζία 

νπηζζνρψξεζεο έσο φηνπ ε νπξά αλακνλήο βξεζεί θαη πάιη θελή. 

Όπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο, έλαο αζχξκαηνο θφκβνο δελ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ κεηάδνζε ελφο παθέηνπ θαη επνκέλσο λα 

αληρλεχζεη κηα πηζαλή ζχγθξνπζε ηνπ. Πξνθεηκέλνπ λα επηιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, 

είλαη απαξαίηεηε ε κεηάδνζε ελφο παθέηνπ Θεηηθήο Δπηβεβαίσζεο (Positive 
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Acknowledgment – ACK) απφ ηνλ απνδέθηε ηνπ παθέηνπ δεδνκέλσλ πξνο ηνλ 

απνζηνιέα ηνπ. Σν παθέην ACK κεηαδίδεηαη άκεζα κεηά ηελ πάξνδν SIFS πεξηφδνπ. 

Ζ πεξίνδνο SIFS είλαη κηθξφηεξε ζε δηάξθεηα απφ ηελ πεξίνδν DIFS θαη επνκέλσο νη 

ππφινηπνη θφκβνη δελ ζα αληρλεχζνπλ ην κέζν ζε αδξάλεηα κέρξη ην ηέινο ηεο 

κεηάδνζεο ηνπ ACK παθέηνπ. Δάλ ν απνζηνιέαο δελ ιάβεη έλα παθέην ACK κεηά 

ηελ ιήμε κηαο πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ (ACKtimeout), ππνζέηεη φηη απηφ 

ππέζηε ζχγθξνπζε θαη πξνγξακκαηίδεη κηα επαλακεηάδνζε (retransmission). Μηα 

απιντθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο DCF θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 

ξνήο ηνπ ρήκαηνο 3-7. 

NAV=0?

Αλίρλεπζε κέζνπ

(Φπζηθφο Σξφπνο)

Αξρή

Αδξαλέο?

Μεηάδνζε πιαηζίνπ

χγθξνπζε?

Σπραία 

Οπνζζνρψξεζε

Σέινο

Έηνηκν πιαίζην πξνο 

κεηάδνζε

Δπηηπρήο κεηάδνζε

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

ΟΥΗ

 

ρήκα 3-7: Απιντθφ δηάγξακκα ξνήο DCF. 

Ζ DCF πηνζεηεί έλαλ κεραληζκφ Δθζεηηθήο Γπαδηθήο Οπηζζνρψξεζεο (Binary 

Exponential Backoff – BEB). ε θάζε κεηάδνζε ελφο παθέηνπ, ν ρξφλνο 
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νπηζζνρψξεζεο επηιέγεηαη κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή (uniform distribution) ζην 

δηάζηεκα [0, CW]. Σν CW θαιείηαη Παξάζπξν Οπηζζνρψξεζεο (Contention Window) 

θαη ε ηηκή ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αλεπηηπρψλ κεηαδφζεσλ ελφο 

παθέηνπ. Καηά ηελ πξψηε πξνζπάζεηα κεηάδνζεο, ε ηηκή ηνπ CW ηίζεηαη ζηελ 

ειάρηζηε ηηκή CWmin. ε θάζε αλεπηηπρή πξνζπάζεηα κεηάδνζεο, ην CW 

δηπιαζηάδεηαη κέρξη λα θζάζεη κία πξνθαζνξηζκέλε κέγηζηε ηηκή CWmax ε νπνία 

δίλεηαη απφ ηελ ρέζε 3-2: 

112  )CW(CW min
m

max  (3-2) 

φπνπ m είλαη ην Μέγηζην Δπίπεδν Οπηζζνρψξεζεο (Maximum Backoff Stage) θαη 

νξίδεη ην ζχλνιν ησλ επαλακεηαδφζεσλ πνπ έρνπλ επηρεηξεζεί απφ ηνλ ζηαζκφ. Σν 

CW επαλέξρεηαη ζην CWmin ηελ ζηηγκή πνπ ην πιαίζην κεηαδνζεί επηηπρψο. 

Αλαπαξηζηψληαο κε i ηνλ αξηζκφ ησλ αλεπηηπρψλ επαλακεηαδφζεσλ, ε ηηκή ηνπ CW  

δίλεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 3-3. 













im

mi

νάε,CW

νάε,)CW(
CW

max

min
i 0112

 (3-3) 

Οη ηηκέο ησλ CWmin θαη CWmax εμαξηψληαη απφ ην ππνθείκελν θπζηθφ κέζν. ηνλ 

Πίλαθα 3-1 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο απηέο καδί κε ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ζρηζκήο, 

DIFS θαη SIFS γηα ηα θπζηθά ζηξψκαηα ησλ IEEE 802.11 a/b/g. 

Πίλαθαο 3-1: Σηκέο παξακέηξσλ γηα ηα δηαθνξεηηθά θπζηθά ζηξψκαηα ηνπ IEEE 802.11. 

PHY  Tslot TSIFS TDIFS CWmin CWmax 

802.11a 9κs 16κs 34κs 15 1023 

802.11b 20κs 10κs 50κs 31 1023 

802.11g 
9κs 10κs 28κs 15 1023 

20κs 10κs 50κs 31 1023 

 

Ζ DCF ρξεζηκνπνηεί κηα δηαθξηηή θιίκαθα νπηζζνρψξεζεο. Ο ρξφλνο πνπ 

αθνινπζεί ηελ πεξίνδν DIFS δηαηξείηαη ζε ζρηζκέο (slots) θαη νη θφκβνη επηηξέπεηαη 

λα εθθηλήζνπλ κηα κεηάδνζε κφλν ζηελ αξρή ηεο ζρηζκήο. Ζ δηάξθεηα ηεο ζρηζκήο 

είλαη ζηαζεξή θαη ηζνχηαη κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα θάζε θφκβν λα 

αληρλεχζεη ηελ κεηάδνζε ελφο άιινπ θφκβνπ ζην δίθηπν. Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηνλ Πίλαθα 3-1, ε δηάξθεηα ηεο εμαξηάηαη απφ ην ππνθείκελν θπζηθφ κέζν θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ θαζπζηέξεζε δηάδνζεο (propagation delay), ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
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πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ κεηαπήδεζε απφ ηελ θαηάζηαζε εθπνκπήο ζηελ θαηάζηαζε 

ιήςεο (RX_TX_Tournaround_Time) θαη ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη λα εηδνπνηεζεί ην 

MAC επίπεδν γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ κέζνπ. Ο κεηξεηήο νπηζζνρψξεζεο κεηψλεηαη 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα πνπ ην κέζν αληρλεχεηαη ειεχζεξν, αδξαλνπνηείηαη κφιηο 

αληρλεπζεί θέξνλ, θαη ελεξγνπνηείηαη κφιηο ην θαλάιη αληρλεπζεί ειεχζεξν θαη πάιη 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα DIFS. Έλαο θφκβνο, φκσο, επηηξέπεηαη λα κεηαδψζεη κφιηο ν 

κεηξεηήο νπηζζνρψξεζεο κεδεληζηεί. 

Σν ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πεξηγξάθεθε απνθαιείηαη Βαζηθφο Μεραληζκφο 

Πξφζβαζεο (Basic Access Mechanism) ιφγσ ηεο ρξήζεο ελφο κεραληζκνχ ρεηξαςίαο 

δχν δξφκσλ (DATA-ACK) ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3-8. 

 

ρήκα 3-8: Υξνληθή αθνινπζία κεηάδνζεο πιαηζίνπ δεδνκέλσλ κε ηελ Βαζηθή Μέζνδν Πξφζβαζεο. 

Τπνζέηνληαο, φηη ζε έλα BSS (ρήκα 3-8) ππάξρεη έλαο ζηαζκφο Υ ν νπνίνο 

επηζπκεί λα κεηαδψζεη έλα πιαίζην δεδνκέλσλ θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή πξνο ηνλ 

ζηαζκφ Τ ηνπ ηδίνπ BSS. Αο ππνζέζνπκε αθφκα φηη ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ην 

κέζν είλαη ήδε θαηεηιεκκέλν απφ έλαλ άιιν ζηαζκφ, Ε, ν νπνίνο κεηαδίδεη ην δηθφ 

ηνπ πιαίζην δεδνκέλσλ. Ο ζηαζκφο Υ (φπσο θαη ν Τ) έρεη επίγλσζε ηεο θαηάιεςεο 

ηνπ κέζνπ απφ άιιν ζηαζκφ κέζσ ηνπ NAV. Δπνκέλσο, ν ζηαζκφο Υ αλαβάιεη ηελ 

κεηάδνζε ηνπ έσο φηνπ ιήμεη ν κεηξεηήο NAV θαη βξεζεί ην κέζν ζε εξεκία. Μεηά 

ηελ ιήμε ηνπ κεηξεηή, ν Υ αλακέλεη ηελ έιεπζε ηεο πεξηφδνπ DIFS (ΣDIFS) θαη ζηελ 

Ο SΤΑ Ζ μεταδίδει 

 TSIFS 

Ο STA X μεταδίδει Ο STA X αναβάλει 

 TDIFS 

χρόνος 

 Tbackoff 

DATA 

ACK 

Tcycle 

Twait Ttransmit 

NAV 

NAV 

χρόνος 

NAV 

Ακολουθία Μετάδοσης 

χρόνος 

STA X 

STA Y 

STA Z 

NAV 
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ζπλέρεηα νπηζζνρσξεί κε βάζε ηνλ αιγφξηζκν νπηζζνρψξεζεο. Ακέζσο κεηά ηελ 

ιήμε ηεο πεξηφδνπ νπηζζνρψξεζεο (Tbackoff) o X κεηαδίδεη ην πιαίζην δεδνκέλσλ ηνπ 

(κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην κεζνδηάζηεκα ην κέζν δελ έρεη θαηαιεθζεί απφ άιινλ 

ζηαζκφ) θαη ελεκεξψλεη ηνπο ζηαζκνχο ζην BSS γηα ηελ δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο (κε 

ηελ ρξήζε ηνπ NAV). Δπνκέλσο, ην κέζν θαζίζηαηαη θαηεηιεκκέλν απφ ηνλ Υ. Μφιηο 

ην πιαίζην ιεθζεί απφ ηνλ Τ επηηπρψο, παξάγεηαη κία ζεηηθή επηβεβαίσζε έπεηηα απφ 

κία πεξίνδν SIFS (TSIFS). Ζ κεηάδνζε ηνπ πιαηζίνπ νινθιεξψλεηαη επηηπρψο κε ηελ 

ιήςε ηεο επηβεβαίσζεο απφ ηνλ Υ θαη ην κέζν απειεπζεξψλεηαη. 

Γηα ηνλ ζηαζκφ Υ, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο επηηπρνχο κεηάδνζεο ηνπ πιαηζίνπ, Σcycle, 

απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο ρξνληθέο πεξηφδνπο: Σwait θαη Σtransmit. Καινχκε ηελ 

πεξίνδν Σwait ρξφλν αλακνλήο θαη ηελ πεξίνδν Σtransmit ρξφλν κεηάδνζεο. Δπνκέλσο, ν 

ρξφλνο ηεο επηηπρνχο κεηάδνζεο πιαηζίνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

transmitwaitcycle TTT   (3-4) 

Δίλαη, επίζεο, πξνθαλέο απφ ην ρήκα 3-8 φηη νη ρξφλνη αλακνλήο θαη κεηάδνζεο 

δίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

backoffDIFSwait TTT   (3-5) 

ACKSIFSDATAtransmit TTTT   (3-6) 

Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα θαηαιήμνπκε ζηελ βαζηθή κνξθή ηεο ζρέζεο πνπ 

πεξηγξάθεη ηνλ ρξφλν επηηπρνχο κεηάδνζεο ελφο πιαηζίνπ δεδνκέλσλ ζε έλα δίθηπν 

802.11: 

δTTTTTT PHY
ack

PHY
SIFS

PHY
data

PHY
backoff

PHY
DIFS

PHY
cycle 2  (3-7) 

Σν δ είλαη ν ρξφλνο δηάδνζεο (propagation delay) θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ακειεηένο. Ζ έλδεημε PHY ζε φια ηα κέιε ηεο Δμίζσζεο 3-7 ππνδειψλεη ηελ 

εμάξηεζε ηνπο απφ ην εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελν θπζηθφ ζηξψκα. 

3.5.1 Ο Μεραληζκόο RTS/CTS 

Δθηφο απφ ηελ βαζηθή κέζνδν πξφζβαζεο, ην ΗΔΔΔ 802.11 νξίδεη ηελ 

πξναηξεηηθή ρξήζε κίαο ηερληθήο ρεηξαςίαο ηεζζάξσλ ηξφπσλ ε νπνία είλαη γλσζηή 

σο Request-to-Send/Clear-to-Send (RTS/CTS). Ο κεραληζκφο RTS/CTS πξνηείλεηαη 

απφ ην IEEE 802.11 πξνθεηκέλνπ λα ειαηηψζεη ην πξφβιεκα ηνπ θξπκκέλνπ θφκβνπ 

πνπ ππάξρεη ζηα ζπζηήκαηα CSMA [Qia05]. 

Καηά ηελ κέζνδν απηή, έλαο STA κε δηαζέζηκν παθέην πξνο κεηάδνζε 

αθνινπζεί πηζηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. 
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Χζηφζν, πξνηνχ κεηαδψζεη ην παθέην δεδνκέλσλ, ν θφκβνο κεηαδίδεη έλα παθέην 

πνπ νλνκάδεηαη RTS πξνο ηνλ πξννξηζκφ. Ο παξαιήπηεο απνθξίλεηαη ζηελ ιήςε ηνπ 

RTS κε έλα παθέην CTS έπεηηα απφ κηα πεξίνδν SIFS. Ο απνζηνιέαο κεηαδίδεη ην 

παθέην δεδνκέλσλ κεηά ηελ ιήςε ηνπ CTS παθέηνπ θαη ηελ πάξνδν ρξφλνπ SIFS. 

Σέινο, θαηά ηελ επηηπρή ιήςε ηνπ παθέηνπ δεδνκέλσλ ν παξαιήπηεο απνθξίλεηαη κε 

έλα παθέην επηηπρνχο επηβεβαίσζεο (ACK) θαη νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία 

ρεηξαςίαο ηεζζάξσλ ηξφπσλ (RTS-CTS-DATA-ACK). 

Ο κεραληζκφο RTS/CTS είλαη απνδνηηθφο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

κεηάδνζε παθέησλ κε κεγάιν κέγεζνο. πλεπψο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο STA 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ κεραληζκφ επηιεθηηθά γηα παθέηα πνπ ην κέγεζνο ηνπο μεπεξλά 

έλα θαηψθιη πνπ νλνκάδεηαη RTSthreshold. Με ηελ ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ RTS/CTS, νη 

ζπγθξνχζεηο ελδέρεηαη λα ζπκβνχλ κφλν ζηα RTS παθέηα θαη ε χπαξμε ηνπο 

πξνθχπηεη απφ ηελ έιιεηςε παθέηνπ απφθξηζεο CTS. Χζηφζν, φηαλ ηα παθέηα 

δεδνκέλσλ έρνπλ κηθξφ κέγεζνο, ην επηπιένλ θνξηίν (overhead) πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ ειαηηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξνηείλεηαη 

ε απελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ. ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη πιεζψξα 

εξγαζηψλ πνπ αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ κεραληζκψλ DCF θαη RTS/CTS [Bia00], 

[Zio02], [Yan02], [Tay01], [Cal00]. 

Ζ ρξνληθή αθνινπζία ηνπ κεραληζκνχ RTS/CTS πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ 

απεηθνλίδεηαη ζρεκαηηθά ζην ρήκα 3-9. Ο STA1 έρεη θαηαιάβεη ην κέζν θαη 

επηζπκεί λα κεηαδψζεη έλα πιαίζην δεδνκέλσλ κε πξννξηζκφ ηνλ STA2. Πξηλ ηελ 

κεηάδνζε ηνπ πιαηζίνπ, ν STA1, κεηαδίδεη έλα πιαίζην RTS δειψλνληαο ηελ 

επηθείκελε κεηάδνζε ηνπ πιαηζίνπ δεδνκέλσλ. Ο STA2 ιακβάλνληαο ην πιαίζην 

RTS, απαληά κε ηελ κεηάδνζε ηνπ πιαηζίνπ CTS πνπ δειψλεη ηελ δέζκεπζε ηνπ 

κέζνπ ζηνπο STA πνπ βξίζθνληαη ζηελ εκβέιεηα ηνπ. Έλαο ηέηνηνο ζηαζκφο είλαη ν 

STA3 ν νπνίνο βξίζθεηαη εθηφο εκβειείαο ηνπ STA1, αιιά εληφο εκβειείαο ηνπ 

STA2. Έηζη, ε ξχζκηζε ηνπ κεηξεηή NAV γίλεηαη κε ηελ ιήςε ηνπ CTS πιαηζίνπ γηα 

ηνλ STA3. Όινη νη ζηαζκνί κέζα ζηελ εκβέιεηα ηνπ STA1 αλαλεψλνπλ ηνλ κεηξεηή 

NAV κε ηελ ιήςε ηνπ RTS πιαηζίνπ. 

Απφ ην ρήκα 3-9 κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν επηηπρνχο 

κεηάδνζεο ελφο πιαηζίνπ δεδνκέλσλ κε ηνλ κεραληζκφ RTS/CTS, rtsctsTcycle, θαηά 

αλαινγία κε ηελ ρξνληθή αλάιπζε ηεο DCF πνπ παξνπζηάζηεθε πξσηχηεξα: 

δTTTTTTTT PHY
ack

PHY
SIFS

PHY
data

PHY
cts

PHY
rts

PHY
backoff

PHY
DIFS

PHY
cyclertscts 43   (3-8) 
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ρήκα 3-9: Υξνληθή αθνινπζία κεηάδνζεο πιαηζίνπ δεδνκέλσλ κε ηελ κέζνδν RTS/CTS. 

3.6 Σν Πξόηππν ΗΔΔΔ 802.11e 

Χο έλα βήκα πξνο ηελ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ (QoS) ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

WLAN, ν νξγαληζκφο IEEE ίδξπζε ηελ νκάδα εξγαζίαο “e” ε νπνία δεκνζίεπζε ην 

2005 έλα λέν πξφηππν πνπ θαιείηαη IEEE 802.11e [IEEE05] θαη παξέρεη κεραληζκνχο 

δηαθνξνπνίεζεο ζην MAC επίπεδν. Σν ΗΔΔΔ 802.11e νξίδεη κία λέα ιεηηνπξγία ε 

νπνία νλνκάδεηαη Hybrid Coordination Function (HCF) θαη απνηειείηαη απφ δχν 

κεζφδνπο πξφζβαζεο: ηελ θαηαλεκεκέλε ηερληθή βαζηζκέλε ζηνλ αληαγσληζκφ 

Enhanced Distributed Channel Access (EDCA) θαη ηελ θεληξηθνπνηεκέλε ηερληθή 

άλεπ αληαγσληζκνχ HCF Controlled Channel Access (HCCA). Σν 802.11e νξίδεη φηη 

νη ζηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ HCF νλνκάδνληαη QoS STA (QSTA) θαη ην 

ζχλνιν ηνπο ζρεκαηίδεη έλα QoS BSS (QBSS). Αληίζηνηρα, ην AP πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ HCF ζπκβνιίδεηαη σο QAP, ελψ νη ζηαζκνί πνπ δελ ηελ ππνζηεξίδνπλ nQSTA. 

Ζ HCF ρξεζηκνπνηεί ηελ DCF σο βάζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο, φπσο απεηθνλίδεηαη 

ζην ρήκα 3-10. ε έλαλ QSTA ζπλππάξρνπλ ακθφηεξεο νη HCF θαη DCF. Αληίζεηα, 

ε HCF δελ πινπνηείηαη ζηνπο nQSTA. Ζ PCF είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο QSTA θαη 

ηνπο nQSTA. 

 TSIFS  TSIFS 

 TDIFS 

χρόνος 

 Tbackoff 

RTS 

ACK 

Tcycle 

NAV (CTS) 

χρόνος 

χρόνος 

STA 1 

STA 2 

STA 3 

CTS 

DATA 

 TSIFS 

NAV (RTS) 
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ρήκα 3-10: Αξρηηεθηνληθή ηνπ ΗΔΔΔ 802.11e (Πεγή [IEEE05]). 

3.6.1 Ζ ιεηηνπξγία HCF 

H HCF εηζάγεηαη απφ ην IEEE 802.11e πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζνχλ επίπεδα 

QoS, απφ ην επίπεδν MAC, ζε εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο QoS, φπσο είλαη νη εθαξκνγέο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Ζ HCF ζπλδπάδεη 

ιεηηνπξγίεο απφ ηηο DCF θαη PCF κε νξηζκέλνπο εληζρπκέλνπο κεραληζκνχο θαη 

ηχπνπο πιαηζίσλ πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλαιιαγέο παθέησλ κε 

απαηηήζεηο QoS. Απηνί νη κεραληζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

Πεξηφδσλ κε Αληαγσληζκφ (Contention Periods – CP) θαη ησλ Πεξηφδσλ άλεπ 

Αληαγσληζκνχ (Contention Free Periods – CFP). 

Έλα λέν θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ εηζήρζε κε ηελ HCF 

είλαη ε έλλνηα ηεο Δπθαηξίαο Μεηάδνζεο (Transmission Opportunity – TXOP). Ζ 

ηερληθή απηή νλνκάδεηαη ελαιιαθηηθά θαη Ρηπή Άλεπ Αληαγσληζκνχ (Contention 

Free Burst – CFB) ή Ρηπή Παθέησλ (Packet Bursting). Σν TXOP είλαη έλα ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηά ην νπνίν έλαο QSTA (εθφζνλ έρεη θαηαιάβεη ην θαλάιη) έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα κεηαδψζεη κηα αθνινπζία παθέησλ ζην αζχξκαην θαλάιη. Σν TXOP 

ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν παξακέηξνπο: ηνλ ρξφλν εθθίλεζεο ηεο κεηάδνζεο ηεο 

αθνινπζίαο θαη ηελ κέγηζηε δηάξθεηα ηεο. Δάλ ην TXOP απνθηεζεί απφ έλαλ QSTA 

θαηά ηελ θάζε αληαγσληζκνχ (EDCA), ηφηε απηφ ην δηάζηεκα θαιείηαη EDCA-

TXOP, ελψ εάλ απνθηεζεί θαηά ηελ θάζε άλεπ αληαγσληζκνχ θαιείηαη HCCA-

TXOP. Ζ δηάξθεηα ηνπ TXOP θξάζζεηαη απφ κία κέγηζηε ηηκή ρξφλνπ πνπ θαιείηαη 

TXOPlimit θαη έρεη κηα πξνθαζνξηζκέλε (default) ηηκή ή νξίδεηαη απφ ην QAP 
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(πεξηιακβάλεηαη ζε πεξηνδηθά πιαίζηα πνπ νλνκάδνληαη Beacon παθέηα). Ο θάζε 

QSTA δελ κπνξεί λα ππεξθεξάζεη απηφ ην φξην.  

Ζ HCCA, δπζηπρψο, θιεξνλνκεί πνιιά απφ ηα δεηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

PCF. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε HCCA, φπσο θαη ε PCF, δελ πινπνηείηαη ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ αζχξκαησλ ζπζθεπψλ δηθηχσζεο, θαη ε ρξήζε ηεο έρεη πεξηνξηζηεί ζε 

εξεπλεηηθφ, θπξίσο επίπεδν [Dey08], [Ras08], [Mor10]. πλεπψο, ε πεξηγξαθή ηνπ 

πξνηχπνπ ΗΔΔΔ 802.11e πνπ αθνινπζεί, εζηηάδεη ζηελ EDCA κέζνδν πξφζβαζεο. 

3.6.2 Πξόζβαζε κε ηελ EDCA 

Ζ EDCA κέζνδνο πξφζβαζεο (απνθαιείηαη πνιιέο θνξέο θαη EDCF – Enhanced 

DCF) ζρεδηάζηεθε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο ζην θαλάιη κε αληαγσληζκφ 

(CB). Ο κεραληζκφο απηφο παξέρεη δηαθνξνπνηεκέλε θαη θαηαλεκεκέλε πξφζβαζε 

ζην αζχξκαην κέζν απφ ηνπο QSTA ρξεζηκνπνηψληαο νθηψ Πξνηεξαηφηεηεο 

Υξεζηψλ (User Priorities – UPs). Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο νλνκάδνληαη θαη 

Καηεγνξίεο Κίλεζεο (Traffic Categories – TCs), νη νπνίεο αληηζηνηρνχληαη ζε 

ηέζζεξηο Καηεγνξίεο Πξφζβαζεο (Access Categories – ACs) κε βάζε ηελ 

πξνδηαγξαθή IEEE 802.1D [IEEE98], φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3-2. Ο θάζε 

QSTA (θαη QAP) πινπνηεί ηέζζεξηο νπξέο αλακνλήο ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

αληηζηνηρεί ζε κία AC. Σα παθέηα πνπ θαηαθζάλνπλ απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα 

δηαζέηνπλ κηα εηηθέηα (tag) ε νπνία δειψλεη ηελ ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπο. Με 

βάζε απηφ ην ραξαθηεξηζκφ, ηα παθέηα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αληίζηνηρε νπξά 

εμππεξέηεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ Πίλαθα 3-2. Ζ θάζε AC δηαζέηεη κηα έθδνζε ηεο 

EDCA (EDCAF) ε νπνία νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί σο κηα μερσξηζηή MAC νληφηεηα 

εληφο ηνπ QSTA. Κάζε AC δηαγσλίδεηαη γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ θαλαιηνχ 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο EDCA. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ αλάκεζα ζηηο AC ελφο QSTA πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαβνιή ησλ ρξνληθψλ 

δηαζηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο αδξάλεηαο ηνπ κέζνπ (IFS), ην 

ειάρηζην παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο (CWmin), θαη ην κέγηζην παξάζπξν 

νπηζζνρψξεζεο (CWmax). 

χκθσλα κε ην IEEE 802.11e, ε ειάρηζηε δηάξθεηα αλίρλεπζεο αδξάλεηαο ηνπ 

κέζνπ θαιείηαη Γηαηηεηηθφ Γηαπιαηζηαθφ Γηάθελν (Arbitration Interframe Space – 

AIFS) θαη ρξεζηκνπνηείηαη έλαληη ηνπ DIFS ηεο DCF. Γηα θάζε AC, νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθφ AIFS: AIFS[i] φπνπ i αληηζηνηρεί ζε κία AC κε 0 ≤ i ≤ 3. πλεπψο 

δηαθνξνπνηψληαο ηνπο ρξφλνπο AIFS κεηαμχ ησλ AC είλαη δπλαηφλ λα παξαζρεζεί 
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δηαθνξνπνίεζε ππεξεζηψλ απφ ηελ EDCA. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα AIFS νξίδεηαη απφ 

ηελ ρέζε 3-8: 

SIFSslot TT]AC[AIFSN]AC[AIFS   (3-8) 

Πίλαθαο 3-2: Αληηζηνίρεζε ησλ UP ζηηο AC νπξέο αλακνλήο (Πεγή [IEEE05]). 

Πξνηεξαηόηεηα 

UP 

(ζύκθσλα κε ην 

[IEEE98]) 

Πξνζδηνξηζκόο 

(ζύκθσλα κε ην [IEEE98]) 

AC 

(ζύκθσλα κε ην 

[IEEE98]) 

Σύπνο 

Τπεξεζίαο 

Υακειή 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τςειή 

1 Background (BK) AC_BK (0) Background 

2 Not defined AC_BK (0) Background 

0 Best Effort (BE) AC_BE (1) Best Effort 

3 Excellent Effort (EE) AC_BE (1) Best Effort 

4 Controlled Load (CL) AC_VI (2) Video 

5 
Video 

(VI <100ms latency and jitter) 
AC_VI (2) Video 

6 
Voice 

(VO <10ms latency and jitter) 
AC_VO (3) Voice 

7 Network Control (NC) AC_VO (3) Voice 

 

Όπνπ AIFSN[AC] είλαη έλαο ζηαζεξφο ζεηηθφο αθέξαηνο αξηζκφο θαη δηαθέξεη γηα 

θάζε AC. Ζ ηηκή ηνπ θαζνξίδεη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο AC θαη πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 2 γηα ηνπο QSTA θαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο ηνπ 1 γηα ην QAP 

φηαλ απηφ ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο (coordinator) ζηελ HCCA. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

έλα QAP κπνξεί λα θαηαιάβεη ην κέζν έπεηηα απφ δηάζηεκα ίζν κε PIFS (Σslot+TSIFS) 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο CFP πεξηφδνπ. Όζν ρακειφηεξε ε ηηκή ηνπ AIFSN[AC] ηφζν 

κεγαιχηεξε ε πξνηεξαηφηεηα ηεο AC. ην ρήκα 3-11 παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα δηαπιαηζηαθά δηάθελα ηεο EDCA. 

Δπηπξφζζεηα ηνπ ηξφπνπ δηαθνξνπνίεζεο κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ 

δηαπιαηζηαθψλ δηάθελσλ, νξίδεηαη θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ παξαζχξσλ 

νπηζζνρψξεζεο (CW) ζηηο δηαθνξεηηθέο AC. Αλαζέηνληαο κηθξφηεξν CW ζε κία 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο AC, δηαζθαιίδεηαη φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ε 

ζπγθεθξηκέλε AC ζα είλαη ζε ζέζε λα κεηαδίδεη παθέηα δεδνκέλσλ επθνιφηεξα 

έλαληη ησλ ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο AC. Γηα κία ACi κε i = 0, . . ., 3, ην αξρηθφ 

παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο ζα είλαη CWmin[i] θαη ην κέγηζην CWmax[i]. Παξφκνηα κε 

ηελ DCF, ην CW[i] ζα δηπιαζηάδεηαη γηα θάζε απνηπρεκέλε απφπεηξα κεηάδνζεο 

κέρξη λα θζάζεη ηελ ηηκή ηνπ CWmax[i]. 
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Κατειλημμένο Μετάδοση Πλαισίου

Αναστολή Μετρητή

Παράθυρο Οπισθοχώρησης

Παράθυρο ΟπισθοχώρησηςAIFS [i]

DIFS

Θυρίδα

Χρόνος

AIFS [j]

Παράθυρο 

Οπισθοχώρησης

Αναστολή Μετρητή

PIFS

SIFS

ρήκα 3-11: Γηαπιαηζηαθά Γηάθελα ηεο EDCA (Πεγή [IEEE05]). 

Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ππάξρεη ην ελδερφκελν λα ππάξμεη Δζσηεξηθή 

χγθξνπζε (Internal Collision) αλάκεζα ζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξεο AC ηνπ ηδίνπ 

QSTA (ή QAP). Ζ ζχγθξνπζε απηή ζα ζπκβεί εάλ νη κεηξεηέο νπηζζνρψξεζεο ησλ 

AC ιήμνπλ ηαπηφρξνλα επηρεηξψληαο πξφζβαζε ζην θαλάιη. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηιπζεί ην πξφβιεκα απηφ, ην IEEE 802.11e νξίδεη ηελ χπαξμε ελφο Δηθνληθνχ 

Γηαρεηξηζηή πγθξνχζεσλ (Virtual Collision Handler) ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηνλ 

ξφιν ηνπ δηαηηεηή γηα ηελ επίιπζε ηεο δηέλεμεο κεηαμχ ησλ AC. Ο δηαρεηξηζηήο 

απηφο αλαζέηεη ηελ άδεηα πξφζβαζεο ζην θαλάιη ζηελ AC κε ηελ πςειφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα. Οη ππφινηπεο AC ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζα 

αληηδξνχζαλ ζε κία εμσηεξηθή ζχγθξνπζε, θαη εηζέξρνληαη ζε θαηάζηαζε 

νπηζζνρψξεζεο. Χζηφζν, ζε απηφ ην ηχπν ζχγθξνπζεο, ην CW δηαηεξεί ηελ 

ηξέρνπζα ηηκή ηνπ (δειαδή δελ δηπιαζηάδεηαη). Ζ ιεηηνπξγία ηεο EDCA πνπ 

πεξηγξάθεθε σο ηψξα, ζπλνςίδεηαη ζην ρήκα 3-12. 

 

ρήκα 3-12: Ζ ιεηηνπξγία ηεο EDCA. 
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ηα δίθηπα ππνδνκήο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ EDCA, είλαη δπλαηφλ ν ζηαζκφο 

πνπ έρεη ηνλ ξφιν ηνπ QAP λα κεηαδίδεη Beacon παθέηα (ζπλήζσο θάζε 100 ms) πνπ 

εκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο δηαρεηξηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη πξννξίδνληαη πξνο φινπο 

ηνπο QSTA ζην BSS (broadcast). Πην ζπγθεθξηκέλα ην πιαίζην Beacon πεξηέρεη ην 

χλνιν Παξακέηξσλ EDCA (EDCA Parameter Set) ην νπνίν αλαζέηεη ηηο 

παξακέηξνπο AIFSN[AC], CWmin[AC], CWmax[AC] θαη TXOPlimit[AC] ζηηο 

δηαθνξεηηθέο AC (AC_VO, AC_VI, AC_BE θαη AC_BK) ησλ QSTA. Ζ δνκή ηνπ 

EDCA Parameter Set ζηνηρείνπ ζην Beacon παθέην απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3-13. 

Element 

ID
Length QoS Info Reserved

AC_BE

Parameter Record

AC_BK

Parameter Record

AC_VO

Parameter Record

AC_VI

Parameter Record

AIFSN
CWmin/

CWmax
TXOP limit

1 1 1 1 4 4 4 4

1 1 2

Bytes

Bytes
 

ρήκα 3-13: Γνκή ηνπ ζπλφινπ παξακέηξσλ EDCA (Πεγή [IEEE05]). 

Ζ ρξήζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξακέηξσλ EDCA δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή. Δλαιιαθηηθά, ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο γηα φιεο ηηο 

παξακέηξνπο νη νπνίεο δηαηεξνχληαη ηνπηθά ζηνπο QSTA θαη ζην QAP. Χζηφζν, ην 

ΗΔΔΔ 802.11e επηηξέπεη ηελ δπλακηθή αιιαγή ηεο ηηκήο ηνπο αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην θαλάιη. Ο ηξφπνο, φκσο, αιιαγήο θαη νη βέιηηζηεο 

ηηκέο ηνπο δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην πξφηππν θαη ην δήηεκα απηφ παξακέλεη αλνηθηφ 

πεδίν έξεπλαο κε εμαηξεηηθά κεγάιν ελδηαθέξνλ απφ ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα [Ni04]. Οη πξνθαζνξηζκέλεο (default) ηηκέο ησλ EDCA παξακέηξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο QSTA θαη ην QAP ζε έλα QBSS, έηζη φπσο ηηο νξίδεη ην 

πξφηππν, θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3-3. 

ην πεδίν ηεο δπλακηθήο αλάζεζεο ησλ παξακέηξσλ EDCA έρεη πξνηαζεί 

πιεζψξα κεραληζκψλ νη νπνίνη απνδεηθλχνληαη εμαηξεηηθά επεξγεηηθνί ηδηαίηεξα 

ζηελ απφδνζε πνπ παξνπζηάδνπλ νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, θαη νη νπνίνη 

αλαιχνληαη ζε επφκελα θεθάιαηα. 
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Πίλαθαο 3-3: Πξνθαζνξηζκέλεο (default) ηηκέο ησλ EDCA παξακέηξσλ (Πεγή [IEEE05]). 

AC CWmin CWmax AIFSN 

TXOPlimit 

802.11 θαη 

802.11b 

802.11a θαη 

802.11g 

Άιια PHY 

BK CWmin CWmax 7 1 packet 1 packet 0 

BE CWmin CWmax 3 1 packet 1 packet 0 

VI (CWmin+1)/2 – 1 CWmin 2 6.016ms 3.008ms 0 

VO (CWmin+1)/4 – 1 (CWmin+1)/2 – 1 2 3.264ms 1.504ms 0 

3.6.3 Δπθαηξία Μεηάδνζεο – Ρηπή παθέησλ (TXOP) 

Δθηφο απφ ηνπο κεραληζκνχο δηαθνξνπνίεζεο ηεο EDCA πνπ αλαιχζεθαλ 

πξσηχηεξα, ε ιεηηνπξγία πνπ ζπγθεληξψλεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη 

αλακθίβνια ε ηερληθή ηεο ξηπήο παθέησλ (TXOP). χκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ απηφ 

ν QSTA ή ην QAP πνπ έρεη απνθηήζεη ην δηθαίσκα κεηάδνζεο δχλαηαη λα κεηαδψζεη 

δηαδνρηθά παθέηα δεδνκέλσλ (εθφζνλ ηα δηαζέηεη), αξθεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

κεηάδνζεο λα κελ μεπεξλά ην TXOPlimit πνπ νξίδεηαη απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο 

ηνπ Πίλαθα 3-3 ή απφ ην QAP κέζσ ηνπ Beacon παθέηνπ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη 

θαλέλαο άιινο QSTA δελ ζα δηαθφςεη ηελ κεηάδνζε ησλ πιαηζίσλ, νη επηκέξνπο 

κεηαδφζεηο δηαρσξίδνληαη κε κηα πεξίνδν αδξάλεηαο ηνπ κέζνπ ίζε κε SIFS. Ζ 

δηαδηθαζία αλαπαξηζηάηαη ζην ρήκα 3-14. 

 

ρήκα 3-14: Γηαδνρηθή κεηάδνζε παθέησλ κε ηελ ηερληθή ξηπήο παθέησλ. 

ην ελδερφκελν ζχγθξνπζεο ε δηαδηθαζία δηαθφπηεηαη θαη εθθηλεί ν κεραληζκφο 

EDCA απφ ηελ αξρή. Ο κεραληζκφο ηεο ξηπήο παθέησλ κεηψλεη ηηο αδξαλείο 

πεξηφδνπο ηεο θιαζζηθήο DCF (παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο θαη DIFS) κε απνηέιεζκα 

QSTA2 

 TXOP 

 TSIFS  TSIFS  TSIFS  TSIFS  TSIFS  TSIFS  TSIFS 

QSTA1 

 

Tbackoff 

 TAIFS 

ρξφλνο 

DATA 

ACK 

DATA 

ACK 

DATA 

ACK 

DATA 

ACK 

ρξφλνο 
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ηελ αχμεζε ηεο ξπζκνξνήο. Χζηφζν, ε ηερληθή ελδέρεηαη λα απμήζεη ηελ δηαθχκαλζε 

θαζπζηέξεζεο (jitter). Τπνζέηνληαο φηη, έλαο QSTA έρεη n πιαίζηα πξνο κεηάδνζε 

θαη έρεη απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ, ηφηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο κεηάδνζεο ηεο 

ξηπήο ησλ πιαηζίσλ (CFB) κπνξεί λα εθθξαζηεί απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

  limitTXOPnTTnTT ACKSIFS

n

i

DATA
std
CFB i




12

1

 (3-9) 

Ζ έλδεημε std πξνζδηνξίδεη φηη ρξεζηκνπνηείηαη ε θιαζζηθή (standard) 

κέζνδνο ζεηηθψλ επηβεβαηψζεσλ (DATA-ACK). Απφ ηελ Δμίζσζε 3-9 πξνθχπηεη φηη 

νη πεξίνδνη αλακνλήο πνπ εμνηθνλνκήζεθαλ είλαη n-1. πκπεξαζκαηηθά, φζν 

κεγαιχηεξνο ν αξηζκφο ησλ πιαηζίσλ ζηελ ξηπή, ηφζν κεγαιχηεξε ε βειηίσζε πνπ 

επηηπγράλεηαη ζηελ ξπζκνξνή θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο.   

ην ρήκα 3-14 θαίλεηαη φηη θάζε κεηαδηδφκελν πιαίζην αθνινπζείηαη απφ ηελ 

ιήςε κηαο ζεηηθήο επηβεβαίσζεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηελ θιαζζηθή έθδνζε ηνπ 

πξνηχπνπ. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή εκπεξηέρεη αξθεηέο αδξαλείο πεξηφδνπο (SIFS) 

θαη πνιιά πιαίζηα ειέγρνπ (ACK) κεηψλνληαο ηελ σθέιηκε ξπζκνξνή (goodput) θαη 

απμάλνληαο ηελ απφ άθξν ζε άθξν θαζπζηέξεζε ησλ πιαηζίσλ. Γηα ηελ πεξεηαίξσ 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο EDCA κεζφδνπ πξφζβαζεο, ην ΗΔΔΔ 802.11e νξίδεη δχν 

λέεο θαη πξναηξεηηθέο ζηε ρξήζε Πνιηηηθέο Δπηβεβαηψζεσλ (Acknowledgment 

Policies) νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ησλ αδξαλψλ πεξηφδσλ θαη ησλ πιαηζίσλ 

ειέγρνπ πνπ κεηαδίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ TXOP. 

3.6.4 Πνιηηηθέο επηβεβαηώζεσλ 

ηα ζπζηήκαηα CSMA/CA, ε επηβάξπλζε (overhead) πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ MAC επηπέδνπ απνηειεί ηελ θχξηα αηηία ρακειήο απνδνηηθφηεηαο 

[Li05]. Απηή ε επηβάξπλζε νθείιεηαη ζε δχν παξάγνληεο: 

 Σηο πεξηόδνπο αλακνλήο (waiting periods). 

 Σελ ππνρξεσηηθή κεηάδνζε ζεηηθώλ επηβεβαηώζεσλ (acknowledgments). 

Οη πεξίνδνη αλακνλήο πεξηιακβάλνπλ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα DIFS, SIFS θαη ην 

παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο (backoff window). Καηά ηελ δηάξθεηα απηψλ ησλ 

δηαζηεκάησλ ην κέζν παξακέλεη αδξαλέο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη φζν πεξηζζφηεξα είλαη 

ηα αδξαλή απηά δηαζηήκαηα θαηά ηελ κεηάδνζε παθέησλ δεδνκέλσλ, ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε επίπησζε ζηε ξπζκνξνή (throughput) ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Ζ ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ ζεηηθψλ επηβεβαηψζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ κεηάδνζε 

παθέησλ ειέγρνπ (ACK) γηα θάζε παθέην δεδνκέλσλ πνπ ιακβάλεηαη επηηπρψο απφ 

ηνλ παξαιήπηε. Σα παθέηα ειέγρνπ έρνπλ επίπησζε ζηελ σθέιηκε ξπζκνξνή 

(goodput) ησλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. 

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο DCF, γηα ηελ κεηάδνζε ησλ απνζεθεπκέλσλ παθέησλ 

ελφο ζηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη πνιιέο αλελεξγέο πεξίνδνη, θαζψο ν ζηαζκφο 

ππνρξενχηαη λα νπηζζνρσξεί γηα θάζε παθέην πνπ δηαζέηεη πξνο κεηάδνζε. ην 

ρήκα 3-15 θαίλνληαη νη επηπηψζεηο απηέο ζηελ απφδνζε ηεο MAC ιεηηνπξγίαο ζε 

ηδαληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο (κε χπαξμε ζπγθξνχζεσλ θαη ιαζψλ κεηάδνζεο) 

[Li05]. Σν πνζνζηφ ηεο απφδνζεο MAC (MAC efficiency) ζην ζρήκα πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηνλ ιφγν ηεο ηδαληθήο ξπζκνξνήο (Sideal) πξνο ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο ηνπ θπζηθνχ 

επηπέδνπ (PHY rate). Σν Sideal πξνθχπηεη σο: 

ACKSIFSdataCWDIFS

data
ideal

TTTTT

L
S






8
 (3-10) 

Όπνπ Ldata πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ελζπιαθψλνληαη ζην 

πιαίζν πξνο κεηάδνζε. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε φπνπ έλαο κφλν ζηαζκφο κεηαδίδεη 

θαη ν παξαιήπηεο απιψο επηβεβαηψλεη ηελ ιήςε ησλ πιαηζίσλ ν κέζνο ρξφλνο 

νπηζζνρψξεζεο ζα δίλεηαη σο [Pol08]: 

SLOT
min

CW
T

CW
T 




2

1
 (3-11) 

Σέινο, ην πνζνζηφ ηεο MAC απφδνζεο ζα δίλεηαη: 

100
PHYrate

S
ncyMACefficie ideal  (3-12) 

 

ρήκα 3-15: Απφδνζε ηεο DCF ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο κε κέγεζνο πιαηζίνπ 1024 Bytes (Πεγή [Li05]). 
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Δίλαη θαλεξφ απφ ην ζρήκα φηη, ε απφδνζε κεηψλεηαη δξακαηηθά κε ηελ αχμεζε 

ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο. Δπηπιένλ, θαζψο νη ξπζκνί κεηάδνζεο γίλνληαη απείξσο 

κεγάινη, ε απφδνζε είλαη θξαγκέλε απφ κία κέγηζηε ηηκή [Xia03]. Δίλαη πξνθαλέο, 

φηη ε DCF δελ απνηειεί θαηάιιειε επηινγή γηα ηα ζχγρξνλα WLANs πςειψλ 

ηαρπηήησλ.  

