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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν λάβει
χώρα σειρά εξελίξεων που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος. Το
Ψηφιακό Μέρισμα (Ψ.Μ.) είναι το πλεόνασμα του φάσματος που απελευθερώνεται από την
μετάβαση της αναλογικής τηλεόρασης στην ψηφιακή. Βασικός σκοπός της διπλωματικής
εργασίας είναι να περιγράψουμε πως οδηγηθήκαμε στο Ψ.Μ. και έπειτα να αναλύσουμε τις
βέλτιστες χρήσεις και τα οικονομικά οφέλη αυτού του φάσματος.
Στο 1ο Κεφάλαιο έχουμε την ανασκόπηση της ψηφιακής τηλεόρασης και των
τεχνολογικών της εξελίξεων. Έπειτα έχουμε την ανάλυση της IPTV και WebTV που είναι οι
νέες διαδικτυακές μορφές ψηφιακής τηλεόρασης, όπως και την περιγραφή των προτύπων
συμπίεσης που υποστηρίζουν τις παραπάνω τεχνολογίες.
Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται η περιγραφή της μετάβασης από την αναλογική στην επίγεια
ψηφιακή τηλεόραση. Έπειτα αναλύονται τα οικονομικά οφέλη και του κόστος μετάβασης για
τους τηλεοπτικούς σταθμούς καθώς και η παρουσίαση των νέων προσφερόμενων
υπηρεσιών.
Στο 3ο Κεφάλαιο αναπτύσσεται τι είναι το Ψ.Μ και πως οδηγηθήκαμε στην
εναρμονισμένη χρήση του φάσματος. Σημαντικές είναι οι αναφορές στα οικονομικά οφέλη
που προκύπτουν από τις δημοπρατήσεις που έχουν γίνει για το φάσμα συχνοτήτων
κατανοώντας με αυτόν τον τρόπο την συμπληρωματική αξία του Ψ.Μ.
Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αξία των Τεχνολογιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε. Στη συνέχεια έχουμε την ανάλυση των
τεχνολογικών ευκαιριών που δημιουργούνται από την αξιοποίηση του Ψ.Μ. Έπειτα
περιγράφουμε τις τεχνικές δυσκολίες-περιορισμούς που παρουσιάζονται στην χρήση του
Ψ.Μ. καθώς επίσης και τις τάσεις που παρατηρούνται στην αγορά για την εκμετάλλευση του.
Τέλος, στο 5ο Κεφάλαιο αναπτύσσονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν για το
Ψ.Μ και οι προτάσεις των απαιτούμενων ενεργειών για την αξιοποίηση του.
Λέξεις Κλειδιά: Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση, Ψηφιακό Μέρισμα, Τεχνολογίες Πληροφορικής
& Επικοινωνιών, Ασύρματες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες, Γνωστική Υπηρεσία Ραδιοφάσματος.
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Abstract
In recent years, a great number of advancements have taken place in order to exploit
the Digital Dividend (DD). The DD is the surplus of the spectrum released by the transition of
analogue to digital television. The main purpose of this thesis is to describe how the DD has
been developed and then analyze the optimal use and the economic benefits of the
spectrum.
In the first chapter, we review the technological development of digital television.
Then we analyze the new broadband digital television formats IPTV - WebTV and describe
the compression standards that support these technologies.
In the second chapter, there is the description of transition from analogue to digital
terrestrial television. Furthermore, an analysis of the economic benefits and costs follows, as
well as the new provided services.
The third chapter, describes the definition of the DD and how the harmonized use of
the spectrum has emerged. Also there are the economic benefits from frequency spectrum
auctions real examples.
The chapter 4, refers to the value of Information and Communication Technologies
(ICTs) for the development of media. Then we analyze the technological opportunities
created from the use of the DD. Then we describe the technical difficulties-limitations
presented in the use of the DD and the trend of markets for development.
Finally, the fifth chapter, include the conclusions for the DD and suggestions of
required actions for optimal exploitation.

Key Words: Digital Terrestrial Television, Digital Dividend, Information & Communication
Technologies (ICTs), Broadband Wireless Access, Cognitive Radio Networks.
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1. Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
1.1 Η Ιστορική Εξέλιξη της Τηλεόρασης
Η ιστορία της τηλεόρασης αρχίζει τον Απρίλιο του 1927 όπου μεταδόθηκε στις ΗΠΑ
το πρώτο δελτίο ειδήσεων με εικόνα και ήχο σε απόσταση. Η λέξη απόσταση έχει σημασία
για το λόγω ότι η τηλεόραση προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό πρόθεμα τηλε- (μακριά) και
όραση. Η βασική ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκε η δημιουργία της τηλεόρασης είναι ο
τηλέγραφος του Samuel Morse (1844) μια μηχανή η οποία μπορούσε να μεταδώσει
συνδυασμούς κωδικοποιημένων λέξεων και γραμμάτων δια μέσου ηλεκτρικών παλμών κατά
μήκος ενός αγωγού. Με τη μετατροπή του φωτός σε ηλεκτρικούς παλμούς και την μετάδοση
αυτών με τη βοήθεια ενός μέσου διάδοσης έχουμε την πρώτη μορφή τηλεόρασης με
ασπρόμαυρη εικόνα 30 γραμμών.
Οι πρώτες επιτυχείς τηλεοπτικές μεταδόσεις έγιναν από τον John Logie Baird, μεταξύ
1928 και 1935 στη Μ. Βρετανία, χρησιμοποιώντας τους πομπούς μεσαίων κυμάτων του
BBC. Η διάδοση της τηλεόρασης ήταν κατακόρυφη μετά την περίοδο του δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου,

κυρίως εξαιτίας

της αποδεσμεύσεως

της βιομηχανίας των

ηλεκτρονικών από την πολεμική παραγωγή και της εκμεταλλεύσεως των ανακαλύψεων της
περιόδου του πόλεμου. Το 1950 έχουμε το πρώτο σύστημα έγχρωμης τηλεόρασης από τον
οργανισμό Columbia Broadcasting System. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 λειτουργούν
στην Αμερική 1300 τηλεοπτικοί σταθμοί και το 98% των αμερικανικών νοικοκυριών διαθέτει
τηλεόραση.
Η ιστορία της Ελληνικής τηλεόρασης αρχίζει το 1951 με τον νόμο 1663 όπου
προβλέπεται η ίδρυση και λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Στις αρχές της δεκαετίας του '60 ξεκινά η πειραματική μετάδοση τηλεοπτικών εκπομπών στη
Θεσσαλονίκη. Ο πρώτος πειραματικός σταθμός Ελληνικής τηλεόρασης λειτούργησε το 1961
στη Θεσσαλονίκη από τη ΔΕΗ στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η επίσημη
όμως έναρξη της ελληνικής κρατικής τηλεόρασης έγινε στις 23 Φεβρουαρίου 1966.Το 1970
το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης μετεξελίσσεται σε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και
Τηλεόρασης (Ε.Ι.Ρ.Τ).
Το 1975 με τη μεταπολίτευση το Ε.Ι.Ρ.Τ μετατρέπεται σε Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση (Ε.Ρ.Τ) με σκοπό την «ενημέρωση, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία του
Ελληνικού λαού». Το 1987 η ΕΡΤ αναδιαρθρώνεται εν' όψει της εισαγωγής των ιδιωτικών
σταθμών. Η ΕΡΤ1 και ΕΡΤ2 συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο φορέα την ΕΡΤ Α.Ε. Προς το τέλος
του 1989 εμφανίζονται στις τηλεοπτικές συχνότητες τα δύο πρώτα ιδιωτικά κανάλια, το Mega
Channel και ο Antenna TV, γεγονός που σηματοδοτεί την ουσιαστική αναδιάρθρωση του
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επικοινωνιακού πεδίου της χώρας. Με την πάροδο λίγων μηνών το ένα τηλεοπτικό κανάλι
μετά το άλλο εμφανίζονται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, εκπέμποντας είτε
πανελλαδικά είτε τοπικά.

1.2 Η Ψηφιακή Τηλεόραση
Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας θέτει την οπτικουακουστική βιομηχανία
αντιμέτωπη με δομικές αλλαγές, νέες προκλήσεις και προβληματισμούς. Η επί πολλά χρόνια
αναμενομένη σύγκλιση των ΜΜΕ, των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνίας είναι πλέον πραγματικότητα. Έτσι τα τελευταία χρόνια είχαμε την ανάπτυξη
της ψηφιακής διανομής βίντεο σε διάφορες μορφές. Σύμφωνα με το αγγλοσαξονικό
αρκτικόλεξο η ψηφιακή αναμετάδοση σήματος DVB (Digital Video Broadcasting) είναι
γενικός ορός που συμπεριλαμβάνει τεχνολογίες όπως:



DVB – T (Terrestrial) : Για την επίγεια μετάδοση



DVB – S (Satellite) : Για την δορυφορική μετάδοση



DVB – C (Cable) : Για την καλωδιακή μετάδοση



DVB – Η (Handheld): Για κινητή τηλεόραση (mobile TV)

Η διαδικασία της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης DTT (Digital Terrestrial Television)
ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου είχαμε
την ανάπτυξη του επιγείου ψηφιακού προτύπου μετάδοσης τηλεόρασης ATSC (Advanced
Television Systems Committee) από το Grand Alliance μια κοινοπραξία των ηλεκτρονικών
και τηλεπικοινωνιακών εταιρειών. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 στο Ηνωμένο Βασίλειο και
στην Ισπανία είχαμε μια προσπάθεια από τους τηλεοπτικούς φορείς αυτών των κρατών
όπου επιχείρησαν να μεταφέρουν στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση το επιχειρηματικό
μοντέλο που ίσχυε στην δορυφορική και στην καλωδιακή TV. Το εγχείρημα δεν πέτυχε και οι
εν λόγω εταιρίες χρεοκόπησαν.
Σήμερα εφαρμογή βρίσκουν και νέες-σύγχρονες μορφές ψηφιακής τηλεόρασης λόγω
της

ραγδαίας

ανάπτυξης

των

τεχνολογιών

πληροφορικής

και

επικοινωνιών,

με

χαρακτηριστικά παραδείγματα την IPTV και WebTV. Σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις σε συνδυασμό με την απελευθέρωση του φάσματος μέσω της μετάβασης από
αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση ενδιαφέρον παρουσιάζεται στην κατεύθυνση της
τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας (HDTV) και της τρισδιάστατης ψηφιακής τηλεόρασης (3DTV).
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1.3 Η Τεχνολογία DVB-S και DVB-S2
Το σύστημα DVB-S (Digital Video Broadcasting over Satellite) σχεδιάστηκε για τη
μετάδοση ψηφιακής τηλεόρασης και για ευρυεκπομπή (broadcast) μέσω δορυφόρου. Το
DVB-S αναπτύχθηκε στα πλαίσια του DVB και τυποποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (European Telecommunications Standards Institute, ETSI).
Οι προδιαγραφές του συστήματος έχουν εγκριθεί από το 1994.
Τα σήματα της δορυφορικής τηλεόρασης είναι ψηφιακής μορφής, παρά το ότι στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων οι τηλεοράσεις που το χρησιμοποιούσαν πριν την
επανάσταση των LCD ήταν αναλογικές. Για να ήταν δυνατή η αναπαραγωγή ως σήματος
αναλογικής μορφής, ο δέκτης της ψηφιακής τηλεόρασης μετέτρεπε το ψηφιακό σήμα σε
αναλογική μορφή, την οποία αναγνώριζε και μπορούσε να αναπαράγει μια κανονική
τηλεόραση. Η κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται στο DVB-S είναι το MPEG2 και ο τύπος
της διαμόρφωσης είναι QPSK ή MAPSK. Υπάρχουν δύο τύποι ψηφιακού σήματος για τη
δορυφορική τηλεόραση:

 Ελεύθερο. Το DVB-S είναι ο κύριος τύπος σήματος για τη δορυφορική τηλεόραση με
ελεύθερη μετάδοση σήματος. Αυτός ο τύπος προγράμματος είναι διαθέσιμος σε όλο
τον κόσμο και ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ευρώπη.

 Επ' αμοιβή. Τα περισσότερα δορυφορικά τηλεοπτικά σήματα DTH (direct to home)
είναι κρυπτογραφημένα και η προβολή του προγράμματος μπορεί να γίνει μόνο με
συνδρομή. Οι συνδρομητές παραλαμβάνουν έναν αποκωδικοποιητή από την τοπική
υπηρεσία παροχής τηλεοπτικού προγράμματος, ο οποίος αποκρυπτογραφεί τα
σήματα των κρυπτογραφημένων προγραμμάτων.

Το DVB-S2 αποτελεί τη δεύτερης γενιάς προτύπων δορυφορικής μετάδοσης στα
πλαίσια του προγράμματος DVB. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες μετάδοσης το DVB-S2
επιτυγχάνει αύξηση της χωρητικότητας μετάδοσης έως και 30 % σε σχέση με το DVB-S. Σε
αντίθεση με το DVB-S, το πρότυπο DVB-S2 δεν περιορίζεται μόνο σε κωδικοποίηση βίντεο
και ήχου MPEG-4 αλλά είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διαχειρίζεται μια ποικιλία
πρωτοκόλλων ήχου, βίντεο και δεδομένων. Το DVB-S2 προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε
τύπο ροής εισόδου δεδομένων, όπως είναι η συνεχής ροή bit, απλά ή πολλαπλά MPEG TS,
IP datagrams καθώς και πακέτα ATM [1].
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1.4 Η Τεχνολογία DVB-C και DVB-C2
Το σύστημα DVB-C για την καλωδιακή εκπομπή έχει σχεδιασθεί για να τροφοδοτείται
από συνδυασμό σημάτων από δορυφόρους και από τοπικά προγράμματα που προέρχονται
από άξονες διανομής. Τα περιεχόμενα του προγράμματος συναρμολογούνται στην κεφαλή
του συστήματος. Τα σήματα που προέρχονται από δορυφόρο συνήθως αποπολυπλέκονται
στην κεφαλή πριν εισαχθούν στο πολυπλεγμένο καλωδιακό πρόγραμμα.
Βασικό χαρακτηριστικό του συστήματος DVB-C είναι η ομοιότητά του με το
δορυφορικό σύστημα DVB-S όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας με μόνη ουσιαστική
διαφορά τη διαμόρφωση η οποία στην περίπτωση του καλωδιακού συστήματος είναι Μορθογωνική διαμόρφωση εύρους (Μ-quadrature amplitude modulation (MQUAM)). Βασικό
περιοριστικό χαρακτηριστικό του συστήματος DVB-C είναι το εύρος του καλωδιακού
καναλιού που είναι 7 ως 8 ΜHz. Παρόλα αυτά το καλωδιακά δίκτυα θεωρούνται
αποτελεσματικά και αποδοτικά μέσα για την ψηφιακή τηλεόραση. Ο ρυθμός μετάδοσης
δεδομένων μπορεί να φτάσει τα 64 Mbit/sec ανάλογα με τις παραμέτρους διαμόρφωσης.
Η πιο πρόσφατη προσπάθεια προτύπων DVB-C2 ακολουθεί την τυποποίηση DVBS2 με 30-50% περισσότερη ρυθμαπόδοση σε σχέση με το DVB-C όπως επίσης επιτρέπει
την ευρεία εισαγωγή των προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών TV μέσω του καλωδίου [2].
Μερικές από τις απαιτήσεις μεγαλύτερης ρυθμαπόδοσης περιλαμβάνουν:

 Ανάγκη για μεγαλύτερη ικανότητα μεταφοράς δεδομένων στα καλωδιακά δίκτυα και
εφαρμόσιμα στις νέες υπηρεσίες όπως η HDTV, VOD και άλλες εξατομικευμένες και
διαλογικές υπηρεσίες.

 Ανάγκη για τις εταιρίες (παρόχοι καλωδιακής τηλεόρασης) να παραμείνουν
ανταγωνιστικές και ευέλικτες και να είναι σε θέση να παρέχουν μια ψηφιακή
προσφορά, ανταγωνιστική στις ψηφιακές αγορές της τηλεόρασης.

 Η ανάγκη των παρόχων να παραμείνουν ικανοί να αναμεταδίδουν ολόκληρη την
πολύπλεξη

που

λαμβάνεται

μέσω

των

δορυφορικών

χρησιμοποιώντας τα ανώτερα σχέδια διαμόρφωσης.
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ή

επίγειων

δικτύων

1.5 Η Τεχνολογία DVB-T και DVB-T2
Το DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) είναι το πρότυπο της
ευρωπαϊκής κοινοπραξίας DVB για τη μετάδοση του επίγειου ψηφιακού σήματος. Η εκπομπή
DVB-T σήματος γίνεται με μία συμπιεσμένη ψηφιακή οπτικοακουστική ροή δεδομένων,
χρησιμοποιώντας διαμόρφωση COFDM (Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
– Κωδικοποιημένη Ορθογώνια Πολυπλεξία Διαίρεσης Συχνότητας) με QPSK ή QAM. Οι
μέθοδοι κωδικοποίησης πηγής ήταν το MPEG-2 και πιο πρόσφατα το MPEG-4. Για το σήμα
του DVB-T χρησιμοποιούνται διάφοροι κώδικες και μέθοδοι βελτιστοποίησης, όπως ο ReedSolomon για μπλοκ κωδικοποίηση και ο Viterbi για συνελικτική bit κωδικοποίηση. Αυτοί
εφαρμόζονται για τη μεγαλύτερη σταθερότητα του σήματος παρέχοντας προστασία από
μεμονωμένα λάθη ή εκρήξεις λαθών.
Το DVB-T υποστηρίζει δύο τύπους δικτύου εκπομπής, τους MFN και SFN. Τα δίκτυα
MFN (Multi Frequency Network) ή Δίκτυα Πολλών Συχνοτήτων επιτρέπουν την εκπομπή
ίδιων ή διαφορετικών προγραμμάτων ανά εκπομπό και σε διαφορετικές συχνότητες. Τα
δίκτυα SFN (Single Frequency Network) ή Δίκτυα Κοινής Συχνότητας είναι αυτά που έχουν
επικρατήσει στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση όπου επιτρέπουν κατανεμημένη εκπομπή του
ίδιου προγράμματος από πολλούς πομπούς που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα. Δηλαδή,
στα δίκτυα SFN όλοι οι πομποί στο δίκτυο χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα και
συνεισφέρουν σε μία επιθυμητή περιοχή κάλυψης, δεν λειτουργούν αυτόνομα και πρέπει να
μεταφέρουν το ίδιο περιεχόμενο. Όλοι οι πομποί ενός SFN είναι συγχρονισμένοι ώστε να μην
υπάρχει καταστροφική συμβολή (παρεμβολές) των σημάτων τους στο δέκτη. Ο
συγχρονισμός επιτυγχάνεται με την κατάλληλη επιλογή του ψηφιακού σήματος σε
συνδυασμό με την επιλογή κατάλληλης απόστασης (με χρήση GPS) των κέντρων εκπομπής
του SFN. Τέλος, τα δίκτυα SFN επιτυγχάνουν αποτελεσματικότερη διαχείριση συχνοτήτων
που αυτό έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση φάσματος και τη δημιουργία Ψηφιακού
Μερίσματος (Digital Dividend). Με τον όρο Ψηφιακό μέρισμα νοείται το φάσμα συχνοτήτων
που απελευθερώνεται από τη μετάβαση της αναλογικής στην ψηφιακή τηλεόραση.
Τεχνολογική εξέλιξη μεγάλης σημασίας αποτελεί η δημιουργία του προτύπου DVB-T2
[3]. Πρόκειται για μια εξέλιξη του υφιστάμενου προτύπου της επίγειας πλατφόρμας DVB-T,
το οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας για τη ψηφιακή ευρυεκπομπή. Το νέο
αυτό πρότυπο ουσιαστικά υιοθετεί τεχνολογίες που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στη ψηφιακή
δορυφορική και καλωδιακή μετάδοση εικόνας σύμφωνα με τα εξελιγμένα τεχνικά πρότυπα
2ης γενιάς DVB-S2 και DVB-C2. Στο DVB-Τ2 κυρίως αλλάζει ο τρόπος διαμόρφωσης και
μας δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα καθώς επίσης και μεγαλύτερο bandwidth. Επίσης,
παρατηρούνται αρκετές διαφορές στο καινούριο πρότυπο DVB-T2 έναντι του DVB-T όπως,
τον συνδυασμό κωδικοποίησης LDPC και BCH για την υλοποίηση του αλγόριθμου ευθέως
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διόρθωσης σφάλματος (Forward Error Correction – FEC). Η επιλογή αυτή για τον αλγόριθμο
FEC επιτρέπει την αύξηση της φασματικής απόδοσης που προέρχεται από τη χρήση
ψηφιακής διαμόρφωσης QAM 256 σημείων. Πρόσθετα οφέλη προκύπτουν και από τη
μείωση των διασκορπισμένων πιλοτικών τόνων (scattered pilots). Πιο συγκεκριμένα, στο
DVB-T2 μπορούμε να έχουμε μικρότερα ποσοστά διασκορπισμένων τόνων (1%, 2%, 4% και
8%) έναντι του σταθερού ποσοστού 8% που προδιαγράφει το DVB-T και φυσικά λιγότερους
συνεχείς πιλοτικούς τόνους που φθάνουν μόλις το 0,35% του συνολικού πλήθους των
τόνων, έναντι του σταθερού ποσοστού 2.6% του DVB-T. Αναλυτικά η σύγκριση των δυο
προτύπων D.T.T. όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται στον Πίνακα
1.1.