Ζ ζεκαληηθή απηή ππνβάζκηζε ηεο απφδνζεο νθείιεηαη ζηνπο παξάγνληεο ΣDIFS, 

TACK, TSIFS θαη ζην παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο ηεο Δμίζσζεο 3-10, νη νπνίνη 

πεξηνξίδνπλ ην Sideal φζν απμάλνληαη νη ξπζκνί κεηάδνζεο.  

Ζ ηερληθή ηνπ TXOP ζηα δίθηπα IEEE 802.11e κεηψλεη ζεκαληηθά ηηο πεξηφδνπο 

αλακνλήο απμάλνληαο ηελ απφδνζε. Χζηφζν, ην ΗΔΔΔ 802.11e πηνζεηεί ηελ θιαζζηθή 

κέζνδν επηβεβαηψζεσλ ηνπ IEEE 802.11, φπνπ ε επηηπρήο ιήςε θάζε παθέηνπ 

δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα επηβεβαησζεί κε έλα παθέην ζεηηθήο απφθξηζεο (positive 

acknowledgment) κέζα ζην TXOP limit. Απηή ε πνιηηηθή επηβεβαηψζεσλ έρεη έλα 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα: έλαο QSTA, έπεηηα απφ ηελ κεηάδνζε ελφο παθέηνπ, ζα 

πξέπεη λα δηαηεξεζεί ζε θαηάζηαζε αλακνλήο γηα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

(TSIFS+TACK) πξνηνχ εθπέκςεη ην επφκελν απνζεθεπκέλν παθέην πνπ δηαζέηεη ζην 

δηάζηεκα TXOP. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ θαηαζπαηάιεζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο θαη ηελ αχμεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ. 

Γηα ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο ην πξφηππν IEEE 

802.11e νξίδεη ηελ πξναηξεηηθή ρξήζε δχν λέσλ πνιηηηθψλ επηβεβαηψζεσλ: 

 Ζ πνιηηηθή Αζξνηζηηθψλ Δπηβεβαηψζεσλ (Block Acknowledgment – 

BlockACK). 

 Ζ πνιηηηθή Άλεπ Δπηβεβαηψζεσλ (No Acknowledgment – NoACK). 

Οη πνιηηηθέο απηέο έρνπλ επεξγεηηθά απνηειέζκαηα, εηδηθά φηαλ ζπλδπάδνληαη κε 

ηνλ κεραληζκφ TXOP ζηα ζπζηήκαηα IEEE 802.11e. 

3.6.4.1 Σερληθή αζξνηζηηθώλ επηβεβαηώζεσλ 

ηνλ κεραληζκφ BA, έλα ζχλνιν απφ πιαίζηα δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα 

κεηαδνζνχλ πξνο ηνλ ίδην παξαιήπηε (recipient) ρσξίο λα απαηηείηαη ε άκεζε 

επηβεβαίσζε γηα ην θάζε πιαίζην μερσξηζηά. Έπεηηα απφ ηελ θαηάιεςε ηνπ 

θαλαιηνχ, ν απνζηνιέαο (originator) κπνξεί λα κεηαδψζεη έλα πιαίζην Αίηεζεο 

ADDBA (Add Block Acknowledgment – ADDBA request) πξνο ηνλ παξαιήπηε, 

δειψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ επηζπκία ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ κεραληζκφ 
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BlockACK. Ο παξαιήπηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ηελ 

αίηεζε απηή κε ηελ κεηάδνζε ελφο πιαηζίνπ Απφθξηζεο ADDBA (ADDBA 

response). ηε ζπλέρεηα ν απνζηνιέαο, αθνχ απνθξηζεί ζηελ ιήςε ηνπ ADDBA 

response, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιε πνιηηηθή επηβεβαηψζεσλ εθφζνλ ε αίηεζε 

ηνπ απνξξηθζεί. 

ηελ πεξίπησζε επηηπρνχο ζπκθσλίαο (κεηαμχ απνζηνιέα θαη παξαιήπηε) γηα 

ηελ ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ BlockACK, ν απνζηνιέαο είλαη ζε ζέζε λα κεηαδψζεη 

ηελ ξηπή ησλ παθέησλ πνπ δηαζέηεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο 

κεηάδνζεο δελ μεπεξλά ην TXOPlimit. Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ εθάζηνηε πιαηζίνπ ν 

παξαιήπηεο δελ απνθξίλεηαη, παξά κφλνλ εάλ ιάβεη έλα πιαίζην Αίηεζεο 

Αζξνηζηηθψλ Δπηβεβαηψζεσλ (Block ACK Request – BAR). Σν πιαίζην απηφ 

κεηαδίδεηαη απφ ηνλ απνζηνιέα κεηά ηελ ιήμε ηεο ξηπήο πιαηζίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζεί γηα ην πιήζνο ησλ πιαηζίσλ πνπ ιήθζεθαλ επηηπρψο απφ ηνλ παξαιήπηε. 

ε απηή ηε θάζε ν παξαιήπηεο έρεη δχν επηινγέο: ηελ άκεζε (immediate) παξαγσγή 

ελφο πιαηζίνπ Αζξνηζηηθψλ Δπηβεβαηψζεσλ (Block Acknowlefgment – ΒΑ) ή ηελ 

θαζπζηεξεκέλε (delayed) κεηάδνζε ηνπ. Ζ δεχηεξε επηινγή παξέρεηαη πξνθεηκέλνπ 

λα δνζεί αξθεηφο ρξφλνο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πιαηζίσλ απφ ηνλ παξαιήπηε. 

Έηζη, ε άκεζε παξαγσγή ηνπ BA πιαηζίνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ εθαξκνγέο κε 

απαηηήζεηο γηα ρακειή θαζπζηέξεζε, ελψ ε επηινγή θαζπζηεξεκέλεο παξαγσγήο BA 

πιαηζίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο κε ειαζηηθέο απαηηήζεηο θαζπζηεξήζεσλ. 

Χζηφζν, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ην πιαίζην BA πξνζδηνξίδεη ηα παθέηα πνπ 

ιήθζεθαλ επηηπρψο. Σα πιαίζηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα ηνπ BA σο 

επηηπρψο ιεθζέληα, πξνγξακκαηίδνληαη γηα επαλακεηάδνζε απφ ηνλ απνζηνιέα ζην 

ηξέρνλ ή ζε επφκελν TXOP. Ο κεραληζκφο ηεξκαηίδεηαη κε ηελ κεηάδνζε ελφο 

πιαηζίνπ Γηαγξαθήο Αζξνηζηηθψλ Δπηβεβαηψζεσλ (Delete Block Acknowledgment –

DELBA). 

χκθσλα κε ην IEEE 802.11e, ε ρξήζε ηεο πνιηηηθήο BlockACK επηηξέπεηαη 

εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπλζήθεο: 

 Υξήζε ελφο κεραληζκνχ πξνζηαζίαο (φπσο ε HCCA ή ν κεραληζκφο 

RTS/CTS) πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα άιινη QSTA λα κεηαδψζνπλ 

ζην ηξέρνλ TXOP. ε πεξίπησζε έιιεηςεο κεραληζκνχ πξνζηαζίαο, ζα πξέπεη 

λα επηβεβαησζεί ε ιήςε ηνπ πξψηνπ πιαηζίνπ ζηελ ξηπή κε ηελ κεηάδνζε 
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ελφο πιαηζίνπ ACK απφ ηνλ παξαιήπηε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν 

κεηξεηήο NAV ησλ ππφινηπσλ QSTA . 

 Ο απνζηνιέαο δελ ζα κεηαδψζεη πεξηζζφηεξα πιαίζηα απφ ηνλ αξηζκφ πνπ 

έρεη δειψζεη ν παξαιήπηεο φηη κπνξεί λα απνζεθεχζεη.  

 Όιεο νη κεηαδψζεηο πιαηζίσλ πεξηνξίδνληαη απφ ην ηξέρνλ TXOP. Χζηφζν, ν 

απνζηνιέαο κπνξεί λα δηαζπάζεη ηα πιαίζηα θαη λα ηα κεηαδψζεη κε ρξήζε 

ηνπ κεραληζκνχ ζε δηαδνρηθά TXOP. 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ κεραληζκνχ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη νη επηβεβαηψζεηο 

ζπλαζξνίδνληαη ζε έλα πιαίζην κεηψλνληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν 

κεηάδνζεο ελφο πιαηζίνπ δεδνκέλσλ. Ζ ρξνληθή αθνινπζία κεηάδνζεο ησλ πιαηζίσλ 

ζηνλ κεραληζκφ BA απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 3-16. 

 

ρήκα 3-16: Υξνληθή αθνινπζία κεηάδνζεο πιαηζίσλ κε ηελ ηερληθή BA. 

Όπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3-16, ηα πιαίζηα ζηελ αθνινπζία απέρνπλ 

ρξνληθά θαηά κία πεξίνδν SIFS. Πξηλ ηελ κεηάδνζε ηεο αθνινπζίαο πιαηζίσλ 

πξνεγείηαη κία πεξίνδνο AIFS θαη ην παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο. Μεηά ηελ 

αθνινπζία ησλ πιαηζίσλ κεηαδίδεηαη ην πιαίζην BAR θαη έπεηαη ε αζξνηζηηθή 

επηβεβαίσζε BA. χκθσλα κε ηελ κέζνδν ξηπήο παθέησλ, ν ζηαζκφο απνζηνιήο 

δηαγσλίδεηαη γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ κέζνπ κφλν κηα θνξά πξηλ ηελ κεηάδνζε ηεο 

αθνινπζίαο θαη εθφζνλ ηειηθά ην θαηαιάβεη απνζηέιιεη φιε ηελ αθνινπζία ησλ 

πιαηζίσλ θαη ην BAR πιαίζην. ηελ ζπλέρεηα αλακέλεη ηελ ιήςε ηνπ BA πιαηζίνπ 

απφ ηνλ παξαιήπηε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν νινθιεξψλεηαη ε κεηάδνζε. Έπεηηα, ν 

απνζηνιέαο ζα πξέπεη λα πεξηκέλεη ηελ πξψηε DIFS (ή AIFS) πεξίνδν αδξάλεηαο θαη 

ηελ πάξνδν ηνπ παξαζχξνπ νπηζζνρψξεζεο γηα λα εθθηλήζεη κηα λέα κεηάδνζε 

αθνινπζίαο. Δλησκεηαμχ, νη ππφινηπνη QSTA ζα αλαβάινπλ ηελ κεηάδνζε ηνπο 

κέρξη θαη ηελ ιήμε ηεο κεηάδνζεο ηνπ BA πιαηζίνπ γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληαγσληζηνχλ εθ λένπ γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ κέζνπ. 

 TSIFS 

recipient 

 TSIFS 

originator 

BACKOFF 

RTS/CTS 

χρόνος 

DATA 

χρόνος 

 TSIFS 

 TSIFS  TSIFS  TSIFS 

DATA DATA ΒΑR DATA 

BA 

DATA 
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Τπνζέηνληαο φηη, έλαο STA έρεη έλα ζχλνιν απφ n πιαίζηα πξνο κεηάδνζε θαη 

έρεη θαηαιάβεη ην κέζν, ηφηε ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο ξηπήο ησλ πιαηζίσλ 

κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 

imitlSIFS

n

i

DATABABAR
BA
CFB TXOPT)n(TTTT

i
 



1

1

 (3-13) 

3.6.4.2 Σερληθή άλεπ επηβεβαίσζεο 

Ο κεραληζκφο NoACK, φπσο ππνδειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ, νξίδεη φηη έλαο 

QSTA θαηά ηελ ιήςε ελφο πιαηζίνπ ή πιαηζίσλ δεδνκέλσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε 

απηφλ, δελ απνθξίλεηαη κε έλα πιαίζην επηβεβαίσζεο πξνο ηνλ απνζηνιέα. Απηφ 

κεηψλεη κελ ηνλ θφξην πνπ εηζάγνπλ νη επηβεβαηψζεηο, αιιά απφ ηελ άιιε κεηψλεη 

θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ MAC επηπέδνπ ζε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ, παξεκβνιψλ ή 

ρξνληθά κεηαβαιιφκελσλ παξακέηξσλ ηνπ θαλαιηνχ (π.ρ. ζε πεξηβάιινληα πςεινχ 

ζνξχβνπ). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ην ΗΔΔΔ 802.11e πξνηείλεη ηελ ρξήζε 

πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ φπσο ε HCCA ή ν κεραληζκφο RTS/CTS, πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα θάπνηνη QSTA λα επηρεηξήζνπλ λα κεηαδψζνπλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ TXOP ηνπ κεηαδίδνληνο QSTA. 

Δπηρεηξψληαο αλάινγε αλάιπζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ξηπήο ησλ πιαηζίσλ κε 

ηηο πξνεγνχκελεο πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ, πξνθχπηεη ε αθφινπζε εμίζσζε: 

  limitTXOPTnTT SIFS

n

i

DATA
NoACK
CFB i




1

1

 (3-14) 

3.6.5 πγθξηηηθή κειέηε ησλ πνιηηηθώλ επηβεβαηώζεσλ 

Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ 

επηβεβαηψζεσλ πνπ εηζάγνληαη απφ ην IEEE 802.11e, παξαηίζεηαη ζηελ 

ππνπαξάγξαθν απηή, κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ BlockACK θαη NoACK 

κεραληζκψλ ζε ζρέζε κε ηνλ θιαζζηθφ κεραληζκφ (std). Ζ ζχγθξηζε απηή ζα 

ρξεζηκεχζεη ζηελ επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο ζηνλ κεραληζκφ X-

EDCA πνπ ζα αλαιπζεί ζην θεθάιαην 6.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνινγίδεηαη θαη ζπγθξίλεηαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο επηηπρνχο 

κεηάδνζεο κηαο ξηπήο παθέησλ (ΣCFB) κε δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πιαηζίσλ γηα ηέζζεξα 

αληηπξνζσπεπηηθά κεγέζε πιαηζίνπ (128, 512, 1024 θαη 1500 Bytes). Ζ ζπγθξηηηθή 
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κειέηε έγηλε κε δεδνκέλν θπζηθφ επίπεδν ην IEEE 802.11g θαη ξπζκφ κεηάδνζεο 54 

Mbit/s. 

Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο κειέηεο είλαη αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ TDATA, 

TACK, TSIFS, TBAR θαη TBA. Κάζε πιαίζην δεδνκέλσλ (DATA) θαη ειέγρνπ (ACK, BAR, 

BA) δηαζέηεη κία MAC θαη κία PHY επηθεθαιίδα. Ζ PHY επηθεθαιίδα είλαη ζηαζεξή 

ζε κέγεζνο γηα φινπο ηνπο ηχπνπο πιαηζίσλ θαη απνηειείηαη απφ ην εηζαγσγηθφ πεδίν 

(PLCP preamble) θαη ηελ PLCP επηθεθαιίδα (PLCP header). Ζ MAC επηθεθαιίδα 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ πιαηζίνπ θαη απνηειείηαη απφ ην πεδίν MAC header θαη  

ην πεδίν FCS (έιεγρνο ζθαικάησλ). Σν θπζηθφ επίπεδν δηαζπά ηα δεδνκέλα πνπ 

παξαιακβάλεη απφ ην MAC επίπεδν ζε κηα αθνινπζία ζπκβφισλ (symbols). Σν θάζε 

ζχκβνιν θσδηθνπνηεί (encodes) ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ bits πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

επηιεγκέλν ξπζκφ κεηάδνζεο (data rate) θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηαδίδεηαη κε 

ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ ζπκβφινπ (symbol rate). Δπνκέλσο, ν ρξφλνο κεηάδνζεο ησλ 

πιαηζίσλ DATA, ACK, BAR θαη BA κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ ζρέζε: 

SIGNALSYM
SYM

MPDU
PHY TT

L

L
TT 







 


8
 (3-15) 

pLL MACMPDU   (3-16) 

φπνπ, TPHY είλαη ν ρξφλνο κεηάδνζεο ηεο PHY επηθεθαιίδαο, ΣSYM ε πεξίνδνο 

ζπκβφινπ, LSYM ν αξηζκφο bits αλά ζχκβνιν, LMPDU είλαη ην κέγεζνο ηεο Μνλάδαο 

Γεδνκέλσλ Πξσηνθφιινπ MAC (MAC Protocol Data Unit – MPDU) θαη απνηειείηαη 

απφ ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ πξνο κεηάδνζε (p) θαη ην κέγεζνο ηεο MAC 

επηθεθαιίδαο (LMAC), φπσο θαίλεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 3-16. Σέινο, TSIGNAL είλαη ε 

επέθηαζε ζήκαηνο (signal extension) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ιφγνπο θσδηθνπνίεζεο 

ζην IEEE 802.11g PHY. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί πξσηχηεξα, ε κειέηε απηή ππνζέηεη ηελ χπαξμε ηνπ IEEE 

802.11g θπζηθνχ ζηξψκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην IEEE 802.11g νξίδεη ηελ χπαξμε 

ηεζζάξσλ θπζηθψλ ζηξσκάησλ ηα νπνία νλνκάδνληαη Extended Rate Physicals 

(ERPs). Σα ζηξψκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο θσδηθνπνίεζεο DSSS, 

OFDM ή ζπλδπαζκφ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ξπζκνχο κεηάδνζεο έσο 54 

Mbit/s. ηελ κειέηε απηή ππνζέηνπκε ηελ ρξήζε ηνπ ERP-OFDM ζηξψκαηνο ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ φινη νη STA ζην BSS είλαη ζπκβαηνί κε ην IEEE 

802.11g. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ERP-OFDM παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3-4. 
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Όζνλ αθνξά ζην LMPDU, ν Πίλαθαο 3-5 ζπλνςίδεη ηα κεγέζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ πιαηζίνπ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκβφισλ γηα θάζε πιαίζην πνπ 

κεηαδίδεηαη κε ξπζκφ 54 Mbit/s. 

Πίλαθαο 3-4: IEEE 802.11g θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

TPHY 20 κs 

TSYM 4 κs 

LSYM 216 bits 

TSIFS 10 κs 

TSIGNAL 6 κs 

Πίλαθαο 3-5: Μεγέζε MPDU γηα ηα πιαίζηα δεδνκέλσλ θαη ειέγρνπ. 

Σύπνο Πιαηζίνπ LMPDU=LMAC+p Αξηζκόο πκβόισλ 

Data 

28+128 Bytes 6 

28+512 Bytes 20 

28+1024 Bytes 40 

28+1500 Bytes 57 

ACK 14 Bytes 1 

BAR 24 Bytes 1 

BA 152 Bytes 6 

 

Δπηπξφζζεηα, νη αθφινπζεο ππνζέζεηο νξίζηεθαλ ζηελ παξνχζα κειέηε: 

 Σν θαλάιη δελ εηζάγεη ιάζε κεηάδνζεο (φια ηα πιαίζηα ιακβάλνληαη ρσξίο 

ζθάικαηα). 

 Γελ ιακβάλνπλ ρψξα ζπγθξνχζεηο. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ κεραληζκφ BA, ρξεζηκνπνηείηαη ε άκεζε απφθξηζε BA 

(immediate BA). 

 Υξεζηκνπνηείηαη πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο ζηηο πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ 

(RTS/CTS). 

 Σα πιαίζηα δελ θαηαθεξκαηίδνληαη. 

 Ζ πεξίνδνο CFB (TXOP) πεξηιακβάλεη πιαίζηα ίζνπ κεγέζνπο. 

Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν Γείθηεο ρεηηθήο 

Βειηίσζεο (G) ν νπνίνο νξίδεη ηελ βειηίσζε ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο ηεο 

ξηπήο πιαηζίσλ ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή πνιηηηθή επηβεβαηψζεσλ θαη δίλεηαη απφ 

ηελ ζρέζε: 
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100



std
CFB

CFB
std
CFB

T

TT
G  (3-17) 

Ο δείθηεο G ππνινγίζηεθε γηα δηαθνξεηηθφ αξηζκφ πιαηζίσλ n ίζνπ κεγέζνπο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο CFB πεξηφδνπ θαη γηα ηα ηέζζεξα αληηπξνζσπεπηηθά κεγέζε 

πιαηζίνπ (128, 256, 1024 θαη 1500 Bytes). Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην 

ρήκα 3-17 γηα ηηο πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ BlockACK θαη NoACK ηα νπνία 

επηβεβαηψζεθαλ κε ηελ ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ. 

 

   (α)                (β) 

 

   (γ)              (δ) 

ρήκα 3-17: Γείθηεο ζρεηηθήο βειηίσζεο (G) γηα κέγεζνο πιαηζίνπ: (α) 128 Bytes, (β) 256 

Bytes, (γ) 1024 Bytes, (δ) 1500 Bytes. 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηα γξαθήκαηα φηη νη παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο βειηίσζεο 

(G) πνπ πξνζθέξνπλ νη δχν λέεο πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ, είλαη ην πιαηζηαθφ 

κέγεζνο θαη ν αξηζκφο ησλ πιαηζίσλ ζηελ ξηπή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε βειηίσζε πνπ 

παξέρνπλ θαη νη δχν λέεο πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε γηα ηα  

κηθξφηεξνπ κεγέζνπο πιαίζηα θαη γηα κηθξφηεξν πιήζνο δηαδνρηθψλ πιαηζίσλ ζην 

TXOP. Σν γεγνλφο φηη ζηα κηθξνχ κεγέζνπο πιαίζηα ε ζρεηηθή βειηίσζε 

παξνπζηάδεηαη απμεκέλε, θαζηζηά ηηο πνιηηηθέο απηέο εμαηξεηηθά ρξήζηκεο γηα 

δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνπ παξάγνπλ κηθξνχ κεγέζνπο παθέηα δεδνκέλσλ (φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, νη εθαξκνγέο VoIP), θάηη πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη ζηελ εξγαζία [Bar08]. 
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Ζ πηψζε ηεο βειηίσζεο ζε κεγάινπ κεγέζνπο παθέηα είλαη αλακελφκελε, θαζψο ηα 

κεγαιχηεξα ζε κέγεζνο πιαίζηα απαηηνχλ κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο κεηάδνζεο. Καηά 

ηηο κεηαδφζεηο κεγαιχηεξσλ πιαηζίσλ νη ρξφλνη αλακνλήο παχνπλ λα επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο θαη ν ρξφλνο κεηάδνζεο ηνπ πιαηζίνπ 

δεδνκέλσλ απνηειεί ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα θαζπζηέξεζεο.  

Έλα επίζεο αλακελφκελν απνηέιεζκα είλαη φηη ε πνιηηηθή NoACK παξνπζηάδεη 

ζπλνιηθά ηνλ πςειφηεξν δείθηε βειηίσζεο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε έιιεηςε ηνπ 

κεραληζκνχ ζεηηθψλ απνθξίζεσλ κεηψλεη ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο ηεο 

αθνινπζίαο πιαηζίσλ παξέρνληαο πςειφηεξνπο δείθηεο βειηίσζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

πνιηηηθή BlockACK. Σν κεηνλέθηεκα ηεο πνιηηηθήο NoACK απνηειεί ε αδπλακία 

αλάθηεζεο ελφο ρακέλνπ πιαηζίνπ δεδνκέλσλ. Ζ απψιεηα ελφο πιαηζίνπ νθείιεηαη ζε 

δχν παξάγνληεο: ζηελ πηζαλή ζχγθξνπζε ηνπ κε έλα άιιν παθέην δεδνκέλσλ ή ζηελ 

αιινίσζε ηνπ ιφγσ ησλ ιαζψλ κεηάδνζεο πνπ εηζάγεη ην αζχξκαην κέζν. Χζηφζν, 

φπσο νξίδεη ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e [IEEE05], γηα ηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο 

ζπγθξνχζεσλ γίλεηαη ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ RTS/CTS. Όζνλ αθνξά 

ζηα ιάζε κεηάδνζεο ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ, νη Cao et al. αλαθέξνπλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο [Cao05], φηη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο εληφο αηζνπζψλ, 

ηα ιάζε κεηάδνζεο δηαηεξνχληαη ζε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα (0.5%). 

Δπηπξφζζεηα, εθαξκνγέο φπσο ην VoIP, παξνπζηάδνπλ αλεθηηθφηεηα ζε ιάζε 

κεηάδνζεο (~1%) ρσξίο λα ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπο [Cao05]. Οη παξαπάλσ 

παξαηεξήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο ελδπλακψλνπλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηεο πνιηηηθήο 

NoACK σο θαηάιιειν κεραληζκφ γηα δηθηπαθέο εθαξκνγέο κηθξνχ κεγέζνπο 

παθέησλ δεδνκέλσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή BlockACK, είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη γηα 

n≤2 ν κεραληζκφο παξνπζηάδεη αξλεηηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή 

πνιηηηθή επηβεβαηψζεσλ. Αληίζεηα ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ κεραληζκνχ 

θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο γηα n>2. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί 

ζπγθξίλνληαο ηηο Δμηζψζεηο 3-9 θαη 3-13.  Οη πεξίνδνη αλακνλήο (TSIFS) πνπ 

εμνηθνλνκνχληαη κε ηελ πνιηηηθή BlockACK είλαη: 

2112  nnn  

Απηφ ζεκαίλεη φηη γηα λα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε πεξηφδσλ αλακνλήο (θαη άξα 

βειηίσζε ηεο απφδνζεο) ζα πξέπεη n>2. Μπνξεί λα εηπσζεί φηη ε ρξήζε ηεο 

πνιηηηθήο BlockACK πξνζθέξεη βειηίσζε ζηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν κεηάδνζεο κηαο 

ξηπήο πιαηζίσλ, φηαλ ζηελ ξηπή πεξηιακβάλνληαη άλσ ησλ δχν πιαηζίσλ. ε αληίζεηε 
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πεξίπησζε είλαη απνδνηηθφηεξε ε επηινγή ηεο θιαζζηθήο πνιηηηθήο επηβεβαηψζεσλ 

(std). 
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Κεθάιαην 4  

Φαπακηηπιζηικά ηων Γικηςακών Δθαπμογών 

Πολςμέζων 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηηο δηθηπαθέο εθαξκνγέο πνιπκέζσλ 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γελ επηρεηξείηαη κηα εμαληιεηηθή αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ θαζψο νη ηερλνινγίεο πνιπκέζσλ απνηεινχλ έλα εμαηξεηηθά 

επξχ πεδίν επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ζπκβνιήο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, παξνπζηάδνληαη επαξθψο ηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε πάλσ ζηηο δηθηπαθέο εθαξκνγέο 

πνιπκέζσλ. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε θαηαλφεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παξνπζηάδνπλ νη εθαξκνγέο απηέο είλαη ζεκαληηθφ 

πξναπαηηνχκελν γηα ηελ αλάπηπμε απνδνηηθψλ κεραληζκψλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε 

πνιπκεζηθά δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαζψο θαη γηα ηελ νξζή αμηνιφγεζε ηνπο. Γηα κηα 

νινθιεξσκέλε θαη ιεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε ησλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνιπκέζσλ, 

ν ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο αλαθνξέο [Flu95], [Szu95], 

[Gha03], [Hwa09] θαη [Shi08]. 

4.1 Δηζαγσγή 

Ζ Δηθνλνξνή Καηά Απαίηεζε (Video-on-Demand), ε Σειεδηάζθεςε 

(Teleconferencing) θαη Δθπαίδεπζε απφ Απφζηαζε (Distance Learning) είλαη κεξηθέο 

απφ ηηο πινχζηεο ζε αξηζκφ πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπο απφ ηα 

δηθηπαθά ζπζηήκαηα. Ζ πιεζψξα ησλ δηθηπαθψλ απηψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

έρεη θαηαθηήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπο 

ζηηο ζχγρξνλεο δηθηπαθέο ππνδνκέο κε απνδνηηθφ ηξφπν. ην Κεθάιαην 2 

αλαδείρζεθε ε αλάγθε ηξνπνπνίεζεο δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ, ππνδνκψλ θαη 

γεληθφηεξα αλάπηπμεο λέσλ κεραληζκψλ γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ απνδνηηθφηεξε 

ππνζηήξημε ησλ δηθηπαθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα. 

Χζηφζν, απνηειεί θνηλφ ηφπν ζηνπο επηζηεκνληθνχο θχθινπο, φηη γηα ηελ επίηεπμε 

ηέηνησλ κεραληζκψλ θαη ηερληθψλ είλαη αλαγθαία ε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ εθαξκνγψλ απηψλ. 
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Οη δηθηπαθέο εθαξκνγέο κεηάδνζεο θσλήο θαη εηθνλνξνήο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

απνηεινχλ, ίζσο, ηηο δεκνθηιέζηεξεο εθαξκνγέο δηθηπαθψλ πνιπκέζσλ. Οη 

εθαξκνγέο απηέο νλνκάδνληαη Μέζα Ρνήο (Streaming Media) εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη αλαπαξάγνληαη ζε ρξνληθέο θιίκαθεο εθάκηιιεο κε απηέο ηεο κεηάδνζεο ηνπο ζην 

δηθηπαθφ ζχζηεκα. Ζ θχζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ εηζάγεη πνιιαπιέο απαηηήζεηο 

ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 

2. Ζ γλσζηφηεξεο εθαξκνγέο ξνήο απνηεινχλ ζήκεξα ε Φσλή πάλσ απφ IP (Voice 

over IP) θαη ε Ρνή Δηθνλνξνήο (Streaming Video). 

4.2 Φσλή πάλσ από IP (VoIP) 

Ζ θσλή πάλσ απφ IP αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα κεηάδνζεο θσλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε δίθηπα κεηαγσγήο παθέηνπ (packet switched networks). Με ηελ 

ηερληθή απηή ηα αλαινγηθά θσλεηηθά δεδνκέλα ςεθηνπνηνχληαη θαη ηα ηκήκαηα 

πιεξνθνξίαο (bits) νκαδνπνηνχληαη ζε πιαίζηα (frames). Δλ ζπλερεία, κεηαδίδνληαη 

απφ ηνλ απνζηνιέα ζηνλ απνδέθηε ρσξίο λα είλαη αλαγθαία ε δηέιεπζε ηνπο απφ 

δεκφζην ηειεθσληθφ δίθηπν (PSTN). 

Γχν βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηελ πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο VoIP είλαη ε χπαξμε 

ελφο Πξσηνθφιινπ εκαηνδνζίαο (Signaling Protocol) θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

Kσδηθνπνηεηή/Aπνθσδηθνπνηεηή (codec). Καη ηα δπν ζπζηαηηθά είλαη απαξαίηεην λα 

είλαη φκνηα ζηνλ απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε ησλ θσλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ ρξήζε 

ηνπ πξσηνθφιινπ ζεκαηνδνζίαο αθνξά ζηηο θάζεηο έλαξμεο, ιήμεο θαη αληαιιαγήο 

κελπκάησλ ειέγρνπ κεηαμχ ηνπ θαινχληνο (caller) θαη ηνπ θαινχκελνπ (callee). Σν 

δεχηεξν απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ζηηο εθαξκνγέο VoIP είλαη ε ρξήζε ηνπ θσδηθνπνηεηή 

(coder) ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ην έξγν ηεο ςεθηνπνίεζεο θαη ζπκπίεζεο 

ησλ θσλεηηθψλ δεδνκέλσλ πξηλ απηά παξαδνζνχλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα γηα ηελ 

κεηάδνζε ηνπο, θαη ηνπ απνθσδηθνπνηεηή (decoder) ν νπνίνο εθηειεί ηελ αθξηβψο 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία. 

4.2.1 Πξσηόθνιια ζεκαηνδνζίαο 

Σα δχν επηθξαηέζηεξα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζεκαηνδνζία θαη 

ηελ κεηάδνζε κελπκάησλ ειέγρνπ είλαη ην Session Initiation Protocol (SIP) θαη ην 

H.323. Καη ηα δχν απηά πξφηππα ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηηο εθαξκνγέο VoIP.  

Σν SIP είλαη έλα πξσηφθνιιν ζεκαηνδνζίαο ηειεθσλίαο IP πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ ηεξκαηηζκφ ηειεθσληθψλ 
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θιήζεσλ VoIP. ρεδηάζηεθε θαη δεκνζηνπνηήζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ IETF (Internet 

Engineering Task Force) σο RFC 3261 [Ros02]. Σν SIP πεξηγξάθεη ηελ επηθνηλσλία 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηειεθσληθήο θιήζεο. Έρεη απνθηήζεη 

εμαηξεηηθά πςειή απνδνρή απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ζρεδηαζηέο ησλ VoIP εθαξκνγψλ 

θπξίσο δηφηη νκνηάδεη κε ην πξσηφθνιιν HTTP. Βαζίδεηαη ζε θείκελν θαη είλαη πνιχ 

αλνηρηφ θαη επέιηθην. Χο εθ ηνχηνπ, έρεη αληηθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

πξφηππν H.323 ην νπνίν απνηεινχζε ην θπξηφηεξν πξφηππν κέρξη πξηλ απφ κεξηθά 

ρξφληα. Δπηπιένλ, έρεη πηνζεηεζεί απφ κεγάινπο νξγαληζκνχο φπσο ν IETF, ν ETSI 

(European Telecommunications Standards Institute) θαη ν 3GPP (Third Generation 

Partnership Project) σο ην πξσηφθνιιν ζεκαηνδνζίαο VoIP θιήζεσλ ζηα επφκελεο 

γελεάο ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα (Next Generation Networks – 

NGN). 

Σν πξφηππν Ζ.323 απνηειεί πξφηαζε (recommendation) ηνπ νξγαληζκνχ ITU 

(International Telecommunication Union) [ITU02] ε νπνία νξίδεη ηα πξσηφθνιια γηα 

ηελ παξνρή επηθνηλσληψλ εηθφλαο θαη ήρνπ ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν παθέησλ. Σν 

πξφηππν πεξηγξάθεη ηελ ζεκαηνδνζία, ηνλ έιεγρν θαη ηελ κεηάδνζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ. Σν H.323 αλαθέξεηαη θαη σο πξφηππν «νκπξέια» (umbrella 

standard) θαζψο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν απφ πξσηφθνιια πνπ επηηπγράλνπλ ηελ 

επηθνηλσλία ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ. Σα βαζηθά πξσηφθνιια πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα H.323 ζχζηεκα είλαη: ην Ζ.225.0 [ITU00] ην  νπνίν παξέρεη 

ππεξεζίαο κεηάθξαζεο δηεπζχλζεσλ, ειέγρνπ απνδνρήο θαη ζεκαηνδνζίαο θιήζεσλ, 

θαη ην RTP ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ. 

Σν Ζ.323 ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζε ζπζηήκαηα ηειεδηάζθεςεο φπνπ κεηαδίδεηαη 

εηθφλα θαη ήρνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κεηαμχ δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ ηνπνζεζηψλ. 

Χζηφζν, ε απαίηεζε ηνπ γηα εηδηθφ εμνπιηζκφ θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ην 

πεξηφξηζαλ ζε απηή ηε ρξήζε θαη φρη ζηα ακηγψο VoIP ζπζηήκαηα. 

Καη ηα δχν παξαπάλσ πξφηππα γηα ηελ κεηάδνζε θσλήο πάλσ απφ ην IP θάλνπλ 

ρξήζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (Real Time Protocol – RTP) [Sch03] 

θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ θσλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Γεκηνπξγήζεθε απφ ηελ νκάδα 

ήρνπ/εηθνλνξνήο (audio/video) ηνπ νξγαληζκνχ IETF θαη πεξηγξάθεη ηελ κνξθή ησλ 

πιαηζίσλ γηα ηελ κεηαθνξά πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ (ήρνπ θαη εηθνλνξνήο). 

Υξεζηκνπνηείηαη, δε, επξχηαηα ζηελ επηθνηλσλία πνιπκέζσλ ξνήο (multimedia 

streaming). Ζ ρξήζε ηνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηα πξφηππα ζεκαηνδνζίαο SIP θαη H.323 

θαζηζηψληαο ην έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πξσηφθνιια γηα εθαξκνγέο VoIP θαη video 
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streaming. Σν RTP πξσηφθνιιν ζπλνδεχεηαη πνιιέο θνξέο θαη απφ ην Πξσηφθνιιν 

Μεηαθνξάο Διέγρνπ Πξαγκαηηθνχ Υξφλνπ (Real Time Transport Control Protocol) 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηνδηθή κεηάδνζε κελπκάησλ ειέγρνπ θαη 

πιεξνθνξηψλ πνηφηεηαο ππεξεζίαο. Σν RTP ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηελ απφ άθξν ζε 

άθξν κεηάδνζε πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, παξέρνληαο ηελ 

δπλαηφηεηα εμνκάιπλζεο ηεο κεηαβνιήο θαζπζηέξεζεο (jitter) θαη εληνπηζκνχ ησλ 

πιαηζίσλ πνπ ιακβάλνληαη εθηφο ζεηξάο (out of sequence). Σέηνηεο θαηαζηάζεηο είλαη 

θνηλέο ζε δίθηπα κεηαγσγήο παθέηνπ φπσο ηα IP δίθηπα. Ζ πιεηνςεθία ησλ RTP 

πινπνηήζεσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην UDP πξσηφθνιιν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ηαρχηεξε 

κεηάδνζε ησλ ελζπιαθσκέλσλ RTP πιαηζίσλ, θαζψο δελ δηαζέηεη κεραληζκφ 

εληνπηζκνχ θαη απνθαηάζηαζεο απσιεηψλ. Απηφ απνηειεί ην δεηνχκελν ζηελ 

κεηάδνζε πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ 

αλνρή ζε κηθξφ πνζνζηφ απσιεηψλ αιιά είλαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα ζε πςειέο 

θαζπζηεξήζεηο. 

4.2.2 Κσδηθνπνηεηέο/απνθσδηθνπνηεηέο VoIP 

Ζ θσδηθνπνίεζε (coding) θσλεηηθψλ θαη ερεηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γεκφζηνπ Σειεθσληθνχ Γηθηχνπ Μεηαγσγήο (Public Switched 

Telephone Network – PSTN), ησλ ζπζηεκάησλ ηειεδηάζθεςεο, ησλ ςεθηαθψλ 

θπςεισδψλ επηθνηλσληψλ (θηλεηή ηειεθσλία) θαη ησλ εθαξκνγψλ ηειεθσλίαο πάλσ 

απφ IP. Ο ζηφρνο ηεο θσλεηηθήο/ερεηηθήο θσδηθνπνίεζεο είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ 

θσλεηηθψλ/ερεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν 

αξηζκφ δπαδηθήο πιεξνθνξίαο (bits), αιιά δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα 

πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ θσλεηηθψλ/ερεηηθψλ δεδνκέλσλ πξνέθπςε απφ ηελ εμέιημε ησλ 

ςεθηαθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ ξπζκνχ 

κεηάδνζεο κε ζηφρν ηελ νηθνλνκία ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο. Σν απαηηνχκελν 

εχξνο δψλεο δηαηεξεί κία αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε κε ην βαζκφ θσδηθνπνίεζεο 

(ζπκπίεζεο) ησλ θσλεηηθψλ/ερεηηθψλ δεδνκέλσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη, φηη φζν 

πεξηζζφηεξε είλαη ε δπαδηθή πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο θσλεηηθψλ δεδνκέλσλ (κηθξφηεξε ζπκπίεζε), ηφζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην αλαγθαίν εχξνο δψλεο γηα ηελ κεηάδνζε ηνπο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε 

πεξηζζφηεξεο δπαδηθήο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ έρεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ηειηθή πνηφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο θαζψο ε πηζηφηεηα ησλ 
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αξρηθψλ δεδνκέλσλ δηαηεξείηαη ζε πςειά επίπεδα. Δχθνια εμάγεηαη, ινηπφλ, απφ ηα 

παξαπάλσ φηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπκβηβαζηηθή επηινγή (trade-off) κεηαμχ ηεο 

κείσζεο ηνπ εχξνπο δψλεο θαη ηεο κείσζεο ηεο πνηφηεηαο. Χζηφζν, αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνγή, ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ άιιεο παξακέηξνπο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε φπσο ε πνιππινθφηεηα (complexity), ε θαζπζηέξεζε θσδηθνπνίεζεο (delay) 

θαη ε απφδνζε παξνπζία ιαζψλ κεηάδνζεο (bit error rates) [Gib98]. Ζ 

απνθσδηθνπνίεζε (decoding) απνηειεί ηελ αληίζηξνθε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηεο 

ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο ζε αλαινγηθά θσλεηηθά/ερεηηθά δεδνκέλα. 

Ο θσδηθνπνηεηήο/απνθσδηθνπνηεηήο (codec) είλαη έλαο αιγφξηζκνο πνπ εθηειεί 

ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο (θσδηθνπνίεζε/απνθσδηθνπνίεζε) ζηα ζπζηήκαηα 

πνιπκέζσλ πνπ ηνλ πινπνηνχλ. ηηο εθαξκνγέο VoIP απνηειεί ην βαζηθφηεξν 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο έρεη παξνπζηαζηεί πιεζψξα ηερληθψλ codec κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Ο παξαδνζηαθφο θσδηθνπνηεηήο θσλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξνπζηάζζεθε ην 1972 απφ ηνλ νξγαληζκφ ITU είρε ηελ θσδηθή νλνκαζία G.711 θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηελ Παικνθσδηθή Γηακφξθσζε (Pulse Code Modulation – PCM) 

[ITU72] γηα ηελ παξαγσγή 8000 θσλεηηθψλ δεηγκάησλ θάζε δεπηεξφιεπην κε 8 

bits/δείγκα, απαηηψληαο 64 Kbps εχξνπο δψλεο γηα θάζε θσλεηηθή ξνή.  

Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, πξνηάζεθαλ δηάθνξνη κεραληζκνί νη νπνίνη 

ζηφρεπαλ θπξίσο ζηελ κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο. Έηζη, νη 

δεκνθηιέζηεξεο ηερληθέο θσδηθνπνίεζεο/απνθσδηθνπνίεζεο πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα 

ζε πξντφληα VoIP παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4-1. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 4-1 νη δχν δεκνθηιέζηεξνη codecs πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο VoIP είλαη o G.723.1 [ITU96b] θαη o G.729 

[ITU96a]. Οη codecs απηνί (θαη νη παξαιιαγέο ηνπο) ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζε 

εκπνξηθά πξντφληα VoIP. Ο G.729 θαη νη παξαιιαγέο απηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξχηαηα ζε δηθηπαθέο κειέηεο [Pol10]. Γχν ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί 

ζην G.729 πξφηππν απνηεινχλ νη codecs G.729A [ITU96d] θαη G.729B [ITU96e]. Ο 

G.729A πξνζθέξεη κεησκέλε πνιππινθφηεηα αιιά κε θφζηνο ηελ κείσζε ηεο 

πνηφηεηαο, ελψ ν G.729B πξνζθέξεη πεξαηηέξσ κείσζε ησλ απαηηήζεσλ εχξνπο 

δψλεο θαηαπλίγνληαο ηηο πεξηφδνπο θσλεηηθήο εξεκίαο (silence), εθαξκφδνληαο κία 

ηερληθή ζπκπίεζεο ησλ πεξηφδσλ απηψλ (silence compression). 
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Πίλαθαο 4-1: Γεκνθηιέζηεξνη VoIP codecs. 

Κσδηθνπνηεηήο/ 

Απνθσδηθνπνηεηήο 

Απαίηεζε 

Δύξνπο Εώλεο 

(Kbps) 

Παξαηεξήζεηο 

G.711 [ITU72] 64 

Πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θσλεηηθή αλαπαξαγσγή. Τςειέο 

απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο. 128 Kbps γηα ακθίδξνκε 

επηθνηλσλία. 

G.722 [ITU98] 48/56/64 

Πξνζθέξεη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο θσλεηηθή αλαπαξαγσγή θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο VoIP ζε δίθηπα φπνπ δελ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ ρξήζε ηνπ εχξνπο δψλεο. 

G.723.1 [ITU96b] 5.3/6.3 
Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζε εθαξκνγέο VoIP ιφγσ ησλ 

ρακειψλ απαηηήζεσλ ηνπ ζε εχξνο δψλεο. 

G.726 [ITU90] 16/24/32/40 

Μεηψλεη ηηο απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο ζην κηζφ ζε ζρέζε κε ηνλ 

G.711. Υξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηα αζχξκαηα ηειέθσλα 

ηερλνινγίαο DECT. 

G.728 [ITU92] 16 

Υξεζηκνπνηείηαη ζε εθαξκνγέο ζε δνξπθνξηθά θαη θπςεισηά 

δίθηπα θαζψο παξέρεη εθάκηιιεο πνηφηεηαο επηθνηλσλία κε ηνλ 

G.726 (32Kbps) αιιά κε κηθξφηεξεο απαηηήζεηο ζε εχξνο 

δψλεο. 

G.729 [ITU96a] 8 
Δμαηξεηηθά δεκνθηιήο codec ζε εθαξκνγέο VoIP κε απαηηήζεηο 

ζε ρακειφ εχξνο δψλεο. 

 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ VoIP ξνψλ πνπ πξνθχπηνπλ έπεηηα απφ ηελ 

θσδηθνπνίεζε, είλαη ε ζηαζεξνχ ξπζκνχ κεηάδνζε (Constant Bit Rate – CBR). Όζνλ 

αθνξά ζηα παξαγφκελα πιαίζηα ησλ ξνψλ, απηά δηαηεξνχληαη, σο επί ησ πιείζηνλ, 

ζηαζεξά θαη κε κηθξφ κέγεζνο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4-2 γηα ηνπο 

δεκνθηιέζηεξνπο VoIP codecs. 
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Πίλαθαο 4-2: Παξαγφκελα πιαηζηαθά κεγέζε VoIP codec. 

Codec Μέγεζνο πιαηζίνπ 

G.711 160 Bytes 

G.726 80 Bytes (γηα ξπζκφ 32 Kbit/s) 

G.728 60 Bytes 

G.729 20 Bytes 

G.723.1 

20 Bytes (γηα ξπζκφ 5.3 Kbit/s) 

24 Bytes (γηα ξπζκφ 6.3 Kbit/s) 

4.2.3 Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ VoIP εθαξκνγώλ 

Ζ απφδνζε ησλ εθαξκνγψλ ζε δίθηπα δεδνκέλσλ δελ είλαη εχθνιν λα 

αμηνινγεζνχλ κε έλα κνλαδηθφ θξηηήξην εμαηηίαο ησλ πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηα ηειηθά επίπεδα ηεο. Χζηφζν, ε χπαξμε ελφο εληαίνπ ηξφπνπ 

αμηνιφγεζεο δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηνλ δηθηπαθφ ζρεδηαζκφ. Ζ εθαξκνγέο VoIP 

είλαη έλα παξάδεηγκα εθαξκνγψλ ζε δίθηπα δεδνκέλσλ πνπ είλαη αλαγθαία ε χπαξμε 

ελφο κνλαδηθνχ ηξφπνπ εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο.  

ηελ θιαζηθή ηειεθσλία ππάξρεη κηα αξηζκεηηθή κέζνδνο ε νπνία εθηηκά ηελ 

πνηφηεηα κίαο θιήζεο. Γηα κία ηειεθσληθή θιήζε, ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα 

είλαη ην ζήθσκα ηνπ αθνπζηηθνχ απφ ηνλ ρξήζηε, ην άθνπζκα ησλ θσλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη θαηφπηλ ε βαζκνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο. Ζ δεκνθηιέζηεξε 

κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηειεθσληθψλ θιήζεσλ πνπ πιένλ θαζηεξψζεθε σο κέηξν ζε 

εθαξκνγέο δηθηπαθήο ηειεθσλίαο, θαη βαζίδεηαη ζηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, είλαη ε 

Μέζε Βαζκνινγία Άπνςεο (Mean Opinion Score – MOS). Ζ κέζνδνο MOS 

πξνηάζεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ ITU [ITU96c]. ε απηή ηε κέζνδν ππάξρεη κία 

αξηζκεηηθή ηηκή πνπ πξνζδηνξίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ηειεθσληθήο θιήζεο. Ζ ηηκή 

απηή δχλαηαη λα ιάβεη ηηκέο 1≤MOS≤5 κε ηελ ηηκή 1 λα αλαπαξηζηά ηελ ρακειφηεξε 

δπλαηή πνηφηεηα, θαη ηελ ηηκή 5 ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ηεο θιήζεο. Ζ ηηκή ηνπ 

MOS πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ησλ απνηειεζκάησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

ππνθεηκεληθψλ αμηνινγήζεσλ θαηά ηηο νπνίεο έλα ζχλνιν αλζξψπσλ βαζκνινγνχλ 

ηελ πνηφηεηα ησλ ερεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ελφο δηθηπαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ο θάζε αθξναηήο δίλεη ηελ βαζκνινγία ηνπ κε βάζε ηνλ Πίλαθα 4-3. 
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Πίλαθαο 4-3: Κιίκαθα MOS (Πεγή [ITU96c]). 

Σηκή MOS Πνηόηεηα Βαζκόο θζνξάο ζηελ πνηόηεηα 

5 Δμαηξεηηθή Με αληηιεπηή 

4 Καιή Αληηιεπηή αιιά φρη ελνριεηηθή 

3 Μέηξηα Διαθξψο ελνριεηηθή 

2 Φησρή Δλνριεηηθή 

1 Καθή Πνιχ ελνριεηηθή 

 

Δθηφο απφ ηελ κέζνδν MOS έρνπλ πξνηαζεί θαη αξθεηέο άιιεο κέζνδνη 

αμηνιφγεζεο απφ ηηο νπνίεο ε πεξηζζφηεξν αμηνζεκείσηε είλαη ην Μνληέιν-E (E-

Model) [ITU03]. Σν κνληέιν απηφ επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηελ «απφ ην ζηφκα ζην 

απηί» (mouth to ear) πνηφηεηα κίαο ηειεθσληθήο θιήζεο θαη ζηνρεχεη ζηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ δηθηπαθνχ ζρεδηαζκνχ. Σν E-Model έρεη ζηνηρεία πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηηο επηδξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ «βιαπηηθψλ» παξαγφλησλ 

(impairments) φπσο νη πιαηζηαθέο απψιεηεο (packet loss), ε θαζπζηέξεζε, ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ codec θ.ι.π. Όιεο νη επηπηψζεηο ησλ παξαγφλησλ απηψλ 

ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Παξάγνληα-R  (R-Factor) νη ηηκέο ηνπ 

νπνίνπ αληηζηνηρνχλ ζε επίπεδα ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ. ηνλ Πίλαθα 4-4 

παξνπζηάδνληαη ηα εχξε ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο R, θαη ε εξκελεία ηνπο. 

Πίλαθαο 4-4: Κιίκαθα Δ-Model (Πεγή [ITU03]). 

R Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο 

90 – 100 Πνιχ Ηθαλνπνηεηηθφο 

80 – 89 Ηθαλνπνηεηηθφο 

70 – 79 Οξηζκέλνη Υξήζηεο Αληθαλνπνίεηνη 

60 – 69 Πνιινί Υξήζηεο Αληθαλνπνίεηνη 

50 – 59 ρεδφλ Όινη νη Υξήζηεο Αληθαλνπνίεηνη 

 

Ζ κέζνδνο E-model πξνηηκάηαη πνιιέο θνξέο θαηά ηηο κειέηεο ηεο απφδνζεο ησλ 

δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ VoIP ιφγσ ησλ αληηθεηκεληθψλ ηεο θξηηεξίσλ θαη ηεο 

κεγαιχηεξεο θιίκαθαο ηηκψλ πνπ ππνζηεξίδεη. Οη δχν κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο 
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πνηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ ηειεθσλίαο ζε IP δίθηπα ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ 

Πίλαθα 4-5, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε αληηζηνίρεζε ησλ ηηκψλ ηεο κεηαβιεηήο R ηνπ E-

Model ζε ηηκέο MOS. 

Πίλαθαο 4-5: Αληηζηνίρεζε ηνπ Παξάγνληα-R ζε ηηκέο MOS (Πεγή [ITU03]). 

Σηκή MOS Σηκή R Βαζκόο Ηθαλνπνίεζεο 

4.3 – 4.5 90 – 100 Πνιχ Ηθαλνπνηεηηθφο 

4.0 – 4.3 80 – 89 Ηθαλνπνηεηηθφο 

3.6 – 4.0 70 – 79 Οξηζκέλνη Υξήζηεο Αληθαλνπνίεηνη 

3.1 – 3.6 60 – 69 Πνιινί Υξήζηεο Αληθαλνπνίεηνη 

2.6 – 3.1 50 – 59 ρεδφλ Όινη νη Υξήζηεο Αληθαλνπνίεηνη 

 

Ζ αθξηβήο αληηζηνίρηζε ησλ ηηκψλ MOS ζηνλ Παξάγνληα-R πεξηγξάθεηαη απφ 

ηελ ITU ζηελ πξφηαζε (recommendation) [ITU03]. Χζηφζν, ιφγσ ηεο πςειήο 

πνιππινθφηεηαο ηεο κεζφδνπ πνπ πξνηείλεηαη, ζηελ εξγαζία [Sun03a] πεξηγξάθεηαη 

ν πξνζεγγηζηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ Παξάγνληα-R απφ ηηο ηηκέο MOS κε ρξήζε ηεο 

παξαθάησ ζρέζεο: 

3365706087314250263 23 .MOS.MOS.MOS.)MOS(R      (4-1) 

Πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί ν βαζκφο επεξεαζκνχ ηνπ θσδηθνπνηεηή ζηελ 

πνηφηεηα ηεο παξαγφκελεο ξνεο VoIP, ζηνλ Πίλαθα 4-6 παξνπζηάδνληαη νη 

δεκνθηιέζηεξνη codecs VoIP θαη ε αμηνιφγεζε ηνπο ζηελ MOS θιίκαθα [Cisb] 

θαζψο θαη ε αληηζηνίρηζε ηνπο ζηνλ Παξάγνληα-R ηνπ E-model κε ρξήζε ηεο 

Δμίζσζεο 4-1. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηηκέο MOS θαηαδεηθλχνπλ ηελ κείσζε 

ηεο πνηφηεηαο πνπ πθίζηαληαη νη ξνέο VoIP θαηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ηνλ 

θσδηθνπνηεηή (coder), θαη φρη θαηά ηελ ιήςε ηνπο απφ ηνλ ζηαζκφ παξαιήπηε. 

Δπνκέλσο, δελ ζπλππνινγίδεηαη ν βαζκφο επεξεαζκνχ απφ ην δηθηπαθφ ζχζηεκα. 
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Πίλαθαο 4-6: Σηκέο MOS θαη ηνπ Παξάγνληα-R γηα δηάθνξνπο VoIP codecs. 

codec Δύξνο Εώλεο MOS R 

G.711 64 4.3 90 

G.726 32 3.8 74 

G.728 16 3.61 69 

G.729 8 3.92 77 

G.729A 8 3.7 72 

G.723.1 5.3 3.62 70 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε κείσζε ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο δψλεο θνζηίδεη ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εθαξκνγήο. Απφ ηνλ Πίλαθα 4-7 κπνξεί λα εμαρζεί ν απνδνηηθφηεξνο 

codec ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ηνπ εχξνπο δψλεο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο. 

Χο ζεκείν αλαθνξάο ιακβάλεηαη ν codec G.711 ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ κέγηζηε 

πνηφηεηα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφδνζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν δείθηεο απφδνζεο, 

Η, ν νπνίνο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηεο επί ηεο εθαηφ κείσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ εχξνπο 

δψλεο πξνο ηελ επί ηεο εθαηφ κείσζε ηεο πνηφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο επηδφζεηο ηνπ 

G.711: 

ΠνηόηεηαοΤπνβάζκηζε%

ΕώλεοΔύξνποΜείσζε%
I  (4-2) 

Πίλαθαο 4-7: Απφδνζε δηάθνξσλ codecs ζε ζρέζε κε ηνλ G.711. 

codec % Μείσζε Δύξνπο Εώλεο % Τπνβάζκηζε Πνηόηεηαο Γείθηεο Απόδνζεο I 

G.726 50 11 4.5 

G.728 75 16 4.68 

G.729 87.5 8 11 

G.729A 87.5 14 6.25 

G.723.1 91 16 5.68 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ν codec G.729 θαη ε παξαιιαγή ηνπ 

(G.729A) παξνπζηάδνπλ ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηελ κείσζε ηνπ εχξνπο 

δψλεο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο. Χζηφζν, ν δείθηεο Η δελ απνηειεί ην 

κνλαδηθφ θξηηήξην απφδνζεο ελφο codec. Ζ δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο εηζάγεη 

ρξνληθή θαζπζηέξεζε ε νπνία απμάλεηαη φζν κεγαιχηεξα είλαη ηα πνζνζηά 

ζπκπίεζεο πνπ επηηπγράλεη έλαο codec. Ζ ρξνληθή απηή θαζπζηέξεζε νλνκάδεηαη 

Αιγνξηζκηθή Καζπζηέξεζε (Algorithmic Delay) ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ ζπλνιηθή 

απφ-άθξν-ζε-άθξν θαζπζηέξεζε θαη έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηεο 

ιακβαλφκελεο ξνήο απφ ηνλ παξαιήπηε. Σππηθέο ηηκέο αιγνξηζκηθήο θαζπζηέξεζεο 

είλαη: 0.125 ms γηα ηνλ G.711 θαη ηνλ G.726, 15 ms γηα ηνλ G.729A θαη 37.5 ms γηα 

ηνλ G.723.1. 

4.2.4 Απαηηήζεηο VoIP 

Οη εθαξκνγέο VoIP απαηηνχλ ρακειά επίπεδα θαζπζηέξεζεο απφ άθξν ζε άθξν 

ε νπνία δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 100 ms, πξνθεηκέλνπ νη ρξήζηεο λα κελ 

αληηιακβάλνληαη δηαθνξά κεηαμχ ήρνπ (audio) θαη νκηιίαο (speech) [Szu95]. H 

δηαθχκαλζε θαζπζηέξεζεο πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 30 θαη 50 ms ζε εθαξκνγέο 

δηθηπαθήο ηειεθσλίαο [Che04], θαη ν ξπζκφο απσιεηψλ λα κελ μεπεξλά ην 1%. Οη 

απαηηήζεηο εχξνπο δψλεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ codec πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ηνλ 

Πίλαθα 4-8 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη απαηηήζεηο QoS ησλ VoIP εθαξκνγψλ, 

αλάινγα κε ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν codec. 

Πίλαθαο 4-8: QoS απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ VoIP (Πεγή [Che04]). 

Codec 

QoS Απαίηεζε 

Ρπζκόο 

Γεδνκέλσλ 

(bps) 

Απαηηνύκελν 

Δύξνο Εώλεο 

(bps) 

Υξόλνο 

Απόθξηζεο 

(ms) 

Καζπζηέξεζε 

(ms) 

Απόθιηζε 

Καζπζηέξεζεο 

(ms) 

Ρπζκόο 

Απσιεηώλ 

G.711 64 K 80 K 

<150 <100 30 – 50 <1% 

G.728 16 K 22 K 

G.729 8 K 11 K 

G.723.1 6.3/5.3 K 9/8 K 

 

Ζ ζηήιε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα γηα ην απαηηνχκελν εχξνο δψλεο, θαηαδεηθλχεη ην 

κέξνο εθείλν ηνπ δηαζέζηκνπ εχξνπο δψλεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ απνδνηηθή 
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κεηάδνζε ηεο VoIP ξνήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ επηβαξχλζεσλ (επηθεθαιίδεο θαη 

ιεηηνπξγία ησλ πξσηνθφιισλ πνπ εκπιέθνληαη).  

4.3 Ρνή εηθνλνξνήο (streaming video) 

Οη δηθηπαθέο εθαξκνγέο εηθνλνξνήο (video) θαηέρνπλ κεγάιν πνζνζηφ ρξήζεο 

ζηα ζχγρξνλα ελζχξκαηα θαη αζχξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα. Γηα ηελ κεηαθνξά 

ηνπο, ηα δεδνκέλα, ζπλήζσο πθίζηαληαη θσδηθνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην 

απαηηνχκελν εχξνο δψλεο. Χζηφζν, αθφκα θαη ηα ζπκπηεζκέλα δεδνκέλα, 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δηαζέζηκνπ δηθηπαθνχ εχξνπο δψλεο ηεο 

ηάμεο ησλ εθαηνληάδσλ Kbps ή κεξηθψλ δεθάδσλ Mbps. Δπηπξφζζεηα, νη ξνέο 

εηθνλνξνήο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηνλ ξπζκφ bit (VBR). Οη ζπζθεπέο 

αλαπαξαγσγήο θαη απεηθφληζεο ησλ εθαξκνγψλ εηθνλνξνήο (π.ρ. ππνινγηζηέο laptop, 

PDAs, θηλεηά ηειέθσλα) δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο δηαζηάζεηο ηεο νζφλεο θαη 

επνκέλσο απαηηνχλ νη εηθνλνξνέο λα κεηαδίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο (format). 

Έλαο ηξφπνο γηα ηελ δηάζεζε κηαο εηθνλνξνήο ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο είλαη ε 

θσδηθνπνίεζε ηεο ζε δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο (versions) φπνπ ε θάζε κηα είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θαη κνξθήο. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα απηήο ηεο ηαθηηθήο 

είλαη ε απαίηεζε γηα κεγάιν απνζεθεπηηθφ ρψξν ζηνπο εμππεξεηεηέο εηθνλνξνήο 

(video server), θαη ε αλάγθε γηα ηελ κεηάδνζε πνιιαπιψλ εθδφζεσλ ηεο ίδηαο 

εηθνλνξνήο ζην ίδην δηθηπαθφ ζχζηεκα. Ζ Κιηκαθσηή Δηθνλνξνή (Scalable Video) 

είλαη κηα ηερληθή ε νπνία μεπεξλά ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα παξέρνληαο 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηεο ίδηαο εηθνλνξνήο κε κία θσδηθνπνίεζε. Με ηελ ηερληθή 

απηή ε εηθνλνξνή θσδηθνπνηείηαη ζε έλα Βαζηθφ Δπίπεδν (Base Layer) ην νπνίν 

παξέρεη κηα βαζηθήο πνηφηεηαο έθδνζε ηεο εηθνλνξνήο, θαη ζε έλα ή πνιιαπιά 

Δπίπεδα Βειηίσζεο (Enhancement Layers) απφ ηα νπνία, εάλ ζπλδπαζηνχλ κε ην 

βαζηθφ επίπεδν, πξνθχπηεη ε βειηησκέλεο πνηφηεηαο έθδνζε. Με απηήλ ηελ 

ηεξαξρηθή θσδηθνπνίεζε εηθνλνξνήο ε πνηφηεηα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ ζπλδξνκεηψλ. 

4.3.1 Δπηζθόπεζε ςεθηαθήο εηθνλνξνήο (digital video) 

Ζ ςεθηαθή εηθνλνξνή απνηειείηαη απφ εηθφλεο ή πιαίζηα (video frames) ηα 

νπνία απεηθνλίδνληαη κε έλαλ πξνθαζνξηζκέλν ξπζκφ, ν νπνίνο νλνκάδεηαη Ρπζκφο 

Απεηθφληζεο ή Πιαηζηαθφο Ρπζκφο (Frame Rate). Ο ξπζκφο απεηθφληζεο 30 

frames/sec ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο εηθνλνξνέο NTSC (National Television Standards 
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Committee). Αληηζηξέθνληαο ηνλ ξπζκφ απεηθφληζεο ησλ πιαηζίσλ πξνθχπηεη ε 

δηάξθεηα απεηθφληζεο ησλ πιαηζίσλ θαη νλνκάδεηαη Πεξίνδνο Πιαηζίνπ (Frame 

Period – Σ). Κάζε πιαίζην απνηειείηαη απφ ηα ηνηρεία ηεο Δηθφλαο (Picture 

Elements) ηα νπνία είλαη γλσζηά θαη σο pixels ή pels. Ζ Πιαηζηαθή Μνξθή (Frame 

Format) θαζνξίδεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ πιαηζίσλ κε βάζε ηα pixels. Έηζη ε κνξθή 

ITU-R/CCIR-601 (ε θνηλή κνξθή ηειεφξαζεο) έρεη 720×480 pixels (720 νξηδνληίσο 

θαη 480 θαζέησο). Οη δεκνθηιέζηεξεο πιαηζηαθέο κνξθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

δηθηπαθά ζπζηήκαηα, ηφζν ζε πξαγκαηηθέο εθαξκνγέο φζν θαη ζε κειέηεο, είλαη: ε 

κνξθή Common Intermediate Format (CIF) κε 352×288 pixels θαη ε κνξθή Quarter 

CIF (QCIF) κε 176×144 pixels. Σν θάζε pixel αλαπαξηζηάηαη απφ ηξείο ζπληζηψζεο 

(YUV): ηελ πληζηψζα Φσηεηλφηεηαο (Luminance Component – Y) θαη δχν 

ρξσκαηηθέο ζπληζηψζεο, ηελ Απφρξσζε (Hue – U) θαη ηελ Έληαζε (Intensity – V). 

Μηα ελαιιαθηηθή αλαπαξάζηαζε είλαη ε RGB (Red, Green, Blue) ε νπνία κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ ηελ YUV κε ηελ ρξήζε ηνπ πίλαθα κεηαηξνπήο: 
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Χζηφζν, ε YUV αλαπαξάζηαζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε δηθηπαθέο κειέηεο 

[See04], [See05]. Γεδνκέλνπ φηη ην αλζξψπηλν ζχζηεκα φξαζεο είλαη ιηγφηεξν 

επαίζζεην ζηελ ρξσκαηηθή πιεξνθνξία απφ φηη ζηελ θσηεηλφηεηα, νη ρξσκαηηθέο 

ζπληζηψζεο ππφ-δεηγκαηνιεπηνχληαη κε έλα δείγκα U θαη έλα δείγκα V γηα θάζε 

ηέζζεξα Τ δείγκαηα. Έηζη, γηα κηα CIF εηθνλνξνή ππάξρνπλ 352×288 Τ δείγκαηα, 

176×144 U θαη 176×144 V δείγκαηα γηα θάζε πιαίζην. Δάλ ε αλάιπζε ηνπ θάζε 

δείγκαηνο είλαη 8 bits, ηφηε ην πξνθχπηνλ πιαίζην έρεη κέγεζνο 152064 Bytes ην 

νπνίν αληηζηνηρεί ζε ξπζκφ κεηάδνζεο 36.5 Μbps (γηα ξπζκφ απεηθφληζεο 30 

frames/s). Δίλαη, επνκέλσο, ζεκηηή θαη απαξαίηεηε ε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο εηθνλνξνήο φηαλ απηή πξφθεηηαη λα κεηαδνζεί ζε έλα δηθηπαθφ ζχζηεκα. 

4.3.2 Αξρέο κε θιηκαθσηήο εηθνλνξνήο 

Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πιεηνςεθία ησλ εκπνξηθψλ 

θσδηθνπνηεηψλ/απνθσδηθνπνηεηψλ εηθνλνξνήο, φπσο νη RealVideo, DIVX, 

WindowsMedia, MPEG-2, MPEG-4, H.263 θαη H.263+ πξνέθπςαλ απφ ην πξφηππν 

MPEG [ISO93], ζε απηή ηε παξάγξαθν ζα αλαθεξζνχλ νη γεληθέο αξρέο 
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θσδηθνπνίεζεο κε θιηκαθσηήο εηθνλνξνήο (non-scalable video) πνπ νξίδνληαη ζηελ 

ηερληθή MPEG. 

Οη δχν βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα πξφηππα MPEG θαη H.26x γηα 

ηελ θσδηθνπνίεζε εηθνλνξνήο είλαη: 

 Ζ Δλδνπιαηζηαθή Κσδηθνπνίεζε (Intraframe Coding), πνπ επηηπγράλεηαη 

κε ηελ ρξήζε ηνπ δηαθξηηνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζπλεκίηνλνπ (Discrete 

Cosine Transform – DCT). 

 Ζ Γηαπιαηζηαθή Κσδηθνπνίεζε (Interframe Coding), πνπ επηηπγράλεηαη 

κε ηελ ρξήζε κεραληζκψλ εθηίκεζεο θίλεζεο (motion estimation) θαη 

αληηζηάζκηζεο (compensation) κεηαμχ δηαδνρηθψλ πιαηζίσλ ηεο 

εηθνλνξνήο. 

ηελ ελδνπιαηζηαθή θσδηθνπνίεζε ην πιαίζην δηαηξείηαη ζε ηεκάρηα (blocks) 8×8 

δεηγκάησλ (ρήκα 4-1). Σν θάζε ηεκάρην κεηαζρεκαηίδεηαη κέζσ ηεο DCT ηερληθήο 

ζε ηεκάρηα 8×8 ζπληειεζηψλ κεηαζρεκαηηζκνχ νη νπνίνη αλαπαξηζηνχλ ηηο 

ζπρλφηεηεο ησλ ρσξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρηθνχ ηεκαρίνπ. πλήζσο, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο πιεξνθνξίαο ελφο πιαηζίνπ βξίζθεηαη ζε κεξηθά κηθξήο ζπρλφηεηαο 

ζηνηρεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ πην ζπκπαγή αλαπαξάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ. Οη 

ζπληειεζηέο κεηαζρεκαηηζκνχ ςεθηνπνηνχληαη ζηελ ζπλέρεηα, φπνπ ν βαζκφο 

αλάιπζεο ηεο ςεθηνπνίεζεο κπνξεί λα ειεγρζεί ζέηνληαο ηελ θιίκαθα ςεθηνπνίεζεο 

(quantization scale). Μεγαιχηεξεο θιίκαθεο ςεθηνπνίεζεο νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε 

ζπκπίεζε αιιά κε κηθξφηεξε πνηφηεηα. Οη εηθνλνξέο ζηαζεξνχ ξπζκνχ bit (Constant 

Bit Rate – CBR) κεηαβάινπλ ηελ θιίκαθα δπλακηθά πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν 

ξπζκφο ζηαζεξφο, ελψ νη κεηαβιεηνχ ξπζκνχ bit (Variable Bit Rate – VBR) 

εηθνλνξνέο δηαηεξνχλ ηελ θιίκαθα ζηαζεξή παξέρνληαο ζηαζεξή πνηφηεηα αιιά 

πςειέο δηαθπκάλζεηο ζηνπο ξπζκνχο κεηάδνζεο. Γεδνκέλνπ φηη ε VBR 

θσδηθνπνίεζε παξάγεη θαιχηεξεο πνηφηεηαο εηθνλνξνή, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο 

πνιπκεζηθψλ εηθνλνξνψλ έρνπλ επηθεληξσζεί ζε απηή [See05]. 

ηελ δηαπιαηζηαθή θσδηθνπνίεζε θσδηθνπνηνχληαη κφλν νη δηαθνξέο κεηαμχ 

δηαδνρηθψλ πιαηζίσλ, επηηξέπνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ πςειφηεξα πνζνζηά 

ζπκπίεζεο. 
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ρήκα 4-1: Σεκαρηζκφο ελφο πιαηζίνπ ζε 8x8 δείγκαηα (pixels). 

Σν πξφηππν MPEG εηζήγαγε ηξείο ηχπνπο πιαηζίσλ: ηα Δλδνθσδηθνπνηεκέλα 

Πιαίζηα (I-frames), ηα Γηαθσδηθνπνηεκέλα Πιαίζηα (P-frames) θαη ηα 

Ακθηθαηεπζπληηθήο Κσδηθνπνίεζεο Πιαίζηα (B-frames). Απηνί νη ηχπνη πιαηζίσλ 

νξγαλψλνληαη ζε Οκάδεο Δηθφλσλ (Group of Pictures – GoPs). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

αθνινπζία ησλ πιαηζίσλ απφ έλα Η-πιαίζην κέρξη θαη ην πιαίζην πξηλ απφ ην επφκελν 

I-πιαίζην νξίδεηαη σο έλα GoP. Ζ δηάηαμε (pattern) ησλ I, P θαη Β-πιαηζίσλ πνπ 

ζπγθξνηνχλ ην GoP νλνκάδεηαη Γηάηαμε GoP (GoP Pattern). ην ρήκα 4-2 

απεηθνλίδεηαη έλα ηππηθφ MPEG GoP κε ηξία Ρ-πιαίζηα θαη δχν παξεκβαιιφκελα B-

πιαίζηα αλάκεζα ηνπο. 

I B B P B B P B B P B B I

Πξφζσ Αλαθνξά 

Πίζσ Αλαθνξά 

 

ρήκα 4-2: Γνκή ελφο MPEG GoP (Πεγή [See04]). 

Ζ δηάηαμε ηνπ GoP πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πιαηζίσλ, Ν, πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ B-πιαηζίσλ, Μ, πνπ παξεκβάιινληαη κεηαμχ 

δηαδνρηθψλ P-πιαηζίσλ. Ο ζπκβνιηζκφο GNBM ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζκφ ηεο 
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δηάηαμεο GoP κηαο εηθνλνξνήο. Σππηθέο δηαηάμεηο GoP είλαη νη: G6B2, G9B2, G12B2 

θαη G15B2, αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε πνηφηεηα εηθνλνξνήο [Laz08]. 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη πιαηζίσλ θσδηθνπνηνχληαη σο εμήο: ηα Η-πιαίζηα 

ελδνθσδηθνπνηνχληαη κε ρξήζε ηνπ DCT κεηαζρεκαηηζκνχ, ελψ ηα P-πιαίζηα 

δηαθσδηθνπνηνχληαη κε αλαθνξά ζην πξνεγνχκελν Η ή P-πιαίζην (φπσο θαίλεηαη απφ 

ηα ζπκπαγή βέιε ηνπ ρήκαηνο 4-2). Σα B-πιαίζηα δηαθσδηθνπνηνχληαη κε αλαθνξά 

ζην πξνεγνχκελν θαη επφκελν Η ή Ρ-πιαίζην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο πξφζσ θαη πίζσ 

αλαθνξά (δηαθεθνκκέλα βέιε ηνπ ρήκαηνο 4-2). Σα πιαίζηα ηα νπνία είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη απνθσδηθνπνίεζε άιισλ πιαηζίσλ, 

νλνκάδνληαη θαη Πιαίζηα-Άγθπξεο (Anchor Frames). Έηζη, κε αλαθνξά ζην ρήκα 4-

2, ην πξψην I-πιαίζην απνηειεί ην πιαίζην-άγθπξα γηα ην πξψην P-πιαίζην θαη ηα δχν 

πξψηα B-πιαίζηα. Σν πξψην P-πιαίζην είλαη έλα πιαίζην-άγθπξα γηα ηα δχν πξψηα 

θαη ηα δχν επφκελα B-πιαίζηα θ.ν.θ. 

4.3.3 Αξρέο θιηκαθσηήο εηθνλνξνήο 

Καηά ηελ θσδηθνπνίεζε αλά επίπεδα (θιηκαθσηή), ε εηθνλνξνή θσδηθνπνηείηαη 

ηεξαξρηθά ζε έλα βαζηθφ θαη έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδa βειηίσζεο (ρήκα 4-3). Ζ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ παξέρεη κηαο βαζηθήο πνηφηεηαο εηθνλνξνή, 

ελψ απνθσδηθνπνηψληαο θαη ην/ηα επίπεδα βειηίσζεο πξνθχπηεη ε ίδηα εηθνλνξνή κε 

βειηησκέλε πνηφηεηα. 

I

B B

P

B B

P

Δπίπεδν Βειηίσζεο

Βαζηθφ Δπίπεδν

 

ρήκα 4-3: Κιηκαθσηή εηθνλνξνή MPEG (Πεγή [See04]). 

Σα πιαίζηα πνπ αλήθνπλ ζην επίπεδν βειηίσζεο παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ 

πιαηζίσλ ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ. Σν θάζε πιαίζην ηνπ επηπέδνπ βειηίσζεο 

δηαθσδηθνπνηείηαη κε αλαθνξά ζην ακέζσο πξνεγνχκελν θαη ζην ακέζσο επφκελν 

πιαίζην ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ. πλεζέζηεξα, ηα Η θαη Ρ-πιαίζηα ζρεκαηίδνπλ ην 

βαζηθφ επίπεδν, ελψ ηα Β-πιαίζηα ην επίπεδν βειηίσζεο. Σν βαζηθφ επίπεδν παξέρεη 

βαζηθήο πνηφηεηαο εηθνλνξνή κε ρακεινχο πιαηζηαθνχο ξπζκνχο (frame rate), ελψ 



Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αλαζηάζηνπ Υ. Πνιίηε 

 

~ 88 ~ 

 

πξνζζέηνληαο ην επίπεδν βειηίσζεο απμάλεηαη ν πιαηζηαθφο ξπζκφο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην βαζηθφ επίπεδν κπνξεί λα απνθσδηθνπνηεζεί αλεμάξηεηα απφ ην 

επίπεδν βειηίσζεο θαζψο ηα πιαίζηα πνπ αλήθνπλ ζε απηφ απνθσδηθνπνηνχληαη κε 

αλαθνξά ζε πιαίζηα πνπ αλήθνπλ επίζεο ζην βαζηθφ επίπεδν. Αληηζέησο, ην επίπεδν 

βειηίσζεο απαηηεί ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ πιαηζίσλ ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ. 

Γηα ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο θσδηθνπνίεζεο εηθνλνξνήο θαη ησλ ηερληθψλ 

θιηκαθσηήο θσδηθνπνίεζεο, ν ελδηαθεξφκελνο αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηηο 

αλαθνξέο [Gha03], [See04], [See05], [Laz08], [ISO99] θαη [Sik97]. 

4.3.4 Πιαηζηαθά κεγέζε ςεθηαθώλ εηθνλνξνώλ 

Σππηθά, ζε κηα εηθνλνξνή ζπγθεθξηκέλεο πιαηζηαθήο κνξθήο ηα Η-πιαίζηα έρνπλ 

κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ηα P, θαη ηα P-πιαίζηα κεγαιχηεξν απφ ηα B. Δπηπξφζζεηα, 

ηα πιαίζηα έρνπλ δηαθνξεηηθά κεγέζε αλάινγα κε ηελ πιαηζηαθή κνξθή ηεο 

εηθνλνξνήο (π.ρ. ηα πιαίζηα ζηελ CIF πιαηζηαθή κνξθή έρνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο 

απφ ηα αληίζηνηρα πιαίζηα ζηελ QCIF πιαηζηαθή κνξθή ηεο ίδηαο εηθνλνξνήο) 

[Pol08], [See05]. Οη δηαπηζηψζεηο απηέο θαλεξψλνληαη ζην ρήκα 4-4, φπνπ 

αλαπαξηζηψληαη ηα πιαηζηαθά κεγέζε κηαο εηθνλνξνήο κε ηελ νλνκαζία News, ζηηο 

CIF θαη QCIF πιαηζηαθέο ηεο κνξθέο [VTL11].  

 

    (α)              (β) 

ρήκα 4-4: Πιαηζηαθά κεγέζε εηθνλνξνήο News: (α) CIF θαη (β) QCIF. 

Με Si, Sp θαη Sb ζπκβνιίδνληαη ηα κεγέζε ησλ I, P θαη B-πιαηζίσλ αληίζηνηρα. 

Απφ ηα γξαθήκαηα γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ηα πιαίζηα πνπ απαξηίδνπλ κηα 

εηθνλνξνή παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο ζηα κεγέζε ηνπο κε ηα I-πιαίζηα λα έρνπλ ηα 

κεγαιχηεξα πιαηζηαθά κεγέζε ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ. Απηφ νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο, φηη ηα I-πιαίζηα ελδνθσδηθνπνηνχληαη δηαζέηνληαο κεγαιχηεξν 

πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν θαη επνκέλσο παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά 

ζπκπίεζεο. Δπηπιένλ, ε πιαηζηαθή κνξθή QCIF πεξηιακβάλεη πιαίζηα κηθξφηεξνπ 
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κεγέζνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ CIF θαζψο ε QCIF δηαζέηεη κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο 

εηθφλσλ. 

Δπνκέλσο, νη ςεθηαθέο εηθνλνξνέο απνηεινχληαη απφ δηαδνρηθά πιαίζηα 

δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ σο 

καζεκαηηθέο αθνινπζίεο κε πεπεξαζκέλν κήθνο [See05]. Απφ ηελ αλάιπζε απηή 

δχλαηαη λα πξνθχςνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ νλνκάδνληαη ηαηηζηηθά Πιαηζηαθψλ 

Μεγεζψλ (Frame Size Statistics) θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο 

κεραληζκψλ γηα ηελ κεηάδνζε ςεθηαθψλ εηθνλνξνψλ ζηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα 

[Pol08], [See04], [See05], [Van08b]. 

Γηα ηελ πιαηζηαθή αθνινπζία κίαο ζπγθεθξηκέλεο εηθνλνξνήο, αλαπαξηζηάηαη κε 

Υn ην κέγεζνο ηνπ n
ηνζηνύ

 πιαηζίνπ κε n{1, 2,…, N} θαη φπνπ Ν είλαη ν αξηζκφο ησλ 

πιαηζίσλ ζηελ αθνινπζία. Δλ ζπλερεία, γηα ηελ πιαηζηαθή αθνινπζία κπνξνχλ λα 

νξηζηνχλ ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά πιαηζηαθψλ κεγεζψλ: 

 Σν Μέζν Πιαηζηαθό Μέγεζνο (Mean Frame Size): 






N

n

nX
N

X

1

1
     (4-3) 

 Σν Μέγηζην Πιαηζηαθό Μέγεζνο (Maximum Frame Size): 

n
Nn

max XmaxX



1

    (4-4)  

 Σν Διάρηζην Πιαηζηαθό Μέγεζνο (Minimum Frame Size): 

n
Nn

min XminX



1

 
(4-5) 

 Ο Λόγνο Μεγίζηνπ-Μέζνπ Πιαηζηαθνύ Μεγέζνπο (Peak-to-Mean Frame Size): 

X

X
PMR max

X 

 

(4-6) 

 Ζ Σππηθή Απόθιηζε Πιαηζηαθώλ Μεγεζώλ (Standard Deviation): 

 




N

n

n XX
N

ζ

1

21
 (4-7) 

 H Μεηαβιεηόηεηα Πιαηζηαθώλ Μεγεζώλ (Variance): 
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(4-8) 

 Ο πληειεζηήο Μεηαβνιήο Πιαηζηαθώλ Μεγεζώλ (Coefficient of Variation): 

X

ζ
CoVX 

 
     (4-9) 
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Απφ ηα παξαπάλσ ζηαηηζηηθά, ν CoVX απνηειεί κέηξν ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ 

πιαηζηαθψλ κεγεζψλ, θαη θαη’ επέθηαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηνπ ξπζκνχ bit (Bit 

Rate) ηεο κεηαδηδφκελεο εηθνλνξνήο [Van08a]. 

Με βάζε ηα ζηαηηζηηθά ησλ πιαηζηαθψλ κεγεζψλ, κπνξνχλ λα νξηζηνχλ 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ξπζκνχ bit πνπ παξνπζηάδνπλ νη εηθνλνξνέο (Bit Rate 

Statistics): 

 Ο Μέζνο Ρπζκόο Bit (Mean Bit Rate): 

T

X
MBR 

 
     (4-10) 

 Ο Μέγηζηνο Ρπζκόο Bit (Peak Bit Rate): 

MBRPMRPBR X 

 

(4-11) 

ηνλ Πίλαθα 4-9 ζπλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελλέα αθνινπζηψλ 

εηθνλνξνψλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζηαθψλ κνξθψλ (CIF, QCIF θαη QVGA). Οη επηά απφ 

ηηο αθνινπζίεο απηέο (Highway(CIF), Highway(QCIF), News(CIF), News(QCIF), 

Miss-America(QCIF), Paris(CIF) θαη Bridge-Close(CIF)) αλαθηήζεθαλ απφ ηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν Video Traces Research Group [VTL11] θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξχηαηα ζε κειέηεο δηθηπαθψλ πνιπκέζσλ [See05], [Van08b]. Οη ππφινηπεο δχν 

αθνινπζίεο (Lesson1(QVGA) θαη Lesson2(QVGA)) απνηεινχλ πεηξακαηηθέο 

εηθνλνξνέο πνπ κεηαδφζεθαλ απφ ηελ πιαηθφξκα Αζύγρξνλεο θαη ύγρξνλεο 

Δθπαίδεπζεο από Απόζηαζε (ΑΔΑ) ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο [ΔΣΠΓ]. 

Οη παξαπάλσ εηθνλνξνέο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο κε βάζε 

ην πεξηερφκελν ηνπο θαη ηνλ βαζκφ ελαιιαγψλ θαη θηλήζεσλ πνπ δηαζέηνπλ: 

 ηαηηθέο 

 News (QCIF θαη CIF): Γειηίν εηδήζεσλ ζε ζηνχληην ρσξίο ελαιιαγέο 

θαη θίλεζε.  

 Paris (CIF): Μηα ζπδήηεζε ζε δσκάηην κε δχν άηνκα ρσξίο ελαιιαγέο 

θαη θίλεζε. 

 Bridge-Close (CIF): ηαηηθή φςε κίαο γέθπξαο ρσξίο ελαιιαγέο θαη 

θίλεζε. 

 Miss America (QCIF): Μηα ζπλέληεπμε ζε έλα δσκάηην ρσξίο 

ελαιιαγέο θαη θίλεζε. 

 Γπλακηθέο 
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 Highway (QCIF θαη CIF): Όςε ελφο απηνθηλεηνδξφκνπ κέζα απφ έλα 

θηλνχκελν φρεκα κε αξθεηέο ελαιιαγέο ζην ηνπίν. 

 Lesson1 (QVGA): Μηα ζπδήηεζε ζε δσκάηην κε δχν άηνκα κε αξθεηή 

θηλεηηθφηεηα. 

 Lesson2 (QVGA): Μηα ζπδήηεζε ζε δσκάηην κε δχν άηνκα κε αξθεηή 

θηλεηηθφηεηα. 

ηνλ Πίλαθα 4-10 παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ πιαηζηαθψλ 

κεγεζψλ γηα ηηο αθνινπζίεο ηνπ Πίλαθα 4-9. 

Πίλαθαο 4-9: Υαξαθηεξηζηηθά εηθνλνξνψλ. 

Αθνινπζία 
πλνιηθόο Αξηζκόο 

Πιαηζίσλ 

Γηάηαμε 

GoP 
Αλάιπζε 

Γηάξθεηα 

(sec) 

Ρπζκόο Απεηθόληζεο 

Πιαηζίσλ 

Highway 

(QCIF) 
2000 G9-B2 

QCIF 

(176×144) 
67 30 

News (QCIF) 300 G9-B2 
QCIF 

(176×144) 
10 30 

Miss-America 

(QCIF) 
150 G9-B2 

QCIF 

(176×144) 
5 30 

Paris (CIF) 1065 G9-B2 
CIF 

(352×288) 
36 30 

Highway (CIF) 2000 G9-B2 
CIF 

(352×288) 
67 30 

Bridge-Close 

(CIF) 
2000 G9-B2 

CIF 

(352×288) 
67 30 

News (CIF) 300 G9-B2 
CIF 

(352×288) 
10 30 

Lesson1 

(QVGA) 
1740 G9-B2 

QVGA 

(320×240) 
60 30 

Lesson2 

(QVGA) 
1994 G9-B2 

QVGA 

(320×240) 
64 30 
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Πίλαθαο 4-10: ηαηηζηηθά ζηνηρεία πιαηζηαθψλ κεγεζψλ. 

Αθνινπζία X (bits) maxX (bits) minX (bits) CoVX PMRX 

Highway (QCIF) 3799,452 24016 1008 0,96 6,320912 

News (QCIF) 4727,6 26664 224 1,61 5,640071 

Miss-America (QCIF) 2446,187 11320 264 1,27 4,627611 

Paris (CIF) 23786,55 139296 224 1,65 5,856083 

Highway (CIF) 13740,2 63288 5512 0,71 4,606046 

Bridge-Close (CIF) 17036,3 82568 5248 1,26 4,846592 

News (CIF) 13943,2 72128 880 1,43 5,172988 

Lesson1 (QVGA) 6916,478 37472 88 1,44 5,417786 

Lesson2 (QVGA) 6551,133 39720 416 1,19 6,063073 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εηθνλνξνψλ παξνπζηάδεη πςειή κεηαβιεηφηεηα ζηα πιαηζηαθά κεγέζε κε ηηκέο CoV 

κεγαιχηεξεο απφ 1,2. Οη ηηκέο PMR ππνδειψλνπλ θαηά πφζεο ηάμεηο κεγέζνπο είλαη 

κεγαιχηεξν ην πιαίζην κε ην κέγηζην κέγεζνο απφ ηελ κέζε ηηκή ησλ πιαηζηαθψλ 

κεγεζψλ. Ζ εμαηξεηηθά πςειή κεηαβιεηφηεηα ζηα πιαηζηαθά κεγέζε πνπ 

παξνπζηάδεηαη, νθείιεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πιαηζίσλ. Έηζη, ε πιαηζηαθή 

αθνινπζία κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε ηξείο επηκέξνπο πιαηζηαθέο αθνινπζίεο αλάινγα 

κε ηνλ ηχπν πιαηζίνπ (I, P θαη B). ηνλ Πίλαθα 4-11 παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά 

πιαηζηαθψλ κεγεζψλ γηα ηηο επηκέξνπο πιαηζηαθέο αθνινπζίεο. 

Απφ ηνλ Πίλαθα 4-11 επηβεβαηψλεηαη ε γεληθή παξαηήξεζε φηη ηα Η-πιαίζηα 

δηαζέηνπλ, ζηε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα κεγαιχηεξα πιαηζηαθά κεγέζε θαη 

δηαηεξνχλ ρακειφ βαζκφ κεηαβιεηφηεηαο. Αθνινπζνχλ ηα P θαη B-πιαίζηα κε 

κηθξφηεξα κεγέζε αιιά κε πςειφηεξεο δηαθπκάλζεηο. Δμεηάδνληαο, ην ζχλνιν ησλ 

πιαηζίσλ, πξνθχπηνπλ ηα κεηαβαιιφκελα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ςεθηαθψλ 

εηθνλνξνψλ, ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ξπζκνχ bit πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4-12. 
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Πίλαθαο 4-11: ηαηηζηηθά πιαηζηαθψλ κεγεζψλ αλάινγα κε ηνλ πιαηζηαθφ ηχπν. 