Πίνακας 1.1 – Σύγκριση χαρακτηριστικών DVB-T και DVB-T2 (Πηγή: www.dvb.org)

Το μεγάλο όφελος από την εφαρμογή του DVB-T2 είναι ότι έχουμε εξοικονόμηση του
φάσματος κατά 47% όπου με τη χρήση της τεχνολογίας MPEG-4 AVC στην κωδικοποίηση
θα μπορούν να εκπεμφθούν 20 κανάλια SD και μέχρι 4 HD σε κάθε δίαυλο των 8MHz όπου
είχαμε ένα μόνο αναλογικό κανάλι (Πίνακας 1.2). Κλείνοντας, το πρότυπο DVB-T2 έχει
σχεδιαστεί για λήψη από τις ήδη υπάρχουσες τοπικές κεραίες ψηφιακής τηλεόρασης καθώς
και για συνύπαρξη με τις υπάρχουσες DVB-T εκπομπές.

Πίνακας 1.2 – Τηλεοπτικά κανάλια ανά πολυπλέκτη (Πηγή:Analysys Mason)
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1.6 Η Τεχνολογία DVB-H
Το DVB-H (Digital Video Broadcasting – Handheld) αποτελεί ένα ψηφιακό πρότυπο
εκπομπής για τη μετάδοση περιεχομένου σε μικρού μεγέθους φορητές συσκευές όπως
κινητά τηλέφωνα και PDAs (Personal Digital Assistants). Ο καθορισμός των τεχνικών
προδιαγραφών ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2002 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του
2004. Στη συνέχεια εκδόθηκε ως πρότυπο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών
Προτύπων (ETSI) το Νοέμβριο του 2004.
Η τεχνολογία DVB-H προέρχεται από το πρότυπο DVB-T και είναι συμβατή με αυτό.
Το DVB-H μπορεί να προσφέρει downstream κανάλι με υψηλό data - rate (Mbit/s), ως
βελτίωση των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, το οποίο είναι προσβάσιμο από τις περισσότερες
τυπικές συσκευές. Το κανάλι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές ροής ήχου και
εικόνας, σε file downloading και πολλές άλλες υπηρεσίες. Συνεπώς, το DVB-H γεφυρώνει τα
παραδοσιακά συστήματα εκπομπής με τον κόσμο των κυψελωτών δικτύων, εισάγοντας
ταυτόχρονα νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών σε φορητά τερματικά και παρέχοντας νέες
επιχειρηματικές δραστηριότητες στους παρόχους περιεχομένου (content providers) και στους
διαχειριστές δικτύων (network operators).
Ο όρος IP εκπομπή δεδομένων (IP Datacast) χρησιμοποιείται από το DVB για τα
τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία υπηρεσιών βασισμένων στο DVB-H
(Εικόνα 1.1). Το σετ των προδιαγραφών για αυτή την IP εκπομπή δεδομένων εγκρίθηκε από
το DVB τον Οκτώβριο του 2005 [4].

Εικόνα 1.1 -Τυπική δομή IPDC συστήματος (Πηγή: www.ieee.org)
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1.7 Τηλεόραση μέσω Ίντερνετ (WebTV) και η IPTV
Την τελευταία δεκαετία με την ανάπτυξη του διαδικτύου τόσο από άποψη
τεχνολογίας, όσο και από άποψη αριθμού χρηστών σε συνδυασμό με το αυξανόμενο εύρος
ζώνης του δικτύου έχουμε την εξάπλωση της διανομής πολυμεσικού περιεχομένου μέσω του
ίντερνετ. Για πολλά χρόνια τα πολυμεσικά δεδομένα του διαδικτύου όπως βίντεο και ήχος
διανέμονταν χρησιμοποιώντας κοινές μεθόδους ανταλλαγής αρχείων. Οι χρήστες έπρεπε
αρχικά να κατεβάσουν ολόκληρο το αρχείο στον προσωπικό τους υπολογιστή και μετά να το
αναπαράγουν. Η πρακτική αυτή έχει το μεγάλο μειονέκτημα ότι συνεπάγεται μεγάλους
χρόνους αναμονής για το κατέβασμα (download) του αρχείου και στην πραγματικότητα δεν
ήταν τόσο ευέλικτο από πλευράς χρήσης.
Στις μέρες μας δημοφιλής είναι η μετάδοση του πολυμεσικού περιεχομένου μέσω του
διαδικτύου είτε σε πραγματικό χρόνο (live streaming) είτε με τη μορφή βίντεο κατά
παραγγελία το γνωστό Video on Demand (VoD). Με το VoD δίνεται η δυνατότητα στους
τηλεθεατές να παρακολουθήσουν στο χρόνο που επιθυμούν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα που
έχει είδη μεταδοθεί. Το WebTV είναι μια χαρακτηριστική εφαρμογή της ροής πραγματικού
χρόνου που αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τους τηλεοπτικούς σταθμούς για την μετάδοση
του προγράμματος μέσω ίντερνετ. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να
παρακολουθήσουν από τον υπολογιστή τους το αγαπημένο τους κανάλι από οποιοδήποτε
σημείο είχαν πρόσβαση στο ίντερνετ.
Τα βασικά μέρη για τη δημιουργία μιας WebTV από την πλευρά του παρόχου είναι
μια πηγή βίντεο (εικόνα και ήχος), ένας διακομιστής (live encoder), μια ευρυζωνική γραμμή
(ADSL) για upload και το τμήμα της διανομής (Media/streaming server). Από τη πλευρά του
δέκτη έχουμε τη χρήση ενός Η/Υ-Συσκευής με πρόσβαση στο ίντερνετ και το κατάλληλο
λογισμικό (media player) που θα κάνει την αναπαραγωγή του μέσω του φυλλομετρητή
(browser). Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται συνοπτικά η διαδικασία (Εικόνα 1.2).

Εικόνα 1.2 - Τα βασικά μέρη για τη δημιουργία μιας WebTV (Πηγή: www.ustream.tv)
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Η IPTV [5] πρόκειται για μια νέα μέθοδο για διανομή και παρακολούθηση
προγραμμάτων με χρήση ενός δικτύου IP και ευρυζωνικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων.
Παρά το γεγονός ότι IP σημαίνει internet protocol, αυτό δεν συνεπάγεται ότι το τo τηλεοπτικό
περιεχόμενο διανέμεται από το διαδίκτυο όπως στο WebTV. To IP είναι απλώς το ίδιο
πρωτόκολλο διαδικτυακής επικοινωνίας που κάνει επιτρεπτή τη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η
IPTV χρησιμοποιεί το IP ως πλατφόρμα μεταφοράς για την αποστολή τηλεοπτικού σήματος
σε τηλεοπτικούς δέκτες μέσω συνδέσεων ευρυζωνικού διαδικτύου όπως ADSL ή μέσω
ασύρματων τεχνολογιών όπως WiMax (Εικόνα 1.3).

Εικόνα 1.3–Τρόπος μετάδοσης της IPTV σε σχέση με DVB-C & DVB-S (Πηγή: www.ebu.ch)
Ο τηλεθεατής για να μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά προγράμματα μέσω
IPTV χρειάζεται εκτός από ευρυζωνική σύνδεση και κατάλληλο εξοπλισμό όπως ειδικό
αποκωδικοποιητή (set-top box) με τον οποίο απόκτα και τον έλεγχο με το πότε και ποιο
πρόγραμμα επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η ποιότητα εικόνας είναι αντίστοιχη ενός DVD
χωρίς καθυστερήσεις, «χιόνια» και «σπασίματα» στην οθόνη όπου αυτό είναι το βασικό
πλεονέκτημα σε σχέση με το WebTV. Αναλυτικά οι διαφορές της IPTV σε σχέση με τη
WebTV παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.2. Το τηλεοπτικό περιεχόμενο που προσφέρεται
πρόκειται για ένα βασικό πακέτο που περιλαμβάνει από 25 μέχρι και 100 τηλεοπτικά κανάλια
εκ των οποίον κάποια χαρακτηρίζονται ως premium με επιπλέον χρέωση. Βασικά
χαρακτηριστικά της IPTV είναι η δυνατότητα εγγραφής ενός προγράμματος σε σκληρό δίσκο
του αποκωδικοποιητή και η χρήση ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος.
Η βασική αρχιτεκτονική μιας πλατφόρμας IPTV υποστηρίζεται από τα ίδια πρότυπα
του Internet (τις γλώσσες HTML και XML) ενώ τα τηλεοπτικά μενού είναι στην ουσία

-16-

ιστοσελίδες που έχουν προσαρμοστεί για τηλεοπτική προβολή. Επίσης η IPTV είναι
προσβάσιμη εκτός από τoν ηλεκτρονικό υπολογιστή και από την τηλεόραση. Η IPTV
χρησιμοποιεί Multicasting και IGMP ver.2 or ver.3 (Internet Group Management Protocol) για
ζωντανή εκπομπή σήματος. Αντίστοιχα για Video on Demand χρησιμοποιείται unicast
επικοινωνία, RTSP (Real-Time Streaming Protocol) και RTP (Real Time Protocol). Τόσο το
VoD όσο και η IPTV χρησιμοποιούν κωδικοποίηση MPEG2 ή ακόμη καλύτερα MPEG4
(H.264).
Η τηλεοπτική προσφορά της IPTV προσομοιώνει σε μεγάλο βαθμό την καλωδιακή
τηλεόραση ενώ εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τη δορυφορική και την
επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. Η καλωδιακή τηλεόραση είναι ένα δίκτυο πολύ περιορισμένης
έκτασης και συνήθως λειτουργεί σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η χρήση κεραιών είτε για
λόγους αρχιτεκτονικούς είτε για λόγους περιβαλλοντικούς. Επίσης η καλωδιακή τηλεόραση
είναι μία μονόδρομη επικοινωνία ενώ η IPTV αμφίδρομη μεταξύ καταναλωτών και παρόχων
υπηρεσιών. Σε σχέση με τη δορυφορική προσφέρει πλήρη διαδραστηκότητα καθώς διαθέτει
λόγου internet το κανάλι επιστροφής το οποίο δίνει την δυνατότητα στον τηλεθεατή να
επικοινωνήσει με τον πάροχο κατά τη διάρκεια μετάδοσης ενός προγράμματος και
αναζητήσει τόσο πληροφορίες για το ίδιο ή δεδομένα και στοιχεία που είναι διαθέσιμα όπως
αποτελέσματα αγώνων, μετεωρολογικές προβλέψεις κ.α. Σε σχέση με την επίγεια ψηφιακή
τηλεόραση μπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικότερα το εύρος ζώνης προσφέροντας τηλεοπτικά
προγράμματα σε υψηλή ανάλυση HD και FULL-HD τουλάχιστον μέχρις ότου έχουμε την
πλήρη μετάβαση (switch off) της ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης χωρίς αναλογικές εκπομπές
όπου γίνεται σπατάλη του εύρους ζώνης.
Οι υπηρεσίες IPTV προσφέρονται σε περισσότερες από 35 χώρες παγκοσμίως
(Εικόνα 1.4) με ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία στην Ευρώπη αλλά και στην Ασία. Οι
επιχειρηματικοί φορείς που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες προέρχονται συνήθως από την
αγορά των τηλεπικοινωνιών όπως ο Ο.Τ.Ε. στην Ελλάδα προσφέρει το πακέτο της CONXTV. Αυτό είναι ένα στρατηγικό σχέδιο αυτών τον οργανισμών οι οποίοι ελπίζουν να αυξήσουν
τα κέρδη τους από την πτωτική πορεία των εσόδων που προέρχονται από την σταθερή
τηλεφωνία. Για αυτό το λόγω εκμεταλλευόμενοι και το εύρος ζώνης του δικτύου οπτικών ινών
έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη της νέας αυτής τεχνολογίας. Σύμφωνα με έρευνες
τα συνολικά έσοδα από την IPTV ανήλθαν στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως
μέχρι τα τέλη του 2010. Εδώ πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νομοθεσία που
να ορίζει κάτι σχετικό με τον έλεγχο αδειοδότησης του περιεχομένου σε IP-TV.
Το μεγάλο στοίχημα της IPTV είναι η μετάδοση και η διανομή περιεχομένου που έχει
δημιουργηθεί από τους χρήστες UGC (User Generated Content). Tο UGC παρουσιάζει
αλματώδη ανάπτυξη διεθνώς κυρίως λόγω της υψηλής δημοφιλίας ιστοσελίδων όπως το
YouTube.
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Εικόνα 1.4 – Χώρες όπου παρέχεται η υπηρεσία IPTV (Πηγή: www.itu.int)

Χαρακτηριστικά

IPTV

Εμβέλεια λήψης
μετάδοσης

Τοπική (συνήθως εντός
πόλης)
Πελάτες του παρόχου με
γνωστή IP Address και
γνωστή διεύθυνση
εγκατάστασης του
εξοπλισμού
Αντίστοιχη της τηλεόρασης
SD(720x576pixel),
HD(1280x720p),
Full HD(1920x1080p)
Ειδικός αποκωδικοποιητής
Set-Top Box
Σταθερή
Έλεγχος της ταυτότητας
χρηστών

Χρήστες

Ποιότητα-Ανάλυση
εικόνας
Εξοπλισμός
Αξιοπιστία
Ασφάλεια
Απαιτούμενη ελάχιστη
ταχύτητα ευρυζωνικής
σύνδεσης χρήστη
Δυνατότητες
αναπαραγωγής
Ελεύθερη/Συνδρομητική

Τουλάχιστον 4Mbps
Αναπαραγωγή, παύση,
κίνηση εμπρός και κίνηση
πίσω
Συνδρομητική

WebTV
Παγκόσμια
Οποιοσδήποτε με
πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Χαμηλή ποιότητα QCIF
Περίπου το ήμισυ της SD
Η/Υ
Με διακυμάνσεις
Μη ασφαλές περιβάλλον
Τουλάχιστον 768Kbp
Αναπαραγωγή και παύση
Ελεύθερη

Πίνακας 1.2 – Βασικές διαφορές της IPTV σε σχέση με τη WebTV

-18-

Mε την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουμε την
εξέλιξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε multimedia center και της τηλεόρασης σε Η/Υ. Αυτό
γίνεται με τη βοήθεια του Διαδικτύου χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη αποθηκευτικού μέσου για
την αναπαραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου. Στις μέρες μας η διαδικτυακή τηλεόραση
μπορεί να αναπτυχθεί οικονομικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία με την υποδομή Cloud
Computing (WebTV-aaS). Κλείνοντας, αυτή την ενότητα μπορούμε να πούμε ότι ενδιαφέρον
θα παρουσιάζει η εξέλιξη του 3D Data Streaming σε συνδυασμό με την έλευση του Web 3.0
για την επόμενη δεκαετία.

1.8 Τρισδιάστατη Ψηφιακή Τηλεόραση
Η πειραματική στερεοσκοπική (τρισδιάστατη) τηλεόραση ακολούθησε σχεδόν αμέσως
την ανακάλυψη της απλής τηλεόρασης. Η ανάγκη για την τρισδιάστατη απεικόνιση μεγαλώνει
και αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθημερινά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των εφαρμογών
της, όπως επιστημονική απεικόνιση, ιατρική απεικόνιση και όσον αφορά την τηλεόραση
μεγάλη ζήτηση παρατηρείται στην προβολή 3D αθλητικών γεγονότων. Πολλές διαφορετικές
μέθοδοι τρισδιάστατης απεικόνισης παρουσιάστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες αλλά καμιά δεν
κρίθηκε τόσο ικανή ώστε να δημιουργήσει μαζική αγορά.
Οι βασικές διαδικασίες τρισδιάστατου περιεχομένου (Εικόνα 1.5) που διενεργούνται
είναι η καταγραφή, η αναπαράσταση, η κωδικοποίηση και μετάδοση [6].