Αθνινπζία Frame 

Type 

X (bytes) maxX (bytes) minX (bytes) CoVX PMRX 

Highway 

(QCIF) 

I 1714,372197 3002 1478 0,103914222 1,751078328 

P 396,2831461 1642 193 0,431408168 4,143501979 

B 293,7027027 1040 126 0,355799564 3,540995675 

News (QCIF) 

Η 3227,705882 3333 3058 0,021449138 1,032621968 

P 450,1044776 1204 265 0,363369396 2,674934509 

B 187,8693467 427 28 0,482828795 2,272856149 

Miss-America 

(QCIF) 

I 1373,647059 1415 1345 0,016934434 1,030104488 

P 190,7352941 289 95 0,259965109 1,515188897 

B 161,9090909 316 33 0,487570673 1,951712521 

Paris (CIF) 

I 16717,83193 17412 15954 0,01774949 1,041522613 

P 2048,708861 4032 269 0,26517677 1,968068805 

B 975,48378 2138 28 0,384355177 2,191733009 

Highway (CIF) 

I 5015,103139 7911 4330 0,105329709 1,577435156 

P 1446,337079 4907 795 0,324909687 3,39270843 

B 1256,052553 3486 689 0,253537935 2,775361583 

Bridge-Close 

(CIF) 

I 9645,201794 10321 8994 0,025096995 1,070065741 

P 1915,811236 2338 1026 0,083184466 1,220370753 

B 942,6869369 1454 656 0,12543514 1,542399648 

News (CIF) 

I 8654,794118 9016 8297 0,023042938 1,041734775 

P 1355,104478 3345 840 0,305139113 2,468444356 

B 692,5376884 1647 110 0,419864125 2,378209919 

Lesson1 

(QVGA) 

I 4209,309278 4684 2711 0,086389633 1,112771643 

P 744,5788114 3216 47 0,820429313 4,319220411 

B 344,7592752 2427 11 0,621948856 7,039694576 

Lesson2 

(QVGA) 

I 3399,391892 4713 2695 0,075128042 1,38642444 

P 576,4121622 4965 132 0,965796428 8,613628105 

B 468,5828313 1915 52 0,578328724 4,086790791 
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Πίλαθαο 4-12: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ξπζκνχ bit. 

Αθνινπζία MBR (Mbps) PBR (Mbps) 

Highway (QCIF) 0,1139836 0,72048 

News (QCIF) 0,141828 0,79992 

Miss-America (QCIF) 0,0733856 0,3396 

Paris (CIF) 0,7135964 4,17888 

Highway (CIF) 0,412206 1,89864 

Bridge-Close (CIF) 0,511089 2,47704 

News (CIF) 0,418296 2,16384 

Lesson1 (QVGA) 0,2074943 1,12416 

Lesson2 (QVGA) 0,196534 1,1916 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4-12 απνθαιχπηνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ κεηάδνζε ησλ ςεθηαθψλ εηθνλνξνψλ ζηα δηθηπαθά 

ζπζηήκαηα. Δάλ νη δηθηπαθνί πφξνη αλαηεζνχλ ζηηο εηθνλνξνέο κε βάζε ην PMR, ηφηε 

ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ην δίθηπν ζα παξακέλεη αλαμηνπνίεην. Απφ ηελ 

άιιε, εάλ ε αλάζεζε γίλεη κε βάζε ην MBR, ηφηε ην εχξνο δψλεο δελ ζα επαξθεί γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο εηθνλνξνήο θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ ε θίλεζε ζα μεπεξλά ην MBR, 

κε απνηέιεζκα ηελ πηζαλή ππεξρείιηζε ησλ εληακηεπηψλ θαη ηελ απψιεηα πιαηζίσλ. 

4.3.5 Πιαηζηαθή ζεκαζηνινγία ςεθηαθώλ εηθνλνξνώλ 

ε αληίζεζε κε ηηο ξνέο VoIP, νη πιαηζηαθέο ξνέο εηθνλνξνήο απαξηίδνληαη απφ 

παθέηα δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ θαη δηαθνξεηηθήο ζεκαζηνινγίαο [Kla03]. Πηζαλέο 

απψιεηεο πιαηζίσλ, αθφκα θαη κηθξήο έθηαζεο, ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή 

επίπησζε ζηα επίπεδα πνηφηεηαο ηεο κεηαδηδφκελεο εηθνλνξνήο [Kap03].  

Ζ πιαηζηαθή ζεκαζηνινγία πξνθχπηεη απφ ηελ ηερληθή ηεο δηαπιαηζηαθήο 

θσδηθνπνίεζεο, θαηά ηελ νπνία νξηζκέλα απφ ηα πιαίζηα ηεο εηθνλνξνήο 

θσδηθνπνηνχληαη θαη απνθσδηθνπνηνχληαη κε αλαθνξά ζε πξνεγνχκελα ή/θαη 

επφκελα πιαίζηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο έγηλε ζαθέο ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο, ηα I-πιαίζηα κηαο εηθνλνξνήο είλαη ν κνλαδηθφο ηχπνο πιαηζίνπ ν 

νπνίνο δελ θσδηθνπνηείηαη/απνθσδηθνπνηείηαη κε αλαθνξά ζε άιια πιαίζηα. 

Αληηζέησο, απνηειεί ηνλ απαξαίηεην ηχπν πιαηζίνπ γηα ηελ θσδηθνπνίεζε θαη 
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απνθσδηθνπνίεζε φισλ ησλ ππνινίπσλ πιαηζίσλ ζην GoP. πλεπψο, ηα Η-πιαίζηα 

ζεσξνχληαη ηα πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά πιαίζηα κηαο ςεθηαθήο εηθνλνξνήο [Pol10], 

[See04], [Kla03], [Kap03]. Ζ πςειή ζεκαληηθφηεηα ησλ πιαηζίσλ απηψλ 

αλαπαξηζηάηαη γξαθηθά ζην ρήκα 4-5 γηα κία εηθνλνξνή κε δηάηαμε GoP G9-B2. 

 

 

 

Γίλεηαη θαλεξφ απφ ην παξαπάλσ ζρήκα, φηη ε απψιεηα ελφο I-πιαηζίνπ νδεγεί 

ζηελ νινθιεξσηηθή αδπλακία απνθσδηθνπνίεζεο ηνπ GoP. Δπηπξφζζεηα, ε πηζαλή 

θαζπζηεξεκέλε άθημε ηνπ I-πιαηζίνπ νδεγεί ζε θαζπζηεξεκέλε απνθσδηθνπνίεζε 

φισλ ησλ ππφινηπσλ πιαηζίσλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηφ. Δλ γέλεη, νπνηαδήπνηε 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε αθνξά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ I-πιαηζίσλ παξάγεη κηα 

αιπζηδσηή επίδξαζε ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ε απνθσδηθνπνίεζε γίλεηαη κε 

αλαθνξά ζε απηά ή ζε άιια πιαίζηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηα I-πιαίζηα. 

Σα P-πιαίζηα απνηεινχλ έλαλ επίζεο ζεκαληηθφ ηχπν πιαηζίνπ, θαζψο είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε άιισλ P θαη B-πιαηζίσλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα 

ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηε ζρεηηθή ηνπνζέηεζε ηνπο ζην GoP. Έηζη, ε 

πηζαλή απψιεηα ή θαζπζηέξεζε ηνπ πξψηνπ P-πιαηζίνπ ζα επηδξάζεη αξλεηηθά ζην 

88 % ηνπ GoP (ρήκα 4-6(α)), ελψ ε ίδηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε ζηελ άθημε ηνπ 

δεχηεξνπ P-πιαηζίνπ ζα νδεγήζεη ζε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην 55 % ηνπ GoP 

(ρήκα 4-6(β)). 

 

Forward reference 

 I  B  B  P  B  B  P  B  B  I 

Backward reference 

Next GoP 

Loss 

ρήκα 4-5: Απψιεηα ελφο I-πιαηζίνπ. 
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(α) 

 

(β) 

ρήκα 4-6: Πεξηπηψζεηο απψιεηαο P-πιαηζίσλ: (α) πξψην P-πιαίζην θαη (β) δεχηεξν P-πιαίζην. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο θιηκαθσηήο εηθνλνξνήο ηα P-

πιαίζηα δηαζέηνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο κε ηα I-πιαίζηα, θαζψο θαη νη δχν 

ηχπνη πιαηζίσλ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ (base 

layer), ην νπνίν παξέρεη κηαο βαζηθήο πνηφηεηαο εηθνλνξνή, αιιά θαη γηα ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ βειηίσζεο (enhancement layer) [Pol10]. 

Σα B-πιαίζηα απνηεινχλ ηνλ ηχπν πιαηζίνπ κε ηνλ ρακειφηεξν βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο, θαη πηζαλά πξνβιήκαηα θαηά ηελ ιήςε ηνπο (απψιεηα ή 

θαζπζηέξεζε) δελ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ απνθσδηθνπνίεζε άιισλ πιαηζίσλ 

[See05], [Kla03]. 

Απφ ηελ ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ησλ πιαηζίσλ εηθνλνξνήο αιιά θαη απφ ηελ 

κειέηε ησλ πιαηζηαθψλ κεγεζψλ ηνπο, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ηα εμήο ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κεηάδνζε ςεθηαθψλ εηθνλνξνψλ ζε δηθηπαθά 

ζπζηήκαηα: 

 Οη ςεθηαθέο εηθνλνξνέο παξνπζηάδνπλ, ηππηθά, πςειφ βαζκφ 

κεηαβιεηφηεηαο ζηα πιαηζηαθά κεγέζε. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ε κεηάδνζε 

Forward reference 

 I  B  B  P  B  B  P  B  B  I 

Backward reference 

Next GoP 

Loss 

Forward reference 

 I  B  B  P  B  B  P  B  B  I 

Backward reference 

Next GoP 

Loss 
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ηνπο ζε δηθηπαθά ζπζηήκαηα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαβιεηνχο ξπζκνχο bit 

(VBR) [See05]. 

 Σα I-πιαίζηα απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν ηχπν πιαηζίνπ βάζε ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ P θαη B-πιαηζίσλ, ηφζν ζε κε 

θιηκαθνχκελεο φζν θαη ζε θιηκαθνχκελεο εηθνλνξνέο. Υσξίο, ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ Η-πιαηζίσλ ζην πνιπκεζηθφ ζχζηεκα ηνπ δέθηε, ε 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ P θαη B-πιαηζίσλ ζα είλαη αδχλαηε [Pol10], [Kla03], 

[Kap03]. 

 Σα Η-πιαίζηα απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα θαζπζηέξεζεο θαηά 

ηελ κεηάδνζε ηεο αθνινπζίαο πιαηζίσλ, θαζψο δηαζέηνπλ ην κεγαιχηεξν 

κέγεζνο αλάκεζα ζηνπο ηξείο ηχπνπο πιαηζίσλ [Pol08].  

 Σα P-πιαίζηα απνηεινχλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ηχπν πιαηζίνπ κε ηα I-πιαίζηα. ε 

κε θιηκαθνχκελεο εηθνλνξνέο ε αδπλακία ή ε θαζπζηεξεκέλε 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπο ζα επηβαξχλεη ή ζα θαηαζηήζεη αδχλαηε ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ B-πιαηζίσλ ή ησλ επφκελσλ P-πιαηζίσλ. ε 

θιηκαθνχκελεο εηθνλνξνέο, ε πηζαλή πξνβιεκαηηθή ή θαζπζηεξεκέλε 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ P-πιαηζίσλ ζα έρεη επίπησζε ηφζν ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ησλ πιαηζίσλ ηνπ βαζηθνχ επηπέδνπ φζν θαη ζηελ 

απνθσδηθνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ βειηίσζεο [Pol10].  

4.3.6 Αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ησλ εθαξκνγώλ streaming video 

Σν θξηηήξην αμηνιφγεζεο κε ηελ κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη απνδνρή απφ ηελ 

δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ηηο εθαξκνγέο κεηάδνζεο ξνήο εηθνλνξνήο 

(streaming video)  είλαη ν Λφγνο Μεγίζηνπ ήκαηνο πξνο Θφξπβν (Peak Signal to 

Noise Ratio – PSNR). Δθθξάδεηαη ζε decibels (dB) θαη ζεσξείηαη σο ε πεξηζζφηεξν 

αληηθεηκεληθή κέζνδνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο κηαο κεηαδηδφκελεο 

εηθνλνξνήο ζε έλα δηθηπαθφ ζχζηεκα [Lia06], [Lo05], [Vas06], [Chi05], [Nao05]. 

Ζ πιεξνθνξία πνπ πεξηέρεηαη ζηηο εηθφλεο (πιαίζηα) δχλαηαη λα ραζεί ή λα 

αιινησζεί εμαηηίαο ηεο ηερληθήο ζπκπίεζεο ή παξαγφλησλ πνπ νθείινληαη ζηε 

κεηάδνζε ησλ πιαηζίσλ ζε έλα δηθηπαθφ ζχζηεκα. Σν γεγνλφο απηφ απνθαιείηαη 

Παξακφξθσζε (Distortion) ηεο αξρηθήο εηθφλαο. Με ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο PSNR 

κπνξεί λα εθηηκεζεί ν βαζκφο παξακφξθσζεο πνπ έρεη ππνζηεί ε εηθφλα απηή. 

πκβνιίδνληαο ην πιαίζην πξνο κεηάδνζε σο f θαη ην πιαίζην πνπ έρεη ππνζηεί 
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παξακφξθσζε θαηά ηελ ιήςε ηνπ αξρηθνχ σο f’, θαη ζεσξψληαο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

πιαηζίνπ m×n pixels, ην PSNR ππνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ εμηζψζεσλ: 
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Όπνπ, MAX είλαη ε κέγηζηε ηηκή πνπ κπνξεί λα ιάβεη έλα pixel. Γηα έλα pixel 8 

bit ην MAX ηζνχηαη κε 255. Σν MSE απνθαιείηαη ην Μέζν Σεηξαγσληθφ Λάζνο 

(Mean Square Error) θαη ππνινγίδεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θάζε pixel ηεο αξρηθήο 

θαη παξακνξθσκέλεο εηθφλαο. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ MSE ηφζν 

κεγαιχηεξν ην PSNR ηεο ιακβαλφκελεο εηθφλαο θαη άξα ε πηζηφηεηα ηεο ζε ζρέζε 

κε ηελ αξρηθή. πλεπψο, κεγαιχηεξεο ηηκέο PSNR ππνδειψλνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα 

εηθφλαο. Σππηθέο ηηκέο PSNR έπεηηα απφ ηελ θσδηθνπνίεζε/ζπκπίεζε θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 30 θαη 50 dB [Goe08]. ηελ αλαθνξά [Ohm04], παξέρεηαη έλαο ηξφπνο 

αληηζηνίρηζεο ησλ ηηκψλ PSNR κε ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο MOS ην νπνίν 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. Ζ 

αληηζηνίρηζε απηή απεηθνλίδεηαη ζηνλ Πίλαθα 4-13. 

Πίλαθαο 4-13: Αληηζηνίρηζε ηηκψλ PSNR(dB) ζε MOS (Πεγή [Ohm04]). 

PSNR MOS 

>37 5 (Δμαηξεηηθή) 

31 – 37 4 (Καιή) 

25 – 31 3 (Μέηξηα) 

20 – 25 2 (Φησρή) 

<20 1 (Καθή) 

 

ε θάζε παξακνξθσκέλε εηθφλα αλαηίζεηαη κία ηηκή MOS κε βάζε ηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα. Όιεο απηέο νη ηηκέο (γηα θάζε πιαίζην ηεο εηθνλνξνήο) 

πξνζηίζεληαη θαη πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ν νπνίνο απνηειεί έλα κνλαδηθφ 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο εηθνλνξνήο [ITU00a]. 
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4.3.7 Απαηηήζεηο streaming video 

Οη εθαξκνγέο ξνήο εηθνλνξνήο (streaming video) αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε 

θαηεγνξία ησλ Γηαδξαζηηθψλ Δθαξκνγψλ Δηθνλνξνήο (Interactive Video Streaming) 

θαη ησλ Δθαξκνγψλ Δηθνλνξνήο Καηά Απαίηεζε (Video on Demand). Σν γεγνλφο 

απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηνλ ρξήζηε θαηά ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπο (play, forward, rewind, stop, pause) θαη απφ ηελ δπλαηφηεηα 

αλαπαξαγσγήο αλά πάζα ζηηγκή αλάινγα κε ηηο δηαζέζεηο ηνπ ρξήζηε. Ο ρξφλνο 

απφθξηζεο ζηελ εηθνλνξνή θαηά απαίηεζε αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ αίηεζε αλαπαξαγσγήο πνπ απνζηέιιεηαη απφ ην ζχζηεκα 

ηνπ ρξήζηε έσο φηνπ εθθηλήζεη ε αλαπαξαγσγή ζην πνιπκεζηθφ ζχζηεκα. Απφ ηελ 

άιιε, ν ρξφλνο απφθξηζεο ζηηο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο εηθνλνξνήο αλαθέξεηαη ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ αίηεζε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ρξήζε κηαο 

δηαδξαζηηθήο ιεηηνπξγίαο κέρξη ηελ νπζηαζηηθή εθθίλεζε ηεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ QoS απαηηήζεσλ γη’ απηέο ηηο εθαξκνγέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4-14. 

Πίλαθαο 4-14: QoS απαηηήζεηο ησλ εθαξκνγψλ Streaming Video (Πεγή [Che04]). 

Codec 

QoS Απαίηεζε 

Ρπζκφο 

Γεδνκέλσλ 

(bps) 

Απαηηνχκελν 

Δχξνο Εψλεο 

(bps) 

Υξφλνο 

Απφθξηζεο 

Έλαξμεο 

 

Υξφλνο 

Απφθξηζεο 

Γηαδξαζηηθήο 

Λεηηνπξγίαο 

(sec) 

Καζπζηέξεζε 

(ms) 

Απφθιηζε 

Καζπζηέξεζεο 

(ms) 

Ρπζκφο 

Απσιεηψλ 

MPEG-1 VBR 
1.2 – 1.5 

M/ξνή 

Μεξηθά 

Λεπηά 
2-5 sec <150 <150 <0.001% MPEG-2 VBR 4 – 60 M/ξνή 

MPEG-4 VBR 
28.8 – 500 

Κ/ξνή 
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Κεθάιαην 5  

Παποσή Ποιόηηηαρ Υπηπεζιών ζε Πολςμεζικά 

Αζύπμαηα Γίκηςα ΙΔΔΔ 802.11 

Σν θεθάιαην απηφ εμεηάδεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ αζχξκαησλ ηνπηθψλ δηθηπαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηερλνινγίαο IEEE 802.11 λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πνιπκεζηθά δίθηπα. 

Γηελεξγψληαο, αξρηθά, κία ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ηερληθψλ DCF θαη EDCA κε ηε 

ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ, πξνθχπηεη ε ππεξνρή ηνπ IEEE 802.11e (EDCA) έλαληη ηεο 

θιαζζηθήο κεζφδνπ πξφζβαζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην IEEE 802.11 (DCF) γηα ηελ 

ππνζηήξημε πνιπκεζηθψλ ξνψλ. Χζηφζν, γίλεηαη ζαθέο φηη ε πξνθαζνξηζκέλε 

ιεηηνπξγία ηεο EDCA αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί απνδνηηθά ζε ζπλζήθεο 

ζπκθφξεζεο. Οη ζπλζήθεο απηέο απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν ζηα δίθηπα ππνδνκήο 

θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ πεδίν ζπκβνιήο. Αλαγλσξίδεηαη φηη, ε 

βαζηθφηεξε κέζνδνο εμνκάιπλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απνηειεί ε δπλακηθή 

κεηαβνιή ηνπ TXOP limit θαη πεξηγξάθνληαη ηερληθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ ππνζηήξημε πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο. Χζηφζν, κηα ηέηνηα επηπεδηαθή πξνζέγγηζε δελ 

είλαη απφιπηα επαξθήο ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο πιαηζηαθήο ζεκαζηνινγίαο πνπ 

ππάξρεη ζηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Αλαιχεηαη, ινηνπφλ, ε ηάζε ηεο εξεπλεηηθήο 

θνηλφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε δηεπηπεδηαθψλ κεραληζκψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

πιεξνθνξίεο ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ ζηα 

ρακειφηεξα ζηξψκαηα ηεο OSI αξρηηεθηνληθήο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε κηα 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ πην πξφζθαησλ ηερληθψλ δηεπηπεδηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

ζηα αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα ηερλνινγίαο IEEE 802.11e. 

5.1 πγθξηηηθή κειέηε ησλ κεραληζκώλ DCF θαη EDCA 

Έγηλε μεθάζαξν, ήδε απφ ην Κεθάιαην 3, φηη ηα πξφηππα ΗΔΔΔ 802.11 θαη ΗΔΔΔ 

802.11e νξίδνπλ ην θάζε έλα απφ δχν κεζφδνπο πξφζβαζεο: ε κία βαζίδεηαη ζηνλ 

αληαγσληζκφ (contention based) θαη ε άιιε παξέρεη πξφζβαζε άλεπ αληαγσληζκνχ 

(contention free). Οη κέζνδνη άλεπ αληαγσληζκνχ (PCF θαη HCCA αληίζηνηρα), 

εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπο, 

πεξηνξίζηεθαλ ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα πξντφληα 
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αζχξκαηεο δηθηχσζεο [Mor10], [Duf08], [Eng06], [Zap08], [Usm09], [Leo08], 

[Guo08], [Wu09]. Δίλαη επνκέλσο αλακελφκελν ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο έρεη επηθεληξσζεί ζηηο DCF θαη EDCA κεζφδνπο 

πξφζβαζεο. 

Γηα ηηο κεζφδνπο απηέο, έρνπλ παξνπζηαζηεί θαηά θαηξνχο εμαληιεηηθέο κειέηεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηνπο ζε αζχξκαηα δίθηπα πνιπκέζσλ, θαζψο θαη 

ησλ πνιηηηθψλ επηβεβαηψζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην πξφηππν IEEE 802.11e. 

Άιιεο επηθεληξψλνληαη ζηελ δεκηνπξγία αλαιπηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ κειέηε ηεο 

απφδνζεο [Bia00], [Pol08], [Bar08], [Vit04], [Fer04], [Vas05], [Cha05], [Hie05], 

[Li05], [Zhi06], ελψ άιιεο ρξεζηκνπνηνχλ ζελάξηα πξνζνκνίσζεο [Lia06], [Gri02], 

[Daj03], [Hie05], [Sun03b], [Aln08], [Sen10]. Χζηφζν, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

εξγαζίεο απηέο δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 4. 

Δπηπξφζζεηα, ε απφδνζε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ δελ αμηνινγείηαη κε θξηηήξηα 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ, φπσο ε θιίκαθα MOS γηα ηηο εθαξκνγέο VoIP, θαη ην PSNR 

γηα ηηο εθαξκνγέο streaming video.  

πλεπψο, ζηε παξάγξαθν απηή, επηρεηξείηαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη απφδνζεο ησλ κεραληζκψλ DCF θαη EDCA θαηά ηελ χπαξμε 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ νη νπνίεο κνληεινπνηνχληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο. Δπηπξφζζεηα, ηα επίπεδα 

ππεξεζίαο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο αμηνινγνχληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 4. 

5.1.1 ελάξηα πξνζνκνηώζεσλ 

Γηα ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ κεραληζκψλ DCF θαη EDCA ρξεζηκνπνηήζεθε ν 

πξνζνκνησηήο δηθηχσλ OPNET Modeler ζηελ έθδνζε 11.5. Ο πξνζνκνησηήο 

δηθηχσλ OPNET απνηειεί έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία 

κειέηεο δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμεο δηθηπαθψλ πξσηνθφιισλ [Opn].  

Ζ κνξθνινγία (ηνπνινγία) ηνπ δηθηπαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5-1. Όπσο είλαη θαλεξφ, επηιέρζεθε έλα δίθηπν ππνδνκήο 

(infrastructure) ηνπ νπνίνπ νη αζχξκαηνη θφκβνη (STAx) εμππεξεηνχληαη απφ ην 

ζεκείν πξφζβαζεο (AP). Μέζσ ηνπ AP είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε ησλ STA ζηελ 

ελζχξκαηε ππνδνκή ε νπνία πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ζηαζεξνχο θφκβνπο (PCx) 
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θαη δχν εμππεξεηεηέο (servers) ζπλδεδεκέλνπο ζε ελζχξκαην ηνπηθφ δίθηπν (LAN) 

ηερλνινγίαο Switched Ethernet 100 Mbps.  

HTTP 

Server

Video 

Streaming 

Server

PC1 PC2 PC3 PC4

STA1

STA2 STA3

STA4

Switch

AP

 

ρήκα 5-1: Σνπνινγία πξνζνκνηψζεσλ. 

Χο θπζηθφ κέζν (PHY) ηνπ BSS νξίζηεθε ην IEEE 802.11b ηνπ νπνίνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, καδί κε άιιεο παξακέηξνπο ηεο πξνζνκνίσζεο, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 5-1.  

Πίλαθαο 5-1: Παξάκεηξνη πξνζνκνηψζεσλ. 

Παξάκεηξνο Σηκή 

MAC header 224bits 

Physical header 192bits 

RTS/CTS mechanism Δλεξγνπνηεκέλνο 

Slot Time (TSLOT) 20κs 

DIFS (TDIFS) 50κs 

SIFS (TSIFS) 10κs 

Channel data rate 11Mbps 

Basic rate 1Mbps 

 

πλνιηθά ππήξμαλ δπν ζελάξηα πξνζνκνηψζεσλ: ην πξψην αθνξά ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ κε ρξήζε ηεο DCF ζην BSS, ελψ ζην δεχηεξν είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε ε EDCA κέζνδνο πξφζβαζεο. 
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5.1.2 Δθαξκνγέο 

Οη εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηα δχν ζελάξηα πξνζνκνηψζεσλ 

είλαη: VoIP, Streaming Video θαη HTTP. Οη δχν πξψηεο εθαξκνγέο δεκηνπξγνχλ ηελ 

πνιπκεζηθή θίλεζε ζην δηθηπαθφ ζχζηεκα, ελψ ε εθαξκνγή HTTP πξνζνκνηάδεη ηελ 

χπαξμε best effort θίλεζεο. 

Οη εθαξκνγή VoIP θάλεη ρξήζε ηνπ G. 729A codec κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5-2. Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη ε απαίηεζε ζην εχξνο 

δψλεο αλά ζχλδεζε νξίζηεθε ζηα 8 Kbps. Ζ παξάκεηξνο Look Ahead Size (πνιιέο 

θνξέο απνθαιείηαη θαη Look Ahead Delay) αλαθέξεηαη ζε έλα ρξνληθφ δηάζηεκα 

επεμεξγαζίαο κέξνπο ηνπ παθέηνπ VoIP πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζεί ν αιγφξηζκνο γηα 

ηελ ζπκπίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παθέηνπ. Ζ παξάκεηξνο Algorithmic Delay 

αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ codec γηα ηελ επεμεξγαζία 

ελφο VoIP παθέηνπ. Οη δχν απηέο ρξνληθέο πεξίνδνη ζπλππνινγίδνληαη ζηελ ζπλνιηθή 

απφ άθξν ζε άθξν θαζπζηέξεζε πνπ βηψλνπλ ηα VoIP παθέηα. 

Πίλαθαο 5-2: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ G.729A codec ζηηο πξνζνκνηψζεηο. 

Frame Size  10 msec 

Look Ahead Size  5 msec 

Rate  8 Kbps 

Algorithmic Delay  10 msec 

MOS 3.7 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή video streaming, επηιέρζεθε κηα πξαγκαηηθή 

αθνινπζία εηθνλνξνήο απφ ηνλ δηθηπαθφ ηφπν Video Traces Research Group 

[VTL11]. Ζ εηθνλνξνή νλνκάδεηαη News θαη είλαη ζε κνξθή YUV, θαη ε πιαηζηαθή 

ηεο κνξθή είλαη CIF (352×288). Με ρξήζε εξγαιείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν EvalVid [Eval], κεηαηξάπεθε ζε κνξθή MPEG-4 θαη εηζήρζε ζην 

εξγαιείν πξνζνκνίσζεο. Ζ δηάηαμε GoP (GoP pattern) απνηειείηαη απφ ελλέα 

πιαίζηα IBBPBBPBB (G9B2). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηθνλνξνήο News (CIF) 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5-3. 
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Πίλαθαο 5-3: Υαξαθηεξηζηηθά εηθνλνξνήο ζηηο πξνζνκνηψζεηο. 

Ολνκαζία News 

Μνξθή CIF 

Αλάιπζε 352×288 

Γηάξθεηα 10 sec 

Αξηζκόο Πιαηζίσλ 300 

Ρπζκόο Απεηθόληζεο 30 fps 

Γηάηαμε GoP G9-B2 

Αξηζκόο Η-πιαηζίσλ 34 

Αξηζκόο P-πιαηζίσλ 67 

Αξηζκόο Β-πιαηζίσλ 199 

Μέζν κέγεζνο πιαηζίσλ 

πλνιηθό 1742 Bytes 

Η-πιαηζίσλ 8654 Bytes 

P-πιαηζίσλ 1355 Bytes 

B-πιαηζίσλ 692 Bytes 

 

Ζ εθαξκνγή HTTP πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξνζνκνηψζεηο κνληεινπνηείηαη 

ζην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο σο ε έθδνζε 1.1 ηνπ HTTP πξσηνθφιινπ, θαηά ην νπνίν 

νη αηηήζεηο αλάθηεζεο ηζηνζειίδσλ (HTTP page requests) αθνινπζνχλ εθζεηηθή 

θαηαλνκή κε κέζν φξν 60 sec. Σα πεξηερφκελα ηεο θάζε ηζηνζειίδαο πεξηιακβάλνπλ 

έλα αληηθείκελν 1 Kbyte θαη πέληε κεζαίνπ κεγέζνπο αληηθείκελα ζηαηηθήο εηθφλαο 

ησλ νπνίσλ ην κέγεζνο επηιέγεηαη κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζην δηάζηεκα [500, 

2000] Bytes. Σα κεγέζε ησλ αληηθεηκέλσλ, επηιέρζεθαλ θαηάιιεια ψζηε λα 

αληηζηνηρνχλ ζε απηά κηαο ηππηθήο ηζηνζειίδαο. 

Ο θάζε αζχξκαηνο θφκβνο (STA) ρξεζηκνπνηεί θαη ηηο ηξείο εθαξκνγέο κε ηελ 

VoIP εθαξκνγή λα εθηειείηαη κεηαμχ ελφο STA θαη ελφο PC. Ζ εθαξκνγή streaming 

video παξέρεηαη απφ ηνλ θφκβν Video Streaming Server ζην ελζχξκαην δίθηπν θαη ε 

εθαξκνγή HTTP απφ ηνλ HTTP Server ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο επίζεο ζην 

ελζχξκαην δίθηπν. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα πξνζνκνίσζεο νξίζηεθε ζηα 30 sec. Ζ 
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έλαξμε θαη δηάξθεηα θάζε εθαξκνγήο γηα φινπο ηνπο STA ζηελ ρξνληθή θιίκαθα ηεο 

πξνζνκνίσζεο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5-2. 

VoIP & Streaming Video (STA1)

5s 15s

HTTP (STA1)

Simulation 

Start

0s

Simulation 

Time

VoIP & Streaming Video (STA2)

HTTP (STA2)

6s 16s

VoIP & Streaming Video (STA3)

HTTP (STA3)

7s 17s

VoIP & Streaming Video (STA4)

8s 18s

HTTP (STA3)

30s

Simulation 

End

High Congestion Period

ρήκα 5-2: Υξνληθή αθνινπζία ησλ εθαξκνγψλ θαηά ηηο πξνζνκνηψζεηο. 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, ν θάζε STA εθθηλεί ηελ ιεηηνπξγία 

φισλ ησλ εθαξκνγψλ ηαπηφρξνλα θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο απφ ηελ 

έλαξμε ηεο πξνζνκνίσζεο. Οη ρξνληθέο ζηηγκέο απηέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο θαηά έλα 

δεπηεξφιεπην γηα θάζε STA. Οη ρξνληθέο δηάξθεηεο ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

(VoIP θαη video streaming) νξίζηεθαλ ζηα 10 sec ψζηε λα θαιχπηνπλ ηελ ρξνληθή 

δηάξθεηα ηεο εηθνλνξνήο News (CIF), ελψ νη εθαξκνγέο HTTP ζπλερίδνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο έσο ην ηέινο ηεο πξνζνκνίσζεο. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 8 sec έσο 15 sec ζπλππάξρνπλ ζην δίθηπν φιεο νη εθαξκνγέο, 

δεκηνπξγψληαο θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κία πεξίνδν πςειήο ζπκθφξεζεο (high 

congestion period), θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα 

ζπγθξνχζεσλ θαη ππεξρείιηζεο ησλ εληακηεπηψλ ζηα ζηνηρεία ηνπ δηθηχνπ. 

5.1.3 Αλάιπζε απνηειεζκάησλ 

Έπεηηα απφ ηελ εθηέιεζε ησλ πξνζνκνηψζεσλ, ζπιιέρζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πξνο αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ πνιπκεζηθψλ δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ηα εμήο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

πξνζνκνηψζεσλ: 

 VoIP 

 Ρπζκνξνή (Throughput): νξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ VoIP bytes πνπ 

ιακβάλνληαη επηηπρψο απφ ην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ζηαζκνχ 

παξαιήπηε αλά κνλάδα ρξφλνπ. Δλαιιαθηηθά, νλνκάδεηαη θαη 

Goodput, θαζψο πξνζδηνξίδεη ηνλ ξπζκφ ιήςεο δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή. Δθθξάδεηαη ζε bytes/sec. 
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 Καζπζηέξεζε Παθέηνπ από Άθξν-ζε-Άθξν (Packet End-to-End Delay): 

νξίδεηαη σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ δεκηνπξγία 

ελφο παθέηνπ VoIP ζην επίπεδν εθαξκνγήο κέρξη ηελ επηηπρή ιήςε 

ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαζκνχ παξαιήπηε. Δθθξάδεηαη ζε 

δεπηεξφιεπηα (sec). 

 MOS: ν νξηζκφο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απηνχ ζηνηρείνπ έρεη δνζεί ζην 

Κεθάιαην 4. 

 Streaming Video 

 Ρπζκνξνή (Throughput): νξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ παθέησλ βίληεν 

πνπ ιακβάλνληαη επηηπρψο απφ ην επίπεδν εθαξκνγήο ηνπ ζηαζκνχ 

παξαιήπηε αλά κνλάδα ρξφλνπ. Δλαιιαθηηθά, νλνκάδεηαη θαη 

Goodput, θαζψο πξνζδηνξίδεη ηνλ ξπζκφ ιήςεο πιαηζίσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή. Δθθξάδεηαη ζε packets/sec. 

 Καζπζηέξεζε Παθέηνπ από Άθξν-ζε-Άθξν (Packet End-to-End Delay): 

νξίδεηαη σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ δεκηνπξγία 

ελφο παθέηνπ εηθνλνξνήο (video) ζην επίπεδν εθαξκνγήο κέρξη ηελ 

επηηπρή ιήςε ηνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαζκνχ παξαιήπηε. 

Δθθξάδεηαη ζε δεπηεξφιεπηα (sec). 

PSNR: ν νξηζκφο ηνπ ζηαηηζηηθνχ απηνχ ζηνηρείνπ έρεη δνζεί ζην 

Κεθάιαην 4. 

ην ρήκα 5-3 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία throughput (TPUT) θαη packet end-to-end delay (E2ED) γηα φινπο ηνπο 

ζηαζκνχο (STAs) ζην BSS γηα ηελ εθαξκνγή VoIP. 

Γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ απφ ηα γξαθήκαηα φηη, θαηά ηελ αχμεζε ησλ ελεξγψλ 

θφκβσλ ζην BSS πνπ εθηεινχλ ηηο εθαξκνγέο, ε DCF αδπλαηεί λα δηαηεξήζεη 

ζηαζεξά επίπεδα ζηελ απφδνζε ηεο. Αληηζέησο, φινη νη θφκβνη παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο ξπζκνξνήο θαη εμαηξεηηθά κεγάιε αχμεζε ηεο 

θαζπζηέξεζεο, πέξαλ ησλ απνδεθηψλ νξίσλ γηα ηηο VoIP εθαξκνγέο. Σα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη απφ ηα γξαθήκαηα ηεο θιίκαθαο MOS πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 5-4, απφ ηα νπνία θαίλεηαη ε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εθαξκνγήο ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο θαηά ηελ πεξίνδν πςεινχ θφξηνπ. 
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   (α)           (β) 

  

   (γ)           (δ) 

ρήκα 5-3: TPUT θαη E2ED γηα ηελ εθαξκνγή VoIP: (α) STA1, (β) STA2, (γ) STA3 θαη (δ) STA4. 

Αληίζεηα κε ηελ DCF, ηα γξαθήκαηα απφδνζεο ηεο EDCA αλαδεηθλχνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο λα δηαηεξεί ηελ ξπζκνξνή ζε ζηαζεξά επίπεδα, ηελ θαζπζηέξεζε ζε 

ρακειά επίπεδα θαη ηηο ηηκέο MOS ζε απνδεθηά επίπεδα πνηφηεηαο. Ζ ζπκπεξηθνξά 

απηή ηεο EDCA, νθείιεηαη ζηε θαηά πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζε ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη ζηελ δπλαηφηεηα δέζκεπζεο ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ 

ηερληθή ηεο επθαηξίαο κεηάδνζεο (TXOP).  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδεη θαη ε εθαξκνγή streaming video, φπσο 

θαίλεηαη ζηα ρήκαηα 5-5 θαη 5-6. 

  

   (α)             (β) 
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   (γ)            (δ) 

ρήκα 5-4: Σηκέο MOS γηα ηελ εθαξκνγή VoIP: (α) STA1, (β) STA2, (γ) STA3 θαη (δ) STA4. 

 

  

   (α)             (β) 

  

   (γ)             (δ) 

ρήκα 5-5: TPUT θαη E2ED γηα ηελ εθαξκνγή streaming video: (α) STA1, (β) STA2, (γ) STA3 θαη 

(δ) STA4. 
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   (α)             (β) 

  

   (γ)             (δ) 

ρήκα 5-6: Σηκέο PSNR θαη MOS γηα ηελ εθαξκνγή streaming video: (α) STA1, (β) STA2, (γ) STA3 

θαη (δ) STA4. 

Απφ ηα γξαθήκαηα ηεο εθαξκνγήο streaming video γίλεηαη επίζεο θαλεξή ε 

δηαθνξά απφδνζεο κεηαμχ ηεο DCF θαη ηεο EDCA θαη ε επεξγεηηθή επίπησζε ηεο 

ηειεπηαίαο ζηελ πνηφηεηα ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη 

ζηα γξαθήκαηα ηνπ ρήκαηνο 5-6 θαίλεηαη ε αληηζηνίρεζε ησλ ηηκψλ PSNR ζηηο 

ηηκέο ηεο θιίκαθαο MOS κε βάζε ηνλ Πίλαθα 4-13 ηνπ Κεθαιαίνπ 4. 

5.2 πκθόξεζε ζηα αζύξκαηα ηνπηθά δίθηπα ππνδνκήο 

Ζ πιεηνςεθία ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αζχξκαησλ δηθηχσλ ηνπηθήο εκβέιεηαο 

ιεηηνπξγνχλ ζε θαηάζηαζε ππνδνκήο (infrastructure) [Jia05], [Par07]. Ζ ελαιιαθηηθή 

ad-hoc θαηάζηαζε αθνξά σο επί ησλ πιείζησλ ζπλδέζεηο κηθξήο δηάξθεηαο θαη 

κηθξνχ δηθηπαθνχ θφξηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο έξεπλαο 

επηθεληξψλεηαη ζε αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα ππνδνκήο.  

Έλα θνηλφ θαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζηα αζχξκαηα δίθηπα ππνδνκήο, 

είλαη ε ην θαηλφκελν ηεο Αζπκκεηξίαο Άλσ θαη Κάησ Εεχμεο (Downlink/Uplink 

Asymmetry). Σν δήηεκα απηφ αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη ε θίλεζε θάησ δεχμεο (ε 
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θίλεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο αζχξκαηνπο θφκβνπο ζην BSS) είλαη, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ, πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ θίλεζε άλσ δεχμεο (ε 

θίλεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνπο θφκβνπο ζηελ ελζχξκαηε ππνδνκή) [Pol10], 

[And07], [Maj06]. Θεσξψληαο έλα δίθηπν ΗΔΔΔ 802.11e ππνδνκήο, ν θφκβνο ν 

νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ ξνψλ θάησ δεχμεο είλαη 

ην ζεκείν πξφζβαζεο (Access Point – QAP). Ζ θαηάζηαζε απηή ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ηηο νπξέο αλακνλήο πνπ βξίζθνληαη ζην QAP ζε ζπκθφξεζε, θαηά ηελ 

νπνία απμάλνληαη νη ρξφλνη αλακνλήο (queuing delays) θαη ε πηζαλφηεηα 

ππεξρείιηζεο (buffer overflows) πξνθαιψληαο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη ρακειή 

ξπζκνξνή.   

ηελ θιηκάθσζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ, ζπκβάιεη ζεκαληηθά ε ζηαηηθή 

κέζνδνο αλάζεζεο ησλ πφξσλ πνπ νξίδεηαη απφ ην ΗΔΔΔ 802.11e [Pol10], [IEEE05], 

[And07], [Kec08]. Δάλ ππνηεζεί ε χπαξμε ελφο QBSS κε έλα QAP θαη n QSTA, ην 

ζχλνιν ησλ αζχξκαησλ θφκβσλ ζα είλαη n+1. Τπνζέηνληαο φηη φια ηα πιαίζηα πνπ 

κεηαδίδνληαη κέζα ζην BSS έρνπλ ην ίδην κέγεζνο θαη ηηο ίδηεο πξνηεξαηφηεηεο θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ παξαηήξεζεο ΓΣ, φινη νη ζηαζκνί (QAP θαη QSTA) ζα 

έρνπλ κέζν ρξφλν θαηάιεςεο ηνπ θαλαιηνχ ΔΤ
n 1

1


. Ζ πηζαλφηεηα θαηάιεςεο ηνπ 

κέζνπ (θαη άξα ε πξνηεξαηφηεηα) δηαηεξείηαη ε ίδηα γηα φινπο ηνπο θφκβνπο ηνπ 

QBSS (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ QAP), θαζψο φινη ζηαζκνί δηαζέηνπλ ηηο ίδηεο 

MAC παξακέηξνπο. Δπηπξφζζεηα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν δεζκεχνληαη νη 

πφξνη (TXOP limit) είλαη επίζεο ζηαζεξφ θαη ίδην γηα φινπο ηνπο θφκβνπο. Σν 

απνηέιεζκα ηεο θαηάζηαζεο απηήο είλαη εμαηξεηηθά δπζκελέο γηα ην QAP πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ κεηάδνζε φισλ ησλ ξνψλ πξνο ηνπο QSTAs.  

Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζπκκεηξίαο άλσ θαη θάησ δεχμεηο 

ζηελ πνηφηεηα ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζπλνςίδνληαη ζηα γξαθήκαηα ηνπ 

ρήκαηνο 5-7, φπνπ απεηθνλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ελφο αλάινγνπ ζελαξίνπ 

πξνζνκνίσζεο κε απηφ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

πξνζζέηνληαο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ρήκαηνο 5-7, αθνξνχλ ζηηο κέζεο ηηκέο MOS θαη PSNR 

γηα ηηο εθαξκνγέο VoIP θαη streaming video αληίζηνηρα, ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηαζκνχο ζην QBSS. Δίλαη θαλεξφ, φηη νη επηπηψζεηο ησλ ζπλζεθψλ 

ζπκθφξεζεο πνπ επηθξαηνχλ ζην QAP επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηφζν ηηο εθαξκνγέο 

VoIP, κε ππνβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο, φζν θαη ηηο εθαξκνγέο streaming 



Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αλαζηάζηνπ Υ. Πνιίηε 

 

~ 111 ~ 

 

video, πνπ εκθαλίδνπλ ρακειέο ηηκέο PSNR γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ ιακβαλφκελσλ 

πιαηζίσλ. 

 

   (α)            (β) 

ρήκα 5-7: Απφδνζε ηεο EDCA ζε ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο: (α) MOS θαη (β) PSNR. 

5.2.1 Αληηκεηώπηζε ησλ ζπλζεθώλ ζπκθόξεζεο ζηα WLAN ππνδνκήο 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θαηλνκέλνπ άλσ θαη θάησ δεχμεο πνπ επηθξαηεί ζηα 

ζπκθνξεκέλα αζχξκαηα δίθηπα ππνδνκήο, πξνθχπηεη, εχινγα, φηη είλαη επηζπκεηφ λα 

«επλνεζεί» ην QAP ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, έλαληη ησλ ππνινίπσλ ζηαζκψλ ζην 

QBSS. Μηα ηέηνηα κεηαρείξηζε ηνπ QAP, δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα κε δχν ηξφπνπο: 

εμππεξέηεζε ησλ νπξψλ αλακνλήο ηνπ QAP θαηά πξνηεξαηφηεηα, θαη αλάζεζε ησλ 

πφξσλ γηα κεγαιχηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έλα ηέηνην εγρείξεκα, πξνυπνζέηεη ηελ 

άξζε ηεο ζηαηηθήο αλάζεζεο ησλ MAC παξακέηξσλ πνπ νξίδεηαη απφ ην IEEE 

802.11e [Pol10], [IEEE05], [Zam09].  

Οη MAC παξάκεηξνη πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ελφο ζηαζκνχ, θαζνξίδνπλ δχν 

ρξνληθέο πεξηφδνπο: ηνλ Υξφλν Αλακνλήο (Waiting Time) θαη ηνλ Υξφλν Καηνρήο 

ηνπ Μέζνπ (ρήκα 5-8). 

Καηεηιεκκέλν Ρηπή Μεηάδνζεο

AIFS[AC]

(AIFSN[AC])

QSTA 

(AC)

CW

(CWmin, CWmax)
TXOPlimit

Υξφλνο Αλακνλήο Υξφλνο Καηνρήο

 

ρήκα 5-8: Υξφλνη αλακνλήο θαη θαηνρήο ηνπ κέζνπ απφ ηηο AC. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5-8, ν ρξφλνο αλακνλήο θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

παξακέηξνπο AIFS[AC] θαη CW, ελψ ν ρξφλνο θαηνρήο απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

TXOP limit. Ζ παξάκεηξνο AIFS[AC] πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο ηηκέο πνπ ιακβάλεη ην 

AIFSN[AC] (AIFS Number), ελψ ε παξάκεηξνο CW απφ ηηο ηηκέο ησλ CWmin θαη 

CWmax. 
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Ζ κείσζε ησλ ρξφλσλ αλακνλήο ζηηο AC ηνπ QAP ειαηηψλνληαο ηηο ηηκέο ηνπ 

AIFSN[AC], είλαη ηθαλέο λα πεξηνξίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο άλσ θαη 

θάησ δεχμεο, θαζψο απφ απηή ηε κείσζε ην QAP πιενλεθηεί, ζηαηηζηηθά, έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ ζηαζκψλ θαηά ηε θάζε ηνπ αληαγσληζκνχ [Tho06]. Γηαζέηνληαο 

κηθξφηεξνπο ρξφλνπο AIFS, κία AC ζην QAP δχλαηαη λα θαηαιακβάλεη ην κέζν 

ζπρλφηεξα θαη κε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα απφ ηηο AC ησλ ππνινίπσλ ζηαζκψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζε ηεο. Χζηφζν, κεηψλνληαο ην 

AIFS[AC] κφλν ζην QAP έρεη θαη πηζαλέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Έλα ελδερφκελν είλαη 

ε αλάζεζε ηζφρξνλνπ ή κηθξφηεξνπ δηαζηήκαηνο AIFS ζε κία AC ηνπ QAP κε κία 

κεγαιχηεξεο πξνηεξαηφηεηαο AC ζε θάπνηνλ QSTA. Σν γεγνλφο απηφ παξαβηάδεη ηελ 

αξρή ηεο πξνηεξαηφηεηαο πάλσ ζηελ νπνία νηθνδνκήζεθε ην IEEE 802.11e. Σν 

απνηέιεζκα είλαη ν ελδερφκελνο ππνζηηηζκφο (starvation) νξηζκέλσλ AC ζηνπο 

QSTAs. Απηφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη εθφζνλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα AIFS γηα 

κηα AC ζε θάπνηνλ QSTA είλαη κεγαιχηεξν απφ κηα AC κηθξφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο 

ζην QAP, ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο AC ζηνλ QSTA κεηψλεηαη 

δξακαηηθά [Zam09]. Μηα άιιε επηβιαβήο πεξίπησζε είλαη ε πηζαλή εμίζσζε ηνπ 

AIFS[AC] ζε κία AC ηνπ QAP κε ηελ πεξίνδν SIFS. Έλα ηέηνην γεγνλφο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εθηεηακέλεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ πιαηζίσλ δεδνκέλσλ θαη πιαηζίσλ 

ειέγρνπ (π.ρ. ACK, RTS, CTS, BAR) ζηελ πεξίπησζε πνπ αιγφξηζκνο 

νπηζζνρψξεζεο ηεο AC επηιέμεη έλα κεδεληθφ παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο [Zam09].  

Σν δήηεκα ηεο ζπκθφξεζεο ζην QAP κπνξεί λα βειηησζεί ξπζκίδνληαο 

θαηάιιεια θαη ηηο ηηκέο ησλ CWmin θαη CWmax ζηηο AC. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ απηψλ κε ζηφρν 

ηελ κείσζε ησλ πεξηφδσλ αλακνλήο. Έλα ηέηνην εγρείξεκα ζα ήηαλ, φκσο, 

επεξγεηηθφ κφλν ζε ζπλζήθεο ρακεινχ θφξηνπ δηφηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

νδεγνχζε ζε αχμεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ιφγσ ησλ κεησκέλσλ ρξνλνζπξίδσλ ζηα 

παξάζπξα νπηζζνρψξεζεο [Naf07]. Μία ηέηνηα ηαθηηθή έρεη πνιχ κηθξά νθέιε θαη, 

ζπγθξηηηθά, κεγάια κεηνλεθηήκαηα: κία κείσζε ησλ CWmin θαη CWmax κπνξεί λα 

έρεη σο απνηέιεζκα ε AC ζηελ νπνία έρεη γίλεη ε κείσζε απηή λα απνθηήζεη 

κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ κία άιιε AC κεγαιχηεξεο πξνηεξαηφηεηαο ζε 

θάπνηνλ άιιν ζηαζκφ. 

Σα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ 

αλακνλήο έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, θαη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ 
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θαηνρήο (δέζκεπζεο ησλ πφξσλ) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ 

ζπκθφξεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δήηεκα ηεο άλσ θαη θάησ δεχμεο. Δμαηηίαο ηεο 

ζπζζψξεπζεο ηεο θίλεζεο ηεο θάησ δεχμεο ζην QAP ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο 

κεραληζκφο κε θεληξηθή ιεηηνπξγία (centralized), ηνπνζεηεκέλνο ζην QAP, γηα ηελ 

δπλακηθή αλάζεζε ησλ απαξαίηεησλ δηθηπαθψλ πφξσλ ζηηο AC. Ζ ηερληθή πνπ 

αθνινπζείηαη γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη ε δπλακηθή αλάζεζε 

δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ TXOP limit ζηηο AC κε βάζε ην κέγεζνο ησλ νπξψλ αλακνλήο. 

Δπηρεηξψληαο κηα κειέηε πεξηπηψζεσλ, είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήμνπκε ζε δχν βαζηθά 

ζελάξηα αλάινγα κε ηνλ πνζφ ηεο θίλεζεο πνπ εμππεξεηείηαη ζε έλα WLAN 

ππνδνκήο [Zam09]: 

 Ζ Ηζνξξνπεκέλε Πεξίπησζε (Balanced): ζε απηή ηε πεξίπησζε ε 

θίλεζε θάησ θαη άλσ δεχμεο είλαη ηζφπνζε (γηα παξάδεηγκα ακθη-

θαηεπζπληηθέο VoIP εθαξκνγέο). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ήηαλ 

δίθαην θαη ινγηθφ ην QAP λα ιακβάλεη ηνλ κηζφ ρξφλν πξφζβαζεο ζην 

κέζν [Zam09]. 

 Ζ Με Ηζνξξνπεκέλε Πεξίπησζε (Unbalanced): ζε απηή ηε πεξίπησζε 

ε θίλεζε ηεο θάησ δεχμεο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο 

άλσ δεχμεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ηηο πιένλ ζπλεζηζκέλεο 

ζπλζήθεο ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ φπνπ ζπλππάξρνπλ θάησ ξνέο 

HTTP, FTP, streaming video, VoIP θιπ. Δλψ νη ξνέο άλσ δεχμεο είλαη 

ζπγθξηηηθά κηθξφηεξνπ φγθνπ. Έλα ηέηνην ζελάξην απαηηεί αθφκα 

κεγαιχηεξν ρξφλν αλάζεζεο ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ ζην QAP [And07], 

[Gri02]. 

Γεληθά, ε δπλακηθή αλάζεζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δέζκεπζεο ηνπ θαλαιηνχ 

κεηάδνζεο γηα ηηο AC ελφο ζηαζκνχ, κέζσ ηεο δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit, 

έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά επεξγεηηθή κέζνδνο γηα ηελ απφδνζε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

δηθηπαθψλ εθαξκνγψλ ζηα WLAN ππνδνκήο [Pol10]. Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε απηφ ην πεδίν αγλνεί ηελ ελδερφκελε πιαηζηαθή ζεκαζηνινγία 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ [Tho06], [Liu06]. 

5.2.2 Βηβιηνγξαθηθή επηζθόπεζε κεραληζκώλ δπλακηθήο αλάζεζεο TXOP limit 

Ο νξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ TXOP limit απφ ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e (Πίλαθαο 3-

3, Κεθάιαην 3), επλνεί ηηο πνιπκεζηθέο νπξέο αλακνλήο (AC_VO θαη AC_VI) έλαληη 

ησλ κηθξφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο νπξψλ (AC_BK θαη AC_BE), αλαζέηνληαο ηνπο ηελ 
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θαηνρή ηνπ θαλαιηνχ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαη ακεηάβιεηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο, έπεηηα 

απφ ηελ επηηπρή θαηάιεςε ηνπ κέζνπ. Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, ζε 

ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο ηνπ QAP, απηή ε ζηαηηθή απφδνζε ηνπ ειέγρνπ ηνπ θαλαιηνχ 

ζηηο πνιπκεζηθέο AC ηνπ QAP δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ απνδνηηθή ππνζηήξημε ησλ 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. Σν θαηλφκελν απηφ κπνξεί λα δηαζαθεληζηεί κε απιντθφ 

ηξφπν, εάλ ζεσξεζνχλ Ν QSTA ζην BSS νη νπνίνη δηαζέηνπλ Μ παθέηα πξνο 

κεηάδνζε ζηελ άλσ δεχμε ν θάζε έλαο, θαη ην QAP δηαζέηεη Μ×Ν πιαίζηα γηα 

κεηάδνζε ζηελ θάησ δεχμε. Δίλαη, επνκέλσο, επηζπκεηφ νη AC ζην QAP λα θαηέρνπλ 

κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα TXOP limit, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζνπλ απνδνηηθά ηνλ 

κεγαιχηεξν φγθν ησλ πιαηζίσλ πνπ δηαζέηνπλ. 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη κεγάινο φγθνο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ζην 

πεδίν ηεο δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit. ηελ παξάγξαθν απηή παξαηίζεηαη 

κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί 

ηα ηειεπηαία έμε ρξφληα απφ ηελ δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα θαηαηάζζεηαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, απφ ηηο παιαηφηεξεο εξγαζίεο κέρξη ηηο 

πην πξφζθαηεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε έξεπλα εθθηλεί απφ ηελ ρξνληά ηνπ 

2004 θαηά ηελ νπνία ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e ήηαλ ππφ αλάπηπμε. Ο ιφγνο 

επηινγήο ηεο ρξνληάο απηήο είλαη φηη απνηέιεζε ηελ ελαξθηήξηα ρξνληθή πεξίνδν 

φπνπ ε δπλακηθή κεηαβνιή ησλ EDCA παξακέηξσλ ηέζεθε σο εξεπλεηηθφ δήηεκα.  

Σν 2004, ν Selvakennedy ζηελ εξγαζία [Sel04] πξνηείλεη ηελ δπλακηθή 

κεηαβνιή ηεο δηάξθεηαο ηνπ κεραληζκνχ Ρηπή Άλεπ Αληαγσληζκνχ (CFB). Σνλ ζηφρν 

απηφ ηνλ επηηπγράλεη αλαζέηνληαο δπλακηθά ηηκέο ζην TXOP limit ησλ AC κε βάζε 

ην κέγεζνο ηεο νπξάο κεηάδνζεο (transmission queue) ηεο θάζε AC. Μεηαμχ άιισλ, 

ζηελ εξγαζία απηή ππνζηεξίδεηαη φηη ε ηηκή ηνπ TXOP limit ζα πξέπεη λα είλαη 

επζέσο αλάινγε κε ην κέγεζνο ηεο νπξάο κεηάδνζεο (Β) θαη αληηζηξφθσο αλάινγε 

κε ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο (R): 

R

B
αTXOPlimit   (5-1) 

Ο παξάγνληαο 0<α≤1 νξίδεη ην θιάζκα ηνπ κεγέζνπο ηεο νπξάο κεηάδνζεο πνπ 

ζα αλαπαξηζηάηαη απφ ην TXOP limit. Έηζη, εάλ ηζρχεη α=1 ηφηε ε ηηκή πνπ ιακβάλεη 

ην TXOPlimit επηηξέπεη ηελ κεηάδνζε φισλ ησλ απνζεθεπκέλσλ πιαηζίσλ ζηελ 

νπξά θαηά ηελ πεξίνδν CFB. Δλψ αληίζεηα γηα α<1 ε ηηκή ηνπ TXOPlimit επηηξέπεη 

ηελ κεηάδνζε κέξνπο ησλ απνζεθεπκέλσλ πιαηζίσλ. Ζ βέιηηζηε ηηκή ηνπ α 

πξνζδηνξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν ζελαξίσλ πξνζνκνίσζεο ιακβάλνληαο ππφςε 
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ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο απαηηήζεηο ησλ επαίζζεησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. 

πλνπηηθά, ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη φηη ην TXOPlimit ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί 

ηνπιάρηζηνλ ζην 50% ηνπ κεγέζνπο ηεο νπξάο κεηάδνζεο (AC) θαη λα κελ μεπεξλά 

ην 100%. Δπηπιένλ, απνδεηθλχεηαη φηη κεγαιχηεξν κέγεζνο νπξάο δελ νδεγεί 

απαξαίηεηα ζε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ κε ειαζηηθψλ (πνιπκεζηθψλ) 

εθαξκνγψλ. 

Σν 2006, νη Majkowski θαη Palacio [Maj06] επεθηείλνπλ ηελ [Sel04] θαη 

πηνζεηνχλ έλαλ κεραληζκφ δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit βαζηζκέλν ζην 

κέζν κέγεζνο ησλ πιαηζίσλ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζηηο νπξέο κεηάδνζεο ηνπ 

QAP. ηελ εξγαζία ηνπο ππνζηεξίδεηαη φηη ν ιφγνο πνπ βαζίδνπλ ηνλ κεραληζκφ 

ηνπο ζην κέζν κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πιαηζίσλ θαη φρη ζην πξαγκαηηθφ ζχλνιν 

ησλ κεγεζψλ είλαη φηη ε δεχηεξε πεξίπησζε αλαπαξηζηά ζηηγκηαία κέηξεζε ε νπνία 

κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ξηπέο αθηρζέλησλ πιαηζίσλ θαη επνκέλσο δελ ραξαθηεξίδεη 

αληηθεηκεληθά ην κέγεζνο ηεο νπξάο σο ζπλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ. Ζ 

ηηκή ηνπ TXOPlimit πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε: 

Length_PqNTXOPlimit   (5-2) 

Όπνπ Ν, είλαη ν κέζνο αξηζκφο παθέησλ ζηελ νπξά θαη ην Pq_Length είλαη ην 

κέζν κέγεζνο ησλ πιαηζίσλ θαη ππνινγίδεηαη σο ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

κεηαδνζεί έλα MSDU κε απηφ ην κέγεζνο ζε ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ ζηξψκα. Ο κέζνο 

αξηζκφο παθέησλ πξνθχπηεη απφ έλαλ εθηηκεηηθφ αιγφξηζκν ηνπ κεγέζνπο ηεο νπξάο 

θαη ππνινγίδεηαη ζε θάζε Beacon πεξίνδν (100 ms). Απφ ηελ Δμίζσζε 5-2 πξνθχπηεη 

φηη ην TXOP limit απνθηά ηελ κέγηζηε ηνπ ηηκή γηα κέγηζην κέγεζνο MSDU θαη γηα 

ηνλ ειάρηζην ξπζκφ κεηάδνζεο ηνπ θπζηθνχ ζηξψκαηνο (1 Mbps). Δπνκέλσο, ζε 

ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο είλαη πηζαλφ ην TXOP limit λα απνθηήζεη πνιχ κεγάιεο ηηκέο 

επηηξέπνληαο ζε θάπνηα AC λα θαηέρεη ην κέζν γηα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

νδεγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ππφινηπεο AC ζε πηζαλφ ππνζηηηζκφ (starvation). 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο νη ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηελ χπαξμε 

ελφο άλσ θαησθιίνπ (threshold) ζηηο ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην TXOP limit. Σν 

θαηψθιη απηφ νξίδεηαη απφ ην κέγηζην κέγεζνο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ νπξά ή απφ 

ηελ ηηκή πνπ πξνθχπηεη φηαλ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πηζαλφηεηα ζπγθξνχζεσλ. 

ηελ εξγαζία [Liu06] (2006), νη Liu θαη Zhao, πξνηείλνπλ έλα κεραληζκφ 

αλάζεζεο ηηκψλ ζην TXOP limit βαζηζκέλν ζηα κεγέζε ησλ εηζεξρνκέλσλ πιαηζίσλ 

video. Ο αιγφξηζκνο ζπλππνινγίδεη ην κέγεζνο ηνπ επφκελνπ πιαηζίνπ video ην 

νπνίν ελδέρεηαη λα αθηρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο κεηάδνζεο. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, φηαλ έλαο ζηαζκφο θαηαιάβεη ην κέζν, εληνπίδεη ην ηειεπηαίν πιαίζην 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νπξά κεηάδνζεο ηνπ θαη έπεηηα πξνβιέπεη ην κέγεζνο ηνπ 

επφκελνπ πιαηζίνπ πνπ ελδέρεηαη λα αθηρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηάδνζεο. Σν 

κέγεζνο απηφ ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε πξφγλσζεο wavelet-domain. ηελ ζπλέρεηα 

ε ηηκή ηνπ TXOP limit ππνινγίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ ρξφλνπ κεηάδνζεο ησλ 

πιαηζίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ νπξά αλακνλήο θαη ηνπ επφκελνπ αθηρζέληνο πιαηζίνπ 

ζπλππνινγίδνληαο φια ηα αλακελφκελα πιαίζηα επηβεβαίσζεο. 

Σν 2007, ζηελ εξγαζία [Kse07] νη Ksentini et al πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε ελφο 

πξσηνθφιινπ κε ηελ νλνκαζία ETXOP (Enhanced TXOP) θαηά ην νπνίν ε ηηκή ηνπ 

TXOP limit ππνινγίδεηαη θάζε θνξά πνπ ε AC θεξδίδεη ηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ TXOP limit βαζίδεηαη: (α) ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο AC, 

πεηπραίλνληαο απηφ πνπ νη ζπγγξαθείο απνθαινχλ Γηα-AC QoS (inter-AC QoS) θαη 

(β) ζηνλ ξπζκφ δεδνκέλσλ ηεο θάζε θίλεζεο πνπ αλήθεη ζηελ ίδηα AC πεηπραίλνληαο 

Έλδν-AC QoS (intra-AC QoS). Γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ην ETXOP ππνινγίδεη ην 

TXOP limit ηεο AC_VO κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ πιαηζίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

νπξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο AC. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

ξνψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ AC_VI (intra-AC QoS), ην TXOP limit γη απηή 

ηελ νπξά ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ ξπζκφ κεηάδνζεο ηεο θάζε ξνήο. Όζνλ αθνξά ηηο 

AC_BK θαη AC_BE ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζηαηηθέο ηηκέο ηνπ TXOP limit πνπ 

νξίδνληαη απφ ην IEEE 802.11e ζηνρεχνληαο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πιαηζίσλ πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο AC. Κάζε θνξά πνπ κηα AC πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο (AC_VO ή AC_VI) θεξδίδεη ηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ, ν αιγφξηζκνο 

ππνινγίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πιαηζίσλ ζηελ νπξά θαη ην κέζν κέγεζνο ηνπο. Δλ 

ζπλερεία, ππνινγίδεηαη ε ηηκή ηνπ TXOP limit πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηα επίπεδα QoS 

ζπγθεθξηκέλσλ ξνψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηηο AC. 

ηελ εξγαζία [And07] (2007), νη Andreadis θαη Zambon πξνηείλνπλ έλαλ 

αιγφξηζκν δπλακηθήο αλάζεζεο ηνπ TXOP limit ζηηο AC ηνπ QAP. Με απηφλ ηνλ 

αιγφξηζκν, φπσο ππνζηεξίδνπλ, επηιχνπλ απνδνηηθά ην δήηεκα ηεο θάησ/άλσ δεχμεο 

αλαζέηνληαο δπλακηθά ηνπο δηθηπαθνχο πφξνπο ζην QAP αλάινγα κε ηηο ηξέρνπζεο 

ζπλζήθεο θίλεζεο. πλνπηηθά, ν αιγφξηζκνο ζηεξίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

πιαηζίσλ πνπ κεηαδφζεθαλ αιιά ε ιήςε ηνπο δελ έρεη επηβεβαησζεί αθφκα απφ ην 

MAC επίπεδν (νη ζπγγξαθείο ηα νλνκάδνπλ ρακέλα παθέηα). Ο ππνινγηζκφο απηφο 

γίλεηαη ζε θάζε πεξίνδν Beacon (100 ms) θαη δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 
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)i(up_Lost)i(down_Lost)i(L -  (5-3) 

Όπνπ Lost_down(i) θαη Lost_up(i) είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ρακέλσλ παθέησλ 

ζηελ θάησ θαη άλσ δεχμε αληίζηνηρα πνπ ππνινγίζηεθαλ ζηελ πεξίνδν i (i=1, 2, …) 

γηα κηα AC. Σν TXOP limit γηα ηελ AC_VO ζην QAP δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

QSTA_T)i(N)i(AP_T   (5-4) 

Όπνπ N(i) είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηαζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε VoIP εθαξκνγέο 

ηελ ρξνληθή ζηηγκή i θαη T_QSTA είλαη ην ζηαηηθά αλαηεζεηκέλν TXOP limit ζηνπο 

ζηαζκνχο απφ ην ΗΔΔΔ 802.11e (3,264 ms). Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνδίδνληαη ζην 

QAP νη κηζνί δηθηπαθνί πφξνη αληί 1/(Ν+1) πνπ ζα ηνπ απνδίδνληαλ ρσξίο ηελ 

δπλακηθή απηή αλάζεζε. 

Όζνλ αθνξά ζηελ AC_VI ηνπ QAP, ν ππνινγηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ TXOP limit 

γίλεηαη κε παξφκνην ηξφπν κε ηελ δηαθνξά φηη πξνζδηνξίδεηαη ζπγθξίλνληαο ην L(i) 

κε έλαλ ζπληειεζηή α ν νπνίνο θαζνξίδεη ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ. Ο 

ζπληειεζηήο απηφο πξνζδηνξίζηεθε κε πεηξακαηηθέο πξνζνκνηψζεηο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

)i(N

)i(N
)i(N

1-
  (5-5) 

Δάλ Ν(i) < a, ηφηε ην TXOP limit δίδεηαη απφ ηελ Δμίζσζε 5-4 (κε ηηο αλάινγεο 

ηηκέο γηα ηελ AC_VI), ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

)
a

)i(LQSTA_T
i(AP_T()i(N)i(AP_T

1-
1)-


  (5-6) 

Με ηνλ παξαπάλσ αιγφξηζκν, νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηηκέο ηνπ 

TXOP limit θαη άξα ε απφδνζε ησλ πνιπκεζηθψλ AC βειηηψλεηαη ζεκαληηθά έλαληη 

ηνπ θιαζηθνχ κεραληζκνχ EDCA. 

Σν 2008, νη Min et al [Gey08] πξνηείλνπλ ηελ δπλακηθή κεηαβνιή ηνπ TXOP 

limit ζηνπο θφκβνπο κε βάζε ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηηο νπξέο αλακνλήο ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδνπλ φηη ε εάλ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέγεζνο ηεο νπξάο είλαη 

κηθξφηεξν απφ έλα θαηψθιη (threshold) Σh, ηφηε ε ηηκή ηνπ TXOP limit παξακέλεη 

ζηαζεξή ζηελ πξνθαζνξηζκέλε ηεο ηηκή Κl, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε ε ηηκή 

απηή απμάλεηαη ζε κία ηηκή Kh, κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε (Κl≤ Kh≤Th). 

ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ δηεμήγαγαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεραληζκνχ απηνχ, 

φξηζαλ: Σh10 frames θαη Κh2×Kl.  

ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, νη κεραληζκνί πνπ κεηαβάιινπλ δπλακηθά ην TXOP 

limit, βαζίδνληαη ζην κέγεζνο ηεο νπξάο αλακνλήο. Άιινηε πξνζδηνξίδνληαο ην 



Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αλαζηάζηνπ Υ. Πνιίηε 

 

~ 118 ~ 

 

πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηεο [Liu06], [Sel04], [Gey08], θαη άιινηε ην κέζν κέγεζνο ησλ 

πιαηζίσλ πνπ απηή εκπεξηέρεη [Maj06], [Kse07]. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη ηερληθέο απφ 

ηηο νπνίεο ε δπλακηθή απηή κεηαβνιή πξνθχπηεη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ θφκβσλ πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη ζην BSS [And07]. Δίλαη άμην αλαθνξάο, ην γεγνλφο φηη νη 

κεραληζκνί [And07], [Maj06] θαη [Kse07] ρξεζηκνπνηνχλ θίλεζε δεδνκέλσλ κε 

ζηαζεξά ραξαθηεξηζηηθά (Constant Bit Rate) ζηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ. 

Δλψ, ζην ζχλνιν ηνπο νη ηερληθέο δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit, δελ 

ζπλππνινγίδνπλ ηελ ππάξρνπζα πιαηζηαθή ζεκαζηνινγία (frame semantics) ησλ 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, φπσο απηή ησλ εθαξκνγψλ streaming video.  

5.3 Γηεπηπεδηαθή ζρεδίαζε 

Οη κεραληζκνί δπλακηθήο αλάζεζεο ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ππαξρφλησλ 

πξσηνθφιισλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ επίπεδα ππεξεζηψλ ζε πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο θαηά ηελ κεηάδνζε ηνπο ζε αζχξκαηα ηνπηθά δηθηπαθά ζπζηήκαηα 

(WLANs). Χζηφζν, νη πξνηάζεηο απηέο δελ επηηπγράλνπλ επαξθή ππνζηήξημε ησλ 

πνιπκεζηθψλ ξνψλ. Απηή ε δηαπίζησζε πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη, ε δηαρείξηζε 

ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ (κε ηελ δπλακηθή κεηαβνιή ηνπ TXOP limit) γίλεηαη ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ νη 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο [Van05], [Bou07], [Sha03]. Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, παξάγεη 

κεραληζκνχο εζηηαζκέλνπο ζε έλα κφλν επίπεδν ηεο ζηνίβαο πξσηνθφιισλ ηνπ OSI. 

Οη «επηπεδηαθνί» (layered) απηνί κεραληζκνί δελ είλαη επαξθείο γηα ηελ ππνζηήξημε 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζε αζχξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα φπσο αλαθέξεηαη ζηηο 

εξγαζίεο [Van05], [Bou07], [Bou08a]. Δίλαη, επνκέλσο, επηζπκεηφ θαη εμαηξεηηθά 

απνδνηηθφηεξν, ην πξφβιεκα ηεο παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε πνιπκεζηθά 

αζχξκαηα δίθηπα λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ πνπ ζπλδπάδνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη ηερληθέο πνπ ππάξρνπλ ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο OSI 

αξρηηεθηνληθήο [Van05].  

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο «δηεπηπεδηαθήο» (cross-layer) απηήο πξνζέγγηζεο, 

αλαγλσξίζηεθαλ λσξίο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε νπνία δηεξεχλεζε ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηεο ζηα αζχξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα ιίγν κεηά ηελ έιεπζε ηνπ ΗΔΔΔ 

802.11 [Kap03], [Kla03]. Χζηφζν, ε Γηεπηπεδηαθή ρεδίαζε (Cross-Layer Design) 

ηερληθψλ ππνζηήξημεο πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ, άλζηζε έπεηηα απφ ηελ δεκνζίεπζε 

ηνπ πξνηχπνπ IEEE 802.11e. Αθνξκή γηα ην γεγνλφο απηφ ζηάζεθε ν πςειφο βαζκφο 
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παξακεηξνπνίεζεο ηνπ MAC επηπέδνπ πνπ εηζήρζε απφ ην πξφηππν απηφ, θαζψο θαη 

ην πιήζνο ησλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ.  

Δπηρεηξψληαο έλαλ γεληθφ νξηζκφ, ε δηεπηπεδηαθή ζρεδίαζε αλαθέξεηαη ζηνλ 

ζρεδηαζκφ πξσηνθφιισλ ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

εμαξηήζεσλ (dependencies) πνπ πθίζηαληαη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ζηελ 

ζηνίβα πξσηνθφιισλ OSI, κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία ηνπο 

[Bou08a]. Δπηηπγράλεηαη, κε ηελ θνηλή παξακεηξνπνίεζε ή/θαη επηινγή ζηξαηεγηθψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα πξσηφθνιια ζηα δηαθνξεηηθά επίπεδα [Van05]. Δπνκέλσο, 

έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη, δελ 

πξνυπνζέηεη, θαη’ αλάγθε, αλαζρεδηαζκφ ησλ ππαξρφλησλ πξσηνθφιισλ [Kaw05]. 

Έλα κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο, εξεχλεζε ηελ δηεπηπεδηαθή 

ζρεδίαζε εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ θνηλή πξνζαξκνγή ηνπ θπζηθνχ (PHY) θαη ηνπ 

επηπέδνπ πξφζβαζεο (MAC), ππνγξακκίδνληαο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα αζχξκαηα δίθηπα θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαηά ηνλ δηεπηπεδηαθφ ζρεδηαζκφ [Jie04], [Cho06b]. Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

επηπέδνπ εθαξκνγήο (APP), έρεη επίζεο κειεηεζεί θαη ζπκπεξηιεθζεί θαηά ηελ 

δηεπηπεδηαθή ζρεδίαζε ζηηο εξγαζίεο [Rad01] θαη [Ahm05]. Χζηφζν, φπσο 

επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ εξγαζία [Van05], ηα επίπεδα APP θαη MAC απνηεινχλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα επίπεδα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ 

πξνζέγγηζε ζε αζχξκαηα δίθηπα ελφο άικαηνο (one-hop wireless networks), φπσο 

είλαη ηα δίθηπα ππνδνκήο. ε απηήο ηεο ηνπνινγίαο ηα δίθηπα, ηα επίπεδα δηθηχνπ θαη 

κεηαθνξάο δηαδξακαηίδνπλ ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν [Van05]. Μηα ζπλεξγαηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επηπέδσλ APP θαη MAC κε ζηφρν ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ κεηάδνζε πνιπκεζηθψλ δεδνκέλσλ νδεγεί ζε ζεκαληηθά νθέιε 

ζηα επίπεδα ππεξεζίαο πνπ ιακβάλνπλ νη εθαξκνγέο απηέο ζε αζχξκαηα δηθηπαθά 

ζπζηήκαηα [Pol10], [Pol11]. πλεπψο, νη ηερληθέο δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην επίπεδν ζην νπνίν 

εζηηάδεηαη ν δηεπηπεδηαθφο κεραληζκφο [Van05]: 

 Δζηίαζε ζην APP: θαη’ απηή ηε πξνζέγγηζε, πιεξνθνξίεο απφ ην MAC 

επίπεδν (ελδερνκέλσο θαη απφ ην PHY) γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ 

(π.ρ. επίπεδα ζπκθφξεζεο, ζπγθξνχζεηο θιπ) κεηαθέξνληαη ζην επίπεδν 

APP ην νπνίν πξνζαξκφδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαιφγσο. Απηή ε 

πξνζέγγηζε δελ είλαη πάληνηε απνδνηηθή, θαζψο ην APP επίπεδν 

ιεηηνπξγεί ζε κεγαιχηεξεο ρξνληθέο θιίκαθεο απφ ην επίπεδν MAC, κε 
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απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ηνπ λα πξνζαξκνζηεί ζε ζηηγκηαίεο κεηαβνιέο 

πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ην MAC.  

 Δζηίαζε ζην MAC: ζε απηή ηε πξνζέγγηζε ιακβάλεη ρψξα ε αληίζεηε 

δηαδηθαζία. Πιεξνθνξίεο απφ ην APP επίπεδν (π.ρ. πιαηζηαθή 

ζεκαζηνινγία, απαηηήζεηο QoS), κεηαθέξνληαη ζην MAC, ην νπνίν 

επηιέγεη ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παθέησλ 

πνπ παξαιακβάλεη, βαζηζκέλν ζε απηή ηε πιεξνθφξεζε. 

Δθηφο απφ ηελ επηινγή ησλ επηπέδσλ ηα νπνία ζα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ελφο δηεπηπεδηαθνχ κεραληζκνχ, ζα πξέπεη λα επηιεγεί θαη ν θφκβνο ζηνλ νπνίν ζα 

πξέπεη λα πινπνηεζεί ν κεραληζκφο απηφο. Καηά ηελ κεηάδνζε πνιπκεζηθψλ ξνψλ, 

ηξείο δηθηπαθέο νληφηεηεο ιακβάλνπλ κέξνο θαηά ηελ ζπλαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ: 

ν απνζηνιέαο (sender), ηα δηθηπαθά ζηνηρεία (network elements) θαη ν παξαιήπηεο 

(receiver). Ζ πινπνίεζε ελφο δηεπηπεδηαθνχ κεραληζκνχ ζηνλ απνζηνιέα ή ζηνλ 

παξαιήπηε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο αλάπηπμεο, αιιά ε κέζνδνο απηή έρεη 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο [Bou07]. 

πλνςίδνληαο, θαζψο νη αζχξκαηεο επηθνηλσλίεο θαη ε αζχξκαηε δηθηχσζε 

θαηαιακβάλνπλ ηαρχηαηα ην ελδηαθέξνλ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε, ε ηδέα κηαο επηπεδηαθήο πξνζέγγηζεο ζην πξφβιεκα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ππνβαζκίδεηαη δηαξθψο. Σελ ζέζε ηεο θαηαιακβάλεη ε δηεπηπεδηαθή 

ζρεδίαζε πξσηνθφιισλ θαη κεραληζκψλ, ε νπνία ζπλερψο απνδεηθλχεη ηα ζεκαληηθά 

νθέιε πνπ έρεη λα πξνζθέξεη ζηελ απφδνζε ησλ αζχξκαησλ δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ 

πνιπκέζσλ. 

5.3.1 Δπηζθόπεζε δηεπηπεδηαθώλ κεραληζκώλ ζε δίθηπα ΗΔΔΔ 802.11e 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία έρνπλ πξνηαζεί πιεζψξα κεραληζκψλ δηεπηπεδηαθήο 

ζρεδίαζεο. Μεγάιν κέξνο ηνπο βαζίδεηαη ζηελ πιαηζηαθή ζεκαζηνινγία γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ (scheduling) παθέησλ θαη ηελ παξνρή πξνηεξαηνηήησλ θαη 

πξνζηαζίαο ζε πςειήο ζεκαληηθφηεηαο πιαίζηα [Hon09], [Hon10], [Sun08], 

[Cho06a], [Pol07]. 

ηελ παξάγξαθν απηή παξαηίζεηαη κία βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ε νπνία 

πεξηνξίδεηαη ζηνπο δηεπηπεδηαθνχο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ρξήζε ζηα 

δίθηπα IEEE 802.11e θαη αθνινπζνχλ ην κνληέιν APP-MAC γηα ηελ παξνρή 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Ζ επηζθφπεζε αθνινπζεί 

ρξνλνινγηθή ζεηξά, απφ ηηο παιαηφηεξεο εξγαζίεο κέρξη ηηο πην πξφζθαηεο, 
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μεθηλψληαο απφ ην 2006, έλα ρξφλν κεηά ηελ επίζεκε εκθάληζε ηνπ πξνηχπνπ IEEE 

802.11e.  

ηελ εξγαζία [Kse06], νη Ksentini et al πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε κίαο δηεπηπεδηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε πνιπκεζηθέο ξνέο βίληεν 

Ζ.264. Ζ αξρηηεθηνληθή εθκεηαιιεχεηαη πιεξνθνξίεο απφ ην APP επίπεδν 

πξνθεηκέλνπ λα επηιερζεί ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ζην ΗΔΔΔ 802.11e MAC. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ άθημε ησλ εηθνλνπιαηζίσλ ζην επίπεδν MAC ιακβάλεη ρψξα 

έλαο κεραληζκφο ηαμηλφκεζεο ν νπνίνο ηνπνζεηεί ηα πιαίζηα ζηηο AC_VO, AC_VI 

θαη AC_BE αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπο. Έηζη, ηα ζεκαληηθφηεξα πιαίζηα 

εμππεξεηνχληαη απφ ηελ AC_VI, ηα ακέζσο κηθξφηεξεο ζεκαληηθφηεηαο πιαίζηα απφ 

ηελ AC_VO θαη ηα πιαίζηα ηα νπνία δελ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε 

άιισλ πιαηζίσλ απφ ηελ AC_BE. Με απηφ ην ηξφπν νη ζπγγξαθείο επηδηψθνπλ λα 

παξέρνπλ πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηα πςειήο ζεκαληηθφηεηαο πιαίζηα. Ζ νπξά 

αλακνλήο AC_BK αλαιακβάλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ παθέησλ φισλ ησλ ππνινίπσλ 

εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ην φξην επαλακεηαδφζεσλ (retry limit) είλαη κεγαιχηεξν γηα 

ηηο νπξέο αλακνλήο πνπ εκπεξηέρνπλ πςειήο ζεκαληηθφηεηαο πιαίζηα, πξνζδίδνληαο 

κε ην ηξφπν απηφ κεγαιχηεξε πξνζηαζία ζηα πιαίζηα απηά. 

Οη Foh et al, ζηελ εξγαζία [Chu07], ρξεζηκνπνηνχλ κία πξνζαξκνδφκελε 

ηερληθή αληηζηνίρηζεο εηθνλνπιαηζίσλ θιηκαθσηνχ βίληεν H.264 επεκβαίλνληαο ζηε 

ρξεζηκφηεηα ησλ AC_VI θαη AC_BE. Ζ AC_VI εμππεξεηεί ηα πςειήο 

ζεκαληηθφηεηαο πιαίζηα, ελψ ε AC_BΔ ππνδέρεηαη ηα ρακειφηεξεο ζεκαζίαο 

παθέηα. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε πιαηζίνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ Γείθηε ρεηηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο (Relative Priority Index – RPI) πνπ δηαζέηεη ην θάζε πιαίζην ζην 

επίπεδν εθαξκνγήο. Δπηπξφζζεηα, θαη νκνίσο κε ηελ εξγαζία [Kse06], εθαξκφδεηαη 

δηαθνξεηηθφ φξην επαλακεηαδφζεσλ ζηηο δχν AC, κε ηελ AC_VO λα δηαζέηεη 

πςειφηεξν φξην απφ απηφ ηεο AC_BE. Με ηνλ ηξφπν πξνζδίδεηαη κεγαιχηεξε 

πξνζηαζία ζηα πιαίζηα κε πςειφηεξν RPI. 

Παξφκνηεο πξνζεγγίζεηο έρνπλ πξνηαζεί ζηηο εξγαζίεο [Pol07], [Buc07] θαη 

[Ben09], νη νπνίεο εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ηερληθέο πξνζδηνξηζκνχ ηεο 

ζεκαληηθφηεηαο ησλ εηθνλνπιαηζίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα πινπνηνχλ κεζφδνπο 

απμεκέλεο πξνζηαζίαο ησλ πςειφηεξεο ζεκαληηθφηεηαο πιαηζίσλ έλαληη απηψλ πνπ 

ζεσξνχληαη ρακειήο ζεκαζίαο. 

ηηο εξγαζίεο [Goe08] θαη [Sar08], νη Goel θαη Sarkar πξνηείλνπλ έλαλ 

ελδηαθέξνληα κεραληζκφ ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ησλ επηπέδσλ LLC θαη MAC 
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γηα ηελ παξνρή QoS ζε ξνέο video. Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ κεραληζκνχ απηνχ είλαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ I-πιαηζίσλ κηαο αθνινπζίαο βίληεν σο ηα Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθά Παθέηα Video (Most Valuable Video Packets – MVVP) θαη ε ηνπνζέηεζε 

ηνπο ζε κία νπξά αλακνλήο πςειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο ηελ νπνία θαινχλ Video 

Friendly Queue (VFQ). Ζ νπξά απηή βξίζθεηαη ζηελ δηεπαθή κεηαμχ ησλ επηπέδσλ 

LLC θαη MAC. Όια ηα ππφινηπα πιαίζηα (ησλ ίδησλ θαη δηαθνξεηηθψλ εθαξκνγψλ) 

ηνπνζεηνχληαη ζε κία άιιε νπξά ε νπνία νλνκάδεηαη Interface Queue (IFQ) θαη 

ιακβάλνπλ FIFO εμππεξέηεζε. Όπνηε ρξεηάδεηαη ηα πιαίζηα λα παξαδνζνχλ ζην 

MAC επίπεδν, εμππεξεηνχληαη πξψηα ηα πιαίζηα ζηελ VFQ θαη έπεηηα ηα πιαίζηα 

ζηελ IFQ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ζηα MVVP πιαίζηα 

δίλνληαο ηνπο κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ. 

Σν 2009, νη Ke et al, πξνηείλνπλ έλαλ κεραληζκφ δπλακηθήο αληηζηνίρηζεο 

εηθνλνπιαηζίσλ ξνψλ MPEG-4 ζε δίθηπα IEEE 802.11e [Ke08]. ε απηή ηε 

πξνζέγγηζε, ηα πιαίζηα MPEG-4 ηνπνζεηνχληαη δπλακηθά ζηηο δηαζέζηκεο AC κε 

βάζε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπο θαη ηνλ δηθηπαθφ θφξην. Με ηνλ ηξφπν απηφ, 

παξέρεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα ζεκαληηθά πιαίζηα, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νπξψλ αλακνλήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπγγξαθείο 

πξνηείλνπλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πην πξφζθαηα ιεθζέλησλ πιαηζίσλ ζε ρακειφηεξεο 

πξνηεξαηφηεηαο νπξά αλακνλήο, φηαλ δηαπηζησζεί φηη ην κέγεζνο ηεο AC_VI έρεη 

μεπεξάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν φξην. Ζ επηινγή ηεο ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο νπξάο 

(AC_BE ή AC_BK) γίλεηαη κε βάζε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ πιαηζίνπ πνπ εμεηάδεηαη 

απφ ηνλ αιγφξηζκν.  

Μία παξφκνηα ηερληθή παξνπζηάδεηαη ζηελ εξγαζία [Che10] γηα ηελ κεηάδνζε 

H.264 πνιπκεζηθψλ ξνψλ. Έπεηηα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιαηζηαθήο 

ζεκαληηθφηεηαο, ηα πιαίζηα θαηαιακβάλνπλ ηέζζεξα επίπεδα πξνηεξαηφηεηαο: 

priority 3, 2, 1 θαη 0 (3 ππνδειψλεη ηελ χςηζηε πξνηεξαηφηεηα θαη 0 ηελ 

ρακειφηεξε). Σα πιαίζηα κε priority 3 δχλαηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο νπξέο AC_VO 

θαη AC_VI, ηα πιαίζηα κε priority 2 ζηηο AC_VO, AC_VI θαη AC_BE, ηα πιαίζηα κε 

priority 1 ζηηο AC_VI, AC_BE θαη AC_BK θαη, ηέινο, ηα ρακειφηεξεο 

πξνηεξαηφηεηαο πιαίζηα ζηηο AC_BE θαη AC_BK. Ζ επηινγή ηεο AC ζηελ νπνία ζα 

ηνπνζεηεζεί έλα πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηαο γίλεηαη κε βάζε ηνλ ρξφλν 

αλακνλήο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππνςήθηεο AC. Δάλ ν ρξφλνο αλακνλήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε ηνπ πξνο 
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εμέηαζε πιαηζίνπ, μεπεξλά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα πξέπεη λα θαηαθζάζεη ην 

πιαίζην ζηνλ παξαιήπηε γηα νξζή αλαπαξαγσγή, ηφηε ην πιαίζην απνξξίπηεηαη 

εμαζθαιίδνληαο απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ.  

Όκνηα ηερληθή απφξξηςεο εηθνλνπιαηζίσλ, παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ εξγαζία 

[Yan08], φπνπ ην ζχλνιν ησλ P θαη B-πιαηζίσλ ζε έλα MPEG-4 GoP απνξξίπηεηαη 

εθφζνλ αληρλεπζεί απψιεηα ηνπ Η-πιαηζίνπ πνπ αλήθεη ζην ίδην GoP. 