Εικόνα 1.5 – Βασική δομή ενός συστήματος Τρισδιάστατου περιεχομένου
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Στην τρισδιάστατη τηλεόραση ενδιαφέρον τόσο από τεχνολογικής όσο και από τη
σκοπιά του μάρκετινγκ παρουσιάζεται στην απεικόνιση προς τον τελικό χρήστη-θεατή. Οι
πιο διαδεδομένες τεχνικές τρισδιάστατης απεικόνισης είναι [7]:

 Γυαλιά στερεοσκοπικής όρασης.
 Επικεφάλιες συσκευές απεικόνισης.
 Ολογραφική απεικόνιση.
 Ογκομετρική απεικόνιση.
 Αυτοστερεοσκοπική απεικόνιση.
Εικόνα 1.6
Από τις παραπάνω τεχνικές σήμερα μεγάλη εφαρμογή στην τρισδιάστατη τηλεόραση
βρίσκουν τα γυαλιά στερεοσκοπικής όρασης (Εικόνα 1.6) όπως και η αυτοστερεοσκοπική
απεικόνιση όπου είδη έχουν παρουσιαστεί στην αγορά monitor και κινητές συσκευές που
έχουν τρισδιάστατη απεικόνιση χωρίς την χρήση γυαλιών. Το βασικό μειονέκτημα της
στερεοσκοπικής θέασης είναι ότι δημιουργεί αρκετές φορές προβλήματα προσαρμογής και
κούρασης του ματιού. Με την κατασκευή προηγμένων αυτοστερεοσκοπικών οθόνων υγρών
κρυστάλλων και «πλάσμα» έχουμε βελτιωμένα αποτελέσματα, ωστόσο υπάρχουν ακόμη
πολλά περιθώρια βελτίωσης της απεικόνισης.
Σήμερα πολλοί εκ τον ειδικών συμφωνούν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις
με την ψηφιακή τηλεόραση για την ανάπτυξη της 3DTV. Με την απελευθέρωση συχνοτήτων
από την μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση βλέπουμε στις χώρες που έχει ολοκληρωθεί
αυτή η διαδικασία έχουμε παράλληλα και την ύπαρξη τέτοιων καναλιών με 3D περιεχόμενο.
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί στη Βρετανία όπως BskyB ήδη υλοποιούν τέτοιες εφαρμογές για την
προβολή αθλητικών γεγονότων. Ένα πρώτο βήμα για την ανάπτυξή της είναι να
συμφωνηθούν κοινά τεχνολογικά πρότυπα (standards) όπως για παράδειγμα το DVB-T. Δεν
είναι λίγοι πάντως επιστήμονες που πιστεύουν ότι η 3DTV δεν θα αντικαταστήσει την
κλασσική τηλεόραση και ότι θα υπάρχει τα πρώτα χρόνια απευθυνόμενη σε ειδικά γεγονότα
όπως Αθλητικοί Αγώνες, συναυλίες κ.ο.κ.
Εν αναμονή των Ολυμπιακών Αγώνων 2012 του Λονδίνου, πιθανότατα να δούμε
αρκετές βελτιώσεις στην ανάπτυξη της τρισδιάστατης τηλεόρασης. Τελευταίες έρευνες
αναφέρουν ότι μέχρι το 2015 το 30% των ταινιών που θα παίζονται στις κινηματογραφικές
αίθουσες θα είναι 3D. Από την άλλη πλευρά πόσο πιθανό είναι σε εποχή οξείας οικονομικής
ύφεσης οι τηλεθεατές και οι μικροί τηλεοπτικοί σταθμοί να επενδύσουν για νέο εξοπλισμό για
3DTV;
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1.9 Τα Πρότυπα Συμπίεσης MPEG-2 και MPEG-4 AVC
Το ψηφιοποιημένο οπτικό σήμα απαιτεί ένα ρυθμό μετάδοσης περίπου 250 Mbit/s. Η
άμεση εκπομπή αυτού του σήματος θα απαιτούσε ένα εύρος συχνοτήτων μεγαλύτερο από
100MHz. Το τεράστιο αυτό εύρος συχνοτήτων δεν είναι δυνατόν αλλά και οικονομικά εφικτό
να διατεθεί. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει μείωση της ποσότητας των δεδομένων που θα
εκπεμφθούν. Η μείωση αυτή επιτυγχάνεται με τη συμπίεση δεδομένων.
Tο 1988 συστήθηκε μια επιτροπή MPEG (Motion Picture Expert Group). Αρχικός
σκοπός αυτής της επιτροπής ήταν να ορίσει τους αλγόριθμους για την κωδικοποίηση του
οπτικού σήματος για την ψηφιακή αποθήκευση του σε CD-ROM με ένα ρυθμό περίπου 1,5
Mbit/s. Το πρότυπο που προέκυψε από τις εργασίες της επιτροπής ονομάστηκε MPEG-1.
Με την όλο και μεγαλύτερη ανάγκη μετάδοσης μεγαλύτερου ρυθμού δεδομένων το
1994 δημιουργήθηκε το νέο πρότυπο το οποίο ονομάστηκε MPEG-2 και έγινε διεθνές
πρότυπο το 1995. Το πρότυπο MPEG-2 υποστηρίζει ρυθμούς μέχρι 30 Mbit/s
χρησιμοποιήθηκε ευρέος στα DVD (digital versatile disc) και αποτελεί τη βάση πάνω στην
οποία στηρίζονται όλες οι προσπάθειες για τη δημιουργία συστημάτων ψηφιακής
τηλεόρασης. Μετά το MPEG-2 ο διεθνής οργανισμός προτυποποίησης ISO προχωράει στον
ορισμό του προτύπου MPEG-4. Το νέο αυτό πρότυπο έρχεται να καλύψει τις νέες απαιτήσεις
σε περιβάλλοντα πολυμέσων όπου οπτικοακουστική πληροφορία ανταλλάσσεται σε ψηφιακή
μορφή.
Τόσο το πρότυπο MPEG-2 όσο και το MPEG-4 είναι πρότυπα που κατά την
συμπίεση χάνουν δεδομένα. Στην περίπτωση του MPEG-4 [8] εκτός της μεγαλύτερης
πολυπλοκότητας των αλγορίθμων συμπίεσης, η απώλεια δεδομένων είναι μεγαλύτερη και
αυτό έχει ως αποτέλεσμα θεωρητικά η ποιότητα video να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα. Στην
πράξη επειδή όπως εκτιμάται το MPEG-4 έχει 40% μεγαλύτερη συμπίεση

δίνει τη

δυνατότητα στο ίδιο bandwidth μεταφορά μεγαλύτερης πληροφορίας με συνεπεία καλύτερη
ποιότητα εικόνας σε σχέση με το MPEG-2. Έτσι έχουμε καλύτερη αξιοποίηση του φάσματος
συχνοτήτων και την δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την τηλεόραση υψηλής
ανάλυσης (HDTV). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η χωρητικότητα ανά πολυπλέκτη DVB-T με
συμπίεση MPEG2 φθάνει μέχρι τα 8 κανάλια απλής ανάλυσης (single definition – SD) ή το
ένα κανάλι υψηλής ανάλυσης (HD), ενώ οι αντίστοιχες χωρητικότητες είναι 16 SD και 3 HD
κανάλια ανά πολυπλέκτη για την πιο αποδοτική μέθοδο συμπίεσης MPEG4.
Η τεχνολογία και η εξέλιξη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

παγκοσμίως

βασίστηκε στα δυο αυτά πρότυπα συμπίεσης. Στις μέρες μας λόγος γίνεται για το νέο
στάνταρ με την ονομασία MPEG-H από το ISO/IEC και H.265 από το ITU-T. Πρόκειται για
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την εξέλιξη του πολυβραβευμένου προτύπου MPEG-4 AVC/H.264 όπου θα έχουμε
βελτιωμένα χαρακτηριστικά στην κωδικοποίηση-συμπίεση δεδομένων [9]. Αν τηρηθούν τα
χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί ως στόχος το 2014 θα έχουμε την προσθήκη του στο
πρότυπο DVB ενώ οι υπηρεσίες του θα είναι έτοιμες να βγούνε στον αέρα το 2015. Το νέο
αυτό πρότυπο συμπίεσης σε συνδυασμό με τo πρότυπο μετάδοσης DVB-T2 δημιουργούν τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για την εξέλιξη της τηλεόρασης υψηλής ανάλυσης (1920x1080p)
στην τηλεόραση Ultra High Definition Television (UHDTV) με ανάλυση εικόνας που φτάνει
τα 7680x4320p και με ήχο 24 καναλιών!!!
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2. Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
2.1 Οι Διεθνής Εξελίξεις Αναφορικά με την Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση
Με την εξέλιξη του προτύπου DVB – Τ που αφορά την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
έχουμε την πρώτη δοκιμαστική μετάδοση τον Απρίλιο του 1995 στο Ηνωμένο Βασίλειο και
τον Ιούνιο του ’98 στην Σιγκαπούρη. Παράλληλα το 1998 στη Μ. Βρετανία λειτούργησε το
πρώτο DVB – Τ

δίκτυο. Στη συνέχεια την ίδια περίοδο η Αυστραλία υιοθετεί αυτό το

πρότυπο όπως γίνεται και στην Ινδία μετά από ένα χρόνο. Έτσι στη συνέχεια έχουμε την
υιοθέτηση της νέας αυτής τεχνολογίας από χωρά σε χωρά και την ανάπτυξη νέων
προτύπων ανά γεωγραφική περιοχή (Εικόνα 2.1) όπως ATSC, ISDB – T, DMB –T.
Εικόνα 2.1 (Πηγή: www.techeye.net)

To 2006 αποτελεί ημερομηνία ορόσημο για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και για τις
συχνότητες

λειτουργίας

της

με

τη

σύσταση

της

Περιφερειακής

Διάσκεψης

Ραδιοτηλεπικοινωνιών (Regional Radiocommunication Conference – RRC 06) υπό την
αιγίδα της Διεθνής Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union - ITU)
όπου υπογράφτηκε από τις χώρες μέλη της CEPT η συνθήκη της Γενεύης (GE06). Στην
RRC-06 συμμετείχαν 120 χώρες οι οποίες ανήκουν στην περιοχή 1 όπου σύμφωνα με την
ITU συμπεριλαμβάνει την Ευρώπη, την Ασία και μερικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Στην διάσκεψη αυτή υιοθετήθηκε μια νέα συμφωνία όσον αφορά την κατανομή των
συχνοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης και την αντικατάσταση του αναλογικού πλάνου
εκπομπής. Η συμφωνία αυτή προσδιορίζει ότι οι συχνότητες οι οποίες ανήκουν στις ζώνες ΙΙΙ

-23-

(174-230MHz), IV (470-582MHz), και V (582-862MHz) θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για
επίγεια ψηφιακή εκπομπή. Στην ουσία η GE06 είναι ένα σύνολο κανονισμών για την
λειτουργία της ψηφιακής τηλεόρασης και πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από τη στιγμή που
θα σταματήσει η αναλογική τηλεοπτική μετάδοση. Επίσης, καθιστά σαφές ότι οι αναλογικές
τηλεοπτικές υπηρεσίες στις ζώνες IV και V μετά την 17η Ιουνίου 2015 δεν θα προστατεύονται
από τυχόν παρεμβολές λόγω της μετάδοσης του ψηφιακού σήματος. Επιπλέον στην RRC06 αποφασίστηκε η προστασία των διαφόρων άλλων υπηρεσιών οι οποίες λειτουργούν στις
συχνότητες 470-862MHz όπως η ραδιοαστρονομία στο κανάλι 38 [10].
Όσον αφορά την Ευρώπη η D.T.T. αποτέλεσε την ταχύτερα αναπτυσσόμενη
ψηφιακή πλατφόρμα φτάνοντας τα 30 εκατομμύρια νοικοκυριά στις αρχές του 2007. Ο
στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέχρι το τέλος του 2015 να έχουμε την πλήρη
μετάβαση (switchover) από την αναλογική στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και στη συνέχεια
τη διακοπή (switch off) της αναλογικής μετάδοσης. Στον παρακάτω Πίνακα 2.1 βλέπουμε
αναλυτικά το ευρωπαϊκό πλάνο για την μετάβαση από την αναλογική στην επιγεια ψηφιακή
τηλεόραση και της χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες.

Πίνακας 2.1 – Το ευρωπαϊκό πλάνο ψηφιακής μετάβασης από αναλογική σε D.T.T.
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(Πηγή: www.digitag.org)
H μετάβαση από την αναλογική στην D.T.T. δεν είναι εύκολο εγχείρημα γιατί κάθε μια
χώρα είναι διαφορετική περίπτωση όσον αφορά τη γεωγραφία, την αγορά, τη νομοθεσία και
την ανάπτυξη της. Επίσης οι τηλεοπτικοί πάροχοι είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για το κόστος της
ψηφιακής μετάβασης. Στις μέρες μας με την κρίση που βιώνουν τα Μ.Μ.Ε. ενόψει και της
γενικότερης οικονομικής ύφεσης καθιστά το έργο της μετάβασης, δυσκολότερο για νέες
επενδύσεις σε τεχνολογίες επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης. Στην Εικόνα 2.2 παρουσιάζεται
το παγκόσμιο χρονοδιάγραμμα για την παύση των αναλογικών συχνοτήτων (switch-off).

Εικόνα 2.2 – Παγκόσμιο Χρονοδιάγραμμα (switch-off)
(Πηγή: Ericsson)
Από την παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι στόχος των περισσοτέρων αναπτυγμένων
κρατών είναι μέχρι το 2015 θα έχουν ολοκληρώσει την παύση των αναλογικών εκπομπών.
Χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Βραζιλία βλέπουμε ότι θα έχουν ολοκληρώσει το switchoff μέχρι το 2019.
Σε γενικές γραμμές η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση προσφέρει τόσο στους
χρήστες όσο και στους παρόχους πολλά πλεονεκτήματα. Μπορούμε να πούμε ότι με τη
μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη του τηλεοπτικού σήματός σε συνδυασμό με τις νέες
υπηρεσίες που δημιουργούνται (Κεφάλαιο 4) έχουμε και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος
(Digital Divide) ως προς την προσβασιμότητα. Από την περιβαλλοντική σκοπιά με την
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μείωση του αριθμού των πομπών και της ισχύς εκπομπής έχουμε μικρότερη κατανάλωση
ρεύματος και λιγότερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε σχέση με την αναλογική εκπομπή.

2.2 Η Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση στην Ελλάδα & Κύπρο
Στα μέσα της δεκαετίας του '90 η πρώτη επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα στήθηκε στην
εταιρεία INTRACOM και έγιναν δοκιμαστικές εκπομπής με εμβέλεια μόνο μέσα στην εταιρεία.
Στο τέλος της δεκαετίας του '90 το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος
αποκτά τη δικιά του ψηφιακή πλατφόρμα και ξεκινάει δοκιμαστικές εκπομπές τοπικής
εμβέλειας στη Αγία Παρασκευή Αττικής. Με βάση αυτή την πλατφόρμα έχουμε την αρχή της
έρευνας για την ανάπτυξη της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην Ελλάδα.
Στις 16 Ιανουαρίου 2006 η ΕΡΤ βάζει τα θεμέλια της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
στην Ελλάδα. Με την έναρξη εκπομπής των ψηφιακών της καναλιών πρίσμα+, σινέ+, σπορ+
και info+ σε πιλοτικό στάδιο με στόχο την κάλυψη της μεγαλύτερης γεωγραφικής περιοχής. Η
DTT αποτελεί τη νέα τεχνολογία μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού σήματος και στην Ελλάδα που
πρόκειται έως το 2012 να αντικαταστήσει την παραδοσιακή αναλογική [11].
Σημείο αναφοράς της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης ιδιωτικών καναλιών στην
Ελλάδα αποτελεί η ίδρυση της Εταιρίας DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε [12] το 2009.
Με αρχικούς μετόχους τα κανάλια ALPHA, ALTER, ANTENNA, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, MEGA,
STAR και ΣΚΑΪ ξεκινά η διαδικασία ψηφιακής μετάδοσής τους. Το όνομα της DIGEA
προέρχεται από τον συγκερασμό των λέξεων digital (ψηφιακή) και Γαία (Γη) και συμβολίζει
την επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα. Πρόκειται για ένα σύνθετο τεχνικό, οικονομικό και
επικοινωνιακό εγχείρημα υψηλού επενδυτικού κόστους, το οποίο θα εξελιχθεί σταδιακά
ξεκινώντας την εκπομπή από Καμάρι Ξυλοκάστρου και στη συνέχεια σε διαφορές περιοχές
με στόχο την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης γεωγραφικής επιφάνειας. Στα μέσα του
2010 η DIGEA γίνεται επίσημο νέο μέλος της διεθνούς μη κερδοσκοπικής ένωσης
Broadcast Network Europe Association (BNE). Η ΒΝΕ είναι η ένωση των μεγαλύτερων
παρόχων επίγειου ψηφιακού δικτύου της Ευρώπης και έχει ως στόχο τη διατήρηση ενός
αποτελεσματικού και δίκαιου ρυθμιστικού και λειτουργικού περιβάλλοντος για τους επίγειους
ψηφιακούς παρόχους [13].
Σε αυτό το σημείο αξίζει να κάνουμε μια παρένθεση αναφέροντας το παράδειγμα της
Κύπρου όπου στις 1/7/2011 έχουμε το switch-off των αναλογικών εκπομπών. Στην
περίπτωση της Κύπρου έχουμε αδειοδότηση 2 ραδιοδίκτυων Επίγειας Ψηφιακής
Τηλεόρασης (Ε.Ψ.Τ). Η μία άδεια παραχωρήθηκε στις 19/3/2010 στο Ραδιοτηλεοπτικό
Ίδρυμα της Κύπρου (ΡΙΚ) όπου ήταν και η ημερομηνία που άρχισε τις ψηφιακές εκπομπές
του. Η δεύτερη άδεια δόθηκε στον όμιλο VELISTER LTD [14] στις 9/11/2010 ως επιτυχόντα
πλειοδότη με τιμή 10εκατ. Ευρώ. Σε αυτό το δίκτυο επιβάλλεται η υποχρέωση μεταφοράς
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όλων των παγκύπριων τηλεοπτικών σταθμών εφ’ όσον κατέχουν άδεια από την Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Α.Ρ.Κ.) [15].
Κλείνοντας την παρένθεση και επιστρέφοντας στη χώρα μας, στην RRC-06 έγινε
έλεγχος συμβατότητας μεταξύ των ψηφιακών αιτημάτων της Ελλάδας και των κρατών που τη
συνορεύουν τηλεπικοινωνιακά. Με βάση τη συμφωνία GE06 η Ελλάδα δεσμεύεται:

i. Να προστατέψει τις αναλογικές καταχωρίσεις των γειτονικών χωρών έναντι
ελληνικών ψηφιακών εκπομπών έως το 2015.

ii. Να ακολουθήσει τον ψηφιακό Χάρτη Συχνοτήτων όπως αυτός ψηφίστηκε.
iii. Να εφαρμόσει τις νέες διαδικασίες της συμφωνίας για οποιοδήποτε αίτημα
επιθυμεί να θέσει σε λειτουργία.
Επίσης με τη συνθήκη GE06 αποδόθηκαν συγκεκριμένες συχνότητες στην Ελλάδα
για ψηφιακή εκπομπή. Οι συχνότητες αυτές δόθηκαν σε 34 allotments τα οποία
περιγράφουν υπηρεσίες δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης σε μια γεωγραφική περιοχή (Εικόνα
2.3). Έτσι ορίζεται η ευρύτερης περιοχή εξυπηρέτησης ή ψηφιακής εκπομπής (ΕΠΨΕ) σε μια
έκταση χωρίς να απαιτείται η γνώση των σημείων εκπομπής. Μια καταχώρηση τύπου
allotment δεσμεύει τη χρήση μιας συχνότητας στα όρια μιας καθορισμένης περιοχής. Σε κάθε
SFN δίνονται συχνότητες που έχουν αποδοθεί από τη συνθήκη GE06 σε allotments της
περιοχής τους. Σε κάθε ΕΠΨΕ δίνονται διαφορετικές συχνότητες στα διαφορετικά SFN [10].
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Εικόνα 2.3 – Ψηφιακό Πλάνο για την Ελλάδα - GE06 (Πηγή: www.aegis-systems.co.uk)
Η ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα ξεκίνησε επίσημα το Νοέμβριο του 2009 με το
Νόμο 3592/ 2007 [16]. Με το αυτό το νόμο ο έλεγχος της ραδιοτηλεόρασης κατά την πορεία
της προς την ψηφιακή εποχή ανατίθεται σε τρεις αρχές: Το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης, την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και την Επιτροπή
Ανταγωνισμού. Από το Ν.3592/2007 το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Άρθρο13
που αναφέρεται στην Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση D.T.T. και το Άρθρο 14 που αναφέρεται
στην μετάβαση στην Επίγεια Ψηφιακή Εκπομπή.
Το 2008 έχουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 21161/2008 [17], που έχει
ως θέμα τη διαμόρφωση του χάρτη συχνοτήτων για την μετάβαση στην Επίγεια Ψηφιακή
Τηλεοπτική Ευρυεκπομπή. Αναλυτικά τα άρθρα τα οποία αποτελείται είναι:

 Άρθρο 1: Χάρτες Γεωγραφικών Περιοχών Εξυπηρέτησης και Κέντρων Εκπομπής.
 Άρθρο 2: Απελευθέρωση διαύλων συχνοτήτων επίγειας αναλογικής τηλεόρασης.
 Άρθρο 3: Δίαυλοι συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.
 Άρθρο 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιορισμοί εκπομπής ψηφιακού σήματος.
 Άρθρο 5: Διαδικασία ελέγχου περιορισμών.
 Άρθρο 6: Όροι για την ψηφιακή εκπομπή.
 Άρθρο 7: Τελικές − Μεταβατικές διατάξεις.
Εκτός από τα 7 άρθρα υπάρχουν σημαντικά παραρτήματα. Στο Παράρτημα Ι έχουμε
την απεικόνιση των κέντρων που διατίθενται για ψηφιακή εκπομπή κατά την μεταβατική
περίοδο. Στο Παράρτημα II έχουμε την «εστίαση» ανά περιοχή και την απεικόνιση των
κύριων και δευτερευόντων κέντρων επανάχρησης συχνοτήτων αναλογικής τηλεόρασης σε
συνδυασμό με τα ψηφιακά κέντρα κατά την μεταβατική περίοδο. Το Παράρτημα III
παρουσιάζει ανά περιοχή τους διαύλους όπου διακόπτεται η αναλογική λειτουργία τους. Στη
συνέχεια έχουμε το Παράρτημα IV όπου έχουμε όλους τους διαύλους σε αντιστοιχία με την
εκπεμπόμενη συχνότητα τους. Τα κέντρα και οι δίαυλοι που διατίθενται για ψηφιακή
εκπομπή σε σχέση με τον κωδικό αριθμό του καθενός σύμφωνα με τη Συνθήκη της Γενεύης
(GE06) παρουσιάζονται στο Παράρτημα V. Τέλος, στο Παράρτημα VI έχουμε τα οριζόντια
διαγράμματα εκπομπής ανά κέντρο.
Με τη συμβολή του Ν.3592/2007 και της K.Y.A 21161/2008 διεξάγεται για πρώτη
φορά μια ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη που περιλαμβάνει τα παρακάτω:
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Σχεδιασμό πρότυπου δικτύου σημείων εκπομπής.