Σέινο, νη Jama et al ζηελ εξγαζία [Jam10], πξνηείλνπλ ηελ ρξήζε ελφο 

παξεκθεξνχο κεραληζκνχ αληηζηνίρηζεο εηθνλνπιαηζίσλ MPEG-4 κε απηφλ ζηελ 

εξγαζία [Kse06]. χκθσλα κε ηελ δεκνζηεπκέλε ηερληθή, ηα I-πιαίζηα ηνπνζεηνχληαη 

ζηελ νπξά αλακνλήο AC_VO, ηα P-πιαίζηα ζηελ AC_VI θαη ηα B-πιαίζηα ζηελ 

AC_BE, ελψ ε AC_BK εμππεξεηεί ηα πιαίζηα φισλ ησλ ππνινίπσλ εθαξκνγψλ.  

Απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε πνπ παξνπζηάζηεθε, πξνθχπηεη σο πξψηε 

παξαηήξεζε φηη, φινη νη κεραληζκνί δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο ζηα ζπζηήκαηα IEEE 

802.11e αθνινπζνχλ ην κνληέιν APP-MAC. Πξάγκαηη, φπσο εηπψζεθε θαη 

πξσηχηεξα, κία ηέηνηα πξνζέγγηζε δηαζέηεη ηελ πςειφηεξε δπλακηθή γηα ηελ 

απνδνηηθή παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηα αζχξκαηα ηνπηθά δηθηπαθά ζπζηήκαηα 

[Van05], [Jie04], [Cho06b]. ε απηή ηελ επηινγή ζπκβάιεη θαη ην γεγνλφο ηεο 

χπαξμεο ηνπ κεραληζκνχ παξνρήο πξνηεξαηνηήησλ πνπ νξίζηεθε απφ ην IEEE 

802.11e, αλαηξψληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο εθ λένπ ζρεδηαζκνχ κηαο ηερληθήο 

δηαθνξνπνίεζεο, δηεπθνιχλνληαο ζεκαληηθά ηνλ ζρεδηαζηή. Δίλαη, ινηπφλ, εχινγν ην 

γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ηνλ κεραληζκψλ δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο πνπ πξνηείλνληαη 

γηα ρξήζε ζηα δίθηπα IEEE 802.11e [Kse06], [Chu07], [Ke08], [Che10], [Jam10], 

βαζίδεηαη ζηελ πινπνίεζε κηαο ηερληθήο αληηζηνίρηζεο ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ 

ζηηο ππάξρνπζεο νπξέο αλακνλήο (AC_VO, AC_VI, AC_BE θαη AC_BK), φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 5-9. 

Mapping

Virtual Collision Handler

AC_BK AC_BE AC_VI AC_VO

Background Best Effort Video Voice

Transmit  

ρήκα 5-9: Αξρηηεθηνληθή δηεπηπεδηαθψλ κεραληζκψλ ΗΔΔΔ 802.11e. 
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Ζ αληηζηνίρηζε απηή ιακβάλεη ρψξα κε ηελ ζέζπηζε θξηηεξίσλ ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ, θπξίσο, απφ ηελ ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε ησλ πιαηζίσλ εηθνλνξνήο. Ζ 

επηινγή απηή είλαη εχινγε, θαζψο γηα ηηο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο θσλήο/ήρνπ δελ 

πθίζηαηαη πιαηζηαθφο ζεκαζηνινγηθφο δηαρσξηζκφο (Κεθάιαην 4). Σελ ηαθηηθή απηή 

αθνινπζεί κεγάιν κέξνο ησλ βηβιηνγξαθηθψλ πξνηάζεσλ [Kse06], [Che10], [Goe08], 

[Sar08], απνθιείνληαο ηηο ξνέο θσλήο/ήρνπ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο. Μάιηζηα 

αθήλεηαη λα ελλνεζεί απφ ηνπο ζπγγξαθείο φηη, νη ξνέο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη εμππεξεηνχληαη καδί κε ηηο ππφινηπεο κε πνιπκεζηθέο ξνέο δεδνκέλσλ. Μηα 

ηέηνηα πξαθηηθή, φκσο, ππνβαζκίδεη ζεκαληηθά ηηο πνιπκεζηθέο ξνέο θσλήο/ήρνπ πνπ 

δηαζέηνπλ αξθεηά απζηεξέο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Θα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη, νη εξγαζίεο [Chu07] θαη [Ke08] δελ αθνινπζνχλ παξφκνηα 

πξνζέγγηζε, αθήλνληαο ηηο ξνέο θσλήο/ήρνπ αλεπεξέαζηεο απφ ηελ ηερληθή ηνπο. 

Χζηφζν, ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ επεκβαίλεη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ κε πνιπκεζηθψλ 

νπξψλ (AC_BE θαη AC_BK) ρξεζηκνπνηψληαο ηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ. Απηφ έρεη επηβαξπληηθά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ησλ κε 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. 

Έπεηηα απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ, θάλεη ρξήζε ηερληθψλ Άληζεο Πξνζηαζίαο απφ 

Απψιεηεο (Unequal Loss Protection – ULP) [Yu07]. Με ηελ κέζνδν απηή ηα 

πνιπκεζηθά πιαίζηα πςειφηεξεο ζεκαληηθφηεηαο (π.ρ I θαη P-πιαίζηα εηθνλνξνψλ) 

πξνζηαηεχνληαη, έλαληη απσιεηψλ, κε κεγαιχηεξν ζζέλνο απφ ηα πιαίζηα κε ρακειή 

ή θαζφινπ ζεκαληηθφηεηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ κεηαβνιή ηεο MAC 

παξακέηξνπ retry limit πνπ δηαζέηεη ε θάζε AC. Πξάγκαηη, ε κεγαιχηεξε πξνζηαζία 

ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ πςειήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηα επηζπκεηή ιεηηνπξγία, 

θαζψο απψιεηα απηψλ ησλ πιαηζίσλ επεξεάδεη, αιπζηδσηά, ηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ε 

απνθσδηθνπνίεζε εμαξηάηαη απφ απηά (Κεθάιαην 4). Χζηφζν, ην ζχλνιν ησλ 

ππαξρφλησλ κεραληζκψλ δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο δελ ιακβάλεη ππφςε ηηο 

επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο απφ ηε ρξήζε ηερληθψλ κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

πλνπηηθά, ε πινπνίεζε ελφο δηεπηπεδηαθνχ κεραληζκνχ ν νπνίνο ζπλδπάδεη ηελ 

πιαηζηαθή ζεκαζηνινγία (APP) κε ηελ δπλακηθή δέζκεπζε ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ θαη 

ηερληθψλ ULP (MAC), δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ απνδνηηθή ππνζηήξημε 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζηα αζχξκαηα δίθηπα ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e [Pol10], 

[Pol07]. 
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Κεθάιαην 6  

Ο Μησανιζμόρ X-EDCA 

Όπσο αλαιχζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε αλάπηπμε θαη ρξήζε 

Γηεπηπεδηαθψλ Σερληθψλ (Cross-layer Techniques) ζπληειεί ζηελ νινθιεξσκέλε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ εηζάγνπλ νη ζχγρξνλεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζηα αζχξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα. ην θεθάιαην απηφ 

πεξηγξάθεηαη ν δηεπηπεδηαθφο κεραληζκφο X-EDCA ν νπνίνο ζρεδηάζηεθε 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ κέζνδν πξφζβαζεο EDCA ζε αζχξκαηα ηνπηθά 

δίθηπα ππνδνκήο θαηά ηελ ζπλχπαξμε πνιιαπιψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ 

(ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο). Ο X-EDCA αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηερληθψλ κε 

εζηίαζε ζην MAC (MAC-centric) θάλνληαο ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ 

ην επίπεδν εθαξκνγήο (Application Layer) κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο EDCA κεζφδνπ.  

6.1 Κίλεηξα αλάπηπμεο θαη ζηόρνη ηνπ κεραληζκνύ X-EDCA 

Όπσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, βαζηθφ θίλεηξν 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνηχπνπ IEEE 802.11e, θαη εηδηθφηεξα ηεο EDCA κεζφδνπ 

πξφζβαζεο, απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε βαζηθή κέζνδνο πξφζβαζεο (DCF) δελ 

δηαζέηεη ηελ δπλακηθή λα δηαρεηξηζηεί επαξθψο ηηο ζχγρξνλεο πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο, θπξίσο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ δηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ πνπ κεηαδίδνληαη ζην δηθηπαθφ ζχζηεκα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη 

ζηελ χπαξμε κίαο κνλαδηθήο νπξάο αλακνλήο ζηνπο ζηαζκνχο πνπ πινπνηνχλ ηελ 

βαζηθή κέζνδν πξφζβαζεο κε απνηέιεζκα απηή λα δηακνηξάδεηαη ζε φιεο ηηο 

ππνζηεξηδφκελεο ξνέο δεδνκέλσλ. πκπιεξσκαηηθά ζε απηφ ην πξφβιεκα, 

ζπκβάιιεη ε κε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ MAC επηπέδνπ, φπσο πεξηγξάθεθε ζην 

Κεθάιαην 3. 

Σν πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e αληηκεηψπηζε ην δήηεκα ηεο ππνζηήξημεο ησλ 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ παξέρνληαο: α) ηελ δπλαηφηεηα ζε θάζε ζηαζκφ ηνπ 

δηθηχνπ λα δηαθνξνπνηεί ηηο ξνέο δεδνκέλσλ αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία 

αλήθνπλ θαη ελ ζπλερεία λα ιακβάλνπλ ηηο αλάινγεο πξνηεξαηφηεηεο, θαη β) κηα 
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ζεηξά βειηησηηθψλ (enhancement) κεραληζκψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ MAC-επηπέδνπ.  

Χζηφζν, φπσο παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 5, θαη ππνζηεξίδεηαη απφ κεγάιν 

κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο, ε κέζνδνο EDCA δελ επηηπγράλεη ηελ 

απνδνηηθή ππνζηήξημε ησλ δηθηπαθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζε ζπλζήθεο πςεινχ 

θφξηνπ (high load conditions) [Pol10], [And07], [Maj06], [Pol08], [Dey05]. Οη 

ζπλζήθεο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην θαηλφκελν ηεο αζπκκεηξίαο θάησ/άλσ δεχμεο 

(downlink/uplink asymmetry) θαηά ην νπνίν ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηθηπαθήο 

θίλεζεο ζπζζσξεχεηαη ζην ζεκείν πξφζβαζεο (access point – AP). Σν θαηλφκελν 

απηφ ιακβάλεη ρψξα ζηα δίθηπα ππνδνκήο (infrastructure networks) θαη απνηειεί 

ελεξγφ θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πεδίν έξεπλαο. Σν δήηεκα απηφ, θαη γεληθφηεξα 

απηφ ηεο ζπκθφξεζεο, έρεη κειεηεζεί εθηελψο θαη έλα πιήζνο απφ πξνηάζεηο έρνπλ 

παξνπζηαζηεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Κεθάιαην 5). Χζηφζν, ζην ζχλνιν ηνπο νη 

εξγαζίεο απηέο νδεγνχλ ζε επηπεδηαθέο ιχζεηο, εζηηαζκέλεο ζε ηερληθέο ελφο κφλν 

επηπέδνπ θαη απνκνλσκέλεο απφ ηα ππφινηπα ζηξψκαηα ηεο OSI αξρηηεθηνληθήο. 

Σα πιενλεθηήκαηα κηαο πξνζέγγηζεο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο ηεο 

εθαξκνγήο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια επίπεδα ππεξεζίαο νη 

ππνζηεξηδφκελεο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε ζεκαληηθνχ 

φγθνπ κεραληζκψλ δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο (Κεθάιαην 5). Όκσο, ην ζχλνιν ηνλ 

πξνηεηλφκελσλ κεραληζκψλ θάλεη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηξαηεγηθψλ 

πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην MAC επίπεδν ηνπ ΗΔΔΔ 802.11e, νη νπνίεο δχλαηαη λα 

πξνβνχλ ζε ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο, ζην θεθάιαην απηφ 

παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ελφο κεραληζκνχ, κε ηελ επσλπκία X-

EDCA, πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο. Ο κεραληζκφο απηφο 

θαιείηαη λα επηηχρεη ην ζχλνιν ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: 

 Παξνρή επηπέδσλ πνηόηεηαο ππεξεζίαο ζε δηθηπαθέο πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο νη 

νπνίεο ππνζηεξίδνληαη ζε αζύξκαηα δηθηπαθά ζπζηήκαηα ηνπηθήο εκβέιεηαο 

ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e. 

 Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηεο EDCA κεζόδνπ πξόζβαζεο ζε ζπλζήθεο πςεινύ 

θόξηνπ. 

 Αληηκεηώπηζε ηνπ δεηήκαηνο θάησ/άλσ δεύμεο ζε αζύξκαηα δίθηπα ππνδνκήο. 
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 Υακειόο επηπξόζζεηνο θόξηνο (overhead) ζηνλ θόκβν πνπ εθαξκόδεηαη. 

Οη πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη εληάζζνπλ ηνλ κεραληζκφ X-EDCA ζην γεληθφηεξν 

πεδίν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα πνιπκεζηθά δίθηπα, ελψ παξάιιεια 

δηεπζεηείηαη έλα ζπρλφ θαη ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα αζχξκαηα 

δίθηπα ππνδνκήο. 

6.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ  κεραληζκνύ X-EDCA 

Σα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA, ζπλνςίδνληαη φπσο 

παξαθάησ: 

 Γηεπηπεδηαθόο κεραληζκόο κε εζηίαζε ζην MAC-επίπεδν (Cross-layer MAC-

centric Mechanism): Oη κεραληζκνί παξνρήο ππεξεζηψλ ζηα δηθηπαθά 

ζπζηήκαηα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην επίπεδν πνπ απηνί πινπνηνχληαη 

θαη δξάηηνπλ. Έηζη, πξνθχπηνπλ κεραληζκνί πνπ αλήθνπλ ζηα επίπεδα 

εθαξκνγήο, κεηαθνξάο, δηθηχνπ, πξφζβαζεο ζην κέζν αθφκα θαη ζην θπζηθφ. 

ηελ εξγαζία απηή ππνζηεξίδεηαη φηη, θαζψο ζηα αζχξκαηα δίθηπα 

ππνινγηζηψλ ηνπηθήο εκβέιεηαο, ην πιένλ αλαγλσξηζκέλν πξφηππν παξνρήο 

ππεξεζηψλ επηπέδνπ πξφζβαζεο (MAC) απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ην IEEE 

802.11e, νη ελδερφκελεο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ελφο κεραληζκνχ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ εμνπδεηεξψλνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ 

ηελ παξνρή πξνηεξαηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ρακειφηεξν επίπεδν 

απφ ην νπνίν δηέξρνληαη ηα πξνο εθπνκπή πιαίζηα. Απνηειεί, ζπλεπψο, 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ε πινπνίεζε ελφο κεραληζκνχ πνπ λα βειηηψλεη ηελ 

απφδνζε ηεο ηερληθήο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε απηφ ην επίπεδν [Pol10]. 

Χζηφζν, ε αλάπηπμε ή βειηηζηνπνίεζε ελφο MAC κεραληζκνχ δελ αξθεί γηα 

ηελ απνδνηηθή ππνζηήξημε δηθηπαθψλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ [Van05]. Ο 

κεραληζκφο Υ-EDCA θάλεη ρξήζε πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην 

επίπεδν εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζην MAC επίπεδν. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ ηνλ θαζηζηά έλαλ 

κεραληζκφ Δλήκεξν Δθαξκνγήο (application aware mechanism) πνπ 

αληηκεησπίδεη κε δηεπηπεδηαθφ (Cross-layer) ηξφπν ηελ κεηάδνζε 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. 

 Κεληξηθόο κεραληζκόο (Centralized mechanism): Ζ απαίηεζε απηή θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκφ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη o κεραληζκφο απηφο ζηνρεχεη ζηελ 
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παξνρή ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο ππνδνκήο 

(infrastructure), θαη απφ ηα δεηήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Σo 

δήηεκα ηεο αζπκκεηξίαο θάησ/άλσ δεχμεο απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα ππνδνκήο ην νπνίν απαηηεί θεληξηθή αληηκεηψπηζε. Απαηηεί, 

δειαδή, ν κεραληζκφο παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ λα πινπνηείηαη ζην 

ζεκείν πνπ παξνπζηάδεη ηα ζπκπηψκαηα ζπκθφξεζεο. Σν ζεκείν απηφ 

εληνπίδεηαη ζηα δίθηπα απηά ζην ζεκείν πξφζβαζεο (access point) [And07], 

[Maj06], [Van05], [Zam09]. 

 Υακειόο επηπξόζζεηνο θόξηνο (Low Overhead): Έλαο κεραληζκφο παξνρήο 

ππεξεζηψλ είλαη αλαγθαίν λα είλαη απιφο ζηελ ζρεδίαζε ηνπ. Θα πξέπεη λα 

κελ θαηαζπαηαιά επεμεξγαζηηθή ηζρχ θαη επνκέλσο λα παξνπζηάδεη ρακειή 

πνιππινθφηεηα ζηελ πινπνίεζε ηνπ. Ζ απιφηεηα ζηελ ζρεδίαζε φρη κφλν 

θαζηζηά ην δίθηπν πεξηζζφηεξν εχξσζην έλαληη αζηνρηψλ, αιιά βνεζά θαη 

ζηελ απνηξνπή αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ [Yan02]. Μεραληζκνί πνπ 

παξνπζηάδνπλ πςειή πνιππινθφηεηα ζηελ πινπνίεζε θαη εθηέιεζε ηνπο 

ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα ηειηθά επίπεδα ππεξεζίαο πνπ ιακβάλνπλ 

νη πνιπκεζηθέο ξνέο. Δηδηθφηεξα ζηα αζχξκαηα δίθηπα ε απιφηεηα ζηελ 

ζρεδίαζε απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ελφο απνδνηηθνχ κεραληζκνχ 

παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ [Mit98], [Spe08]. 

6.3 Πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνύ X-EDCA 

Ο κεραληζκφο X-EDCA βαζίδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο EDCA κεζφδνπ 

πξφζβαζεο, εληζρχνληαο ηελ κε κηα ζεηξά απφ επηκέξνπο κεραληζκνχο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ βέιηηζηε ππνζηήξημε πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζε ζπλζήθεο 

πςεινχ θφξηνπ. Σν γεγνλφο απηφ επηηπγράλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ηα νπνία παξέρνληαη απφ ην επίπεδν 

εθαξκνγήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κεραληζκφο Υ-EDCA είλαη έλαο κεραληζκφο επηπέδνπ 

MAC ν νπνίνο θαηεγνξηνπνηεί ηα πιαίζηα ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην QAP κε πξννξηζκφ ηνπο QSTA ζην QBSS ζηηο αλάινγεο AC. 

Δπηπξφζζεηα, θαηαπνιεκά ηελ ζπκθφξεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην QAP 

αλαζέηνληαο βέιηηζηεο ηηκέο ζην TXOP limit ησλ πνιπκεζηθψλ AC θαη επηιέγνληαο 

ηηο θαηαιιειφηεξεο πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ. 
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ρήκα 6-1: Αξρηηεθηνληθή ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA. 

Όια ηα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη κε ηελ πξνζζήθε δχν αιγνξίζκσλ ζηελ βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηεο EDCA κεζφδνπ πξφζβαζεο (ρήκα 6-1). 

 Αιγόξηζκνο Αληηζηνίρηζεο (Mapping Algorithm – MAL). 

 Αιγόξηζκνο Δπηινγήο ηξαηεγηθήο (Strategy Selection Algorithm – SSAL). 

Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 6-1, νη νπξέο αλακνλήο AC2 θαη AC3 

κεηνλνκάδνληαη ζε AC_VOB θαη AC_IP πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίζνπλ ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ρξεζηκφηεηα ηνπο ζηνλ κεραληζκφ X-EDCA, φπσο ζα 

πεξηγξαθεί ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

6.3.1 Αιγόξηζκνο Αληηζηνίρεζεο (MAL)  

Ο αιγφξηζκνο αληηζηνίρηζεο αλαιακβάλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζην QAP απφ ην ελζχξκαην δίθηπν 

ππνδνκήο κε πξννξηζκφ ην QBSS. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ MAL είλαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ αλάινγα κε ην πφζν ζεκαληηθά είλαη, θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο 
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ζηελ αλάινγε πνιπκεζηθή AC. Σα θξηηήξηα ηεο ηαμηλφκεζεο απνηεινχλ ν ηχπνο ηεο 

πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο (voice ή video) θαη ν ηχπνο ηνπ πιαηζίνπ εηθνλνξνήο (I, P ή 

B-πιαίζην). Ζ πξψηε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα εμαρζεί απφ ην πεδίν ToS (Type of 

Service) θαη θαη’ επέθηαζε απφ ηελ Πξνηεξαηφηεηα Υξήζηε (User Priority – UP) πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηα πιαίζηα δεδνκέλσλ, ελψ ν ηχπνο ηνπ πιαηζίνπ εηθνλνξνήο δχλαηαη 

λα πξνθχςεη απφ ηελ επηθεθαιίδα εθαξκνγήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα πιαίζηα 

εηθνλνξνήο.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ ηα πιαίζηα ηαμηλνκνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: Πνιπκεζηθά 

Πιαίζηα Τςειήο Πξνηεξαηφηεηαο (High Priority Multimedia Frames – HPMF) θαη 

Πνιπκεζηθά Πιαίζηα Υακειήο Πξνηεξαηφηεηαο (Low Priority Multimedia Frames – 

LPMF). O ΜΑL ραξαθηεξίδεη ηα I θαη P-πιαίζηα πνπ αλήθνπλ ζε ξνέο εηθνλνξνήο 

(streaming video), κε UP  4 ή 5, ζηελ θαηεγνξία HPMF θαη ηα B-πιαίζηα εθνλνξνήο 

καδί κε φια ηα θσλεηηθά πιαίζηα (Voice), κε UP  6, ζηελ θαηεγνξία LPMF. Σα 

πιαίζηα Διέγρνπ Γηθηχνπ (Network Control – NC) κε UP  7 θαηεγνξηνπνηνχληαη 

ζηελ HPMF σο πιαίζηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο. Ο MAL αλαζέηεη λέεο UP ζηα 

πιαίζηα ησλ δχν θαηεγνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνχλ ζηηο θαηάιιειεο AC. 

πλεπψο νη AC ζηνλ κεραληζκφ Υ-EDCA κεηνλνκάδνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 

6-1. Ο X-EDCA δηαηεξεί ηηο ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο AC (AC_BK θαη AC_BE) 

ακεηάβιεηεο κεηνλνκάδνληαο, φκσο, ηηο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο πνιπκεζηθέο AC 

(AC_VI θαη AC_VO) ζε AC_VOB θαη AC_IP αληίζηνηρα. Ζ AC_VOB αλαιακβάλεη 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ LPMF πιαηζίσλ, δειαδή ησλ θσλεηηθψλ (VO) θαη B-πιαηζίσλ 

εηθνλνξνήο, ελψ ε AC_IP δηαρεηξίδεηαη ηα πςειήο ζεκαληηθφηεηαο Η θαη P-πιαίζηα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ HPMF. 

Πίλαθαο 6-1: Ολνκαζία ησλ AC ζηνλ κεραληζκφ X-EDCA. 

ΑC Standard EDCA X-EDCA 

0 AC_BK AC_BK 

1 AC_BE AC_BE 

2 AC_VI AC_VOB 

3 AC_VO AC_IP 
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Σν δηάγξακκα ξνήο θαη ν ςεπδνθψδηθαο ιεηηνπξγίαο ηνπ MAL αιγνξίζκνπ 

απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα 6-2 θαη 6-3 αληίζηνηρα. 

Is incoming 

frame I or P?

Insert frame to 

AC_VOB queue

Insert frame to 

AC_IP queue

YESNO

Incoming Frame 

(I, P, B and Audio frames)

Multimedia 

Frame?

YESNO

EDCA Functionality

Incoming Frame 

 

ρήκα 6-2: Γηάγξακκα ξνήο ηνπ αιγνξίζκνπ MAL. 

If UP of packet i  (4, 5, 6) //έιεγρνο εηζεξρόκελνπ πιαηζίνπ 

{ 

If UP of packet i = 4||5 && packet_type  (I, P) //ηα πιαίζηα I θαη P εηζέξρνληαη ζηελ AC_IP 

UP of packet i  6 

ElseIf UP of packet i = 6 //ηα πνιπκεζηθά πιαίζηα εθηόο ησλ I θαη P εηζέξρνληαη ζηελ AC_VOB 

UP of packet i  4 

} 

ρήκα 6-3: Φεπδνθψδηθαο ηνπ αιγνξίζκνπ MAL. 

Ο αιγφξηζκνο MAL είλαη έλαο απιντθφο αιγφξηζκνο δηαρσξηζκνχ θαη 

ηνπνζέηεζεο ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ ζηηο αλάινγεο AC, κε ρακειή 

πνιππινθφηεηα. Χζηφζν, απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA, θαζψο 

θαζνξίδεη ηα επίπεδα QoS πνπ ζα ιάβνπλ ηα πνιπκεζηθά δεδνκέλα ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δμαζθαιίδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζε ησλ I θαη P-πιαηζίσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηα 

ζεκαληηθφηεξα πιαίζηα ζηηο αθνινπζίεο εηθνλνξνήο. 

Ζ επηινγή γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ B-πιαηζίσλ εηθνλνξνήο καδί κε ηα 

θσλεηηθά πιαίζηα (Voice), πξνθχπηεη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηελ ζεκαζηνινγία ηνπο. 

Σα B-πιαίζηα απνηεινχλ, ηα πιαίζηα εθείλα κηαο εηθνλνξνήο κε ηνλ ρακειφηεξν 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο (δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε άιισλ 
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επεξρφκελσλ ή πξνεγνχκελσλ πιαηζίσλ). Απφ ηελ άιιε, νη VoIP εθαξκνγέο 

παξάγνπλ πιαίζηα, ε θσδηθνπνίεζε θαη ε απνθσδηθνπνίεζε ησλ νπνίσλ δελ  

ιακβάλεη ρψξα κε ην ζχζηεκα αλαθνξψλ πνπ ππάξρεη ζηηο εθαξκνγέο εηθνλνξνήο. 

Δπνκέλσο, ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο είλαη ν ίδηνο γηα φια ηα θσλεηηθά πιαίζηα. Έλα 

δεχηεξν θξηηήξην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ VoIP θαη B-πιαηζίσλ ζηελ ίδηα νπξά 

εμππεξέηεζεο, είλαη ην κέγεζνο ηνπο. Σα VoIP πιαίζηα έρνπλ ζηαζεξά θαη κηθξά 

κεγέζε (Κεθάιαην 4), ελψ ηα B-πιαίζηα δηαζέηνπλ θαη απηά ην κηθξφηεξν πιαηζηαθφ 

κέγεζνο ζε κία αθνινπζία εηθνλνξνήο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί θαη ην θξηηήξην 

επηινγήο ζηξαηεγηθήο εμππεξέηεζεο απηψλ ησλ πιαηζίσλ, φπσο ζα πεξηγξαθεί ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν.  

6.3.2 Αιγόξηζκνο Δπηινγήο ηξαηεγηθήο (SSAL) 

Έπεηηα απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πιαηζίσλ ζηηο θαηεγνξίεο LPMF θαη HPMF, νη 

AC_VOB θαη AC_IP πεξηιακβάλνπλ ηα θσλεηηθά (VO) θαη B-πιαίζηα, ηα I θαη P-

πιαίζηα αληίζηνηρα. Αθήλνληαο ακεηάβιεηεο ηηο MAC παξακέηξνπο πνπ 

πξνζδηνξίδνπλ ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο (waiting time) απηψλ ησλ νπξψλ, 

επηηπγράλεηαη ε θαηά πξνηεξαηφηεηα εμππεξέηεζε ησλ πςειήο ζεκαληηθφηεηαο Η θαη 

P-πιαηζίσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηελ AC_IP. ηνλ Πίλαθα 6-2 παξνπζηάδνληαη νη 

ηηκέο ησλ MAC παξακέηξσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο ησλ νπξψλ, 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ X-EDCA κεραληζκνχ. 

Πίλαθαο 6-2: Σηκέο παξακέηξσλ ρξφλνπ αλακνλήο ζηνλ κεραληζκφ X-EDCA. 

AC 

AIFSN (AIFS) κs CWmin slots CWmax slots 

802.11b 802.11g 802.11b 802.11g 802.11b 802.11g 

AC_BK 7 (150) 7 (73) 31 15 1023 1023 

AC_BE 3 (70) 3 (37) 31 15 1023 1023 

AC_VOB 2 (50) 2 (28) 15 7 31 15 

AC_IP 2 (50) 2 (28) 7 3 15 7 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6-2, ε AC_IP ιακβάλεη πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ AC, φκνηα κε ην πξφηππν IEEE 802.11e. Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ζηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηελ Δμίζσζε 3-8 θαη ηνπο Πίλαθεο 3-1 θαη 

3-3 ηνπ Κεθαιαίνπ 3. 
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Απηφ πνπ παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη, ηα κεγέζε 

ησλ πιαηζίσλ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο νπξέο αλακνλήο. Όπσο έρεη αλαιπζεί ζην 

ηέηαξην θεθάιαην, ηα I-πιαίζηα ελδν-θσδηθνπνηνχληαη (intra-coded) θάλνληαο ρξήζε 

ηνπ δηαθξηηνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ζπλεκίηνλνπ (Discrete Cosine Transform) ελψ ηα P 

θαη B-πιαίζηα δηα-θσδηθνπνηνχληαη κε πξφζσ ή πίζσ αλαθνξά (forward/backward 

reference) θαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ εθηίκεζεο (motion estimation) θαη 

αληηζηάζκηζεο θίλεζεο (motion compensation). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα I-

πιαίζηα λα δηαζέηνπλ κεγαιχηεξα πιαηζηαθά κεγέζε ελψ ηα P θαη B-πιαίζηα λα 

επηηξέπνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά ζπκπίεζεο θαη επνκέλσο κηθξφηεξα πιαηζηαθά 

κεγέζε. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη έπεηηα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αιγνξίζκνπ 

αληηζηνίρηζεο θαη ηελ εηζαγσγή ησλ I θαη P-πιαηζίσλ ζηελ νπξά εμππεξέηεζεο 

AC_IP, ε ζπγθεθξηκέλε AC επηβαξχλεηαη κε κεγάινπ κεγέζνπο πιαίζηα. Απηή ε 

πξαθηηθή, ζε ζπλζήθεο πςεινχ θνξηίνπ θαη κε έλα, ελδερνκέλσο, πεξηνξηζκέλν 

κέγεζνο νπξάο (queue size), δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε ππεξρείιηζε ηελ νπξά αλακνλήο 

θαη ζπλεπψο ζε απψιεηα πιαηζίσλ. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ελφο 

δπλακηθνχ κεραληζκνχ αλάζεζεο πφξσλ κε ζηφρν ηελ απνηξνπή απσιεηψλ.  

Ο Αιγφξηζκνο Δπηινγήο ηξαηεγηθήο (SSAL) θαζνξίδεη ηηο ηερληθέο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην MAC επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ ηα πιαίζηα ζηηο 

πνιπκεζηθέο AC (AC_VOB θαη AC_IP), ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαηζίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ SSAL ζηνρεχεη ζηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο ε νπνία 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ζε δχν πηπρέο ηεο MAC ιεηηνπξγίαο:  

 ζηελ Γέζκεπζε ησλ Πόξσλ (Resource Allocation Strategy). 

 ζηελ Παξνρή Πξνζηαζίαο ζηα πιαίζηα πξνο κεηάδνζε (Protection Strategy). 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δέζκεπζεο ησλ πφξσλ πινπνηείηαη κε ηελ επηινγή πηνζέηεζεο 

ελφο κεραληζκνχ δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit, ελψ ε ζηξαηεγηθή παξνρήο 

πιαηζηαθήο πξνζηαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ Άληζεο Πξνζηαζίαο απφ 

Απψιεηεο (Unequal Loss Protection).  

Έηζη, γηα ηελ νπξά αλακνλήο AC_IP ν SSAL επηιέγεη ηελ εθαξκνγή ελφο 

κεραληζκνχ δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit, εμαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν πεξηνδηθή θέλσζε ηεο νπξάο θαη ηαπηφρξνλα κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο 

ππεξρείιηζεο ηεο νπξάο, ελψ παξάιιεια επηιέγεη ηελ κέγηζηε πξνζηαζία ησλ 

πιαηζίσλ απφ πηζαλέο εζσηεξηθέο (internal) ή εμσηεξηθέο (external) πιαηζηαθέο 
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ζπγθξνχζεηο. Ζ κέγηζηε πξνζηαζία ησλ πιαηζίσλ απφ ζπγθξνχζεηο επηηπγράλεηαη κε 

ηελ ρξήζε ηεο βαζηθήο (standard) πνιηηηθήο επηβεβαηψζεσλ (DATA-ACK) γηα φια ηα 

πιαίζηα ζηελ AC_IP θαη δηαηεξψληαο ην φξην ησλ επαλακεηαδφζεσλ (retry limit) 

ζηελ πξνθαζνξηζκέλε κέγηζηε ηνπ ηηκή (επηά).  

Όζνλ αθνξά ζηελ νπξά αλακνλήο AC_VOB, ε δέζκεπζε ησλ πφξσλ δηαηεξείηαη 

ζηαζεξή θαη ίζε κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφηππν IEEE 

802.11e (ακεηάβιεην TXOP limit), ζηνρεχνληαο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

επηπξφζζεηνπ θφξηνπ (overhead) πνπ εηζάγεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ 

X-EDCA. Χζηφζν, θαη δεδνκέλνπ ησλ ρακειψλ πιαηζηαθψλ κεγεζψλ πνπ δηαζέηνπλ 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο νπξάο, επηιέγεηαη ε πνιηηηθή επηβεβαηψζεσλ NoACK (Άλεπ 

Δπηβεβαίσζεο) ζηνρεχνληαο ζηελ απνδνηηθή κεηάδνζε ησλ θσλεηηθψλ θαη B-

πιαηζίσλ. ην ρήκα 6-4 θαίλεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ SSAL. 

AC=?

Select NoACK 

policy

AC_IPAC_VOB

Belong to 

multimedia 

AC?

YESNO

EDCA Functionality

Frame to transmit

First frame in 

TXOP?

Calculate new 

TXOP limit

Select Std ACK 

policy

YESNO

Transmit Transmit Transmit

 

ρήκα 6-4: Γηάγξακκα ξνήο ηνπ αιγνξίζκνπ SSAL. 

Ζ επηινγή ηεο πνιηηηθήο επηβεβαίσζεο γηα ηα πιαίζηα πνπ αλήθνπλ ζηελ 

AC_VOB βαζίζηεθε ζε δχν άμνλεο: 

 ζην πιαηζηαθό κέγεζνο (frame size). 

 ζηελ πιαηζηαθή ζεκαζηνινγία (frame semantics). 

Ζ επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο NoACK ζηα πιαηζηαθά κεγέζε κειεηήζεθε ζην 

Κεθάιαην 3 (παξάγξαθνο 3.6.5). Δπηρεηξψληαο κηα ζχληνκε ζχλνςε ησλ 
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απνηειεζκάησλ απηήο ηεο κειέηεο, κπνξεί λα δεισζεί φηη ε ρξήζε ηεο NoACK 

πνιηηηθήο απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά επεξγεηηθή ζηελ απφδνζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

παξάγνπλ κηθξά κεγέζε πιαηζίσλ. Οη VoIP εθαξκνγέο, δηαζέηνληαο ζην ζχλνιν ηνπο 

κηθξά πιαηζηαθά κεγέζε, απνηεινχλ ζεκαληηθφ ππνςήθην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο NoACK. Ζ δηαπίζησζε απηή, έξρεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηηο δειψζεηο ησλ δεκνζηεπκέλσλ εξγαζηψλ [Bar08], [Dey05] θαη 

[Mje07]. 

Σν δεχηεξν ζθέινο ζην νπνίν βαζίζηεθε ε επηινγή ηεο NoACK πνιηηηθήο 

επηβεβαηψζεσλ γηα ηελ AC_VOB, αθνξά ζηελ πιαηζηαθή ζεκαζηνινγία. Παξφιν πνπ 

είλαη γλσζηφ ην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη πιαηζηαθφο ζεκαζηνινγηθφο δηαρσξηζκφο 

ζηηο VoIP εθαξκνγέο (Κεθάιαην 4), κε απνηέιεζκα απηέο λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

αλνρή ζηηο πιαηζηαθέο απψιεηεο [Bel06] (νη νπνίεο δχλαηαη λα θζάζνπλ θαη ην 7% 

ρσξίο ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο), είλαη, σζηφζν, απαξαίηεηε κηα 

βαζχηεξε έξεπλα γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο έθηαζεο ησλ απσιεηψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζεη ζηηο εθαξκνγέο απηέο ε ρξήζε ηεο NoACK πνιηηηθήο. Γεδνκέλνπ, 

επίζεο, ηνπ κηθξνχ φγθνπ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

[Bar08], [Mje07], κηα ηέηνηα δηεξεχλεζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ. Όκνην 

εγρείξεκα επηρεηξήζεθε ζηελ εξγαζία [Bar08], ε νπνία, φκσο, δελ ζπλππνινγίδεη ηελ 

χπαξμε ηεο ηερληθήο ξηπήο παθέησλ (TXOP) θαηά ηελ αλαιπηηθή κειέηε πνπ 

δηεμήρζε.  

Λφγσ ηεο έκθπηεο ηπραηφηεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε κέζνδνο πξφζβαζεο EDCA 

(CSMA/CA), ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο, θαη εηδηθφηεξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο NoACK πνιηηηθήο, δχλαηαη λα επηηεπρζεί κε πηζαλνινγηθή αλάιπζε ησλ 

γεγνλφησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη κε ηελ πηνζέηεζε πξνζεγγηζηηθψλ παξαδνρψλ 

[Tay01].  

6.3.2.1 Πηζαλνινγηθή αλάιπζε επίδξαζεο ηεο πνιηηηθήο NoACK 

ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, έρεη ππνηεζεί ε χπαξμε ελφο δηθηχνπ ππνδνκήο 

QBSS (infrastructure Quality of Service Basic Service Set) ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e 

κε n αζχξκαηνπο θφκβνπο, ψζηε λα εκπεξηέρνληαη ζε απηφ έλα QAP θαη n1 QSTAs 

(ρήκα 6-5). 
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QAP

QSTA

1

QSTA

2

QSTA

3

QSTA 

n-1

Wireline Network

BSS

 

ρήκα 6-5: Τπνζεηηθφ δίθηπν ππνδνκήο. 

Σν QAP ηνπ παξαπάλσ ζρήκαηνο εμππεξεηεί φιε ηελ θίλεζε θάησ δεχμεο 

(downlink traffic), απνηειψληαο ηελ ζηελσπφ (bottleneck) ηνπ δηθηπαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Κχξηνο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

πνιηηηθήο NoACK, εάλ απηή εθαξκνζηεί κφλν ζε κία ελεξγή AC ηνπ QAP, θάησ απφ 

ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ (ζηνπο QSTA ηζρχεη ν κεραληζκφο ζεηηθψλ 

επηβεβαηψζεσλ). Αο ζεσξεζεί, επηπιένλ, φηη κφλν κία απφ ηηο AC ζηνπο QSTA είλαη 

ελεξγή θαη κε ρακειφ ξπζκφ άθημεο παθέησλ, ηέηνην ψζηε ε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ 

παθέησλ πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο QSTA λα είλαη αλέθηθηεο θαη κφλν 

ζπγθξνχζεηο κεηαμχ παθέησλ ηεο άλσ θαη θάησ δεχμεο είλαη πηζαλέο (κεηαμχ ελφο 

QSTA θαη ηνπ QAP) [Mje07]. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε πηζαλφηεηα απψιεηαο ελφο παθέηνπ δεδνκέλσλ Ploss 

εμαξηάηαη απφ ηξείο παξάγνληεο: 

 Σελ πηζαλφηεηα απψιεηαο ηνπ παθέηνπ ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

αζχξκαηεο δεχμεο, pE. 

 Σελ πηζαλφηεηα φηη, έλα παθέην θαηά ηελ άθημε ηνπ ζηελ νπξά 

αλακνλήο, ζα ηελ βξεη πιήξσο θαηεηιεκκέλε, pF. 

 Σελ πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο ηνπ παθέηνπ, pC. 

Δπνκέλσο, ε ploss κπνξεί λα εθθξαζηεί σο: 

 RCFEloss pppp   (6-1) 
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Όπνπ R, είλαη ην φξην επαλακεηαδφζεσλ (retry limit) πνπ θαηέρεη ε νπξά 

αλακνλήο. Έπεηηα απφ R πξνζπάζεηεο επαλακεηάδνζεο, ην παθέην απνξξίπηεηαη 

[IEEE99]. Τπνζέηνληαο φηη, (α) νη ζπλζήθεο ηνπ αζχξκαηνπ θαλαιηνχ είλαη ηδαληθέο 

(pE0) [Bia00], θαη (β) ε νπξά αλακνλήο είλαη απείξσο κεγάιε έηζη ψζηε λα κελ 

απνξξίπηνληαη παθέηα εμαηηίαο ππεξρείιηζεο (pF0), ε Δμίζσζε 6-1 κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί γηα εθθξάζεη ηελ πηζαλφηεηα απψιεηαο παθέησλ ιφγσ ζπγθξνχζεσλ 

ζην QAP θαη ζηνπο QSTAs (πηνζεηείηαη ν ηφλνο (΄) γηα αλαθνξά ζην QAP θαη ν 

δηπιφο ηφλνο (΄΄) γηα  αλαθνξά ζηνπο QSTA), αληίζηνηρα: 

'

C

'

loss pp   (6-2) 

 R''

C

''

loss pp 
 

(6-3) 

Ζ αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο p
΄
loss απφ ην φξην επαλακεηαδφζεσλ (R) νθείιεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο επηβεβαηψζεσλ NoACK ζην QAP, ε νπνία δελ δηαζέηεη 

κεραληζκφ αλαθάιπςεο ζπγθξνχζεσλ θαη επνκέλσο επαλακεηαδφζεσλ ησλ πηζαλψλ 

ρακέλσλ παθέησλ. 

Δλ ζπλερεία, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ ξηπήο 

παθέησλ (TXOP) ζηηο πνιπκεζηθέο AC ηνπ QAP, θαη ππελζπκίδνληαο ηελ ππφζεζε 

πνπ έγηλε γηα ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ ζηελ AC ηνπ QAP, είλαη ινγηθή ε ζεψξεζε 

φηη ζε θάζε πξνζπάζεηα κεηάδνζεο ηνπ QAP ην ρξνληθφ δηάζηεκα TXOP limit 

θαηαιακβάλεηαη νιφθιεξν απφ ηα δηαζέζηκα παθέηα ζηελ AC. Ο κέγηζηνο αξηζκφο 

παθέησλ νκνίνπ κεγέζνπο (φπσο ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ VoIP πιαηζίσλ) πνπ 

δχλαηαη λα κεηαδνζνχλ κέζα ζε έλα TXOP limit κε ηελ ρξήζε ηεο NoACK πνιηηηθήο 

επηβεβαηψζεσλ, κπνξεί, εχθνια, λα πξνζεγγηζηεί: 













SIFSDATA TT

]AC[itlim_TXOP
]AC[η  (6-4) 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην TXOP limit θαηέρεη δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηηο AC ελφο 

ζηαζκνχ θαη επνκέλσο ν κέγηζηνο αξηζκφο πιαηζίσλ ζα δηαθέξεη γηα ηηο πνιπκεζηθέο 

AC. Ζ Δμίζσζε 6-4 κπνξεί λα εμαρζεί εμεηάδνληαο ην ρξνληθφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ 

θαηά ηελ ρξήζε ηεο πνιηηηθήο NoACK (ρήκα 6-6). 
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DATA DATA DATA

AIFS & Backoff SIFS SIFS

time

TXOP limit

 

ρήκα 6-6: Υξνληθφ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κε ρξήζε ηεο πνιηηηθήο NoACK. 

Σν ρξνληθφ κεηάδνζεο ησλ παθέησλ δεδνκέλσλ δελ πεξηιακβάλεη ηελ κεηάδνζε 

πιαηζίσλ ειέγρνπ (ACK), θαζψο ν κεραληζκφο ζεηηθψλ επηβεβαηψζεσλ είλαη 

απελεξγνπνηεκέλνο. Δπνκέλσο, ε αθνινπζία παθέησλ πεξηιακβάλεη ηηο ρξνληθέο 

δηάξθεηεο κεηάδνζεο ησλ παθέησλ, ΣDATA, θαη ηελ δηάξθεηα ηνπ βξαρέσο 

δηαπιαηζηαθνχ δηάθελνπ (Short Inter-frame Space), TSIFS. Με βάζε ηελ κνξθή ηνπ 

IEEE 802.11 πιαηζίνπ δεδνκέλσλ (data frame) πνπ απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 6-7, 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην TDATA: 




















 







PHY802.11g

PHY802.11b

,TT
L

LLLLLL
T

,
r

LLLLLL
T

T

signalSYM
SYM

FCSpayloadRTPUDPIPMAChdr

PHY

FCSpayloadRTPUDPIPMAChdr

PHY

DATA

 

(6-5) 

PLCP preamble 

& header
MAC header IP header

UDP 

header

RTP 

header
Payload

MAC 

FCS

20 Bytes 8 Bytes 12 Bytes Variable

 

ρήκα 6-7: Μνξθή ΗΔΔΔ 802.11 πιαηζίνπ δεδνκέλσλ. 