Εξορθολογισμός του υπάρχοντος δικτύου τηλεόρασης.



Χάρτης συχνοτήτων για τη μεταβατική περίοδο από αναλογική σε ψηφιακή εκπομπή.
.

2.3 Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές
2.3.1 Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομικών και Τηλεπικοινωνιακών
Οργανισμών - CEPT
Η European Conference of Postal and Telecommunications Administrations
(CEPT) συστάθηκε στις 26 Ιουνίου του 1959 ως συντονιστικός φορέας για τις Ευρωπαϊκές
κρατικές τηλεπικοινωνίες και τις ταχυδρομικές οργανώσεις. Το ακρώνυμο προέρχεται από τη
γαλλική εκδοχή του ονόματος «Conférence européenne des administrations des postes et
des télécommunications.» Η CEPT [18] είναι οργανωμένη σε δύο κύρια μέρη:

 Επιτροπή

ηλεκτρονικών

επικοινωνιών

(ECC)

–

υπεύθυνη

για

τις

ραδιοεπικοινωνίες και θέματα τηλεπικοινωνιών. Η μόνιμη γραμματεία του ECC είναι
το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών (ERO)

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταχυδρομικής Ρύθμισης (CERP, μετά το γαλλικό «Comité
européen des régulateurs postaux") - υπεύθυνη για τις ταχυδρομικές υποθέσεις.
Η CEPT έλαβε εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε τεχνικές
δραστηριότητες, προκειμένου να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις σχετικές τεχνικές
πληροφορίες προετοιμασίας για μια πολιτική πρόταση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με την επίτευξη κατάλληλου συντονισμού και τη συνέπεια των προσεγγίσεων, όσον
αφορά το ψηφιακό μέρισμα (το φάσμα συχνοτήτων που απελευθερώνεται από την ψηφιακή
μετάβαση), εν όψει της μεγιστοποίησης της συνολικής αξίας του. Αυτό στοχεύει επίσης στην
ανάπτυξη εναρμονισμένων όρων για τη διαθεσιμότητα του ραδιοφάσματος να είναι σε θέση
να ικανοποιήσει μία μελλοντική ζήτηση για πανευρωπαϊκές υπηρεσίες [19].

2.3.2 Η Ομάδα Πολιτικής Ραδιοφάσματος - RSPG
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Η Radio Spectrum Policy Group (RSPG) είναι μια υψηλού επιπέδου συμβουλευτική
ομάδα που επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη της πολιτικής του
ραδιοφάσματος. Η RSPG καθιερώθηκε βάσει της απόφασης 2002/622/ΕC, η οποία ήταν μία
από τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής μετά την υιοθέτηση της απόφασης για το ραδιοφάσμα
676/2002/ΕΚ και υιοθετεί απόψεις, έγγραφα με θέσεις και αναφορές, καθώς και εκδόσεις των
βεβαιώσεων, τα οποία έχουν ως στόχο να βοηθήσουν και να συμβουλέψουν την Επιτροπή
σε στρατηγικό επίπεδο για:
 Θέματα πολιτικής ραδιοφάσματος.

 Συντονισμό των προσεγγίσεων πολιτικής.
 Εναρμονισμένες συνθήκες, κατά περίπτωση, όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και
την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτούνται για την
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
Η αποστολή της RSPG έχει επεκταθεί ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης του νέου
ρυθμιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών στην 2009. Σύμφωνα με τη νέα εντολή, η RSPG
μπορεί πλέον να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκφέρει γνώμη ή να υποβάλει
έκθεση για συγκεκριμένα θέματα πολιτικής ραδιοφάσματος που αφορούν τις ηλεκτρονικές
επικοινωνίες. Αυτές οι γνώμες και οι εκθέσεις διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο φορέα
που υποβάλλει σχετική αίτηση. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να είναι με τη μορφή
προφορικής παρουσίασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον πρόεδρο της ομάδας ή ένα
μέλος που ορίζεται από τον Όμιλο [20].

2.3.3 Η Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών - ITU
Η International Telecommunication Union ITU εδρεύει στη Γενεύη και είναι ο αρμόδιος
οργανισμός για το συντονισμό και τη διαχείριση των τηλεπικοινωνιών Διενεργεί τακτικές
Περιοδικές και Παγκόσμιες Διασκέψεις των κρατών-μελών του για την επικαιροποίηση των
κανόνων λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών και του παγκόσμιου Χάρτη Συχνοτήτων. Επίσης η
I.T.U. διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων που περιέχουν τις καταχωρίσεις όλων των
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων των κρατών-μελών της. Για τις συχνότητες του τηλεοπτικού
φάσματος, η σχετική βάση είναι το MIFR (Master International Frequency Register), η οποία
χωρίζεται σε επιμέρους βάσεις δεδομένων (ST61, GE84, Art.11, GE06) [21].
O τομέας Ραδιο-Επικοινωνιών (ITU-R) είναι ένας από τους τρεις τομείς (τμήματα ή
μονάδες), της ITU και είναι υπεύθυνος για την ασύρματη επικοινωνία. Ο ρόλος του είναι να
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διαχειριστεί το διεθνές φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων και τους πόρους των δορυφόρων που
βρίσκονται σε τροχιά και να αναπτύξει τα πρότυπα για τα συστήματα ραδιοεπικοινωνιών με
στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος.
H ITU υποχρεούται, σύμφωνα με το σύνταγμα της, να κατανέμει φάσμα και να
καταγράφει την κατανομή συχνοτήτων, τροχιακές θέσεις και άλλες παραμέτρους των
δορυφόρων,

«προκειμένου

να

αποφευχθούν

επιζήμιες

παρεμβολές

μεταξύ

των

ραδιοφωνικών σταθμών διαφορετικών χωρών». Το διεθνές σύστημα διαχείρισης του
φάσματος ως εκ τούτου βασίζεται σε ρυθμιστικές διαδικασίες για το συντονισμό συχνοτήτων,
την κοινοποίηση και εγγραφή των.

2.3.4 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - EETT
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) [22] είναι Ανεξάρτητη
Διοικητική Αρχή, η οποία ρυθμίζει, εποπτεύει και ελέγχει την αγορά ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το
1992 με τον Νόμο 2075/1992 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (ΕΕΤ) και
με αρμοδιότητες που επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης τότε αγοράς
των τηλεπικοινωνιών. Με τον Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην ΕΕΤ και η ευθύνη για
την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Με τον Ν.2867/2000
ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της ΕΕΤΤ ενώ με τον ισχύοντα Ν.
3431/2006 [23] περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της Ελληνικής
Επικράτειας σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της.
Η ΕΕΤΤ ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στον α) καθορισμό σχετικών αγορών,
προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια, β) στον
ορισμό και τις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές
σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης διαχειρίζεται το εμπορικό φάσμα
ραδιοσυχνοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό:

 Καθορίζει

τις

περιπτώσεις

στις

οποίες

απαιτούνται

ραδιοσυχνοτήτων.
 Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
 Καθορίζει τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
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δικαιώματα

χρήσης

 Εποπτεύει και ελέγχει την χρήση του φάσματος επιβάλλοντας σχετικές κυρώσεις.
 Τηρεί το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων.
 Χορηγεί τις άδειες κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
Επιπλέον χαρακτηριστικά της ΕΕΤΤ είναι να:

 Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο
Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

 Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών
επικοινωνιών. Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, και επιβάλλει
σχετικές κυρώσεις.

 Συνεργάζεται με τις Ρυθμιστικές Αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα
αρμοδιότητάς της.
 Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στις Γενικές Άδειες.
 Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.).

 Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, της επιλογής ή/ και προεπιλογής φορέα
και ελέγχει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

 Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών.
 Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr» και είναι
αρμόδια για θέματα ονομάτων χώρου με κατάληξη «.eu».
 Ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής.
 Ρυθμίζει τα θέματα πρόσβασης και διασύνδεσης.

 Ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.
 Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα

 των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 Ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 Είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα διάθεσης και χρήσης του τερματικού
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού.

2.3.5 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης - ΕΣΡ
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Το ΕΣΡ λειτουργεί στα πλαίσια ενός θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου για την
ψηφιακή τηλεόραση και είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που προβάλλεται στην επίγεια
ψηφιακή τηλεόραση, τη δορυφορική τηλεόραση και τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω
ευρυζωνικών δικτύων. Δηλαδή στο πλήρως ψηφιακό περιβάλλον το ΕΣΡ είναι αρμόδιο για
τον έλεγχο της ποιότητας των προγραμμάτων, την τήρηση των κανόνων για τα πνευματικά
δικαιώματα και τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
Επίσης το ΕΣΡ συμμετείχε στην Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για
την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στην καινούργια ευρωπαϊκή Οδηγία για τα
οπτικοακουστικά. Το Συμβούλιο κατέθεσε τις προτάσεις του για την κωδικοποίηση της
ραδιοτηλεοπτικής ελληνικής νομοθεσίας. Το ΕΣΡ παίρνει, επίσης, μέρος σε Επιτροπές στο
Υπουργείο Μεταφορών μαζί με την ΕΕΤΤ για τα θέματα μετάβασης, καθώς για προβλήματα
που παρουσιάζονται με την ΕΡΤ και πρόσφατα και με την Digea. Επιπροσθέτως,
αρμοδιότητα του είναι να συμβάλλει στη δημιουργία του Προεδρικού Διατάγματος για τη
διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου, τους όρους των εν λόγω αδειών και
τις υποχρεώσεις των αδειούχων. Το ΕΣΡ έχει ήδη προχωρήσει σε έγκριση περιεχομένου
που μεταδίδεται μέσω ευρυζωνικών δικτύων, μετά από αιτήσεις της On Telecoms και του
ΟΤΕ.
Κλείνοντας, αναφέρουμε ότι το ΕΣΡ έχει σχεδιάσει την αναβάθμιση της δικτυακής του
γραμμής στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, την ανάπτυξη αποκεντρωμένων σημείων καταγραφής στην
επαρχία για να έχει καθημερινό έλεγχο των ψηφιακών μεταδόσεων και τέλος τη
διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό τρόπο υπηρεσιών, στις οποίες ενδεχομένως μπορούν να
περιλαμβάνονται και οι αδειοδοτήσεις. Γι’ αυτό το λόγω υπέβαλε σχετική πρόταση σε
συνεργασία με την «Κοινωνία της Πληροφορίας» στην Υπηρεσία «Ψηφιακή Σύγκλιση» [24].

2.4 Τα Οικονομικά Οφέλη και το Κόστος της Ψηφιακής Μετάδοσης για
τους Τηλεοπτικούς Σταθμούς
2.4.1 Μείωση των πάγιων λειτουργικών εξόδων
Με την αναλογική εκπομπή οι τηλεοπτικοί σταθμοί λόγω της πολυπλοκότητας του
ανάγλυφου της επιφανείας της γης με λόφους και βουνά είναι αναγκασμένοι να έχουν πολλά
σημεία εκπομπής. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι τόσο για τα πανελλαδικής εμβέλειας όσο
και για τα τοπικής εμβέλειας κανάλια απαιτούνται αρκετοί πομποί για τη μετάδοση του
τηλεοπτικού σήματος. Με την ψηφιακή μετάδοση έχουμε τη χρήση λιγότερών πομπών για
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την κάλυψη της ίδιας γεωγραφικής επιφάνειας και τη δυνατότητα εκπομπής σε όλη τη χώρα
από μία συχνότητα για τα πανελλαδικής εμβέλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τα αναλογικά
δεδομένα, κάθε κανάλι έκανε χρήση τριών συχνοτήτων από τρία διαφορετικά κέντρα
εκπομπής (Πάρνηθα, Υμηττός και Αίγινα) για να καλύψει το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Έτσι προκύπτει διπλό οικονομικό κέρδος για τους τηλεοπτικούς σταθμούς γιατί με την χρήση
λιγότερων πομπών από τη μία μειώνεται το συνολικό κόστος συντήρησης και από την άλλη
έχουμε μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με τους κατασκευαστές ηλεκτρονικών συσκευών οι ψηφιακοί πομποί
απαιτούν χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος σε σχέση με τους αναλογικούς πετυχαίνοντας
ταυτόχρονα και μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ευαισθησίας
λήψης, καθώς και της δυνατότητα διόρθωσης των λαθών από τον δέκτη του τηλεθεατή για
την αποτύπωση της τελικής εικόνας. Λόγω της τέλειας λήψης (χωρίς άλλου είδους
παρεμβολές) γίνεται χρήση της μικρότερης απαιτούμενης ισχύος που δίνει η θεωρία της
ψηφιακής τεχνολογίας, χωρίς να αλλάζει αυτό στην πράξη. Θυμίζουμε ότι στην αναλογική
εκπομπή άλλα επίπεδα ισχύος αναφέρει η θεωρία για την κάλυψη του Λεκανοπεδίου και
άλλα επίπεδα εφαρμόζονται στην πράξη από τα κρατικά και ιδιωτικά κανάλια, μέσα στην
αγωνία τους να φέρουν την καλύτερη δυνατή εικόνα στον τηλεθεατή. Στην ψηφιακή
τηλεόραση δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αφού ο τηλεθεατής από κάποιο επίπεδο λήψης και πάνω
έχει τέλεια εικόνα, χωρίς τη δυνατότητα αύξησης της ποιότητάς της από τον πάροχο με την
αύξηση της ισχύος εκπομπής.
Παράλληλα οι κατασκευαστές εγγυώνται λιγότερες βλάβες σε βάθος χρόνου και
σαφώς οι εγγυήσεις προϊόντων που δίνουν είναι μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια. Έτσι
έχουμε ένα επιπλέον οικονομικό όφελος

για όσους σταθμούς περάσουν στην ψηφιακή

εκπομπή. Αναφέρομε «για όσους» γιατί όπως θα δούμε σε επόμενη ενότητα η μετάβαση
από τη την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση απαιτεί κάποιο κόστος. Με δεδομένο την
οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας δεν είναι λίγοι οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί
σταθμοί που θα αναγκαστούν να κλείσουν με την απόφαση switch-off αναλογικής εκπομπής
της κυβέρνησης. Επίσης ένα ακόμη οικονομικό όφελος που προκύπτει από την ψηφιακή
εκπομπή

είναι

το

χαμηλότερο

κόστος

μετάδοσης

κωδικοποιημένης

εκπομπής

προγραμμάτων. Το κόστος μετάδοσης προγραμμάτων κωδικοποιημένης εκπομπής είναι
μικρότερο στην ψηφιακή τηλεόραση απ’ ότι στην αναλογική. Μέχρι τώρα, η Netmed διαθέτει
σύστημα κωδικοποίησης αναλογικού Cablecrypt σε κάθε αναμεταδότη που έχει επίγεια.
Αναλογιστείτε το κόστος ενός τέτοιου δικτύου. Στην ψηφιακή εκπομπή η κωδικοποίηση
γίνεται στην πηγή του stream μέσα στον τηλεοπτικό σταθμό [50].
Κλείνοντας αυτή την ενότητα διαπιστώνουμε ότι το οικονομικό όφελος που προκύπτει
από την τεχνολογία της επίγειας ψηφιακής μετάδοσης είναι σημαντικό όσον αφόρα τα πάγια
λειτουργικά έξοδα ενός τηλεοπτικού σταθμού.
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2.4.2 Έμμεσα οικονομικά οφέλη
Στην προηγούμενη ενότητα αναλύσαμε τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν άμεσα
στα λειτουργικά έξοδα των καναλιών από την μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή. Σε
αυτή την ενότητα θα δώσουμε μια προσέγγιση σε κάποια επιπλέον έμμεσα κέρδη που
δημιουργούνται με τη νέα αυτή τεχνολογία.
Όπως γνωρίζουμε με την ψηφιακή τηλεόραση εκτός του ότι απαιτούνται λιγότεροι
πομποί για την κάλυψη της ίδιας γεωγραφικής επιφάνειας, με τη χρήση αυτής της
τεχνολογίας έχουμε μεγαλύτερη εμβέλεια σήματος. Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση του
αγοραστικού κοινού για τις διαφημίσεις. Για παράδειγμα ένας τηλεοπτικός σταθμός στην
Πιερία ή στις Σέρρες με την αναλογική τεχνολογία ήταν δύσκολο το σήμα του να καλύψει την
Θεσσαλονίκη

χάνοντας

έτσι

ένα

μεγάλο

μερίδιο

πιθανόν

διαφημιζομένων.

Τώρα

εκπέμποντας ψηφιακά από το Χορτιάτη καλύπτει πλήρως την αρχική γεωγραφική επιφάνεια
προσθέτοντας και άλλες αγορές όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο πρέπει να
πούμε

ότι

με

την

ψηφιακή

τεχνολογία

έχουμε

τη

δυνατότητα

μετρήσεων

της

ακροαματικότητας με ακρίβεια λόγω του καναλιού επιστροφής πράμα που ενδιαφέρει
επιχειρηματικά τόσο το κανάλι όσο και το διαφημιζόμενο [50].

2.4.3 Το κόστος της Μετάβασης
Τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει η μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή
εκπομπή στους τηλεοπτικούς σταθμούς είναι σημαντικού μεγέθους. Καμιά επένδυση όμως
δεν μπορεί να αποφέρει νόμιμα κέρδη χωρίς κόστος. Σε αυτή την ενότητα θα κάνουμε μία
θεωρητική προσέγγιση αυτού του κόστους.
Σε προηγουμένη παράγραφο αναφέραμε ότι από την πλευρά του τηλεθεατή
απαιτείται η χρήση ψηφιακού δεκτή για την λήψη του ψηφιακού σήματος. Τώρα από την
πλευρά του παρόχου το κόστος μετάβασης είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερο και εξαρτάται από
την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί στους νέους ψηφιακούς πομπούς και το πρότυπο
συμπίεσης που θα επιλέξουν δηλαδή MPEG-2 ή MPEG-4. Για το λόγω αυτό βλέπουμε ότι
υπάρχει η δημιουργία ομάδων (group) τόσο των καναλιών πανελλαδικής όσο και τοπικής
εμβέλειας για το διαμοιρασμό του κόστους. Με αυτό τον τρόπο μπορούν τέσσερα ως και έξη
κανάλια με την υπάρχουσα τεχνολογία να εκπέμψουν από ένα πομπό για μια περιοχή
μειώνοντας το λειτουργικό και κατασκευαστικό κόστος ανά κανάλι. Σε αυτό το σημείο πρέπει
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να επισημάνουμε ότι το κόστος που αναφέραμε αποτελεί κέρδος για τις εταιρίες παραγωγής
και πώλησης προϊόντων ψηφιακής τεχνολογίας.
Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση είναι ένα εγχείρημα πάρα πολύ δαπανηρό για τους
παρόχους. Στην Ελλάδα λόγω του ανάγλυφου της χώρας (βουνά, νησιά) είναι πολύ πιθανό
να χρειάζεται και μία λύση δορυφορική συμπληρωματική των επίγειων δικτύων με στόχο να
βρεθεί η βέλτιστη λύση (απόδοσης-κόστους) για να φτάσουμε στα ελληνικά νοικοκυριά. Η
λύση αυτή φυσικά προϋποθέτει και ένα επιπλέων κόστος ότι οι πολίτες θα αλλάξουν τον
τρόπο που λαμβάνουν τηλεόραση και θα στήσουν στην ταράτσα τους δορυφορικά πιάτα.
Επειδή όμως τα δικαιώματα των προγραμμάτων που εκπέμπουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι
μόνο για την Ελλάδα, στην πλειονότητα των προγραμμάτων τους, πρέπει να υπάρξει τρόπος
τα κανάλια να τα βλέπουν μόνο στην Ελλάδα. Εδώ έρχεται το παράδειγμα της Ιταλίας –
Ισπανίας, αφού πρώτα έχουν καλύψει 95% (πληθυσμιακά) της χώρας με το UHF, για το
τελευταίο 5% δίνει «capacity» δωρεάν στα κανάλια, τα οποία “ανεβαίνουν” στον δορυφόρο
και τον “γεμίζουν”. Επίσης, στις χώρες αυτές είχαμε επιδότηση του δέκτη στον καταναλωτή
μαζί με την κάρτα πρόσβασης [50].
Κλείνοντας αυτή την ενότητα πρέπει να πούμε ότι η επιτυχία των όποιων επενδύσεων
για την ψηφιακή τηλεόραση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στους επιχειρηματίες που
εμπλέκονται με αυτό, αλλά και με την ικανότητα ενός κράτους να ανταπεξέρχεται στις
προκλήσεις της νέας εποχής, με σωστές και γρήγορες αποφάσεις.

2.5

Τα Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Επίγειας Ψηφιακής
Τηλεόρασης
Όπως στις τηλεπικοινωνίες είχαμε τη μετάβαση από τα αναλογικά κέντρα του

Οργανισμού

Τηλεπικοινωνιών

Ελλάδος

στα

ψηφιακά

κέντρα

με

μια

σειρά

από

πλεονεκτήματα τόσο για τους παρόχους όσο και για τους χρήστες, έτσι και στην τηλεόραση η
ψηφιακή τεχνολογία έχει να προσφέρει αρκετά προτερήματα έναντι της αναλογικής. Τα κύρια
πλεονεκτήματα της ψηφιακής τηλεόρασης και συγκεκριμένα της επίγειας όπου θα
αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο είναι:
 Ανώτερη ποιότητα εικόνας (υψηλής ανάλυσης) και ήχου (πολυκαναλικού).

 Σήμα ευρείας προβολής (widescreen) 16:9 προσφέροντας καλύτερη προβολή.
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 Καλύτερη γεωγραφική κάλυψη του σήματος σε περιοχές όπου το αναλογικό δεν
λαμβανόταν ικανοποιητικά.

 Το λαμβανόμενο σήμα είναι χωρίς παρεμβολές λόγω της φύσης της ψηφιακής
τεχνολογίας που όταν δύο σήματα που μεταδίδονται από δύο πομπούς, ένα μόνο
τελικό σήμα ενισχύεται και δεν επιβαρύνεται με παρεμβολή από το άλλο κανάλι.

 Επιπλέον λειτουργίες όπως ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος (EPG), η
διαδραστηκότητα του χρήστη σε αμφίδρομες υπηρεσίες και δυνατότητα εγγραφής
βίντεο σε ψηφιακή μορφή από το δέκτη – αποκωδικοποιητή.

 Τέλος, ένα από τα σημαντικότερα πλεονέκτημα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
από τεχνολογικής και οικονομικής απόψεως είναι η καλύτερη αξιοποίηση του εύρους
ζώνης συχνοτήτων χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες συμπίεσης και
κωδικοποίησης έναντι της «σπατάλης» φάσματος της αναλογικής εκπομπής.
Στα μειονεκτήματα της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης μπορούμε να αναφέρουμε το
κόστος της απόκτησης νέου εξοπλισμού τόσο από πλευράς παρόχων όσο και από πλευράς
χρηστών-θεατών.

2.6 Οι Νέες Υπηρεσίες της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης
Η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία DVB-T προσφέρει
πλήθος νέων υπηρεσιών και χαρακτηριστικών στην τηλεοπτική μας εμπειρία. Τα
σημαντικότερα από αυτά μπορούμε να πούμε ότι είναι:

 Push/caching of DTT content .Το υλικό (ειδήσεις, καιρός, αθλητικά κλπ) μεταδίδεται
(multicast) και αποθηκεύεται στα τερματικά. Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση offline, ανά πάσα στιγμή, με μηδενικό κόστος.

 On-demand access / media downloading. Ασύμμετρη σύνδεση με τη βοήθεια του
καναλιού επιστροφής.
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 Διαδραστικά προγράμματα. Χρήση του καναλιού επιστροφής για εφαρμογές όπως
(τηλε-ψηφοφορία, τηλεπαιχνίδια, γκάλοπ) για ενεργό συμμετοχή του κοινού.

 Επίγεια συστήματα pay TV με κρυπτογραφημένα τηλεοπτικά προγράμματα, όπως
και στην δορυφορική τεχνολογία DVB-S.

 Μελέτη για πρόσβαση στο Internet από σταθερά ή φορητά τερματικά σε ταχύτητες
(10-15 Mbits/s) πολύ υψηλότερες των κινητών τερματικών τρίτης γενιάς.

 Πληροφορίες κίνησης και τηλε-πλοήγηση στα μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητα,
λεωφορεία, φορτηγά). Εγκατάσταση πολυμεσικών συστημάτων - εφαρμογών
βασισμένων στο DVB-T

 Message alerts. Εκπομπή μηνυμάτων σε όλα τα τερματικά ταυτόχρονα (multimedia
messages) σχετικά με την επικαιρότητα.

 Emergency systems. Σε επείγουσες καταστάσεις, χρήση του πομπού DVB-T για
εκπομπή δεδομένων σε κινητούς σταθμούς παροχής βοήθειας.
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3. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ
3.1 Η Δημιουργία του Ψηφιακού Μερίσματος
Η λέξη «μέρισμα» είναι γνωστή ως ορολογία κυρίως στο χρηματιστηριακό τομέα,
υποδηλώνοντας το ποσοστό των κερδών μιας εταιρίας που αποδίδεται στους μετόχους. Από
τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί στη Διεθνή Διάσκεψη της Στοκχόλμης (1961), η
πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών θα έκανε αποκλειστική χρήση των συχνοτήτων από τα
174 έως τα 230 ΜΗz (VHF) και από τα 470 έως τα 862 ΜΗz (UHF) από επίγειες αναλογικές
τηλεοπτικές μεταδόσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καμιά άλλη υπηρεσία εκτός της επίγειας
τηλεοπτικής μετάδοσης δεν μπορούσε να κάνει χρήση αυτών των συχνοτήτων. Σύμφωνα με
την Ομάδα Πολιτικής Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων Ευρωπαϊκής Ένωσης (RSPG), Ψηφιακό
Μέρισμα νοείται το φάσμα συχνοτήτων που θα απελευθερωθεί με τη διακοπή (switch-off)
των τηλεοπτικών αναλογικών μεταδόσεων ύστερα από τη πλήρη μετάβαση (switchover) της
τηλεόρασης σε ψηφιακό σήμα.
Με την αναλογική τεχνολογία έχουμε «σπατάλη» ή αναποτελεσματική χρήση του
φάσματος συχνοτήτων. Πρακτικά με την αναλογική μετάδοση το τηλεοπτικό ραδιοσήμα
απαιτεί 8MHz (Ευρώπη) και 6MHz (ΗΠΑ) σε εύρος συχνοτήτων για να χωρέσει μόνο ένα
τηλεοπτικό κανάλι. Εκτός αυτού σε αρκετές περιπτώσεις για την εκπομπή άνευ παρεμβολών
απαιτείται τα δύο γειτονικά κανάλια των 8 MHz να μείνουν κενά με αποτέλεσμα το συνολικό
εύρος που καταλαμβάνεται για ένα μόνο κανάλι να είναι 16 MHz.
Αντίθετα με την αναλογική, η ψηφιακή τεχνολογία έχοντας πολύ αποτελεσματικές
τεχνικές συμπίεσης και κωδικοποίησης μπορεί να χωρέσει περισσότερη πληροφορία σε
μικρότερο εύρος συχνοτήτων. Πρακτικά στην ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να χωρέσει 4 έως
και 6 ψηφιακά κανάλια με τις τεχνολογίες συμπίεσης MPEG-2 και MPEG-4. Ένας γενικός
κανόνας είναι ότι απαιτείται μόνο το 25% των συχνοτήτων σε σχέση με την αναλογική
τηλεοπτική μετάδοση. Έτσι προκύπτει ότι απαιτούνται λιγότερες συχνότητες για να
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μεταδοθούν τα ίδια αναλογικά κανάλια. Κατά συνέπεια ο αριθμός των συχνοτήτων που
υπολείπεται συνιστά το Ψηφιακό Μέρισμα και μπορεί να αποτελείται από:

 Είτε από μεμονωμένους διαύλους από ολόκληρο το φάσμα 470-862MHz που
διατίθενται δυναμικά όπου και όποτε είναι ελεύθεροι.

 Είτε από το συνεχόμενο τμήμα φάσματος από 790-862MHz.

3.2 Η Αξία του Φάσματος UHF και τα Οικονομικά Οφέλη Αξιοποίησης του
Το φάσμα συχνοτήτων (Εικόνα 3.1) έχει ορισμένες φυσικές ιδιότητες που το
καθιστούν πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Όλες
οι ζώνες του φάσματος δεν έχουν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά. Οι υψηλότερες συχνότητες
δεν μεταφέρουν τα σήματα σε μεγάλη απόσταση και δεν διεισδύουν με ευκολία σε κτίρια,
ενώ

οι

χαμηλότερες

συχνότητες

παρουσιάζουν

περιορισμούς

χωρητικότητας

και

δημιουργούν περισσότερες παρεμβολές [25].

Εικόνα 3.1 Το ραδιοφάσμα και οι βασικές τεχνολογίες
(Πηγή: Analysis Mason, Econ, Hogan & Hartson 2009)

Τη διαχείριση του φάσματος μέχρι και σήμερα την έχουν οι κυβερνήσεις και η
πρακτική που ακολουθείτο ως προς τη χρήση του είναι να αποφασίζουν τόσο για την
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τεχνολογία όσο και για τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να προσφέρει μια εταιρία σε
συγκεκριμένο τμήμα του. Συγκεκριμένα το φάσμα αποκτά αξία η οποία μάλιστα είναι και
άμεσα μετρήσιμη σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου αποδίδεται μέσω δημοπρασιών. Τέτοια
παραδείγματα έχουμε στην Ευρώπη όπου στις αρχές της δεκαετίας του 2000 διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες διέθεσαν μέσω δημοπρασιών τμήμα του φάσματος στα 900 και 1800
MHz το όποιο χρησιμοποιήθηκε από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας για την ανάπτυξη των
δικτύων τρίτης γενιάς (3G). Συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία το κόστος
των δημοπρασιών υπερέβη τα 30 δις ευρώ για συνολικά 140 MHz που δημοπρατήθηκαν.
Αντίστοιχα έχουμε τη δημοπράτηση του φάσματος στη μπάντα UHF 700MHz στις ΗΠΑ
όπου το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε ήταν 19 δις δολάρια για μόλις 62 MHz.
Το φάσμα του ψηφιακού μερίσματος είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για την ανάπτυξη
ασύρματων τεχνολογιών επικοινωνιών επειδή προσφέρει βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στην
χωρητικότητα μετάδοσης και στην καλυπτόμενη απόσταση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το
διαθέσιμο εύρος ζώνης να είναι επαρκές για να αναπτυχθούν τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές
και τεχνολογίες για μετάδοση δεδομένων με υψηλές ταχύτητες, όπως επίσης και σε μεγάλες
αποστάσεις λόγω της χαμηλής απόσβεσης Εικόνα (3.2). Επίσης στη ζώνη των UHF το
μέγεθος των συσκευών του ραδιοεξοπλισμού του χρήστη είναι μικρό λόγω της δυνατότητας
κατασκευής αποδοτικής κεραίας μικρών διαστάσεων εξασφαλίζοντας έτσι φορητότητα.
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Εικόνα 3.2 Σύγκριση επιφάνειας ραδιοκάλυψης ανάλογα με τη συχνότητα εκπομπής
(Πηγή: Aegis Systems Ltd)

Στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου 2006 ψηφίστηκε ο Νόμος 3431/2006 [23] με θέμα
«Περί ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» όπου στο Άρθρο 23 γίνεται εκτενή
αναφορά στη Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται
στον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιοι φορείς (ITU-R, CEPT, E.E.T.T.) εποπτεύουν και
διαχειρίζονται το φάσμα. Επίσης γίνεται αναφορά για το τι περιλαμβάνει ο Εθνικός
Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και από ποιους εγκρίνεται (Υπουργείο
Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία μιας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με
τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την μετάβαση (switchover) από την αναλογική στην
ψηφιακή τηλεόραση. Πιο συγκεκριμένα υπολογίζεται σύμφωνα με την Επιτροπή ότι το
οικονομικό όφελος για τα Ευρωπαϊκά κράτη με την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος
εκτιμάται μεταξύ των 20 έως 50 δις σε βάθος δεκαπενταετίας. Έτσι βλέπουμε ότι σε διεθνές
επίπεδο αποτελεί μοχλό ανάπτυξης εθνικών οικονομιών. Στην Εικόνα 3.3 που ακολουθεί
βλέπουμε τον Ευρωπαϊκό χάρτη δημοπρασιών για το ψηφιακό μέρισμα σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις του DELTA PARTNERS [26].

Εικόνα 3.3 – Εκτίμηση Ευρωπαϊκού πλάνου για τις δημοπρασίες του Ψηφιακού
Μερίσματος (Πηγή: DELTA PARTNERS)
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Το παράδειγμα της Γερμανίας για τη δημοπράτηση του φάσματος 791-821MHz και
832-862MHz για ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών, πουλήθηκε σε εταιρίες
κινητών επικοινωνιών έναντι του ποσού των 3.576 δις. ευρώ.
Η εκτίμηση του κόστους απόκτησης του φάσματος που αντιστοιχεί στο ψηφιακό
μέρισμα δεν είναι εύκολη υπόθεση και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η
τεχνολογική και η οικονομική δυνατότητα της κάθε χώρας και κάθε αγοράς. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θεωρεί ότι το ψηφιακό μέρισμα μπορεί να συμβάλει σημαντικά για την
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών. Ταυτόχρονα
μπορεί να ικανοποιήσει κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές ανάγκες των ευρωπαίων
πολιτών.

3.3 Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Εξελίξεις για το Ψηφιακό Μέρισμα
Μετά τη Περιφερειακή Διάσκεψη Ραδιοτηλεπικοινωνιών RRC-06 το επόμενο βήμα για
τον καθορισμό χρησιμοποίησης στην ζώνη V(582-862MHz) έγινε το 2007 στην Παγκόσμια
Διάσκεψη Ραδιοτηλεπικοινωνιών (World Telecommunication Conference – WRC 2007)
στη Γενεύη. Στην διάσκεψη η ζώνη συχνοτήτων 790-862MHz αναγνωρίστηκε ως η κυριότερη
ζώνη για την ανάπτυξη προηγμένων κινητών τεχνολογιών όπως η ασύρματη ευρυεκπομπή.
Σε αυτή τη μπάντα συχνοτήτων έχουμε τους διαύλους 61-69 όπου ο καθένας έχει εύρος
ζώνης 8MHz (Εικόνα 3.3). Η πιο διαδεδομένη υπηρεσία που λειτουργεί στην συγκεκριμένη
ζώνη συχνοτήτων αφορά τη στρατιωτική χρήση. Σε 13 από τα 27 κράτη μέλη λειτουργούν επί
του παρόντος στρατιωτικά συστήματα σε αυτή τη ζώνη συχνοτήτων. Ο σημερινός
διαχωρισμός των συχνοτήτων ο οποίος έχει προταθεί από την CEPT [27] που όπως φαίνεται
και από την Εικόνα 3.4 αποτελείται από έξι μπλοκ των 5MHz τόσο για την άνω ζεύξη (Uplink)
όσο και για την κάτω ζεύξη (Downlink). Τα μπλοκ αυτά διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα
διάστημα (duplex gap) της τάξεως των 11MHz και για την προστασία των παρεμβολών με τα
D.D.T. έχει εισαχθεί ένα σύστημα φύλαξης μεγέθους 1MHz στις συχνότητες 790-791MHz.
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Εικόνα 3.4 – WRC07 Αξιοποίηση της Ζώνης 790-862MHz (Πηγή: BBC)
Η απελευθέρωση επιπρόσθετων συχνοτήτων πέραν της εναρμονισμένης ζώνης 790862MHz θα ήταν δελεαστική για πολλές υπηρεσίες όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο 4.
Προς το παρόν μόνο η Μεγάλη Βρετανία έχει δεσμευτεί ρητά να απελευθερώσει το πρόσθετο
φάσμα πέραν της ζώνης 790-862MHz για πρόσθετες υπηρεσίες. Πρόσφατα όμως και η
Ιρλανδία έκανε παρόμοια πρόταση και εκτιμάται ότι και άλλες χώρες θα αναλάβουν ανάλογες
πρωτοβουλίες αφού οριστικοποιηθούν τα σχέδιά τους για τη μετάβαση στην ψηφιακή
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τηλεόραση. Στην Εικόνα 3.5 απεικονίζεται το συνεχόμενο εύρος ζώνης που προκύπτει από
το Ψηφιακό Μέρισμα. Παρατηρούμε ότι στη Περιοχή 1 όπως προκύπτει και από τις
αποφάσεις της WRC 2007 το φάσμα που τίθεται για αξιοποίηση εκτείνεται από 790-862MHz.
Στην Περιοχή 2 (Αμερική) είναι 698-806MHz και στην Περιοχή 3 (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία) είναι
το μεγαλύτερο σε εύρος της τάξεως 164MHz.
Εικόνα 3.5 – Το προκύπτον συνεχόμενο Εύρος Ζώνης ανά Περιοχή (Πηγή: Delta Partners)
Στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πολιτικής για το Ψηφιακό Μέρισμα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανέθεσε στις εταιρίες Analysis Mason, Econ, και Hogan & Hartson [28] την
εκπόνηση ειδικής μελέτης με τίτλο «Εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος – μια
ευρωπαϊκή προσέγγιση». Στόχος της είναι η ανάδειξη των κοινωνικών και οικονομικών
ωφελειών που θα προκύψουν από την συντονισμένη παν-ευρωπαϊκά δράση για την διάθεση
του ψηφιακού μερίσματος στις ασύρματες ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
Δεδομένου ότι το ψηφιακό μέρισμα διατίθεται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι η
μετάβαση της ΕΕ προς την ψηφιακή τηλεόραση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2015,
είναι επείγον να δρομολογηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κοινή
προσέγγιση για τη χρήση του ψηφιακού μερίσματος. Η αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος
δεν αποτελεί αποκλειστικά εθνική υπόθεση για το λόγω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη
και οι γείτονες χώρες. Τα πλήρη οφέλη από το ψηφιακό μέρισμα μπορούν να αποκομισθούν
μόνο με την υποστήριξη και την ενεργό συνεργασία των κρατών μελών και όλων των
εμπλεκόμενων παραγόντων και εφόσον υιοθετηθεί κοινή προσέγγιση για το σχεδιασμό του
φάσματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούνται να συζητήσουν την κοινή
προσέγγιση που περιγράφεται και να εγκρίνουν τις προτεινόμενες δράσεις.