Όπνπ ΣPHY, είλαη ε δηάξθεηα ηεο επηβάξπλζεο πνπ εηζάγεη ην θπζηθφ επίπεδν 

(preamble θαη PHY header) θαη Lx είλαη ην κέγεζνο ηνπ αληίζηνηρνπ πεδίνπ ζηελ 

κνξθή ηνπ IEEE 802.11 πιαηζίνπ δεδνκέλσλ εθθξαζκέλν ζε bits. Οη ζπκβνιηζκνί 

LSYM, TSYM, θαη Tsignal, εθθξάδνπλ ην κέγεζνο, ζε bits, ηνπ ζπκβφινπ, ε δηάξθεηα ηνπ 

ζπκβφινπ θαη ε επέθηαζε ζήκαηνο (signal extension) γηα ηελ ηερλνινγία IEEE 

802.11g, αληίζηνηρα [IEEE03]. 

Θεσξψληαο ηηο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηνπ Πίλαθα 6-3, θαη ηελ ρξήζε ηνπ G.729 

codec, ν νπνίνο παξάγεη κε ζηαζεξφ ρξφλν δηα-αθίμεσλ (20 ms) πιαίζηα ησλ 20 

Bytes, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην TDATA θαη ην ε[AC] γηα ηηο θπζηθέο ηερλνινγίεο 

ΗΔΔΔ 802.11b θαη g θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κε ηνλ κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο (11 

θαη 54 Mbits/s αληίζηνηρα): 
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802.11g IEEE γηαs,

802.11b IEEE γηαs,

μ

μ
TDATA

42

262
 (6-6) 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA ηα VoIP 

πιαίζηα ζην QAP ηνπνζεηνχληαη ζηελ AC2 (AC_VOB), ζε αληίζεζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο QSTAs φπνπ ηα πιαίζηα απηά εμππεξεηνχληαη απφ ηελ AC3 (AC_VO), 

ζα πξνθχςεη: 








802.11g IEEE γηα,

802.11b IEEE γηα,

57

22
2][η'  (6-7) 

Πίλαθαο 6-3: Παξάκεηξνη MAC θαη PHY γηα ηηο ηερλνινγίεο ΗΔΔΔ 802.11b θαη g. 

Παπάμεηπορ ΙΔΔΔ 802.11b IEEE 802.11g 

ΣSIFS 10 κs 10 κs 

TPHY (preamble & header) 192 κs 20 κs 

TSLOT 20 κs 9 κs 

LMAC 256 bits (32 Bytes) 256 bits (32 Bytes) 

LFCS 32 bits (4 Bytes) 32 bits (4 Bytes) 

Lpayload 160 bits (20 Bytes) 160 bits (20 Bytes) 

r 11 Mbits/s - 

LSYM - 216 bits (54 Mbits/s) 

TSYM - 4 κs (54 Mbits/s) 

Tsignal - 6 κs 

TXOP limit 

AC2 (VI) 6.016 ms 3.008 ms 

AC3 (VO) 3.264 ms 1.504 ms 

 

Απφ ηα 22 (ΗΔΔΔ 802.11b) ή ηα 57 (IEEE 802.11g) απηά δηαδνρηθά πιαίζηα, κηα 

πηζαλή ζχγθξνπζε κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κεηαμχ ηνπ πξψηνπ παθέηνπ ζηελ ξηπή κε 

έλα άιιν κεηαδηδφκελν παθέην απφ έλαλ απφ ηνπο QSTA ζην QBSS. Σν πξψην απηφ 

παθέην δεδνκέλσλ απνθαιείηαη Κεθαιή ηεο Ρηπήο (Head of Burst – HoB) [Jia08]. Ζ 

δηαπίζησζε απηή γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή εάλ εμεηαζηεί ην ρξνληθφ πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 6-8. 
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time

time

time

QAP (AC2)

QSTA1 (AC3)

QSTAn (AC3)

HoB ε-1 ε-2 ε-3 ε-4

DATA

AIFS & Backoff

AIFS & Backoff

co
llisio

n

ACK timeout

Double CW and frozen Backoff

Frozen backoff

Backoff

AIFS & Backoff

Resume Backoff

Resume Backoff

Successful transmission

TXOP limit

SIFS

 

ρήκα 6-8: Υξνληθφ ζχγθξνπζεο ηνπ HoB ζηελ AC2 ηνπ QAP. 

Φαίλεηαη απφ ην ζρήκα φηη, κία ζχγθξνπζε παθέησλ πνπ αλήθνπλ ζε έλαλ QSTA 

θαη ην QAP επεξεάδεη κφλν ην HoB παθέην ηεο ξηπήο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ππφζεζε φηη ε ελεξγή AC ζηνπο QSTAs εθηειεί ηελ πνιηηηθή 

ζεηηθψλ επηβεβαηψζεσλ γηα ηα παθέηα ηεο. Έηζη, ν QSTA ν νπνίνο εκπιέθεηαη ζηελ 

ζχγθξνπζε αληηιακβάλεηαη ηελ χπαξμε ηεο απφ ηελ αλππαξμία ζεηηθήο επηβεβαίσζεο 

θαη επνκέλσο αλαβάιεη ηελ επαλακεηάδνζε ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν δπαδηθήο 

νπηζζνρψξεζεο (Κεθάιαην 3). Σν QAP, φκσο, δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα αληίιεςεο 

ηεο χπαξμεο ηεο ζχγθξνπζεο (ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο NoACK πνιηηηθήο) θαη 

επνκέλσο ζπλερίδεη κε ηελ κεηάδνζε ησλ ππνινίπσλ παθέησλ ηεο ξηπήο. Σα παθέηα 

απηά ζα ιεθζνχλ επηηπρψο απφ ηνπο πξννξηζκνχο ηνπο, θαζψο φινη νη ππφινηπνη 

θφκβνη ζα αλαβάινπλ ηελ κεηάδνζε ηνπο ιφγσ αλίρλεπζεο ηνπ κέζνπ σο 

θαηεηιεκκέλνπ. 

ηελ εξγαζία [Bia00], γίλεηαη κηα εμαηξεηηθή αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

απφδνζεο ηνπ CSMA/CA πξσηνθφιινπ πξφζβαζεο ζε ζπλζήθεο θνξεζκνχ 

(saturation conditions). χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ εξγαζία απηή, ε πηζαλφηεηα φηη 

έλαο ζηαζκφο ζα κεηαδψζεη ζε κία ηπραία επηιεγκέλε ρξνλνζπξίδα (time slot), 

δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

 

     mCCC

C

pWpWp

p
η

21121

212




  (6-8) 

Όπνπ W είλαη ην ειάρηζην παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο (CWmin[AC]), m ην κέγηζην 

επίπεδν νπηζζνρψξεζεο (maximum backoff stage) θαη pC ε πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο. 

Σν m δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε (Κεθάιαην 3):  

]AC[CW

]AC[CW
logm]AC[CW]AC[CW

min

max
min

m

max 22    



Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αλαζηάζηνπ Υ. Πνιίηε 

 

~ 141 ~ 

 

Δίλαη πξνθαλέο, φηη θαηά ηελ ρξήζε ηεο πνιηηηθήο NoACK ηζρχεη m=0, θαη 

επνκέλσο ε Eμίζσζε 6-8 κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο AC 

ζην QAP: 

1

2




'

'

W
η  (6-9) 

Ζ απινπνίεζε απηή δηθαηνινγείηαη θαη απφ ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ πξνηχπνπ 

ΗΔΔΔ 802.11e [IEEE05], φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν δηπιαζηαζκφο ηνπ παξαζχξνπ 

νπηζζνρψξεζεο ιακβάλεη ρψξα κφλν θαηά ηελ χπαξμε ζπγθξνχζεσλ (εμσηεξηθψλ ή 

εζσηεξηθψλ). Χζηφζν, φπσο αλαιχζεθε πξσηχηεξα, ην QAP δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί ηελ χπαξμε εμσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ (εμαηηίαο ηεο απνπζίαο κεραληζκνχ 

επηβεβαηψζεσλ). πλππνινγίδνληαο ηελ ππφζεζε πνπ έγηλε γηα κία κφλν ελεξγή AC 

ζην QAP (δελ ππάξρνπλ εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο), ζα ηζρχεη 

CWmin[AC]CWmax[AC].   

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αληίζεηα κε ην QAP, ε η
’’
 ζα εθθξάδεηαη κε ηελ 

Δμίζσζε 6-8. Δμεηάδνληαο, ηνλ Πίλαθα 6-2, πξνθχπηεη εχθνια φηη γηα ηηο 

πνιπκεζηθέο AC (AC2 θαη AC3) ζα ηζρχεη m1, θαη επνκέλσο ε εμίζσζε 6-8 

δηακνξθψλεηαη σο: 

 
    







''

C

''''

C

''''

C

''

C''

pWpWp

p
η

21121

212
  

 





11

2
''

C

''

''

pW
η

 (6-10) 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ [Bia00], αιιά θαη ζε πιήζνο άιισλ εξγαζηψλ [Bar08], 

[Vit04], ε πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο, pC, ελφο παθέηνπ είλαη ίζε κε ηελ πηζαλφηεηα φηη, 

ζε κία ηπραία ρξνλνζπξίδα, ηνπιάρηζηνλ έλαο απφ ηνπο n-1 ελαπνκείλαληεο ζηαζκνχο 

ζα επηρεηξήζεη λα κεηαδψζεη. Ζ πηζαλφηεηα απηή είλαη ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζπγθξνχζεσλ πνπ έρεη βηψζεη έλαο ζηαζκφο ζην παξειζφλ. 

Δπνκέλσο, ε γεληθή έθθξαζε ηεο pC, ζα είλαη: 

   1
11




n

C ηp  (6-11) 

Με βάζε ηελ ππφζεζε πνπ έγηλε αξρηθά φηη, δελ ιακβάλνπλ ρψξα ζπγθξνχζεηο 

παθέησλ κεηαμχ ησλ QSTAs αιιά κφλν ζε παθέηα ηεο άλσ θαη θάησ δεχμεο, απφ ηελ 

νπηηθή ησλ QSTA ζα ηζρχεη πάληνηε n=2, θαη επνκέλσο ε Δμίζσζε 6-10 ζα δψζεη 

ηελ πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο γηα ηνπο QSTAs: 

'''

C ηp   (6-12) 
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Δλψ γηα ην QAP: 

  1
11




n'''

C ηp  (6-13) 

Αληηθαζηζηψληαο ζηηο εμηζψζεηο 6-2 θαη 6-3, ζα πξνθχςεη: 

R

'

''

loss
W

p 











1

2
 (6-14) 

θαη 

 

1

11

2
11




















n

''

C

''

'

loss
pW

p  (6-15) 

ην ρήκα 6-9 θαίλεηαη ε πηζαλφηεηα απψιεηαο p
’’

loss ησλ παθέησλ πνπ 

κεηαδίδνληαη απφ ηνπο QSTA (ζε ινγαξηζκηθή θιίκαθα), ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ειάρηζην παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο W ζηηο AC ηνπ QAP. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 

παξαπάλσ ζρήκαηνο πξνέθπςαλ γηα R7. Δίλαη πξνθαλέο φηη, ε πηζαλφηεηα απψιεηαο 

ελφο παθέηνπ πνπ αλήθεη ζε έλαλ QSTA επεξεάδεηαη απφ ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ 

παξαζχξνπ νπηζζνρψξεζεο πνπ δηαζέηεη ε ελεξγή AC ζην QAP. Πξάγκαηη, ε AC ζην 

QAP πνπ θάλεη ρξήζε ηεο NoACK πνιηηηθήο ζα εθθηλεί ηηο δηαδνρηθέο ξηπέο παθέησλ 

κεηά ηελ πάξνδν ΣAIFSTbackoff, φπνπ Σbackoff είλαη ν ρξφλνο νπηζζνρψξεζεο ηεο AC, ν 

νπνίνο επηιέγεηαη ζπλερψο κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζην δηάζηεκα [0, CWmin] θαζψο 

ε AC δελ δχλαηαη λα αληηιεθζεί ηελ απψιεηα ελφο παθέηνπ. Δπνκέλσο, ε ρξήζε ελφο 

κεγαιχηεξνπ CWmin ζα επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζην κέζν ζηνπο QSTA κε κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο (θαη άξα απψιεηαο) παθέηνπ. 

 

ρήκα 6-9: Πηζαλφηεηα απψιεηαο ελφο παθέηνπ κεηαδηδφκελνπ απφ έλαλ QSTA, ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ειάρηζην παξάζπξν νπηζζνρψξεζεο ζηηο AC ηνπ QAP (R7). 

Αληίζεηα, ε πηζαλφηεηα απψιεηαο p
’
loss ελφο παθέηνπ ηνπ QAP ιφγσ ζχγθξνπζεο 

είλαη ινγηθφ λα είλαη θαηά πνιχ απμεκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηελ p
’’

loss εμαηηίαο ηεο 
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ρξήζεο ηεο NoACK πνιηηηθήο. ην ρήκα 6-10 απεηθνλίδεηαη ε πηζαλφηεηα απψιεηαο 

ελφο παθέηνπ πνπ κεηαδφζεθε απφ ην QAP.  

 

ρήκα 6-10: Πηζαλφηεηα απψιεηαο ελφο παθέηνπ κεηαδηδφκελνπ απφ ην QAP, ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζηαζκφ ζην QBSS. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη, απμαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηαζκψλ ζην 

QBSS, ε πηζαλφηεηα απψιεηαο ελφο κεηαδηδφκελνπ παθέηνπ απφ ην QAP 

εθηηλάζζεηαη ξαγδαία θαη γηα ηηο δχν εμεηαδφκελεο θπζηθέο ηερλνινγίεο (IEEE 

802.11g θαη IEEE 802.11b). Ζ δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ηνπο, νθείιεηαη 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ειάρηζηνπ παξαζχξνπ νπηζζνρψξεζεο πνπ νξίδεηαη γηα 

ηελ θάζε κία (Πίλαθαο 3-1).  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, παξά ηελ κεγάιε πηζαλφηεηα απψιεηαο παθέησλ πνπ 

παξνπζηάδεη ε πνιηηηθή NoACK, ε απψιεηα απηή αθνξά κφλν ζηα παθέηα HoB, φπσο 

εμεγήζεθε πξσηχηεξα. Απηφ έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ απψιεηα κφλν ηνπ 4% 

ησλ παθέησλ ηεο ξηπήο γηα ηελ ηερλνινγία ΗΔΔΔ 802.11b θαη ιηγφηεξν ηνπ 2% ησλ 

παθέησλ ηεο ξηπήο γηα ηελ ηερλνινγία ΗΔΔΔ 802.11g. Γειαδή, ειαθξψο πάλσ απφ ηα 

φξηα ησλ VoIP εθαξκνγψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη ην γεγνλφο φηη, ην 

πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e νξίδεη ηελ ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ RTS/CTS σο απαξαίηεηε 

γηα ηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο ζχγθξνπζεο θαη άξα απψιεηαο παθέησλ. Με ηελ 

ρξήζε ηνπ RTS/CTS, ε πηζαλφηεηα απηή ειαρηζηνπνηείηαη.  

6.3.2.2 Γπλακηθόο ππνινγηζκόο ηνπ TXOP limit 

Γηα ηελ AC_IP, ν SSAL ππνινγίδεη κε δπλακηθφ ηξφπν ην TXOP limit θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο Πεξηφδνπ Δμππεξέηεζεο (Service Interval – SI) απηήο ηεο νπξάο. Σν SI 

νξίδεηαη σο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ εθθηλήζεσλ ηεο CFB 

δηαδηθαζίαο γηα κία ζπγθεθξηκέλε AC [IEEE05], θαη απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 6-11.  
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time
TXOP TXOPTXOPTXOPTXOP

TXOP limit

Calculation
TXOP limit

Calculation

TXOP limit

Calculation

TXOP limit

Calculation

TXOP limit

Calculation  

ρήκα 6-11: Υξνληθά ζεκεία δπλακηθνχ ππνινγηζκνχ ηνπ TXOP limit. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ TXOP limit βαζίδεηαη ζην κέγεζνο ηεο νπξάο AC_IP ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνζδηνξίδεηαη ην κέγεζνο ηνπ 

θάζε πιαηζίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε απηήλ (ρήκα 6-12) θαη ζηε ζπλέρεηα ην TXOP limit 

ππνινγίδεηαη σο ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ κεηάδνζε ησλ απνζεθεπκέλσλ 

πιαηζίσλ: 

  SIFS

n

i

frame TnTlimit_TXOP
i

1
1




 (6-16) 

κε, 

ACKSIFSDATAframe TTTT
ii

  (6-17) 

Ζ Δμίζσζε 6-17 δελ πεξηέρεη ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο θαη νπηζζνρψξεζεο (AIFS 

θαη backoff time) εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ SI ην θαλάιη έρεη 

ήδε θαηαιεθζεί απφ ηελ AC_IP.  

Frame 1Frame 2Frame 3Frame 4Frame 5Frame n

Size of

Frame 1

Size of

Frame 2

Size of

Frame 3

Size of

Frame 4

Size of

Frame 5

Size of

Frame n

 

ρήκα 6-12: Πξνζδηνξηζκφο κεγέζνπο επηκέξνπο πιαηζίσλ απνζεθεπκέλσλ ζηελ AC_IP. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, εμαζθαιίδεηαη ε πεξηνδηθή εμππεξέηεζε φισλ ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πιαηζίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ AC_IP θάζε θνξά πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε AC θεξδίδεη ηνλ έιεγρν ηνπ κέζνπ. 

6.4 ύγθξηζε ηνπ κεραληζκνύ X-EDCA κε άιιεο ηερληθέο 

Ο κεραληζκφο X-EDCA, φπσο πεξηγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε άιινπο κεραληζκνχο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Σν γεγνλφο απηφ είλαη αλακελφκελν θαζψο ν X-EDCA αλήθεη ζηελ 
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θαηεγνξία ησλ δηεπηπεδηαθψλ κεραληζκψλ αιιά θαη ησλ κεραληζκψλ MAC επηπέδνπ. 

Δίλαη, επνκέλσο, ινγηθφ λα θάλεη ρξήζε ζηνηρείσλ απφ άιινπο κεραληζκνχο ηα νπνία 

έρνπλ απνδεηρζεί επεξγεηηθά γηα ηνλ ζθνπφ πνπ θαιείηαη λα επηηχρεη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη νκνηφηεηεο πνπ δηαζέηεη ν X-EDCA κε άιιεο ηερληθέο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία, κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο παξαθάησ: 

 Υξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή αληηζηνίρηζεο ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ ζηηο 

ππάξρνπζεο νπξέο αλακνλήο (ACs) πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφηππν ΗΔΔΔ 

802.11e. 

 Κάλεη ρξήζε ηεο δπλακηθήο κεηαβνιήο δέζκεπζεο πφξσλ ζην επίπεδν MAC, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ δπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ην 

πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e. 

 Υξεζηκνπνηεί ηερληθέο άληζεο πξνζηαζίαο απφ απψιεηεο (ULP) γηα ηελ 

επηιεθηηθή αληηκεηψπηζε απσιεηψλ ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ αλάινγα κε 

ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ηνπο. 

Ζ πξψηε νκνηφηεηα πξνθχπηεη, εχινγα, απφ ηελ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ 

ην πξφηππν IEEE 802.11e γηα ηελ παξνρή πξνηεξαηνηήησλ ζε παθέηα δεδνκέλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ κέζσ ηεο ηαμηλφκεζεο ηνπο ζηηο 

δηαζέζηκεο AC. Πξάγκαηη, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Κεθάιαην 5 θαηά ηελ 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ δηεπηπεδηαθψλ κεραληζκψλ, ην ζχλνιν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ δηεπηπεδηαθψλ κεραληζκψλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία πινπνηεί 

θάπνηνλ αιγφξηζκν αληηζηνίρηζεο [Kse06], [Chu07], [Goe08], [Sar08], [Ke08], 

[Che10], [Jam10].  

Ζ δπλακηθή κεηαβνιή ηεο παξακέηξνπ TXOP limit, απνηειεί κία ηερληθή 

δπλακηθήο δέζκεπζεο ησλ πφξσλ ζην MAC επίπεδν, ε πινπνίεζε ηεο νπνίαο 

επηηξέπεηαη απφ ην πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e, θαη έρεη απνδεηρζεί εμαηξεηηθά επεξγεηηθή 

γηα ηα πνιπκεζηθά αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e [And07], 

[Maj06], [Kse07], [Liu06], [Sel04], [Gey08].  

Ζ ηειεπηαία νκνηφηεηα αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ. 

Γεδνκέλνπ ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθνχ ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ πιαηζίσλ 

απηψλ (ηδηαίηεξα ησλ πιαηζίσλ εηθνλνξνήο), είλαη ζεκηηή ε κεγαιχηεξε πξνζηαζία 

ησλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθψλ πιαηζίσλ έλαληη απηψλ κε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο. Σελ ινγηθή απηή αθνινπζεί κεγάιν πιήζνο δηεπηπεδηαθψλ 

κεραληζκψλ [Pol07], [Kse06], [Buc07], [Ben09]. 
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Χζηφζν, γηα θάζε κηα απφ απηέο ηηο ηερληθέο πνπ πινπνηνχληαη απφ ηνλ 

κεραληζκφ X-EDCA, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζρεδηαζηηθέο θαη ππνινγηζηηθέο αιιαγέο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ηελ θαηλνηνκία ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

κεραληζκνχ: 

1. Ο X-EDCA επεκβαίλεη κφλν ζηελ ιεηηνπξγία ησλ πνιπκεζηθψλ νπξψλ 

(AC_VI θαη AC_VO) ηνπ QAP αθήλνληαο ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ κε 

πνιπκεζηθψλ AC (AC_BK θαη AC_BE) αλεπεξέαζηε. ε αληίζεζε κε ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δηεπηπεδηαθψλ κεραληζκψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ χπαξμε 

φισλ ησλ AC γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ, ν X-EDCA 

δελ νδεγεί ζε ζπλχπαξμε πνιπκεζηθψλ θαη κε πιαηζίσλ ζηελ ίδηα νπξά 

αλακνλήο. Μία ηέηνηα κίμε παθέησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θίλεζεο 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απξφβιεπηεο  θαζπζηεξήζεηο ή/θαη απψιεηεο ησλ 

επαίζζεησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ. 

2. Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit, είλαη κία 

κέζνδνο πνπ έρεη κειεηεζεί θαη νη ζεηηθέο ηεο επηπηψζεηο έρνπλ θαηνρπξσζεί. 

Χζηφζν, ην ζχλνιν ησλ δηεπηπεδηαθψλ κεραληζκψλ αγλνεί ηελ χπαξμε ηεο. 

Απφ ηελ άιιε, νη κεραληζκνί δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit πνπ 

έρνπλ πξνηαζεί αγλννχλ ηελ ζεκαζηνινγία ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα κηαο δηεπηπεδηαθήο πξνζέγγηζεο ζην πξφβιεκα ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ. Ο κεραληζκφο X-EDCA ζπλδπάδεη θαη ηα δχν απηά 

ραξαθηεξηζηηθά νδεγψληαο ζηα κέγηζηα δπλαηά νθέιε γηα ηηο πνιπκεζηθέο 

εθαξκνγέο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε ηερληθή δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ 

TXOP limit πνπ πινπνηείηαη απφ ηνλ κεραληζκφ X-EDCA παξνπζηάδεη κηα 

ζεκαληηθή δηαθνξά απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ πξνηεηλφκελσλ κεραληζκψλ 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Όπσο παξνπζηάζηεθε ζην Κεθάιαην 5, κεγάιν κέξνο 

ησλ κεραληζκψλ δπλακηθήο αλάζεζεο ηνπ TXOP limit ππνινγίδεη ηηο λέεο 

ηηκέο ηνπ επηηξεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο ξηπήο παθέησλ θαηά ηελ 

έλαξμε θάζε πεξηφδνπ Beacon (100 ms ζηηο πεξηζζφηεξεο πινπνηήζεηο). 

Χζηφζν, κηα ηέηνηα κεηαβνιή ελδέρεηαη λα κελ ζπκπεξηιάβεη πιαίζηα πνπ ζα 

θαηαθζάζνπλ ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα, κε πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε 

ηεο θαζπζηέξεζεο κεηάδνζεο ηνπο θαη, ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε, ηελ 

απφξξηςε ηνπο ιφγσ ππεξρείιηζεο. Ο κεραληζκφο X-EDCA θάλεη απηφλ ηνλ 

ππνινγηζκφ θαηά ηελ έλαξμε ηνπ TXOP ζπκπεξηιακβάλνληαο φια ηα πιαίζηα 

πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ νπξά αλακνλήο ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεη ηελ ειάθξπλζε ηεο νπξάο αλακνλήο θαη ηελ 

ηαρχηεξε παξάδνζε ησλ πιαηζίσλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

3. Ζ παξνρή δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ πξνζηαζίαο ζηα πνιπκεζηθά πιαίζηα κε 

δηαθνξεηηθφ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο είλαη κηα ινγηθή θαη δηαδεδνκέλε 

ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε. Σν ζχλνιν ησλ κεραληζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερληθή ULP (Unequal Level Protection) πινπνηνχλ ηελ άληζε πξνζηαζία ζηα 

πνιπκεζηθά πιαίζηα κεηαβάιινληαο ηελ παξάκεηξν retry limit ησλ AC. Ο 

κεραληζκφο X-EDCA ην επηηπγράλεη απηφ έκκεζα κε ηελ ρξήζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πνιηηηθψλ επηβεβαηψζεσλ. Οξίδνληαο ηελ ρξήζε ηεο πνιηηηθήο 

επηβεβαηψζεσλ κε ζεηηθέο απνθξίζεηο (positive acknowledgments) γηα ηα 

ζεκαληηθά πνιπκεζηθά πιαίζηα, επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή πξνζηαζία 

ηνπο. Αληίζεηα, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο NoACK γηα ηα ιηγφηεξν 

ζεκαληηθά πιαίζηα βειηηψλεηαη ε απφδνζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ MAC 

επηπέδνπ ελψ ηαπηφρξνλα επλννχληαη ηα πνιπκεζηθά πιαίζηα πςεινχ βαζκνχ 

ζεκαληηθφηεηαο. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θαηλνηφκα ζηνηρεία, ν X-EDCA δηαζέηεη θαη ηα 

επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. ε 

αληίζεζε κε ηελ πιεηνςεθία ησλ δηεπηπεδηαθψλ θαη MAC κεραληζκψλ ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο, ν X-EDCA είλαη έλαο θεληξηθφο κεραληζκφο (centralized mechanism) 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ ζεκείνπ πνπ παξνπζηάδεη ηα κεγαιχηεξα 

ζπκπηψκαηα ζπκθφξεζεο (ην QAP ζηα δίθηπα ππνδνκήο). Δπίζεο, παξνπζηάδεη 

ρακειφ επηπξφζζεην θφξην (overhead) θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, πινπνηψληαο ηνλ 

κεραληζκφ δπλακηθήο αλάζεζεο ηνπ TXOP limit κφλν γηα κία απφ ηηο νπξέο 

αλακνλήο ηνπ QAP. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ιεηηνπξγία ηεο EDCA (ζηελ νπνία 

βαζίδεηαη ν X-EDCA) επηβαξχλεηαη ην ειάρηζην δπλαηφ.  
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Κεθάιαην 7  

Αξιολόγηζη ηος Μησανιζμού X-EDCA 

ε απηφ ην θεθάιαην, ε ιεηηνπξγία θαη ε απφδνζε ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA 

αμηνινγείηαη θαη ζπγθξίλεηαη ηφζν κε ηελ EDCA κέζνδν πξφζβαζεο, φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην πξφηππν IEEE 802.11e, φζν θαη κε άιινπο αληηπξνζσπεπηηθνχο 

κεραληζκνχο ηεο δηεζλνχο εξεπλεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

κεραληζκνχ X-EDCA, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη πξνζζήθεο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο EDCA ζην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο OPNET
TM

. Δπηπιένλ, 

πινπνηήζεθαλ ζην ίδην εξγαιείν νη κεραληζκνί απφ ηελ βηβιηνγξαθία πνπ 

επηιέρζεθαλ γηα ηελ ζχγθξηζε. Σν θεθάιαην πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηα κνληέια 

πξνζνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα ζηαηηζηηθά πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε. 

7.1 Μνληέιν πξνζνκνίσζεο 

Ο κεραληζκφο X-EDCA πινπνηήζεθε θαη αμηνινγήζεθε θάλνληαο ρξήζε ηνπ 

εξγαιείνπ πξνζνκνίσζεο OPNET Modeler [Opn]. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαιείνπ πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη ην OPNET Modeler απνηειεί έλαλ δεκνθηιή 

εκπνξηθφ πξνζνκνησηή δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ, ν νπνίνο παξέρεη έλα ζηαζεξφ 

πεξηβάιινλ πξνζνκνηψζεσλ. Δπηπξφζζεηα, δηαζέηεη ηηο πινπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 

IEEE 802.11x κε εμαηξεηηθή ηεθκεξίσζε θαη βνεζεηηθφ πιηθφ [Shi05]. 

πγθξηλφκελνο κε άιινπο πξνζνκνησηέο δηθηχσλ αλνηθηνχ θψδηθα (π.ρ. NS2, 

OMNET, Pythagor), παξνπζηάδεη πηζηέο θαη ιεηηνπξγηθέο πινπνηήζεηο ησλ 

πξσηνθφιισλ ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ε εξγαζία, θαζψο επίζεο θαη έλα εχρξεζην θαη 

κε πςειφ βαζκφ παξακεηξνπνίεζεο πεξηβάιινλ ξχζκηζεο πξνζνκνηψζεσλ [Meh09], 

[Luc03].  

Σν κνληέιν πξνζνκνηψζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ IEEE 802.11e 

πξνηχπνπ, βαζηζκέλν ζηελ θπζηθή ηερλνινγία ΗΔΔΔ 802.11b. Ζ επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θπζηθήο ηερλνινγίαο πξνέθπςε απφ ην γεγνλφο φηη, ην ελδηαθέξνλ θαη 

ε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο εζηηάδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ MAC επηπέδνπ, θαη φρη ζην 

θπζηθφ επίπεδν. Πξάγκαηη, ην MAC πξσηφθνιιν πνπ νξίδεηαη ζην αξρηθφ πξφηππν 

ΗΔΔΔ 802.11, αιιά θαη ε βειηησκέλε ηνπ έθδνζε ζηελ πην πξφζθαηε πξνζζήθε ΗΔΔΔ 
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802.11e, εθηειεί ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο αλεμαξηήησο ηεο θπζηθήο 

ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  [Mat08]. Έηζη, ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

ζα παξνπζηαζηνχλ ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, κπνξνχλ εχθνια λα αλαπαξαρζνχλ 

θαη γηα ηα λεφηεξα θπζηθά επίπεδα πνπ νξίζηεθαλ απφ ηελ ΗΔΔΔ (802.11g/n). 

Γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ X-EDCA κεραληζκνχ, αιιά θαη ησλ πξσηνθφιισλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζπγθξηηηθνχο ζθνπνχο, απαηηήζεθαλ παξεκβάζεηο ζηνλ 

θψδηθα πινπνίεζεο ηεο EDCA κεζφδνπ πξφζβαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαπηχρζεθαλ πξνγξακκαηηζηηθά (ζηελ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Proto-C πάλσ 

ζηελ νπνία είλαη νηθνδνκεκέλν ην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο OPNET) νη κεραληζκνί 

MAL θαη SSAL ηνπ X-EDCA, θαη νξίζηεθε ε πεξηνρή δξάζεο ηνπο ζην QAP. 

Ο αιγφξηζκνο MAL εθηειείηαη κε ηελ θιήζε κηαο ζπλάξηεζεο πνπ ηαμηλνκεί ηα 

πιαίζηα κε βάζε ην UP πνπ δηαζέηνπλ. Ζ ζπλάξηεζε απηή ιακβάλεη ρψξα θάζε θνξά 

πνπ θαηαθζάλεη έλα πιαίζην δεδνκέλσλ ζην QAP απφ ην ελζχξκαην δίθηπν θαη έρεη 

πξννξηζκφ θάπνηνλ απφ ηνπο QSTA πνπ αλήθνπλ ζην QBSS. Ο ππνινγηζκφο ηνπ 

TXOP limit γηα ηελ νπξά εμππεξέηεζεο AC_IP ζηνλ αιγφξηζκν SSAL γίλεηαη θαηά 

ηελ έλαξμε ηνπ TXOP (SI) κε ηελ θιήζε κηαο ζπλάξηεζεο πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ παθέησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ νπξά, ην κέγεζνο ηνπ θάζε παθέηνπ 

θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα κεηαδνζνχλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξπζκφ 

κεηάδνζεο. Σέινο, ε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο NoACK γηα ηελ νπξά εμππεξέηεζεο 

AC_VOB νξίδεηαη εχθνια κέζσ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ παξέρνληαη απφ ην εξγαιείν 

πξνζνκνίσζεο. 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηνπ X-EDCA, αλαπηχρζεθαλ επηπιένλ: 

 έλαο κεραληζκφο δπλακηθήο κεηαβνιήο ηνπ TXOP limit, παξφκνηνο κε απηφλ 

πνπ πξνηείλεηαη ζηελ εξγαζία [Maj06] απφ ηνπο Majkowski θαη Palacio. Ο 

κεραληζκφο απηφο νλνκάζηεθε ATXOP (Adaptive TXOP) ζηηο 

πξνζνκνηψζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ. 

 έλαο δηεπηπεδηαθφο κεραληζκφο, παξφκνηνο κε απηφλ πνπ πξνηείλεηαη ζηηο 

εξγαζίεο [Goe08] θαη [Sar08] απφ ηνπο Goel θαη Sarkar. Ο κεραληζκφο απηφ 

νλνκάζηεθε Cross (Cross-layer Mechanism) ζηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ 

δηεμήρζεζαλ. 

Ζ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κεραληζκψλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθέο ηερληθέο ησλ δχν επξχηεξσλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ (MAC-layer θαη Cross-layer κεραληζκνί αληίζηνηρα). Ο ATXOP 
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πινπνηήζεθε κε ηξφπν φκνην κε απηφλ πνπ νξίζηεθε γηα ηελ δπλακηθή κεηαβνιή ηνπ 

TXOP limit ζηνλ X-EDCA, αιιά κε ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

εξγαζία [Maj06]. Δπίζεο, ε πεξηνρή δξάζεο ηνπ ATXOP πεξηνξίζηεθε ζην QAP. Ο 

δηεπηπεδηαθφο κεραληζκφο Cross, πινπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ελφο ηαμηλνκεηή ζην 

QAP, ν νπνίνο ηνπνζεηεί ηα I-πιαίζηα εηθνλνξνήο ζηελ AC_VO νπξά εμππεξέηεζεο 

θαη ηα ππφινηπα πνιπκεζηθά πιαίζηα (P, B θαη VO πιαίζηα) ζηελ AC_VI. 

πλνπηηθά, πινπνηήζεθαλ ηέζζεξα ζελάξηα πξνζνκνίσζεο, αλάινγα κε ηνλ 

κεραληζκφ πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ: 

 EDCA (βαζηθή κέζνδνο πξόζβαζεο ηνπ ΗΔΔΔ 802.11e) [IEEE05]. 

 ATXOP (Adaptive TXOP) [Maj06]. 

 Cross (Cross-layer mechanism) [Goe08], [Sar08]. 

 X-EDCA (πξνηεηλόκελνο κεραληζκόο) [Pol10], [Pol11]. 

Ζ δηθηπαθή ηνπνινγία πνπ επηιέρζεθε γηα ηα ζελάξηα απηά ήηαλ έλα δίθηπν 

ππνδνκήο, πνπ απνηειείην απφ έλα ελζχξκαην δίθηπν ηερλνινγίαο Switched Ethernet 

100 Mbps θαη έλα QBSS ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e (IEEE 802.11b PHY) κε έλα 

QAP θαη έλα ζχλνιν απφ αζχξκαηνπο QSTA (ρήκα 7-1). 

Group

VoIP

Group

HTTP

Group

Video

QAP

Wireline Network

 

ρήκα 7-1: Μνληέιν πξνζνκνίσζεο – ηνπνινγία. 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην ρήκα 7-1, ε ηνπνινγία ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο 

πεξηιακβάλεη νκάδεο ζηαζκψλ (groups of QSTAs) νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ηηο 

εθαξκνγέο πνπ εθηειεί ε θάζε νκάδα. Απνθεχρζεθε ε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ 

ξνψλ θίλεζεο (Traffic Streams) ζηνλ ίδην QSTA, ζε κία πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ζε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα 

επίπεδα. 

7.1.1 Μνληέιν θίλεζεο 

ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ, πινπνηήζεθαλ ηξείο δηαθνξεηηθέο πεγέο 

θίλεζεο νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα 

κε ην ΗΔΔΔ 802.11e: 

 Μηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο θίλεζε θσλήο πάλσ απφ IP (VoIP). 

 Μηα κεζαίαο πξνηεξαηφηεηαο θίλεζε εηθνλνξνήο (streaming video). 

 Μηα ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο θίλεζε HTTP. 

Παξφκνηα κε ηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην Κεθάιαην 5, ε VoIP 

θίλεζε κνληεινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ G.729A codec θαη δηαζέηεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5-2.  

Ζ θίλεζε εηθνλνξνήο κνληεινπνηήζεθε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πξαγκαηηθήο 

εηθνλνξνήο κε ηελ νλνκαζία Highway, ε νπνία δηαλέκεηαη ειεχζεξα απφ ηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν [VTL11] γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ πιαηζηαθή κνξθή ηεο είλαη CIF 

(Common Interframe Format) κε 352×288 εηθνλνζηνηρεία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αθνινπζίαο βίληεν παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7-1. Πξφθεηηαη γηα κία εηθνλνξνή 

δηάξθεηαο 67 sec θαηά ηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ην ηνπίν ελφο απηνθηλεηνδξφκνπ κέζα 

απφ έλα θηλνχκελν φρεκα (ρήκα 7-2). Ζ αθνινπζία παξνπζηάδεη αξθεηέο ελαιιαγέο 

αληηθεηκέλσλ (γέθπξεο, ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, άιια νρήκαηα), φπσο θαηακαξηπξά 

ε γξαθηθή παξάζηαζε ησλ πιαηζηαθψλ ηεο κεγεζψλ (ρήκα 7-3). Γηαζέηεη κέζν 

ξπζκφ κεηάδνζεο bit (Mean Bit Rate) 0.41 Mbps θαη κέγηζην ξπζκφ κεηάδνζεο bit 

(Peak Bit Rate) 1.89 Mbps, κε απνηέιεζκα λα δχλαηαη λα θαηαιάβεη ην σθέιηκν 

δηαζέζηκν εχξνο δψλεο ελφο ΗΔΔΔ 802.11b δηθηχνπ, έπεηηα απφ ηερλεηή κεηαβνιή 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ξνψλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζην QBSS. Δίλαη, επνκέλσο, δπλαηφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ ηερλεηέο ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο γηα ηελ κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ κεραληζκψλ ππφ αμηνιφγεζε. 
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Πίλαθαο 7-1: Υαξαθηεξηζηηθά εηθνλνξνήο ζηηο πξνζνκνηψζεηο. 

Ολνκαζία News 

Μνξθή CIF 

Αλάιπζε 352×288 

Γηάξθεηα 67 sec 

Αξηζκόο Πιαηζίσλ 2000 

Ρπζκόο Απεηθόληζεο 30 fps 

Γηάηαμε GoP G9-B2 

Αξηζκόο Η-πιαηζίσλ 223 

Αξηζκόο P-πιαηζίσλ 445 

Αξηζκόο Β-πιαηζίσλ 1332 

Μέζν κέγεζνο πιαηζίσλ 

πλνιηθό 1717,525 Bytes 

Η-πιαηζίσλ 5015,103139 Bytes 

P-πιαηζίσλ 1446,337079 Bytes 

B-πιαηζίσλ 1256,052553 Bytes 

 

 

ρήκα 7-2: ηηγκηφηππν (Frame# 1243) ηεο εηθνλνξνήο Highway. 
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ρήκα 7-3: Πιαηζηαθά κεγέζε ηεο εηθνλνξνήο Highway (CIF). 

Σέινο, ζην κνληέιν θίλεζεο πνπ δεκηνπξγήζεθε, ζπκπεξηιήθζεθε θαη θίλεζε 

κηθξφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο HTTP. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο HTTP είλαη 

φκνηα κε απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο πξνζνκνηψζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 5 

(παξάγξαθνο 5.1.2). 

Ζ θάζε εθαξκνγή απφ ηηο παξαπάλσ, ιακβάλεη ηελ αλάινγε πξνηεξαηφηεηα ζην 

QAP κε ρξήζε ηνπ User Priority (UP). Έηζη, ηα παθέηα VoIP έρνπλ UP6, ηα 

streaming video παθέηα UP4 θαη ηα κηθξφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο HTTP παθέηα 

UP0. Ζ δηάξθεηα πξνζνκνηψζεσλ νξίζηεθε ζηα 2 ιεπηά (120 sec). Οη ρξνληθέο 

ζηηγκέο έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο θάζε εθαξκνγήο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7-2. 

Πίλαθαο 7-2: Υξνληθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγψλ ζηηο πξνζνκνηψζεηο. 

Δθαπμογή Δκκίνηζη (sec) Λήξη (sec) Γιάπκεια (sec) 

VoIP 5 105 100 

Streaming Video 15 80 65 

HTTP 7 Σέινο ηεο πξνζνκνίσζεο 113 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7-2, γηα έλα δηάζηεκα 65 δεπηεξνιέπησλ 

ζπλππάξρνπλ φιεο νη εθαξκνγέο ζην QBSS, δεκηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ κηα 

πεξίνδν εθηεηακέλεο ζπκθφξεζεο ζην QAP.  

7.1.2 Παξάκεηξνη πξνζνκνηώζεσλ 

Οη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πξνζνκνηψζεηο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 7-3. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ νξίζηεθαλ νη PHY θαη MAC παξάκεηξνη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 7-4. 
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Πίλαθαο 7-3: Παξάκεηξνη Πξνζνκνηψζεσλ 

Παπάμεηπορ Τιμή 

Φπζηθφ ηξψκα IEEE 802.11b 

Δχξνο Εψλεο 2.4 GHz 

Σνπνζέηεζε Κφκβσλ Σπραία 

Πεξίνδνο Beacon Απελεξγνπνηεκέλε 

Υξφλνο Πξνζνκνίσζεο 120 sec 

 

Πίλαθαο 7-4: PHY θαη MAC παξάκεηξνη ζηηο πξνζνκνηψζεηο. 

Παπάμεηπορ Τιμή 

SIFS 10 κs 

Slot Time 20 κs 

MAC Header Size 32 Bytes 

ACK Frame Size 14 Bytes 

PLCP Header Size 48 bits 

PLCP Preamble Size 144 bits 

PHY Rate 11 Mbps 

Minimum PHY Rate 1 Mbps 

TxRxTurnaround Time 15 κs 

 

7.1.3 ηαηηζηηθά απνηειέζκαηα πξνζνκνηώζεσλ 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ κεραληζκψλ πνπ κειεηήζεθαλ κέζσ 

πξνζνκνηψζεσλ, επηηεχρζεθε κε ηελ ζπιινγή θαηάιιεισλ ζηαηηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ (statistic results). Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά δηαηίζεληαη απφ ην 

εξγαιείν πξνζνκνίσζεο, ελψ γηα ηελ ζπιινγή νξηζκέλσλ απαηηήζεθε ε παξέκβαζε 

θαη εηζαγσγή ηνπο ζηνλ πξνζνκνησηή.  

Καζψο ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηελ επίδξαζε ησλ κεραληζκψλ ζηηο 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο (VoIP θαη streaming video), ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ ζηελ 
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απφδνζε ησλ εθαξκνγψλ απηψλ κφλν. Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ, 

ρσξίδνληαη ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο: 

 Γηθηπαθά ηαηηζηηθά ηνηρεία 

 ηαηηζηηθά ηνηρεία Πνηόηεηαο Δθαξκνγήο 

ηελ θαηεγνξία ησλ δηθηπαθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ακηγψο δηθηπαθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ηα ζηαηηζηηθά 

πνηφηεηαο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνπλ απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ιακβαλφκελε 

πνηφηεηα ηεο πνιπκεζηθήο εθαξκνγήο απφ ηνλ ρξήζηε. 

7.1.3.1 Γηθηπαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηα δηθηπαθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηηο πξνζνκνηψζεηο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ Ρπζκνξνή Δπηπέδνπ Δθαξκνγήο: νλνκάδεηαη θαη σθέιηκε ξπζκνξνή 

(goodput), δηφηη αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ επηπέδνπ εθαξκνγήο. Τπνινγίδεηαη 

σο ν αξηζκφο ησλ παθέησλ πνπ ιακβάλνληαη επηηπρψο αλά δεπηεξφιεπην 

(packets/sec). 