3.4 Το Ψηφιακό Μέρισμα στην Ελλάδα & το Οικονομικό Όφελος
Στην Ελλάδα όσο αφορά το Ψηφιακό Μέρισμα και την εκμετάλλευση των συχνοτήτων
που ελευθερώνονται τα βήματα που έχουν γίνει είναι σπασμωδικά και δεν εγγυώνται την
ομαλή πορεία προς το switch-off που είναι η πλήρης ψηφιακή μετάδοση της τηλεόρασης με
την παύση της αναλογικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, που είναι
υπεύθυνη για τις τηλεπικοινωνίες, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιδεικνύει δραστηριότητα και έχει
χρηματοδοτήσει έρευνα που διεξήχθη από τη βρετανική εταιρεία Aegis [10] και η οποία
προτείνει τη διάθεση των καναλιών 61- 69, δηλαδή τις συχνότητες 790-862 MHz, για
υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων. Σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό κατανομής
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ζωνών συχνοτήτων τα κανάλια 67, 68, 69 UHF δεν αποτελούν τμήμα του φάσματος
ευρυεκπομπής γιατί δεσμεύονται για χρήση από τις ένοπλές δυνάμεις και δεν αποτελούν
ψηφιακό μέρισμα. Επίσης έχει ληφθεί μέριμνα ώστε τα ανωτέρω κανάλια να μην
περιλαμβάνονται στον χάρτη συχνοτήτων της ψηφιακής τηλεόρασης που εκπονήθηκε από το
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων όπου είναι και το καθήν αρμόδιο για τις
τελικές αποφάσεις που αφορούν το ψηφιακό μέρισμα και τις χρήσεις του.
Άρα το ψηφιακό μέρισμα στην Ελλάδα στην περίπτωση της εναρμονισμένης ζώνης
συχνοτήτων θα αποτελείται από τα κανάλια 61-66 UHF. Επειδή όμως η Ελλάδα έχει ήδη
κατοχυρώσει στην ITU ψηφιακές καταχωρήσεις για ψηφιακή τηλεόραση εντός των
συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος γίνεται φανερό ότι το ψηφιακό μέρισμα στην Ελλάδα
είναι ακόμη πεδίο συζητήσεων και προτάσεων. Οι αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν
για να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το ψηφιακό μέρισμα είναι:
 Αδειοδότηση παρόχων-καναλιών ψηφιακής τηλεόρασης.

 Καθορισμός των αναγκών σε φάσμα για την ευρυεκπομπή της D.T.T.
 Επικαιροποίηση του χάρτη συχνοτήτων ώστε να αναδιανεμηθούν δίκαια και
με εφικτό τρόπο οι εναπομείναντες συχνότητες.

 Συντονισμός με τις όμορες χώρες μέσω της ITU αλλά και με απευθείας
διακρατικές συμφωνίες.

 Επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση και παύση της
αναλογικής εκπομπής (switch-off).
Στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που περιλαμβάνεται στο Μεσοπρόθεσμο
Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2012 -2015, προβλεπόταν μεταξύ άλλων, η
αξιοποίηση του Φάσματος Συχνοτήτων. Το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι η αξιοποίηση του
φάσματος είναι κρίσιμη υπόθεση, καθώς από την μετάβαση από την αναλογική στην
ψηφιακή τηλεόραση απελευθερώνεται περίπου το 75% των συχνοτήτων από το φάσμα. Ήδη
τηλεοπτικοί σταθμοί και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και
αναμένεται

μεγάλη

συμμετοχή

στη

διαδικασία

αποκρατικοποίησης.

Το

υπουργείο

Οικονομικών έχει προϋπολογίσει έσοδα 350 εκατ. ευρώ από την αξιοποίηση του Φάσματος
Συχνοτήτων. Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2012 και να γίνει
μέσω συμβάσεων παραχώρησης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφήνει την πρωτοβουλία στην αξιοποίηση του ψηφιακού
μερίσματος στις εθνικές κυβερνήσεις, ωστόσο προκρίνει μέσω των συστάσεών της, οι
απελευθερωμένες

συχνότητες

να

αποδοθούν

σε

τηλεπικοινωνιακούς

παρόχους,

προκειμένου να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες. Οι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών σταθμών, από την
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άλλη πλευρά, υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να παραμείνει στη διάθεσή τους το ελεύθερο
φάσμα, προκειμένου να αναπτύξουν νέες υπηρεσίες. Ωστόσο, η οικονομική κρίση και η
αδυναμία των τηλεοπτικών σταθμών και τηλεπικοινωνιακών παρόχων να έχουν πρόσβαση
σε νέο δανεισμό δημιουργεί συγκυριακά προβλήματα στη διαδικασία απελευθέρωσης του
φάσματος. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες
σημειώνουν πως όσον αφορά στο ψηφιακό μέρισμα η διάθεση των συχνοτήτων μπορεί να
γίνει με προνομιακές τιμές. Ωστόσο, διασαφηνίζουν πως το υπόλοιπο φάσμα συχνοτήτων θα
διατεθεί στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, Έλληνες και ξένους, στην «τιμή αγοράς» που θα
προκύψει από την αποτίμηση των συμβούλων.
Κλείνοντας το κεφάλαιο του ψηφιακού μερίσματος μπορούμε να πούμε ότι τώρα είναι
η κατάλληλη στιγμή να περάσουμε σε μία νέα διαχείριση του ραδιοφάσματος, που θα
επιτρέψει τόσο τη “γεφύρωση” του ψηφιακού χάσματος όσο και την προσέγγισή μας με την
ευρωπαϊκή πορεία της Κοινωνίας της Πληροφορίας, των γνώσεων και των υπηρεσιών της
ενημέρωσης.

3.5 Το «Λευκό» Φάσμα - White spaces
Το φάσμα κατανέμεται σε διεθνές επίπεδο για τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και
χορηγείται εντός των περιφερειών. Εθνικά και περιφερειακά τηλεοπτικά δίκτυα βασίζονται
στον προσεκτικό σχεδιασμό του διαθέσιμου φάσματος, με συντονισμό μεταξύ των γειτονικών
χωρών. Για να διασφαλίσουμε ότι οι παρεμβολές αποφεύγονται για τουλάχιστον το 99 τοις
εκατό του χρόνου, περιορισμοί τίθενται σε ισχύ και μπορούν να εκπέμπονται από κάθε
περιοχή τηλεοπτικού πομπού. Οι περιορισμοί αυτοί βασίζονται στην κατανόηση των
χαρακτηριστικών διάδοσης των μηχανικών του φάσματος συμπεριλαμβανομένης της ανοχής
του καιρού και της διακύμανσης του εδάφους. Τα κριτήρια σχεδιασμού έχουν εξελιχθεί επί
δεκαετίες με την πρακτική εμπειρία της ευρυεκπομπής και με μία καλύτερη κατανόηση της
μετάδοσης. Το περιθώριο ασφαλείας μεταξύ των υπηρεσιών μετάδοσης το καθορίζουν τα
«White Spaces». Επομένως μπορούμε να πούμε ότι το λευκό φάσμα «White Spaces WS» είναι τα φασματικά κενά μεταξύ των πομπών που λειτουργούν στο ίδιο κανάλι.
Σκοπός τους είναι να εμποδίσουν κάποια αλληλεπίδραση που θα μπορούσε να
παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε επικάλυψη και είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με το
σχεδιασμό της τηλεοπτικής υπηρεσίας (TVWS).
Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας οι
ραδιοτηλεοπτικοί φορείς συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν
μετάδοση χαμηλής ισχύος για την πραγματοποίηση του προγράμματος χωρίς να
προκαλούνται παρεμβολές. Έτσι ο εξοπλισμός όπως τα ασύρματα μικρόφωνα και τα in-ear
monitor βρήκαν ένα βολικό χώρο στη ζώνη των UHF, στα κενά που έμειναν από
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ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς. Εκτός από τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς μπορούν
και οι χρήστες να επωφεληθούν από το διαθέσιμο φάσμα TVWS. Το κύριο όφελος από τα
TVWS προέρχεται από τα καλύτερα χαρακτηριστικά διάδοσης και συνεπώς αυξημένη
εμβέλεια και αξιοπιστία, σε σύγκριση με υψηλότερες συχνότητες. Η ικανότητα να λειτουργούν
σε χαμηλότερα επίπεδα ισχύος για μια συγκεκριμένη περιοχή θα είχε ως αποτέλεσμα την
καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
Από την άλλη ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μετάβαση στα ενιαίας
συχνότητας επίγεια δίκτυα (SFNs) εξαλείφει τα γεωγραφικά TVWS διότι δεν χρειάζεται να
παραμείνουν κενά μεταξύ των περιοχών κάλυψης πομπού. Αλλά σε αυτό το σημείο
μπορούμε να πούμε ότι οι διαφορετικές απαιτήσεις περιεχομένου των περιφερειών και των
χωρών σημαίνουν ότι τα δίκτυα αυτά θα πρέπει να κατατμηθούν και να μείνουν κατάλληλα
κενά μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα [29].

4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
4.1 Η Αξία των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Σήμερα στις αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες διέρχεται μια βαθιά αλλαγή από το
βιομηχανικό παρελθόν στην κοινωνία της γνώσης. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαπνέουν όλες τις πτυχές της ζωής μας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες
με την επιθυμία μας για μια αειφόρο και ανταγωνιστική οικονομία και μια πιο δημοκρατική
κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέση ως όραμα
την ενδυνάμωση των κοινωνικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων της μέσω μιας
ισορροπημένης εφαρμογής των ΤΠΕ σε μακροπρόθεσμη βάση, ξεκινώντας με έναν χρονικό
ορίζοντα το 2015. Τα μεγάλα κέρδη από την αλλαγή θα έρθουν όταν η ψηφιακή τεχνολογία
έχει καταστεί ευπρόσιτη σε όλους καθώς ολοένα και περισσότερο ενσωματώνεται στην
καθημερινή ζωή. Θα δημιουργήσει νέες κοινωνικές δομές και βάσεις για τη νέα ευρωπαϊκή
κοινωνία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στον τομέα των ΤΠΕ ανήκει το 5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ [30].
Ο τομέας ΤΠΕ αποτελείται από τον συνδυασμό ομάδων επιχειρήσεων τόσο
μεταποιητικών, όσο και υπηρεσιών που συλλέγουν, διαβιβάζουν και παρουσιάζουν στοιχεία
και πληροφορίες ηλεκτρονικά. Οι δύο βασικές αρχές που διέπουν αυτόν τον ορισμό είναι ότι
για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, τα προϊόντα τους πρέπει να
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εκπληρώνουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και την επικοινωνία,
συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης και της απεικόνισής τους. Από την άλλη πλευρά για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών, τα αντίστοιχα προϊόντα
τους πρέπει να επιτρέπουν τη λειτουργία της επεξεργασίας πληροφοριών και την
επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα.
Την προηγούμενη δεκαετία, οι ΤΠΕ έγιναν διαθέσιμες, προσβάσιμες και οικονομικά
ανεκτές για το ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά το χάσμα παραμένει μεταξύ των χρηστών και των
μη χρηστών ή μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό το
«ψηφιακό χάσμα»: από την έλλειψη υποδομών ή πρόσβασης, μέχρι την έλλειψη κινήτρων
για τη χρήση των ΤΠΕ, την έλλειψη παιδείας για τη χρήση υπολογιστών ή των απαραίτητων
δεξιοτήτων που χρειάζονται για να πάρει κανείς μέρος στην κοινωνία της πληροφορίας. Η
κρίσιμη κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα μας αντανακλά την επείγουσα ανάγκη να
καλυφθεί το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες
κοινωνίες.
Θέλοντας να αναφερθούμε στην σημαντικότητα των ΤΠΕ μπορούμε να πούμε ότι οι
νέες ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε:
Α) Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, επομένως,
καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του κράτους σε κρίσιμους τομείς όπως:



ο δημοσιονομικός,



η εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων,



η σχέση του δημόσιου τομέα με τους προμηθευτές,



η υγεία,



η παιδεία,



ο πολιτισμός,



ο τουρισμός,



η ανάπτυξη της καινοτομίας,



η ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας.

Β) Ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες, με την
ανάπτυξη ενός τομέα της οικονομίας που μπορεί να γίνει η ατμομηχανή και για πολλούς
άλλους.
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4.2 Η Συμβολή των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στα
ΜΜΕ και η Σημασία της Ευρυζωνικότητας
Το έτος 2007 ήταν το έτος της Ευρυζωνικότητας, το 2008 έτος ποιοτικής
Ευρυζωνικότητας και το 2009 έτος Ευρυζωνικής σύγκλισης ΤΠΕ και ΜΜΕ. Με τον όρο
«σύγκλιση των ΤΠΕ με τα ΜΜΕ» εννοούμε τη τάση, που παρουσιάζεται με διάφορα
τεχνολογικά συστήματα τα οποία συνεχώς εξελίσσονται, ώστε να ικανοποιούν παρόμοιες
ανάγκες με τη προσφορά ανάλογων υπηρεσιών. Η σύγκλιση αυτή δημιουργεί στις μέρες μας
ένα νέο περιβάλλον, όπου οι πληροφορίες και τα μέσα στα οποία διακινούνται,
προσαρμόζονται συνεχώς για να καλύψουν τις νέες ανάγκες, διαμορφώνοντας ταυτόχρονα
ένα διαφορετικό τρόπο ζωής για τους καταναλωτές. Τα νέα ψηφιακά συστήματα και οι
τεχνολογίες πρόσβασης ενισχύουν και επιταχύνουν τη σύγκλιση των υπηρεσιών ενώ στις
μέρες μας αποτελεί κοινή πρακτική η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με τις
υπηρεσίες

διαδικτύου

και

των

ηλεκτρονικών

οπτικοακουστικών

υπηρεσιών,

που

παραδοσιακά προφέρονται από τα ΜΜΕ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης είναι η επιτυχημένη προσφορά της
υπηρεσίας IPTV, κυρίως μέσω των συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών xDSL, η οποία
προσφέρει διευκολύνσεις, που τα παραδοσιακά τηλεοπτικά μέσα δεν μπορούν. Η τάση αυτή
ενισχύεται λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας IP, της ανάπτυξης του μοντέλου οπτικών ινών
μέσω τεχνολογιών FTTH (Fiber to the Home) και FTTN (Fiber to the Node and cabinet), της
ευρείας χρήσης του διαδικτύου αλλά και λόγω των προϊόντων - υπηρεσιών που
διαμορφώνονται στο χώρο των ψηφιακών μέσων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα συστήματα
αυτά

να

προσφέρουν

ένα

ευρύ φάσμα

ενισχυμένων

ευρυζωνικών

υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωνητικών υπηρεσιών και πολύ ψηλών ταχυτήτων
πρόσβασης στο διαδίκτυο, όσο και των οπτικοακουστικών υπηρεσιών - περιεχομένου
υψηλής ευκρίνειας.
Στην πραγματικότητα η «ευρυζωνικότητα» αποτελεί συνδυασμό υποδομής και
ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρουν στον πολίτη πολλές δυνατότητες. Οι κυριότερες
ευρυζωνικές τεχνολογίες που αποτελούν την υποδομή μπορούν να ταξινομηθούν σε:

•

Ενσύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες:

o Δίκτυα οπτικών ινών (FTTx)
o

•

Τεχνολογίες xDSL

Ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες:
o

Wi-fi
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o

WiMax

o

3G/UMTS

o

Δορυφορικές τεχνολογίες

Οι βασικότερες ευρυζωνικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τις ευρυζωνικές
τεχνολογίες είναι:
•

e-learning

•

e-health

•

e-commerce

•

e-gaming

•

P2P applications & Applications on Demand

• Interactive IPTV & Advanced Communications (VoIP)
Με την εξέλιξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών έχουμε και την παράλληλη αύξηση
στην κίνηση των δεδομένων. Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η παγκόσμια αύξηση στην
κίνηση των δεδομένων τόσο σε επίπεδο πελάτη και επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο
κινητής

χρήσης

δεδομένων.

Αυτό

δημιουργεί

την

επιτακτική

ανάγκη

ευρυζωνικών υποδομών.

Εικόνα 4.1 Παγκόσμια κίνηση δεδομένων. (Πηγή: Cisco)
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κατασκευής

Στην Εικόνα 4.2 παρατηρούμε ότι εκτός από την πρόβλεψη για αυξημένη ανάγκη
Mobile δεδομένων το μεγαλύτερο εύρος δεδομένων καταλαμβάνεται από τη μεταφορά
Mobile Video. Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες: πρώτων στο συνεχώς αυξανόμενο
ενδιαφέρον των χρηστών για τέτοιου είδους περιεχόμενο και δεύτερον στην μεγάλη ανάγκη
από πλευράς χωρητικότητας για τη μεταφορά video απλής και υψηλής ανάλυσης.
Ακολουθούνε οι τεχνολογίες που σχετίζονται με το Web και την πλοήγηση στο διαδίκτυο,
έπειτα οι P2P, gaming και VoIP.
Οι οικονομολόγοι ανά τον κόσμο προβλέπουν ήδη σημαντικά μακροοικονομικά οφέλη
από τη διάδοση των ευρυζωνικών δικτύων. Είναι κοινή πεποίθηση ότι η ευρεία διάδοση της
ευρυζωνικότητας μπορεί να διευρύνει περαιτέρω την άνθιση της πληροφορικής και των
τηλεπικοινωνιών και να αυξήσει την εκάστοτε τοπική και διεθνή παραγωγικότητα, βοηθώντας
στην οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου.

Εικόνα 4.2 Πρόβλεψη για mobile κίνηση δεδομένων ανά τεχνολογία. (Πηγή: Cisco)

Στην ψηφιακή Ατζέντα Ελλάδα 2020 [31] τίθενται μία σειρά από στόχων - επιδόσεων:
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 Βασική ευρυζωνική πρόσβαση για όλους έως το 2013: βασική ευρυζωνική
κάλυψη για το 100% των πολιτών της ΕΕ. (η συνολική ευρυζωνική κάλυψη ως % του
συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ήταν 94% τον Δεκέμβριο του 2009 σε σχέση με 91%
στην Ελλάδα, στις αγροτικές περιοχές η κάλυψη ήταν αντίστοιχα 80% και 60%).

 Ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση έως το 2020: ευρυζωνική κάλυψη 30 Mbps και
πάνω, για το 100% των πολιτών της ΕΕ. (23% των ευρυζωνικών συνδρομών είχαν
ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps, τον Ιανουάριο του 2010).

 Υπερταχεία ευρυζωνική πρόσβαση έως το 2020: 50% των ευρωπαϊκών
νοικοκυριών πρέπει να έχουν συνδρομές με ταχύτητα πάνω από 100Mbps.

4.3 Οι Τεχνολογικές Ευκαιρίες από την Αξιοποίηση του Ψηφιακού
Μερίσματος
Σε γενικές γραμμές οι υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν χρήση του διαθέσιμου
φάσματος στην μπάντα των UHF μπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι
«βελτιστοποιημένες τηλεοπτικές υπηρεσίες» όπως, αύξηση του αριθμού των καναλιών
συμβατικής ευκρίνειας, προσφορά καναλιών υψηλής ευκρίνειας, δημιουργία διαδραστικής
τηλεόρασης με την εξέλιξη του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG) και η δεύτερη
είναι οι «υπηρεσίες ασύρματων ηλεκτρονικών επικοινωνιών» όπου θα αναλύσουμε στην
συνέχεια. Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση το Ψ.Μ. δείχνει να αποτελεί το μεγάλο
σημείο τριβής μεταξύ των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και των τηλεοπτικών σταθμών
(broadcasters).
Μετά από ειδικές μελέτες [10, 28, 32] που έγιναν για την βέλτιστη αξιοποίηση του
Ψ.Μ. μπορούμε να πούμε ότι οι πιθανές χρήσεις των συχνοτήτων που ελευθερώνονται είναι:

 Περισσότερα κανάλια κανονικής ανάλυσης (SD).
 Δημιουργία υψηλής ανάλυσης κανάλια (HDTV).
 Δημιουργία τρισδιάστατης ψηφιακής τηλεόρασης (3DTV).
 Ευρυζωνική Κινητή τηλεόραση (DVB-H).
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 Υπηρεσίες βοηθητικές στην ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία (SAP - Services
Ancillary Broadcasting) όπως ασύρματα μικρόφωνα.

 Ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες (Broadband Wireless Services) τόσο για
σταθερούς όσο και για κινητούς δέκτες.

 Χρήση συχνοτήτων για δημιουργία Ψηφιακού ραδιόφωνου (Digital Radio).
 Κλειστά συστήματα ασύρματης επικοινωνίας για οργανισμούς (Wireless
Intranet).
 Χρήση

φάσματος από πανεπιστημιακά ιδρύματα

για

εκπαιδευτικούς-

ερευνητικούς σκοπούς.

 Ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες για την προστασία του κοινού από φυσικές
ή άλλες καταστροφές μέσω των λεγόμενων PPDR (Public Protection &
Disaster Relief).

 Δυναμική χρήση του φάσματος μέσω της τεχνολογίας Cognitive Radio.
 Απροσδιόριστες νέες υπηρεσίες προσαρμοσμένες ως προς την Αρχή
WAPECS (Wireless Access Platforms for Electronic Communication Services
Management) που έχει υιοθέτηση η RSPG.
Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει πλήθος χρήσεων και καινοτόμων εφαρμογών
που δύναται να αξιοποιήσουν το ψηφιακό μέρισμα. Μια από τις σημαντικότερες είναι η
χρήση του για ασύρματες υπηρεσίες ευρυεκπομπής. Λόγω των χαρακτηριστικών
διάδοσης του φάσματος UHF είναι δυνατόν να έχουμε καλύτερη κάλυψη σήματος σε
περιοχές απομονωμένες όπως επίσης και εντός των κτιρίων. Θεωρητικά όλες οι συχνότητες
μεταξύ των 470-862MHz μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ευρυζωνικών
υπηρεσιών. Παρόλο αυτά είναι πολύ σημαντική η εναρμόνιση του φάσματος σε κάποιες
συγκεκριμένες συχνότητες κυρίως προς το όφελος των καταναλωτών, οι δέκτες των οποίων
είναι κατασκευασμένοι να λειτουργούν σε συγκεκριμένες ζώνες συχνοτήτων. Σήμερα
παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται μέσω του UMTS/LTE και του WiMAX.
Το σύστημα UMTS είναι ευρέος διαδεδομένο στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας κυρίως
το φάσμα κοντά στα 2.1GHZ ή στα 900MHz.

Σε αυτό το σύστημα με τη βοήθεια

προηγμένων πρωτοκόλλων (HSPA, HSPA+) επιτυγχάνονται ρυθμοί μετάδοσης που
αγγίζουν τα 14.4 Mbit/sec. Η Long Term Evolution (LTE) είναι μια περαιτέρω εξέλιξη
κινητών επικοινωνιών 4ης Γενιάς (4G) με την οποία μπορούμε να πετύχουμε ρυθμούς
μετάδοσης δεδομένων που αγγίζουν τα 100Mbps. Η ταχέως ανερχόμενη αυτή τεχνολογία η
οποία κάνει χρήση των εφαρμογών του IP πρωτοκόλλου θα είναι σε θέση να μεταδίδει φωνή
και δεδομένα. Η νέα αυτή τεχνολογία αναπτύσσεται προκειμένου να βελτίωση την ποιότητα
παροχής των υπηρεσιών (Quality of Service - QoS) και να θέσει τα θεμέλια για νέες
ευρυζωνικές εφαρμογές. Δεδομένου του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της διαδικασίας
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του ψηφιακού μερίσματος η LTE τεχνολογία είναι αυτή που συμπίπτει για την χρήση της στο
ελεύθερο φάσμα. Η πιθανότητα να δοθούν οι υπηρεσίες μέσω WiMAX πρέπει να θεωρείτε
μικρή λόγω της μη ύπαρξης αποδοτικής κινητής εκδοχής αντίστοιχης της LTE.
Μια άλλη πιθανή αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος μπορεί να γίνει από
υπηρεσίες όπως Services Ancillary Broadcasting (SAB) και Services Ancillary Program
making (SAP) δηλαδή υπηρεσίες βοηθητικές στη ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία και στην
υπηρεσία παραγωγής προγράμματος. Χρήστες της υπηρεσίας αυτής είναι επαγγελματίες
που εργάζονται σε οργανισμούς συλλογής ειδήσεων, εμπορικά θέατρα, ραδιοτηλεοπτικούς
σταθμούς, σε μουσικές συναυλίες μεγάλης κλίμακας αλλά και χρήστες που εξυπηρετούν
μικρότερες κοινωνικές ομάδες όπως δημοτικά θέατρα, σχολεία, εκκλησίες. Αυτοί οι χρήστες
χρησιμοποιούν το φάσμα για μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως ασύρματα μικρόφωνα, ear
monitors, talk back, ασύρματες κάμερες και ζεύξεις για τη μετάδοση ακουστικού και οπτικού
σήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα παραγωγής επαγγελματικών ασύρματων συσκευών
τέτοιου τύπου είναι η αμερικάνικη εταιρία SENNHEISER [33] που όπως θα διαπιστώσουμε
αν χρησιμοποιήσουμε ένα ασύρματο μικρόφωνο το εύρος ζώνης που μπορούμε να το
συντονίσουμε κυμαίνεται από 786 - 822MHz.
Το ψηφιακό μέρισμα μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί από τα ευρυζωνικά δίκτυα
προστασίας του κοινού από φυσικές ή άλλες καταστροφές (Public Protection & Disaster
Relief - PPDR). Τα υφιστάμενα PPDR δίκτυα είναι στενής ζώνης και βασίζονται κυρίως στα
τεχνικά ψηφιακά πρότυπα TETRA και TETRAPOL. Τα πρότυπα αυτά παρέχουν φωνή και
υπηρεσίες δεδομένων στενής ζώνης. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα μπορούσαν να
αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν ευρυζωνικότητα χρησιμοποιώντας φάσμα από το
ψηφιακό μέρισμα.
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού ερευνητικού έργου 6ου Πλαισίου
ATHENA με θέμα την εκμετάλλευση του ψηφιακού μερίσματος στα UHF υλοποιήθηκε μια
πρότυπη πιλοτική υποδομή ευρείας κλίμακας παρέχοντας σε ένα μόνο δίαυλο (8MHz):

 2 ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα (DVB-T).
 Ένα διαδικτυακό τηλεοπτικό πρόγραμμα IPTV.
 2 διαδικτυακά ραδιοφωνικά προγράμματα.
 Υπηρεσίες internet με ρυθμούς μετάδοσης 5Mbps.
 Κατά παραγγελία υπηρεσίες βίντεο και ήχου.
Πιο συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα «ΠΑΣΙΦΑΗ» του ΤΕΙ Κρήτης υλοποίησε μια
δικτυακή υποδομή αποτελούμενη από το κανάλι εκπομπής (broadband channel) και το
κανάλι επιστροφής (interaction channel) τα οποία επιτρέπουν σε τελικούς χρήστες την
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πρόσβαση μέσω ενδιάμεσων κόμβων (cell main node). Επίσης στα πλαίσια αυτής της
υαλοποίησης σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια σειρά καινοτόμων εφαρμογών για
επιχειρηματικές δραστηριότητες και τηλεκπαίδευση όπως:

 Video/Audio Store: για παροχή κατά παραγγελία οπτικοακουστικού υλικού.
 Virtual

Classroom:

εικονικό/ηλεκτρονικό

αμφιθέατρο

για

αμφίδρομη

επικοινωνία καθηγητών- φοιτητών.
Για τη ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα MHP
(Multimedia home platform), σχεδιάστηκαν οι κατάλληλες διεπαφές και το λογισμικό το
οποίο ενσωματώθηκε σε κατάλληλο hardware με στόχο την υλοποίηση Set-Top-Box για τους
χρήστες των υπηρεσιών. Κλείνοντας αξίζει να αναφέρουμε πως σημαντικό χαρακτηριστικό
των τηλεοπτικών προγραμμάτων ήταν η ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής μέτρησης της
ακροαματικότητας βάση της οποίας κάθε πάροχος μπορεί να γνωρίζει σε πραγματικό
χρόνο τον αριθμό των τηλεθεατών [34].

4.4 Γνωστική Υπηρεσία Ραδιοφάσματος - Cognitive Radio & IEEE 802.22
Μια άλλη κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν κάνοντας
χρήση του φάσματος είναι αυτές που απαιτείται να έχουν ειδική άδεια (licensed use) και
εκείνες για τις οποίες δεν απαιτούν ειδική άδεια (license-exempt use). Οι υπηρεσίες
licensed use λειτουργούν σε περιβάλλον πλήρους προστασίας από τυχόν παρεμβολές, αφού
στην ουσία ο νομοθέτης (συνήθως οι κυβερνήσεις) έχει αποφασίσει τη διάθεση
συγκεκριμένου τμήματος του φάσματος για την αποκλειστική χρήση αυτών των υπηρεσιών.
Στις license-exempt υπηρεσίες, όπως είναι αυτονόητο δεν παρέχεται προστασία από
παρεμβολές. Μια πολύ ενδιαφέρουσα license-exempt υπηρεσία είναι και η γνωστική
υπηρεσία ραδιοφάσματος (Cognitive Radio Service), η οποία καθιστά εφικτή τη χρήση
φάσματος σε μπάντα που έχει αδειοδοτηθεί για άλλη χρήση, αξιοποιώντας όμως το τμήμα
του φάσματος που δεν χρησιμοποιείται (έχει τη δυνατότητα να σαρώσει μια περιοχή για τον
εντοπισμό ελεύθερων συχνοτήτων). Η γνωστική τεχνολογία θεωρείται από ειδικούς ότι θα
βελτιώσει σημαντικά και θα κάνει πιο αποτελεσματική τη χρήση του φάσματος, ενώ θα
επιτρέψει την πρόσβαση σε νέες υπηρεσίες και εφαρμογές [35].
Ο όρος γνωστικά δίκτυα (CR) ορίσθηκε για πρώτη φορά από τον Mitola. Ένα
γνωστικό δίκτυο είναι σε θέση να επιλέγει αυτόματα την καλύτερη και φθηνότερη υπηρεσία
για μια ραδιομετάδοση όπως και να καθυστερήσει ή να επισπεύσει ορισμένες μεταδόσεις
ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση των διαθέσιμων πόρων του δικτύου – φάσματος. Τα
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γνωστικά δίκτυα είναι ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο στον τομέα της έρευνας της
ασύρματης επικοινωνίας. Αν και οι αλγόριθμοι και οι τεχνικές που οραματίστηκαν την έρευνα
των γνωστικών δικτύων μπορούν να ανήκουν σε οποιοδήποτε από τα στρώματα της στοίβας
πρωτοκόλλου, οι τρέχουσες έρευνες σε γνωσιακά δίκτυα έχουν επικεντρωθεί στην
λειτουργικότητα του φυσικού στρώματος [36].
Ο γνωσιακός κύκλος (Cognitive Cycle) με τον οποίο ένα γνωστικό δίκτυο μπορεί
να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.3. Ο γνωσιακός κύκλος
προϋποθέτει ένα μεγάλο πεδίο δύσκολων προβλημάτων έρευνας για το γνωστικό δίκτυο. Η
ανάλυση εισερχομένων μηνυμάτων απαιτεί επεξεργασία κειμένου φυσικής γλώσσας. Η
σάρωση των καναλιών της φωνής του χρήστη για περιεχόμενο που ορίζει περαιτέρω το
πλαίσιο επικοινωνιών απαιτεί την επεξεργασία της ομιλίας. Η σχεδιασμένη τεχνολογία
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών λύσεων σε χρονικό λογισμό, προγραμματισμό
βασισμένο σε περιορισμούς, σχεδιασμό του έργου και μοντελοποίηση του αιτιατού. Η
κατανομή πόρων περιλαμβάνει αλγεβρικές μεθόδους για πρωτόκολλα προγραμματισμού
«waitfree», Open Distributed Processing (ODP) και παράλληλες εικονικές μηχανές (PVM).
Επιπρόσθετα, η μηχανική μάθηση παραμένει μια από τις βασικές προκλήσεις στον
τομέα της έρευνας της τεχνητής νοημοσύνης. Το επίκεντρο αυτής της έρευνας γνωστικού
δικτύου έχει να κάνει με την οργάνωση των γνωστικών καθηκόντων και με την ανάπτυξη των
γνωστικών πληροφοριακών δομών που απαιτούνται για να αφομοιώνουν τις συνεισφορές
αυτών των διαφόρων ειδικοτήτων για την παράδοση ευαίσθητου περιεχομένου ασύρματων
υπηρεσιών.

Εικόνα 4.3 – Τα βήματα του γνωσιακού κύκλου (Πηγή: Science Direct)
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Ο Stimuli εισήγαγε το γνωσιακό δίκτυο ως διακοπτόμενο το οποίο αποστέλλεται στον
γνωσιακό κύκλο για απάντηση. Τα βήματα του γνωσιακού κύκλου, όπως φαίνονται είναι τα
εξής [37]:

 Ανίχνευση φάσματος (spectrum sensing): Ένα γνωστικό δίκτυο ανιχνεύει τις
διαθέσιμες ζώνες φάσματος, καταγράφει τις πληροφορίες τους και στη συνέχεια
εντοπίζει τις τρύπες του φάσματος (spectrum holes).

 Ανάλυση φάσματος (spectrum analysis): Γίνεται εκτίμηση των χαρακτηριστικών
των spectrum holes που ανιχνεύονται μέσω της ανίχνευσης φάσματος.

 Απόφαση φάσματος (spectrum decision): Ένα γνωστικό δίκτυο καθορίζει το
ρυθμό δεδομένων, τον τρόπο μετάδοσης, καθώς και το εύρος ζώνης της μετάδοσης.
Έπειτα επιλέγεται η κατάλληλη ζώνη συχνότητας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του
φάσματος και τις απαιτήσεις των χρηστών.
Το σύστημα IEEE 802.22 WRAN ισχυρίζεται ότι είναι το πρώτο πρότυπο ασύρματης
επικοινωνίας
προδιαγραφές

που

υιοθετεί

φαίνονται

λειτουργίες

να

μοιάζουν

γνωστικού

δικτύου.

περισσότερο

με

ωστόσο,

ένα

οι

«ευλύγιστο

σημερινές
σύστημα

ραδιοσυχνότητας». Για να είναι γνωστικό ένα σύστημα, το σύστημα πρέπει να έχει τις
δυνατότητες να αναγνωρίζει τα σενάρια λειτουργικού συστήματος, επιλέγοντας έξυπνα
αποτελεσματικές στρατηγικές και αλγορίθμους, υποστηρίζοντας τη συνύπαρξη άλλων
συστημάτων γνωστικών δικτύων, και μαθαίνοντας από τις εμπειρίες του και τους
προκαθορισμένους κανόνες [38].
Το πρότυπο IEEE 802.22 είναι το πρώτο παγκοσμίως πρότυπο γνωστικού δικτύου
που θα υποστηρίξει τις μη αδειοδοτημένες τηλεοπτικές ζώνες λειτουργίας οι οποίες είναι για
να συνυπάρχουν με κατεστημένους χρήστες και να παρέχουν πρόσβαση ευρείας ζώνης στο
διαδίκτυο σε αγροτικές και ημιαστικές περιοχές. Για τα 802.22 WRAN συστήματα οι
πρωταρχικοί χρήστες, τα άτομα με δικαιώματα προτεραιότητας, περιλαμβάνουν κυρίως
κατεστημένους

αναλογικούς

και

ψηφιακούς

τηλεοπτικούς

σταθμούς,

μεταφραστές

τηλεόρασης, ενισχυτές τηλεόρασης, καθώς και ασύρματα μικρόφωνα. Σε αυτό το πρότυπο η
"ευφυΐα" έγκειται στους σταθμούς βάσης 802.22 WRAN. Ο σταθμός βάσης έχει γνώση του
περιβάλλοντος του και επίσης παίρνει την καλύτερη απόφαση όσον αφορά τη διαχείριση του
φάσματος και τη μεγιστοποίηση καθώς και τη βελτιστοποίηση του δικτύου. Στην Εικόνα 4.4
παρουσιάζεται η κάλυψη του συστήματος IEEE 802.22 WRAN σε σχέση με τα υπόλοιπα
δημοφιλή πρότυπα ασύρματης μετάδοσης.
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Εικόνα 4.4 – Η κάλυψη του συστήματος IEEE 802.22 WRAN (Πηγή: http://www.ieee.org)

4.5 Cognitive Radio & TV White Spaces
Μια πρόταση η οποία εξετάζεται σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι
υπηρεσίες Cognitive Radio (CR) να μπορούν να χρησιμοποιούν συχνότητες εντός της
μπάντας των UHF που δε χρησιμοποιούνται για τηλεοπτικές μεταδόσεις. Οι συγκεκριμένες
συχνότητες όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο καλούνται «λευκά διαστήματα»
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(White Spaces - WS) και συνήθως βρίσκονται ενδιάμεσα σε συχνότητες που ήδη
χρησιμοποιούνται για αναλογική τηλεοπτική μετάδοση ή μεταξύ συχνοτήτων οι οποίες
χρησιμοποιούνται για ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση. Βασική προϋπόθεση για να επιτραπεί
η χρήση των λευκών διαστημάτων είναι αυτά να μην προκαλούν παρεμβολές στις
τηλεοπτικές μεταδόσεις (άλλωστε, όπως προαναφέραμε, η τηλεόραση ως αδειοδοτημένη
υπηρεσία δικαιούται προστασίας από παρεμβολές). Δεδομένου των συχνοτήτων που
ελευθερώνονται με το ψηφιακό μέρισμα γίνεται παράλληλη έρευνα και για τις ευκαιρίες που
δημιουργούνται από την χρήση των TVWS [39], [40], [41]. Μία από τις πιο καινοτόμες νέες
υπηρεσίες-τεχνολογίες που δημιουργούνται είναι τα γνωστικά δίκτυα (CR Networks). Στην
Εικόνα 4.5 απεικονίζεται η βασική αρχιτεκτονική της χρήσης Cognitive Radio τεχνολογίας.
Εικόνα 4.5 – Βασική Αρχιτεκτονική Cognitive Radio τεχνολογίας
(Πηγή:www.ece.gatech.edu)
Στις ΗΠΑ [10] βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια κανονιστικών ρυθμίσεων προκειμένου να
επιτραπεί σε «ευφυείς» συσκευές να χρησιμοποιήσουν το «λευκό φάσμα» που απομένει
μεταξύ ζωνών τηλεοπτικής κάλυψης. Πιο συγκεκριμένα σε μία γενιά ασύρματων υπηρεσιών
αναμένεται να έχουν σύντομα πρόσβαση οι Αμερικανοί καταναλωτές. Η τοπική ρυθμιστική
αρχή Federal Communications Commission (FCC) [42] ανακοίνωσε ότι επιτρέπει τη χρήση
WS για την παροχή ασύρματων υπηρεσιών με μεγαλύτερη εμβέλεια. Εκεί που ένα δίκτυο
WiFi έχει μέγιστη εμβέλεια εκτός κτιρίου τα θεωρητικά 300 μέτρα με τη χρήση των λευκών
διαστημάτων μπορεί να φθάσει τα μερικά χιλιόμετρα. Γι’ αυτό και αποκαλείται super WiFi.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι υπέρμαχοι της χρήσης των λευκών διαστημάτων ήταν εταιρείες
όπως η Google και η Microsoft, ενώ αρκετοί κατασκευαστές έχουν δεσμευθεί για την άμεση
παραγωγή του εξοπλισμού, δεδομένου κιόλας ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες χώρες
προκειμένου να προχωρήσουν σε αντίστοιχες κινήσεις. Το μόνο που δεν έχει διευκρινιστεί
προς το παρόν είναι το επιχειρηματικό μοντέλο που θα ακολουθηθεί προκειμένου να
παρέχονται υπηρεσίες μέσω του super WiFi, αλλά αυτό για τους Αμερικανούς δεν είναι κάτι
ιδιαίτερα δύσκολο.
Στην Ευρώπη έχουν λάβει χώρα διάφορες δράσεις. Η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή
του Ηνωμένου Βασιλείου Ofcom [43] έλαβε υπόψη τη χρήση του WS φάσματος από μη
αδειοδοτημένες εφαρμογές και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επιτρέψει την
γνωστική πρόσβαση όσο οι γνωστικές συσκευές (Cognitive Radio) δεν προκαλούν
επιζήμιες παρεμβολές σε αδειοδοτημένες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης. Αυτό θα μπορούσε δυνητικά να επιφέρει σημαντικά οφέλη για τους
πολίτες και τους καταναλωτές με τη μορφή των νέων συσκευών και υπηρεσιών. Οι γνωστικές
συσκευές θα πρέπει να ανιχνεύουν το φάσμα που είναι αχρησιμοποίητο και να διαβιβάζουν
χωρίς να προξενούν επιζήμιες παρεμβολές. Έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν ένα ευρύ
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φάσμα χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της υψηλής ταχύτητας εκπομπής. Επίσης η Ofcom
έκανε μια σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη κανονισμών για τα TVWS με μια πρώτη
διαβούλευση που κυκλοφόρησε το 2009 [44]. Η ομάδα πολιτικής προστασίας
Ραδιοφάσματος (RSPG) επικεντρώνεται στις επιπτώσεις και τις προκλήσεις των
καινοτόμων γνωσιακών τεχνολογιών σχετικά με την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα. Η
συγκεκριμένη επικεντρώνεται σε δυο μοντέλα: σε αυτό που βασίζεται σε συλλογική χρήση
του ραδιοφάσματος και σε αυτό το οποίο τα δικαιώματα χρήσης θα μπορούσαν να
εμπορευματοποιηθούν η να μισθωθούν.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι παρουσιάζεται ερευνητική δραστηριότητα
δημιουργίας Cognitive Radio συστήματος βασισμένο στην τεχνολογία DVB-H κάνοντας
αξιοποίηση των TVWS. Όπως έχουμε αναφερθεί στην μπάντα όπου ανήκουν τα White
Spaces έχουμε πολύ καλές συνθήκες διάδοσης τόσο ποιοτικές όσο και από άποψη
γεωγραφικής κάλυψης. Θέλοντας να περιγράψουμε μια τέτοια εφαρμογή κάνουμε χρήση της
Εικόνας 4.6 όπου υπάρχουν δύο περιοχές αδειοδοτημένης κάλυψης- εκπομπής ψηφιακού
σήματος (DVB-T Coverage Area A και DVB-T Coverage Area Β). Σε μια άλλη δευτερεύων
περιοχή υπάρχει ένα άλλο μη αδειοδοτημένο (από άποψης συχνοτήτων) σύστημα που κάνει
προσπάθεια να εντοπίσει τα πιθανά «κενά» συχνοτήτων που υπάρχουν με στόχο να γίνει η
κατάληψή τους από ένα σύστημα εκπομπής DVB-H, με τη βοήθεια της τεχνολογίας Cognitive
Radio και των διαπραγματευτικών πρωτοκόλλων (Negotiation Protocols).
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Εικόνα 4.6 Σύστημα DVB-H Cognitive Radio με TVWS