 Ζ Καζπζηέξεζε από Άθξν-ζε-Άθξν Δπηπέδνπ Δθαξκνγήο: είλαη ε 

θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηελ κεηάδνζε ελφο παθέηνπ δεδνκέλσλ 

απφ ην επίπεδν εθαξκνγήο ελφο θφκβνπ κέρξη ηελ ιήςε ηνπ απφ ην επίπεδν 

εθαξκνγήο ηνπ θφκβνπ παξαιήπηε (Application-level End-to-End Delay). 

 Γηαθύκαλζε Καζπζηέξεζεο Παθέηνπ: ε Γηαθχκαλζε Καζπζηέξεζεο Παθέηνπ 

(Packet Delay Variation – PDV) πνιιέο θνξέο, ιαλζαζκέλα, ζπγρέεηαη κε ηελ 

απφθιηζε θαζπζηέξεζεο (Delay Jitter). Ζ απφθιηζε θαζπζηέξεζεο 

αλαθέξεηαη ζηελ κεηαβνιή ηεο θαζπζηέξεζεο ζε ζρέζε κε έλα ζεκείν 

αλαθνξάο ελψ, αληίζεηα, ε δηαθχκαλζε θαζπζηέξεζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ απφ άθξν-ζε-άθξν θαζπζηεξήζεσλ φισλ ησλ δηαδνρηθψλ παθέησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε PDV ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 
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Με ri ζπκβνιίδεηαη ε ρξνληθή ζηηγκή ιήςεο ηνπ παθέηνπ i απφ ηνλ ζηαζκφ 

απνδέθηε θαη κε ti ε ρξνληθή ζηηγκή κεηάδνζεο ηνπ απφ ηνλ ζηαζκφ 

απνζηνιέα. πλεπψο, ην di αλαπαξηζηά ηελ απφ άθξν-ζε-άθξν θαζπζηέξεζε 

ηνπ παθέηνπ i. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζα ηζρχεη PDV≥0 θαη κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ 

PDV ππνδειψλνπλ θαιχηεξε απφδνζε. 

 Οη Απώιεηεο ιόγσ Τπεξρείιηζεο ζην QAP: είλαη ν αξηζκφο ησλ bits πνπ 

απνξξίπηνληαη αλά δεπηεξφιεπην εμαηηίαο ππεξρείιηζεο ζηελ νπξά αλακνλήο 

ηνπ QAP.  

7.1.3.2 ηαηηζηηθά ζηνηρεία πνηόηεηαο εθαξκνγώλ 

ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ιακβαλφκελεο πνηφηεηαο ησλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Σν Mean Opinion Score (MOS): είλαη έλα κέηξν κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

VoIP εθαξκνγψλ (Κεθάιαην 4). Σν ζηαηηζηηθφ απηφ, ζηε πξαγκαηηθφηεηα, 

είλαη κηα ππνθεηκεληθή κέηξεζε ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ βαζκνιφγεζε 

ελφο αηφκνπ πνπ ζπκκεηείρε ζε κία ζχλνδν VoIP. Οη ηηκέο MOS πνπ 

παξέρνληαη απφ έλα εξγαιείν πξνζνκνίσζεο απνηεινχλ πξνζεγγίζεηο νη 

νπνίεο βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο. Λακβάλνληαο ππφςε απηέο 

ηηο παξακέηξνπο, είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζηνχλ νη πξνζεγγηζηηθέο ηηκέο 

MOS κηαο πξνζνκνησκέλεο VoIP ζπλφδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή MOS 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ παξάγνληα-R ηνπ E-Model, κε ρξήζε ηεο 

παξαθάησ εμίζσζεο [ITU03]: 

5.4 :100 Γηα

107)100)(60(035.01 :1000 Γηα

1 :0 Γηα

6









MOSR

RRRRMOSR

MOSR

     (7-4) 

Ο παξάγνληαο-R πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

edso IIIRR       (7-5) 

Ro: Δίλαη ν ιφγνο ζήκαηνο πξνο ζφξπβν πνπ πξνθχπηεη απφ ην πεξηβάιινλ 

(π.ρ. ζφξπβνο δσκαηίνπ). 

Ηs: Δίλαη έλαο ζπλδπαζκφο φισλ ησλ βιαπηηθψλ παξαγφλησλ (impairment 

factors) νη νπνίνη ιακβάλνπλ ρψξα ηαπηφρξνλα κε ηελ κεηάδνζε ηνπ 

θσλεηηθνχ ζήκαηνο. 

Ηd: Δίλαη ε επηξξνή ζηελ πνηφηεηα πνπ έρεη ε θαζπζηέξεζε. 
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Ηe: Δίλαη ε επηξξνή πνπ έρεη ζηελ πνηφηεηα ε ιεηηνπξγία ηνπ 

θσδηθνπνηεηή/απνθσδηθνπνηεηή (codec). 

Οη παξάγνληεο Ro θαη Ηs εμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

VoIP ζπλφδνπ. ην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα επηιερζεί ην 

πεξηβάιινλ απηφ κέζα απφ έλα εχξνο επηινγψλ. Ο παξάγνληαο Ηd πξνθχπηεη 

απφ ηηο κεηξήζεηο θαζπζηέξεζεο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ, θαη ν παξάγνληαο Ηe είλαη εμαξηψκελνο απφ ηνλ codec. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζηηο πξνζνκνηψζεηο πνπ δηεμήρζεζαλ, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ πνπ 

είραλ ηεζεί απφ ην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο. 

 Σν Peak Signal to Noise Ratio (PSNR): είλαη ην κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

streaming video εθαξκνγψλ (Κεθάιαην 4). Οη ηηκέο ηνπ PSNR ππνινγίζηεθαλ 

σο ν κέζνο φξνο ησλ ηηκψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο πνπ 

εθηεινχζαλ ηελ εθαξκνγή video streaming. Γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ηηκέο 

ηνπ PSNR ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν EvalVid [Eval] ην νπνίν θαη 

ελζσκαηψζεθε ζην πξφγξακκα πξνζνκνίσζεο. 

7.2 πγθξηηηθά Απνηειέζκαηα 

ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνληαη θαη ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηα πιαίζηα αμηνιφγεζεο ηνπ κεραληζκνχ X-

EDCA. Ζ θάζε θαηεγνξία ζηαηηζηηθψλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, εμεηάδεηαη μερσξηζηά θαη 

ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηεο αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ θάζε κεραληζκνχ ηνπνζεηήζεθαλ ζην ίδην γξάθεκα γηα ιφγνπο 

ζχγθξηζεο. Χζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη απνθιίζεηο ζηηο ηηκέο ησλ 

απνηειεζκάησλ είλαη κεγάιεο, παξαηίζεληαη μερσξηζηά γξαθήκαηα ή πίλαθεο γηα ηελ 

θαιχηεξε παξνπζίαζε, επεμήγεζε θαη θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ.   

7.2.1 Ωθέιηκε ξπζκνξνή 

ηα γξαθήκαηα (α) θαη (β) ηνπ ζρήκαηνο 7-4 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο σθέιηκεο ξπζκνξνήο (goodput) ζε packets/sec γηα ηηο εθαξκνγέο streaming video 

θαη VoIP, αληίζηνηρα. 
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(α)          (β) 

ρήκα 7-4: Χθέιηκε ξπζκνξνή (α) streaming video θαη (β) VoIP. 

Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη, ε σθέιηκε ξπζκνξνή γηα ηελ εθαξκνγή streaming 

video (ρήκα 7-4 (α)) πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA ζε 

πεξηφδνπο πςειήο ζπκθφξεζεο, μεπεξλά ζε απφδνζε ηα επίπεδα ησλ κεραληζκψλ 

EDCA, ATXOP θαη Cross. Πξάγκαηη ε ζπλνιηθή ξπζκνξνή πνπ παξνπζηάδεη ε 

εθαξκνγή κε ηελ ρξήζε ηνπ X-EDCA βξίζθεηαη ζηαζεξνπνηεκέλε θαη κε κηθξέο 

δηαθπκάλζεηο ζηα 120 παθέηα ην δεπηεξφιεπην (θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ξνέο εηθνλνξνήο 

πνπ είλαη ελεξγέο ζην δίθηπν). Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη ηελ νκαιή ιήςε ησλ 

πιαηζίσλ (30 πιαίζηα ην δεπηεξφιεπην) θαη επνκέλσο ηελ νκαιή αλαπαξαγσγή ηνπο 

ζηνπο παξαιήπηεο. 

ην ρήκα 7-4 (β), φπνπ απεηθνλίδεηαη ε σθέιηκε ξπζκνξνή ησλ VoIP 

εθαξκνγψλ, κε πξνζεθηηθή παξαηήξεζε κπνξεί λα θαλεί ε ζηαζεξφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ην γξάθεκα ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πςειήο 

ζπκθφξεζεο (ζπλχπαξμε ξνψλ streaming video θαη VoIP), ζε ζρέζε κε ηα 

γξαθήκαηα ησλ ππνινίπσλ κεραληζκψλ πνπ εκθαλίδνπλ δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο 

νθείινληαη ζηελ ππεξθφξησζε ησλ νπξψλ αλακνλήο ηνπ QAP πνπ εμππεξεηνχλ ηα 

VoIP πιαίζηα.  

7.2.2 Καζπζηέξεζε από άθξν-ζε-άθξν 

Σα απνηειέζκαηα ηεο θαζπζηέξεζεο απφ άθξν-ζε-άθξν πνπ επηηπγράλνληαη κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ κεραληζκψλ EDCA, ATXOP, Cross θαη X-EDCA γηα ηηο 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο, παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 7-5 (α) θαη (β). 
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   (α)           (β) 

ρήκα 7-5: Καζπζηέξεζε απφ άθξν-ζε-άθξν (α) streaming video θαη (β) VoIP. 

ην ρήκα 7-5 (α) θαίλεηαη ε νξηαθή βειηίσζε ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ 

θαηαγξάθεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεπηπεδηαθνχ κεραληζκνχ Cross γηα ηελ 

εθαξκνγή streaming video. Ζ θαζπζηέξεζε κεηψλεηαη πεξαηηέξσ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

κεραληζκνχ ATXOP, ελψ ν X-EDCA επηηπγράλεη ηελ κεγαιχηεξε βειηίσζε αλάκεζα 

ηνπο. Με ηελ ρξήζε ηνπ X-EDCA, ε απφ άθξν-ζε-άθξν θαζπζηέξεζε δηαηεξείηαη ζε 

πνιχ ρακειά επίπεδα (κηθξφηεξα απφ 50 ms) θαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ απνδνηηθή κεηάδνζε ησλ εθαξκνγψλ streaming video. Ζ βειηίσζε απηή 

πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ηνπ δπλακηθνχ ππνινγηζκνχ ηνπ TXOP limit πνπ 

εθαξκφδεη ν αιγφξηζκνο SSAL. Με ηελ ηερληθή απηή, ηα πιαίζηα εηθνλνξνήο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ νπξά αλακνλήο AC_IP κεηαδίδνληαη θάζε θνξά πνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

νπξά θαηαιακβάλεη ην TXOP. Σν γεγνλφο απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνλ κεραληζκφ Cross 

πνπ δελ δηαζέηεη παξφκνηα ηερληθή. Απφ ηελ άιιε ν κεραληζκφο ATXOP, παξφιν 

πνπ ππνινγίδεη δπλακηθά ην TXOP limit γηα ηελ νπξά πνπ πεξηιακβάλεη ηα πιαίζηα 

εηθνλνξνήο, εθηειεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηελ νπξά πνπ εμππεξεηεί ηα πιαίζηα 

θσλήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα πιαίζηα εηθνλνξνήο λα αλακέλνπλ ηελ κεηάδνζε 

ησλ ερεηηθψλ πιαηζίσλ πξνηνχ ιάβεη ρψξα ε δηθηά ηνπο κεηάδνζε, εκθαλίδνληαο 

ειαθξψο κεγαιχηεξεο θαζπζηεξήζεηο. 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα απεηθνλίδνληαη θαη ζην ρήκα 7-5 (β) πνπ αθνξά ηα 

πιαίζηα VoIP. Ο κεραληζκφο Cross επηηπγράλεη εμαηξεηηθά αξλεηηθή απφδνζε 

εμαηηίαο ηεο απνπζίαο κεραληζκνχ δέζκεπζεο πφξσλ, ππνιεηπφκελνο αθφκα θαη ηεο 

βαζηθήο κεζφδνπ EDCA. Αληίζεηα, ν X-EDCA επηηπγράλεη θαζπζηεξήζεηο παθέησλ 

κηθξφηεξεο ησλ 100 ms πνπ απνηειεί ηελ βαζηθή απαίηεζε QoS ησλ εθαξκνγψλ 

VoIP. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξήζε ηεο NoACK πνιηηηθήο 

επηβεβαίσζεο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα πιαίζηα ηεο AC_VOB. Όζνλ αθνξά ηνλ 

κεραληζκφ ATXOP, ε δέζκεπζε ησλ πφξσλ γηα ηα πιαίζηα εηθνλνξνήο επεξεάδνπλ 
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ηελ απφδνζε ησλ VoIP πιαηζίσλ εκθαλίδνληαο εμάξζεηο ζηηο θαζπζηεξήζεηο ηνπο 

φηαλ ηα παθέηα streaming video δηαζέηνπλ κεγάια κεγέζε. 

7.2.3 Γηαθύκαλζε θαζπζηέξεζεο 

ην ρήκα 7-6 παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα ηεο δηαθχκαλζεο θαζπζηέξεζεο 

παθέηνπ (PDV) γηα ηηο εθαξκνγέο streaming video (ρήκα 7-6(α)) θαη VoIP (ρήκα 

7-6(β)). 

 

   (α)           (β) 

ρήκα 7-6: Γηαθχκαλζε θαζπζηέξεζεο παθέηνπ (PDV) (α) streaming video θαη (β) VoIP. 

Δμεηάδνληαο ηα γξαθήκαηα μερσξηζηά, θαίλεηαη ζην ρήκα 7-6(α) φηη, ε 

δηαθχκαλζε ζηελ θαζπζηέξεζε πνπ βηψλνπλ ηα παθέηα εηθνλνξνήο παξνπζηάδεη 

βειηησκέλεο ηηκέο γηα ηνπο κεραληζκνχο Cross, ATXOP θαη X-EDCA. Γηα ηνλ 

κεραληζκφ Cross ην γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

εμππεξέηεζε ησλ I-πιαηζίσλ, ελψ γηα ηνλ ATXOP ε βειηίσζε απηή πξνθχπηεη απφ 

ηελ δπλακηθή αλάζεζε ηνπ TXOP limit γηα ηελ νπξά AC_VI. Χζηφζν, ν 

πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο X-EDCA μεπεξλά ζε επηδφζεηο φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

ηερληθέο επηηπγράλνληαο ζρεδφλ κεδεληθέο δηαθπκάλζεηο ζηηο θαζπζηεξήζεηο απφ 

άθξν-ζε-άθξν ησλ παθέησλ εηθνλνξνήο.  

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ εθαξκνγή VoIP, ην γξάθεκα 7-6 (β) 

απνθαιχπηεη νξηζκέλεο απφ ηηο αδπλακίεο ησλ κεραληζκψλ Cross θαη ATXOP ζηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ. Καη νη δχν κεραληζκνί εκθαλίδνπλ 

ρεηξφηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ βαζηθή κέζνδν πξφζβαζεο EDCA νη νπνίεο νθείινληαη, 

ζηελ πεξίπησζε ηεο ηερληθήο Cross, ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ I-πιαηζίσλ ζηελ νπξά 

αλακνλήο AC_VO. Σα πιαίζηα απηά δηαηαξάζζνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα ηεο νπξάο 

θαζψο δηαζέηνπλ κεηαβιεηφ κέγεζνο ην νπνίν παξνπζηάδεη εμάξζεηο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο ζηηγκέο. Παξνκνίσο, ζηελ ηερληθή ATXOP, ην κεηαβιεηφ 

κέγεζνο ησλ εηθνλν-πιαηζίσλ πξνθαιεί απμεκέλεο ηηκέο ηνπ TXOP limit γηα ηελ νπξά 
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AC_VI, νη νπνίεο νδεγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο ζε απμνκεηψζεηο ησλ θαζπζηεξήζεσλ 

ησλ παθέησλ VoIP. ε αληίζεζε κε ηνπο κεραληζκνχο απηνχο, ε βαζηθή κέζνδνο 

πξφζβαζεο EDCA παξνπζηάδεη ζηαζεξή δηαθχκαλζε ζηα παθέηα VoIP ιφγσ ηεο 

ζρεηηθά ζπρλφηεξεο πξφζβαζεο ζην κέζν πνπ επηηπγράλεη ε AC_VO. Απηφ, 

πξνθαλψο, έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε δηαθχκαλζε θαζπζηέξεζεο ησλ εηθνλν-

πιαηζίσλ, φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 7-6 (α). 

πγθξηηηθά κε ηνπο κεραληζκνχο EDCA, ATXOP θαη Cross, ε πξνηεηλφκελε 

ηερληθή X-EDCA δηαηεξεί εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα δηαθπκάλζεσλ ζηηο απφ άθξν-

ζε-άθξν θαζπζηεξήζεηο, ηφζν ησλ πιαηζίσλ εηθνλνξνήο, φζν θαη ησλ πιαηζίσλ VoIP. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπλακηθή 

επηινγή ζηξαηεγηθψλ επηπέδνπ MAC γίλνληαη αληηιεπηά θαη ζηα δχν γξαθήκαηα. 

7.2.4 Απώιεηεο ιόγσ ππεξρείιηζεο εληακηεπηώλ 

ην ρήκα 7-7 απεηθνλίδνληαη νη απψιεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην QAP θαη 

νθείινληαη ζηελ ππεξρείιηζε ησλ εληακηεπηψλ. 

 

ρήκα 7-7: Ρπζκφο απσιεηψλ ζην QAP ιφγσ ππεξρείιηζεο εληακηεπηψλ. 

Δίλαη θαλεξφ φηη, νη απψιεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνπο εληακηεπηέο ηνπ QAP 

είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο γηα ηνπο κεραληζκνχο EDCA θαη Cross. Σν γεγνλφο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ απνπζία ηεο δέζκεπζεο πφξσλ ζηνπο κεραληζκνχο απηνχο. Οη 

πςεινί ξπζκνί απσιεηψλ νθείινληαη, θπξίσο, ζηελ κεηαβιεηφηεηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα πιαηζηαθά κεγέζε ησλ παθέησλ εηθνλνξνήο. Πξάγκαηη, απφ ην 

ρήκα 7-3 κπνξεί λα εμαρζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε εηθνλνξνή παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο 
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εμάξζεηο ζηα πιαηζηαθά κεγέζε κεηαμχ ησλ πιαηζίσλ κε αξηζκφ 400-500 θαη 1200-

1300. Απηνί νη αξηζκνί πιαηζίσλ (frame numbers) αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηφδνπο 

αλαπαξαγσγήο 13
ν
 κε 16

ν
 δεπηεξφιεπην θαη 39

ν
 κε 42

ν
 δεπηεξφιεπην, αληίζηνηρα. Οη 

πεξίνδνη απηέο αληηζηνηρνχλ, κε ηε ζεηξά ηνπο ζηνπο ρξφλνπο πξνζνκνίσζεο 30 sec 

θαη 55 sec, αληίζηνηρα. Δίλαη, επνκέλσο, εχθνια αληηιεπηφ φηη ε αχμεζε ησλ 

πιαηζηαθψλ κεγεζψλ ησλ παθέησλ εηθνλνξνήο πξνθαιεί κία ζεκαληηθή αχμεζε ζηνλ 

ξπζκφ απσιεηψλ, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 7-7 ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο. Απηέο νη απψιεηεο έρνπλ, φπσο είλαη αλακελφκελν, ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηελ πνηφηεηα ηεο ιακβαλφκελεο εηθνλνξνήο ζηνπο ζηαζκνχο απνδέθηεο, φπσο ζα 

πεξηγξαθεί ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ. 

Όζνλ αθνξά ηνλ κεραληζκφ ATXOP, νη απψιεηεο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

θνληά ζηελ ρξνληθή ζηηγκή 55 sec ηνπ ρξφλνπ πξνζνκνίσζεο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηα πιαηζηαθά κεγέζε εηθνλνξνήο. πγθξηηηθά, φκσο, ν 

κεραληζκφο απηφο παξνπζηάδεη βειηησκέλε απφδνζε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ 

δπλακηθή αλάζεζε ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ ζηηο νπξέο αλακνλήο, κέζσ ηεο κεηαβνιήο 

ηνπ TXOP limit. 

Ο κεραληζκφο X-EDCA, ζπλδπάδνληαο ηελ δηεπηπεδηαθή ζρεδίαζε θαη ηελ 

δπλακηθή αλάζεζε πφξσλ εκθαλίδεη κεδεληθέο απψιεηεο ππεξρείιηζεο ζηηο νπξέο 

αλακνλήο ηνπ QAP. 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα 7-5, φπνπ 

απεηθνλίδνληαη ηα πνζνζηά απσιεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ φινη νη κεραληζκνί γηα ηα 

πιαίζηα εηθνλνξνήο. 

Πίλαθαο 7-5: Πνζνζηά απνιεζζέλησλ παθέησλ εηθνλνξνήο. 

Μεραληζκόο 

Απώιεηεο (%) 

STA1 STA2 STA3 STA4 Μέζε Σηκή 

EDCA 11.9 23.6 37.8 25.5 24.7 

ATXOP 1.3 1.2 1.5 1.9 1.475 

Cross 21.5 18.8 16.7 9.5 16.625 

X-EDCA 0.1 0 0 0.1 0.05 

 

πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη, ε ρξήζε ελφο κεραληζκνχ δηεπηπεδηαθήο 

ζρεδίαζεο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ απνιεζζέλησλ πιαηζίσλ εηθνλνξνήο, 
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ελψ ε εθκεηάιιεπζε ηερληθψλ δπλακηθήο αλάζεζεο πφξσλ ζην MAC επίπεδν νδεγεί 

ζε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. Χζηφζν, ε ζπλδπαζηηθή ρξήζε ησλ 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ δχλαηαη λα πεξηνξίζεη ηηο απψιεηεο παθέησλ ζηα επίπεδα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνηηθή παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ.   

7.2.5 Mean Opinion Score 

ην ρήκα 7-8 θαίλνληαη ηα επίπεδα πνηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο VoIP, 

εθθξαζκέλε ζηελ θιίκαθα MOS, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ησλ κέζσλ ηηκψλ 

MOS θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 

ρήκα 7-8: Πνξεία ησλ ηηκψλ MOS θαηά ηελ δηάξθεηα πξνζνκνίσζεο γηα ηελ εθαξκνγή VoIP. 

ην ρήκα 7-8 αληηθαηνπηξίδνληαη νη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

δηθηπαθψλ ζηαηηζηηθψλ, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ζηα 

επίπεδα πνηφηεηαο ηεο εθαξκνγήο VoIP. Φαίλεηαη θαζαξά φηη ν κεραληζκφο X-EDCA 

επηδξά εμαηξεηηθά ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα ησλ εθαξκνγψλ θσλήο δηαηεξψληαο ηηο ηηκέο 

MOS ζε απνδεθηά επίπεδα. Αληίζεηα, νη ππφινηπεο ηερληθέο εκθαλίδνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα πνηφηεηαο (κε ρεηξφηεξα απηά ηνπ κεραληζκνχ Cross) ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ χπαξμε ζπλζεθψλ ζπκθφξεζεο ζην QAP. Ο θχξηνο παξάγνληαο επεξεαζκνχ 

είλαη ε εθαξκνγέο εηθνλνξνήο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβιεηφηεηα ζηα πιαηζηαθά 

κεγέζε ηνπο. Ο παξάγνληαο απηφο εθκεδελίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ X-EDCA, 

επηηξέπνληαο ηελ νκαιή αλαπαξαγσγή ησλ VoIP ξνψλ ζηα ηειηθά ζπζηήκαηα. 
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7.2.6 PSNR 

ην ρήκα 7-9 απεηθνλίδεηαη ην κέηξν πνηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ εηθνλνξνήο 

PSNR, γηα φινπο ηνπο κεραληζκνχο ζηηο πξνζνκνηψζεηο.  

 

ρήκα 7-9: Σηκέο PSNR γηα ηελ εθαξκνγή εηθνλνξνήο. 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο αλαπαξαγφκελεο εηθνλνξνήο ζηνπο ζηαζκνχο 

παξαιήπηεο είλαη εκθαλήο απφ ην παξαπάλσ ζρήκα. Ζ ηηκέο ηνπ PSNR γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πιαηζίσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA 

δηαηεξνχληαη πάλσ απφ 35 dB ππνδειψλνληαο εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο αλαπαξαγσγή. 

Κάλνληαο ρξήζε ηνπ Πίλαθα 4-13 απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη αληηζηνίρηζε ησλ ηηκψλ 

PSNR ζε MOS, παξαηεξείηαη φηη ηηκέο PSNR θνληά ζηα 35 dB αληηζηνηρνχληαη ζε 

ηηκέο MOS πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 5. 

Αληίζεηα, νη ππφινηπνη κεραληζκνχ παξνπζηάδνπλ ππνβάζκηζε ησλ ηηκψλ PSNR, 

θαη ζπλεπψο ηεο πνηφηεηαο, ε νπνία νθείιεηαη ζηηο ζπλζήθεο ζπκθφξεζεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζην QAP. Πξάγκαηη, ηα απνιεζζέληα πιαίζηα θαη νη πςειέο 

θαζπζηεξήζεηο πνπ βηψλνπλ ηα παθέηα εηθνλνξνήο, απνηεινχλ ηελ θχξηα αηηία 

εκθάληζεο ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην ρήκα 7-9. 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ θαη απφ ηα επηιεγκέλα 

ζηηγκηφηππα ηεο εηθνλνξνήο πνπ παξαηίζεληαη ζην ρήκα 7-10. Σα ζηηγκηφηππα απηά 

αθνξνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πιαηζίνπ (frame no 1160) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλαπαξαγσγή ηεο εηθνλνξνήο ζε έλαλ απφ ηνπο ζηαζκνχο ηεο νκάδαο video 

streaming (Group Video). ηελ απεηθφληζε ησλ ζηηγκηφηππσλ θαίλεηαη ε 

ππνβαζκηζκέλε πνηφηεηα αλαπαξαγσγήο (ηδηαίηεξα κε ηελ ρξήζε ησλ κεραληζκψλ 
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EDCA θαη Cross) ε νπνία εκθαλίδεηαη σο παξακνξθσκέλα εηθνλνπιαίζηα. 

Δπηπξφζζεηα, ηα ρακέλα εηθνλνπιαίζηα αληηθαζίζηαληαη κε ην ηειεπηαίν επηηπρψο 

ιεθζέλ πιαίζην, παξνπζηάδνληαο, έηζη, κία ζηαηηθή αλαπαξαγσγή ζε πεξηφδνπο 

εθηεηακέλσλ απσιεηψλ. 

 

   

          (α)                (β) 

   

            (γ)               (δ) 

ρήκα 7-10: ηηγκηφηππα ηεο εηθνλνξνήο highway (α) EDCA, (β) Cross, (γ) ATXOP θαη (δ) X-EDCA. 
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Κεθάιαην 8  

Σςμπεπάζμαηα και Μελλονηική Έπεςνα 

Σν θεθάιαην απηφ απνηειεί ηνλ επίινγν ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, 

πεξηιακβάλνληαο κηα ζχλνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο πξσηνηππίαο πνπ παξέρεηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε πξνηάζεηο γηα κειινληηθή 

έξεπλα θαη επηζεκάλζεηο πνπ δχλαηαη λα εληζρχζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ X-EDCA. 

8.1 ύλνςε ηεο δηαηξηβήο θαη ζπκπεξάζκαηα 

Δπηρεηξψληαο κηα ζχλνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, κπνξεί λα 

εηπσζεί φηη, ε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε 

πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο ήρνπ θαη εηθνλνξνήο, πξνθεηκέλνπ απηέο λα ππνζηεξηρζνχλ 

απνδνηηθά ζε αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο ηερλνινγίαο IEEE 802.11e. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία: 

 Αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο Παξνρήο Πνηφηεηαο Τπεξεζηψλ (Quality of 

Service Provisioning) ζε δηθηπαθά ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ. 

 πλνςίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Αζχξκαησλ Γηθηχσλ Σνπηθήο Δκβέιεηαο 

(Wireless Local Area Networks – WLANs) ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11, θαη 

ηδηαίηεξα ην πξφηππν IEEE 802.11e ην νπνίν απνηειεί κηα ηερληθή παξνρήο 

δηαθνξνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ.  

 Μειεηψληαη θαη ζπγθξίλνληαη αλαιπηηθά νη πνιηηηθέο επηβεβαηψζεσλ πνπ 

νξίδεη ην πξφηππν IEEE 802.11e κε ηε ρξήζε κνληεινπνίεζεο θαη 

πξνζνκνηψζεσλ. 

 πλνςίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκνθηιέζηεξσλ πνιπκεζηθψλ 

εθαξκνγψλ (VoIP θαη streaming video), θαζψο θαη ηα κέηξα αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο απηψλ. 

 Μειεηάηαη θαη ζπγθξίλεηαη, κε ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ, ε ιεηηνπξγία ησλ 

βαζηθψλ κεζφδσλ πξφζβαζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηα πξφηππα IEEE 802.11 θαη 

802.11e. Πξνζδηνξίδεηαη ν θχξηνο παξάγνληαο πξφθιεζεο ζπκθφξεζεο ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα ππνδνκήο, θαη εξεπλάηαη ε πθηζηάκελε δηεζλήο 

βηβιηνγξαθία ζην πεδίν ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο, θαζψο θαη ηεο δέζκεπζεο 
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πφξσλ ζε αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο. Δληνπίδεηαη ε ηάζε ηεο 

δηεπηπεδηαθήο πξνζέγγηζεο ζην πξφβιεκα ηεο παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 

ζηα αζχξκαηα δίθηπα θαη παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ αλαπηχρζεθε ζην 

αληηθείκελν.  

 Πξνηείλεηαη έλαο πξσηφηππνο δηεπηπεδηαθφο κεραληζκφο κε εζηίαζε ζην 

MAC επίπεδν, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη θεληξηθά ζηνλ θφκβν πνπ παξνπζηάδεη 

ηα ζπκπηψκαηα ζπκθφξεζεο θαη επηδξά ζεηηθά ζηα επίπεδα ππεξεζίαο πνπ 

ιακβάλνπλ νη πνιπκεζηθέο εθαξκνγέο. Ο κεραληζκφο κε ηελ νλνκαζία X-

EDCA, θάλεη ρξήζε πιεξνθνξηψλ απφ ην επίπεδν εθαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα 

επηιερζεί ε βέιηηζηε ζηξαηεγηθή ζην MAC επίπεδν γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιπκεζηθψλ παθέησλ. 

 Αμηνινγείηαη, κε ηε ρξήζε πξνζνκνηψζεσλ, ε απφδνζε ηνπ κεραληζκνχ X-

EDCA θαη ζπγθξίλεηαη κε ηελ βαζηθή κέζνδν πξφζβαζεο πνπ νξίδεηαη ζην 

πξφηππν ΗΔΔΔ 802.11e (EDCA), θαζψο θαη κε δχν άιιεο ηερληθέο απφ ηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Απφ ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, πξνέθπςαλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ παξνρή πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα δίθηπα πνιπκέζσλ απνηειεί 

πεδίν αηρκήο θαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ κειινληηθψλ 

απνδνηηθψλ δηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Σν πξφηππν IEEE 802.11e απνηειεί ην αδηακθηζβήηεην πξφηππν γηα ηελ 

δηαθνξνπνίεζε εθαξκνγψλ ζε αζχξκαηα δίθηπα ηνπηθήο εκβέιεηαο. 

 Ζ βαζηθή κέζνδνο ηνπ πξνηχπνπ IEEE 802.11e (EDCA), δελ δηαζέηεη ηελ 

ηθαλφηεηα απνδνηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπλζεθψλ ζπκθφξεζεο, εμαηηίαο ηνπ 

θαηλνκέλνπ θάησ/άλσ δεχμεο θαη ηνπ ζηαηηθνχ ηξφπνπ αλάζεζεο ησλ 

δηθηπαθψλ πφξσλ πνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

 Σν θαηλφκελν ηεο θάησ/άλσ δεχμεο, θαη ζπλεπψο ηεο ζπκθφξεζεο, κπνξεί λα 

αληηκεησπηζζεί κε δπλακηθή αλάζεζε ησλ δηθηπαθψλ πφξσλ (TXOP limit). 

Χζηφζν, απιά κεηαβάιινληαο κε δπλακηθφ ηξφπν ηε δέζκεπζε ησλ πφξσλ, 

νδεγεί ζε επηπεδηαθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο δελ επηηπγράλνπλ ηελ βέιηηζηε 

ππνζηήξημε ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ. 

 Ο κεραληζκφο X-EDCA, πνπ πξνηείλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαηξηβήο απηήο, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηπεδηαθήο ζρεδίαζεο θαη ησλ 
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κεραληζκψλ MAC επηπέδνπ πνπ νξίδνληαη απφ ην IEEE 802.11e, επηηπγράλεη 

εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ηεο EDCA κεζφδνπ 

πξφζβαζεο, ζε ζπλζήθεο πςεινχ θφξηνπ. 

8.2 Αλαθεθαιαίσζε ησλ θαηλνηόκσλ ζηνηρείσλ ηεο δηαηξηβήο 

 ηε παξάγξαθν απηή ζπλνςίδνληαη ηα θαηλνηφκα ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέθπςαλ 

απφ ηε παξνχζα δηαηξηβή. Σα ζηνηρεία απηά αθνξνχλ ζηε κειέηε ησλ κεραληζκψλ 

παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα, ζηελ κειέηε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ βειηησηηθψλ κεραληζκψλ ζεηηθψλ επηβεβαηψζεσλ (πνιηηηθέο 

επηβεβαίσζεο) πνπ νξίδνληαη ζην πξφηππν IEEE 802.11e θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

πινπνίεζε (ζε πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο) ελφο νινθιεξσκέλνπ κεραληζκνχ 

παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα ηνπηθά δίθηπα ππνδνκήο. Σα ζηνηρεία 

απηά αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 Μέζα απφ ηελ πνξεία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εξεπλήζεθαλ, εληνπίζηεθαλ 

θαη κειεηήζεθαλ νη κεραληζκνί παξνρήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζε αζχξκαηα 

ηνπηθά δίθηπα πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Οη κεραληζκνί απηνί, ηαμηλνκήζεθαλ ρξνληθά θαη πξνζδηνξίζηεθαλ ηα 

ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηνπο ζεκεία. Ο αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαηαλνήζεη ηελ πνξεία εμέιημεο ησλ κεραληζκψλ δέζκεπζεο πφξσλ ζηα 

αζχξκαηα δίθηπα ηερλνινγίαο ΗΔΔΔ 802.11e θαη ηελ ζηξνθή ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηε δηεπηπεδηαθή ζρεδίαζε ηερληθψλ ππνζηήξημεο 

πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ζηα δίθηπα απηά. 

 Ζ παξαπάλσ έξεπλα θαη ραξηνγξάθεζε, νδήγεζε ζηελ ζχιιεςε, ζρεδίαζε 

θαη πινπνίεζε ελφο δηεπηπεδηαθνχ κεραληζκνχ παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ηελ 

νλνκαζία X-EDCA, ν νπνίνο αθνινπζεί ην κνληέιν APP-MAC γηα λα 

επηδξάζεη ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα ησλ πνιπκεζηθψλ εθαξκνγψλ ήρνπ θαη βίληεν 

πνπ κεηαθέξνληαη ζπλήζσο ζε ηνπηθά δίθηπα ππνδνκήο. Ζ θαξδηά ηνπ 

κεραληζκνχ επηρεηξεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνιπκεζηθψλ πιαηζίσλ 

αλάινγα κε ηελ ζεκαζηνινγία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή κεηάδνζεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνηεξαηφηεηα, 

θαη ε ζηξαηεγηθή κεηάδνζεο κε ηελ πξνζηαζία ησλ πιαηζίσλ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, ε πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηα επαίζζεηα πνιπκεζηθά πιαίζηα (ηα I 

θαη P-πιαίζηα εηθνλνξνήο), έλαληη απηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηνλ κηθξφηεξν βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο (B-πιαίζηα εηθνλνξνήο) θαη απηψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ 
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θαζφινπ ζεκαζηνινγηθφ δηαρσξηζκφ (πιαίζηα ήρνπ). Γηα ηελ δεχηεξε 

πεξίπησζε πηνζεηείηαη ε ηερληθή Άληζεο Πξνζηαζίαο (Unequal Level 

Protection – ULP) ε νπνία, σζηφζν, δελ πινπνηείηαη κε ηελ επέκβαζε ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ MAC επηπέδνπ κέζσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ retry limit, αιιά κε 

ηελ επηιεθηηθή ρξήζε πνιηηηθψλ επηβεβαηψζεσλ. Έηζη, παξέρεηαη ε κέγηζηε 

δπλαηή πξνζηαζία ζηα πςειήο ζεκαληηθφηεηαο πιαίζηα (θάλνληαο ρξήζε ηεο 

βαζηθήο πνιηηηθήο επηβεβαηψζεσλ), ελψ γηα ηα ρακειφηεξεο ζεκαληηθφηεηαο 

πνιπκεζηθά πιαίζηα επηιέγεηαη ε πνιηηηθή άλεπ επηβεβαίσζεο, νδεγψληαο ζε 

ζεκαληηθά νθέιε απφδνζεο. 

 Σέινο, γηα ηελ επηινγή ηεο πνιηηηθήο επηβεβαίσζεο πνπ ζα ελζσκάησλε ν 

κεραληζκφο X-EDCA, ήηαλ απαξαίηεηε ε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

πνιηηηθψλ επηβεβαηψζεσλ, πξάγκα ην νπνίν πινπνηήζεθε ζηε παξνχζα 

δηαηξηβή. Απηφ νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο άλεπ 

επηβεβαηψζεσλ ε νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ κεραληζκφ X-EDCA. Μηα 

ηέηνηα αμηνιφγεζε απνηειεί ζεκαληηθή ζπκβνιή, θαζψο ην πιήζνο ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη 

εμαηξεηηθά κηθξφ. 

8.3 Θέκαηα γηα κειινληηθή έξεπλα/επέθηαζε 

Έρνληαο θαηαλνήζεη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θαη ηνπο πξσηνπνξηαθνχο ηνκείο, 

ζηνπο νπνίνπο ζπλεηζθέξεη απηή ε δηαηξηβή, ζηε παξάγξαθν απηή πξνηείλνληαη 

κειινληηθά βήκαηα επέθηαζεο ηεο εξγαζίαο. 

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηεπηπεδηαθνχ κεραληζκνχ παξνρήο 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ X-EDCA, απηφ πνπ απνηειεί ζεκαληηθή επέθηαζε, είλαη ε 

ελζσκάησζε/πινπνίεζε ελφο κεραληζκνχ Διέγρνπ Απνδνρήο Ρνψλ (Flow Admission 

Control). Ζ χπαξμε ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη κηαο ζπλνιηθήο αξρηηεθηνληθήο [Zam09]. Ο ιφγνο γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπλνδεπηηθνχ κεραληζκνχ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη, 

παξά ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ X-EDCA σο απηφλνκνπ κεραληζκνχ, κηα 

αλεμέιεγθηε αχμεζε ησλ ξνψλ δεδνκέλσλ (πνιπκεζηθψλ θαη κε) κε πξννξηζκφ ηνπο 

αζχξκαηνπο θφκβνπο, είλαη βέβαην φηη ζα νδεγήζεη ζε ππεξθφξησζε ηνπ ζεκείνπ 

πξφζβαζεο, κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ εθαξκνγψλ. 

Οη ηερληθέο ειέγρνπ απνδνρήο ξνψλ ζηνρεχνπλ ζηνλ έιεγρν νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ 

(π.ρ. δηαζέζηκν εχξνο δψλεο ηεο δεχμεο) πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ε απφθαζε γηα ηελ 
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απνδνρή ή απφξξηςε κηαο λέαο ξνήο ζην δίθηπν. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο εγγπψληαη ηα επίπεδα πνηφηεηαο ζηηο ππάξρνπζεο ξνέο, 

απνηξέπνληαο ηηο λέεο ξνέο (νη νπνίεο δελ πιεξνχλ νξηζκέλα θξηηήξηα) λα ηηο 

επεξεάζνπλ.  

Σν ΗΔΔΔ 802.11e πξνηείλεη έλαλ κεραληζκφ ειέγρνπ απνδνρήο ξνψλ, ν νπνίνο 

φκσο έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο HCCA κεζφδνπ πξφζβαζεο. 

Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη, αθφκα θαη ν ππάξρνλ κεραληζκφο δελ είλαη απφιπηα 

απνδνηηθφο [Bor08], ε EDCA κέζνδνο, ε νπνία απνηειεί θαη ηελ δεκνθηιέζηεξε 

ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξντφληα αζχξκαηεο δηθηχσζεο, δελ δηαζέηεη έλαλ 

ηξφπν εγγχεζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζηηο εμππεξεηνχκελεο ξνέο. ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, σζηφζν, έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο 

ζε απηφ ην ζέκα [Dey05]. Δπνκέλσο, ε πινπνίεζε θαη ελζσκάησζε ελφο απφ ηνπο 

ππάξρνληεο  κεραληζκνχο ειέγρνπ απνδνρήο ξνψλ (ή αθφκα θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

αλάπηπμε ελφο λένπ) κε ηνλ X-EDCA, ζα απνηεινχζε κηα ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 

Έλα άιιν δήηεκα (κηθξφηεξεο δπλακηθήο), απνηειεί ε κέγηζηε ηηκή ηνπ TXOP 

limit πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ αιγφξηζκν SSAL ηνπ X-EDCA. ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή δελ ηέζεθε θάπνην φξην ζε απηή ηελ ηηκή, πξάγκα ην νπνίν ελδέρεηαη λα 

νδεγήζεη ζε άδηθε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ δηθηχνπ κεηαμχ ησλ νπξψλ αλακνλήο 

AC_IP θαη AC_VOB ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέγεζνο ηεο AC_IP 

είλαη πνιχ κεγάιν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην άλσ φξην ηεο 

ηηκήο ηνπ TXOP limit πνπ ππνινγίδεηαη δπλακηθά ζε θάζε έλαξμε ηνπ SI (Service 

Interval). Μηα ζθέςε γηα ηελ παξάκεηξν επεξεαζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξίνπ 

κπνξεί λα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ελεξγψλ ξνψλ VoIP θαη video streaming ή ε 

δηάηαμε GoP ησλ εηθνλνξνψλ.  

Σέινο, έλα αθφκα αληηθείκελν έξεπλαο, ην νπνίν δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ 

επέθηαζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ κεραληζκνχ, αιιά γεληθφηεξα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ IEEE 

802.11e MAC πξσηνθφιινπ, απνηειεί έλα ζέκα αζθαιείαο ην νπνίν νλνκάδεηαη 

Πεηξαηεία Κιάζεο (Class Hijacking) [Hay09]. χκθσλα κε ην δήηεκα απηφ, έλαο 

ρξήζηεο κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη (mark) ηηο ξνέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

ππνινγηζηηθφ ηνπ ζχζηεκα, κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή πξνηεξαηφηεηα πξνθεηκέλνπ 

λα ιάβνπλ ηα πιαίζηα δεδνκέλσλ ηνπ θαιχηεξε εμππεξέηεζε απφ παθέηα άιισλ 

ρξεζηψλ. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θαηλφκελν απηφ απνθηήζεη θαζνιηθέο 

δηαζηάζεηο, ηφηε απηνκάησο θαηαξγείηαη ε αξρή ηεο δηαθνξνπνίεζεο πάλσ ζηελ 
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νπνία έρεη νηθνδνκεζεί ην IEEE 802.11e. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, φια ηα πιαίζηα 

απφ φινπο ηνπο ρξήζηεο δηαζέηνπλ ηελ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα νδεγψληαο ζε 

ζπλνιηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο φισλ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ εθαξκνγψλ. 

Δίλαη ινγηθφ, ηα ζέκαηα κειινληηθήο έξεπλαο λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηνπο 

παξαπάλσ άμνλεο, αιιά θαζνδφλ λα πξνθχςνπλ θαη άιια ελδηαθέξνληα δεηήκαηα. ε 

θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε ζπλεηζθνξά απηήο ηεο δηαηξηβήο κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

ελαξθηήξην ζεκείν ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη βειηηζηνπνίεζεο λέσλ 

νινθιεξσκέλσλ, ζπκπαγψλ θαη εχξσζησλ κεραληζκψλ παξνρήο πνηφηεηαο 

ππεξεζηψλ ζε ηνπηθά αζχξκαηα δίθηπα πνιπκέζσλ ηερλνινγίαο IEEE 802.11e. 
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