Το σημείο “κλειδί” του όλου συστήματος είναι η οντότητα του φασματικού
διαμεσολαβητή

(Spectrum

Broker)

σύμφωνα

με

τον

οποίο

επιτυγχάνεται

η

διαπραγμάτευση για την χρήση των WS συχνοτήτων με τη βοήθεια ενός ευφυή αλγόριθμο
ανίχνευσης συχνοτήτων. Επιπλέον, ο φασματικός διαμεσολαβητής επικοινωνεί με μια γεοτοπολογική βάση δεδομένων που περιέχει τις συχνότητες TVWS που είναι διαθέσιμες προς
χρήση ανά περιοχή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την δυναμική λήψη οπτικοακουστικού
σήματος με την αξιοποίηση των WS από ένα κινητό δέκτη με τη χρήση μιας συσκευής που
υποστηρίζει DVB-H όπως είναι τα προηγμένα κινητά τηλέφωνα [45].
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι όλες οι ερευνητικές προσπάθειες στα WS
διεξάγονται με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση και διαχείριση του διαθέσιμου
φάσματος με δυναμικούς μηχανισμούς, οι οποίοι βασίζονται στις θεωρίες της οικονομίας
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο προς τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων των ασυρμάτων
δικτύων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η χρήση των WS δεν θα
προκαλεί παρεμβολές στις υπάρχον αδειοδοτημένες τηλεοπτικές μεταδόσεις.

4.6 Τεχνικές Δυσκολίες και Περιορισμοί για την Αξιοποίηση του
Ψηφιακού Μερίσματος
Οι οργανισμοί EBU, Digitag και ΒΝΕ προτείνουν μια σειρά από προβλέψεις που
επιτρέπουν στις χώρες που θα επιλέξουν τη χρήση μέρους του ψηφιακού μερίσματος για
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις παρεμβολών για τους
τηλεθεατές. Σε γενικές γραμμές δύο ειδών είναι οι παρεμβολές που μπορούν να υπάρξουν
στη ζώνη συχνοτήτων UHF. Πρώτων, παρεμβολές μεταξύ συστημάτων τα οποία
λειτουργούν σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων (παρεμβολή γειτονικού καναλιού) και δεύτερον
παρεμβολή μεταξύ συστημάτων τα οποία λειτουργούν στο ίδιο εύρος ζώνης συχνοτήτων,
αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (ομοκαναλική παρεμβολή).
Η παρεμβολή γειτονικού καναλιού (Adjacent Channel Interference - ACI)
δημιουργείται όταν μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί σε ένα συγκεκριμένο κανάλι συχνοτήτων
δημιουργεί παρεμβολές στην λήψη μιας άλλης υπηρεσίας η οποία λειτουργεί στο ακριβώς
διπλανό κανάλι. Συνήθως ο ραδιοεπικοινωνιακός εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με κάποιες
πρόσθετες τεχνικές ρυθμίσεις οι οποίες χρησιμεύουν στην μείωση της ACI παρεμβολής.
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Τέτοιες τεχνικές μπορεί να είναι η επιλεκτικότητα του γειτονικού καναλιού και το ποσοστό
απόρριψης του γειτονικού καναλιού. Ακόμη και με την εφαρμογή εξειδικευμένων τεχνικών
μπορεί να υπάρξει ACI παρεμβολή. Έτσι προκύπτει ότι η ασφαλέστερη μέθοδος για την
αποφυγή τέτοιου είδους φαινομένων είναι η εισαγωγή διαστημάτων φύλαξης δίπλα στη
χρησιμοποιούμενη συχνότητα. Αυτό βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται κατά κόρον όταν θέλουμε
να αντιμετωπίσουμε τη παρεμβολή συστημάτων ψηφιακής τηλεόρασης από τις ζεύξεις
κινητών υπηρεσιών.
Η ομοκαναλική παρεμβολή (co - Channel Interference - CCI) είναι η κατάσταση
στην οποία η εκπομπή του σήματος από ένα σύστημα μιας γεωγραφικής περιοχής
λαμβάνεται στον δέκτη του άλλου συστήματος μιας άλλης γεωγραφικής περιοχής σαν
παρεμβολή. Αυτό γίνεται γιατί και τα δύο συστήματα λειτουργούν στο ίδιο εύρος συχνοτήτων
και μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση ενός ελάχιστου φυσικού διαχωρισμού. Ο φυσικός
διαχωρισμός επιτυγχάνεται είτε εντός μιας χώρας μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών
περιοχών, είτε μεταξύ κρατών τα οποία συνορεύουν μεταξύ τους μέσω διακρατικών
συντονισμό συχνοτήτων. Το μέγεθος των περιορισμών αυτών εξαρτάται από τη γεωγραφική
θέση των πομπών και το ανάγλυφο του εδάφους. Αν η πλειοψηφία των γειτονικών κρατών
της Ελλάδας υιοθετήσει την εναρμονισμένη χρήση απελευθερώνοντας τη ζώνη συχνοτήτων
790-862MHz για την ανάπτυξη μη ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, όπως κινητές υπηρεσίες,
θα υπάρχουν σχετικά λίγοι περιορισμοί στη χρήση του φάσματος. Διασυνοριακές συμφωνίες
για την χρήση των κινητών υπηρεσιών σε άλλες ζώνες συχνοτήτων βρίσκονται ήδη σε ισχύ
όποτε θα είναι εφικτό να γίνει το ίδιο και για τη ζώνη 790-862MHz.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υπηρεσίες
Επικοινωνιών - Wireless Access Policy for Electronic Communications Services
(WAPECS) σχετικά με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών τόσο στις συχνότητες του ψηφιακού
μερίσματος όσο και γενικότερα, υποστηρίζει τη λογική της τεχνολογικής ουδετερότητας (open
interface). Σύμφωνα με την πολιτική WAPECS (Εικόνα 4.7) ο πάροχος είναι ελεύθερος να
επιλέξει την τεχνολογία με την οποία θα προσφέρει υπηρεσίες στον χρήστη, υπό την
προϋπόθεση ότι συγκεκριμένα κριτήρια αναφορικά στο επιτρεπτό επίπεδο παρεμβολής
ικανοποιούνται

ώστε

να

διασφαλίζεται

η

υλοποιούνται σε γειτονικές συχνότητες [46].
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αρμονική

συνύπαρξη

τεχνολογιών

που

Εικόνα 4.7 – Η πολιτική της WAPECS και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες (Πηγή: CEPT)
Λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή δεδομένα προκύπτει ότι η χρήση του φάσματος
ραδιοσυχνοτήτων βασιζόμενη στην πολιτική της τεχνολογικής ουδετερότητας WAPECS είναι
ιδιαίτερα αποδοτική επιτυγχάνοντας ταυτόχρονη μεγιστοποίηση του επιχειρηματικού,
κοινωνικού και οικονομικού οφέλους. Επομένως, προτείνεται να υιοθετήσουμε και στη χώρα
μας παρόμοια πολιτική για την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος.
Σημαντικό επίσης θέμα είναι οι παρεμβολές που θα προκύψουν από τα δίκτυα
mobile broadband ή wireless broadband στη ζώνη των 800 μεγακύκλων προς την
υφιστάμενη υπηρεσία της ψηφιακής ευρυεκπομπής. Αναφορικά στο ζήτημα αυτό η
Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ έχει ήδη δεσμευθεί να προωθήσει την υλοποίηση του ψηφιακού
μερίσματος,

θεωρεί

ταυτόχρονα

απαραίτητη

τη

θέσπιση

κατάλληλων

τεχνικών

προδιαγραφών για τους δέκτες του τηλεοπτικού σήματος έτσι ώστε αυτοί να είναι ανθεκτικοί
στα προβλήματα πιθανών παρεμβολών προερχόμενων από ευρυζωνικά ασύρματα ή κινητά
δίκτυα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες πιθανότατα να χρησιμοποιηθούν ως δέκτες, συσκευές
με κατάλληλα φίλτρα. Η τεχνική βάση για την αρμονική συνύπαρξη της υφιστάμενης
ψηφιακής ευρυεκπομπής DVB-T και των ευρυζωνικών ασύρματων και κινητών δικτύων που
θα λειτουργήσουν στην ζώνη του ψηφιακού μερίσματος περιγράφεται στις CEPT Reports 30
[47] και 31 [48]. Σε αυτές τις αναφορές-τεχνικές μελέτες περιγράφονται τα τεχνικά κριτήρια
(περιορισμοί ισχύος εκπομπής) για την προστασία των τηλεοπτικών δεκτών από σήματα
παρεμβολής προερχόμενα από τα σχετικά ευρυζωνικά ασύρματα και κινητά δίκτυα. Επίσης η
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CEPT έχει αναπτύξει ένα προτιμώμενο εναρμονισμένο πλάνο συχνοτήτων βασισμένο σε
πρωτόκολλο επιμερισμού συχνότητας FDD (Frequency Division Duplex). Για κράτη όμως
τα οποία επιθυμούν να αποκλίνουν από το προτεινόμενο εναρμονισμένο συχνοτικό πλάνο
προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις εθνικές τους ανάγκες και εγχώρια ζήτηση
αγοράς η CEPT προτείνει και εναλλακτικό πλάνο βασισμένο σε πρωτόκολλο επιμερισμού
στον χρόνο TDD (Time Division Duplex). Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι είναι εφικτή και η
μικτή αξιοποίηση της ζώνης του ψηφιακού μερίσματος με επί μέρους εφαρμογή των πλάνων
FDD και TDD. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εφαρμογή του όποιου πλάνου συχνοτήτων
(FDD, TDD ή μικτό) απαιτεί περαιτέρω ανάλυση και μελέτη για την αρμονική συνύπαρξη των
νεοεισαχθέντων υπηρεσιών με τις ήδη υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές.
Στην εκπόνηση της ειδικής μελέτης με τίτλο «Εκμετάλλευση του ψηφιακού
μερίσματος – μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» από τις εταιρίες Analysis Mason, Econ, και
Hogan & Hartson [28] γίνεται αναφορά και στους τεχνικούς περιορισμούς της χρήσης
συχνοτήτων στην μπάντα 470-862MHz για κάθε μία από τις πιθανές χρήσης του. Στον
Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται αναλυτικά:

 οι φασματικές απαιτήσεις της κάθε τεχνολογίας για κάθε κανάλι και ανά χρήστη,
 καθώς και άλλες επιπρόσθετες απαιτήσεις.

Τεχνολογία - Χρήση

Ψηφιακή Επίγεια
Τηλεόραση
(Digital Terrestrial
Television D.T.T.)

Κινητή Ψηφιακή
Τηλεόραση (DVB-H)

Ασύρματη
Ευρυζωνικότητα
(Wireless
Broadband)

Απαιτούμενο Εύρος
για κάθε Κανάλι
Εκπομπής

Τυπικό Εύρος
Ζώνης για κάθε
Χρήστη

Άλλες Απαιτήσεις

8MHz

8MHz για Single
Frequency Network
SFN
> 96MHz για Multi
Frequency Network
MFN

Διεθνής Συντονισμός
απαιτήσεων που
καλύπτεται από την
Συνθήκη της Γενεύης
GE-06

8MHz

8-24MHz ανάλογα
με το είδος δικτύου
SFN ή MFN

Απαιτήσεις για
γειτονικές μπάντες
συχνοτήτων που
εξαρτώνται από το
είδος δικτύου.

> 40MHz

Απαιτεί χρήση
συνεχόμενου
φάσματος (όπως το
790-862MHz)

UMTS: 10MHz
LTE: 2.5-40MHz
WiMAX: 1.25-20MHz
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Υπηρεσίες
βοηθητικές στην
ραδιοτηλεοπτική
υπηρεσία
(SAB/SAP)
Ασύρματες
ευρυζωνικές
υπηρεσίες για την
προστασία του
κοινού από φυσικές ή
άλλες καταστροφές
(PPDR)
Δυναμική χρήση του
φάσματος μέσω της
τεχνολογίας
Cognitive Radio

200KHz για
ασύρματα
μικρόφωνα,
συστήματα
επιστροφής ήχου,
φορητές ζεύξης ήχου

Ποικίλει ανάλογα με
τον αριθμό των
συσκευών ανά
γεωγραφική περιοχή

Ορισμένα συστήματα
επιστροφής του ήχου
πολλές φορές
απαιτούν διπλάσια
φασματική απαίτηση
(two-way duplex)

>30MHz

Αναλυτικά τεχνικά
χαρακτηριστικά και
standards δεν έχουν
οριστεί σε αυτό το
είδος

Nx8MHz

Αναλυτικά τεχνικά
χαρακτηριστικά και
standards δεν έχουν
οριστεί σε αυτό το
είδος

25-150KHz

8MHz

Πίνακας 4.1 – Φασματικές απαιτήσεις για κάθε πιθανή χρήση του Ψηφιακού Μερίσματος
(Πηγή: Analysis Mason, Econ, και Hogan & Hartson)

4.7 Τα Οικονομικά Οφέλη από τις Εναλλακτικές Χρήσεις του
Ψηφιακού Μερίσματος
Όπως αναλύσαμε σε προηγούμενες ενότητες το ψηφιακό μέρισμα δημιουργεί πλήθος
νέων και καινοτόμων χρήσεων του φάσματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δύο
βασικών σεναρίων για την αξιοποίηση του ψηφιακού μερίσματος. Σε γενικές γραμμές το
πρώτο σενάριο αποδίδει το 70% του ελεύθερου φάσματός σε τηλεοπτικούς οργανισμούς
(Εικόνα 4.8) σε αντίθεση με το δεύτερο σενάριο όπου το 60% παρέχεται σε εταιρίες κινητής
τηλεφωνίας (Εικόνα 4.9). Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η ανάλυση των δυο αυτών σεναρίων
όσο αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις εφαρμογής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο [49].
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Εικόνα 4.8 – Κατανομή φάσματος για το πρώτο σενάριο χρήσης του Ψηφιακού Μερίσματος
(Πηγή: www.intereconomics.eu)

Εικόνα 4.9 – Κατανομή φάσματος για το δεύτερο σενάριο χρήσης του Ψηφιακού Μερίσματος
(Πηγή: www.intereconomics.eu)
Σύμφωνα με τα δύο σενάρια βλέπουμε ότι και στις δυο περιπτώσεις αποδίδεται μέρος
του μερίσματος της τάξης 15% για στρατιωτικούς σκοπούς. Όσον αφορά το πρώτο σενάριο
το μεγαλύτερο εύρος ζώνης συχνοτήτων θα καλυφθεί από την δημιουργία καναλιών υψηλής
ευκρίνειας. Στην δεύτερη περίπτωση νέες ασύρματες υπηρεσίες όπως χρήση για ασύρματο
internet κάνουν την εμφάνιση τους.
Στην ανάλυση των δύο βασικών σεναρίων για το ψηφιακό μέρισμα γίνεται επιλογή
παραμέτρων σε ότι αφορά την μικρό, μέσο και μάκρο οικονομία. Στην πρώτη κατηγορία
έχουμε τους παραμέτρους της μικρό-οικονομίας που έχουν σχέση με την δαπάνη των
καταναλωτών για τεχνολογίες επικοινωνιών και μέσα ενημέρωσης. Στην δεύτερη κατηγορία
είναι οι παράμετροι της μέσο-οικονομίας που αφορούν την ανάπτυξη των μέσων και των
ασυρμάτων υπηρεσιών όπως και τη διείσδυση των τηλεοπτικών δεκτών και των κινητών
τηλεφώνων στην Ευρώπη των 27. Τέλος, η κατηγορία μάκρο οικονομικών παραμέτρων
περιλαμβάνει έννοιες όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και την εργασία. Για κάθε
κατηγορία η επίδραση των παραμέτρων υπολογίστηκε για τα έτη 2007 όπου και
υλοποιήθηκε η έρευνα μέχρι το 2020.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, στο επίπεδο των
μακροοικονομικών επιπτώσεων μπορούμε να πούμε ότι: Πρώτον, η χρήση των κινητών
παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα για την ευρωπαϊκή οικονομία όπως επίσης προσφέρει
αύξηση της απασχόλησης με επιπλέον παραγωγικότητα. Δεύτερον, από τη χρήση του
ελεύθερου φάσματος με κινητές υπηρεσίες έχουμε θετική επίδραση στο κατά κεφαλήν
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Στη συνέχεια διεξήχθη συμπληρωματική έρευνα για την
σύγκριση των άμεσων επιπτώσεων του κλάδου κινητής τηλεφωνίας όσον αφορά τη
βιομηχανική παραγωγή και την απασχόληση σε σχέση με τον κλάδο των ραδιοτηλεοπτικών
μέσων. Από την σύγκριση προκύπτει ότι η χρήση του Ψηφιακού Μερίσματος από την
ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς έχει πολύ μικρότερο αντίκτυπο στην οικονομία σε σχέση με
την χρήση του φάσματος από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Ειδικότερα οι εκτιμήσεις της
έρευνας δείχνουν με την χρήση του ελεύθερου φάσματος από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα
έχουμε επιπρόσθετο κατά 0.6% Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά έτος για την Ευρωπαϊκή
οικονομία μέχρι το 2020, συγκριτικά με τη χρήση του φάσματος από ραδιοτηλεοπτικούς
οργανισμούς.
Στην πραγματικότητα με την εξέλιξη νέων τεχνολογιών διανομής οπτικουακουστικού
υλικού η «κλασσική» μορφή εκπομπής της τηλεόρασης χάνει σημαντικό μερίδιο τηλεθεατών.
Νέες μορφές διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου όπως IPTV, WebTV και mobileTV(DVB-H)
κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, με αποτέλεσμα τη μείωση
του σχεδιασμού για περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών των τηλεοπτικών σταθμών πλην
της τηλεόρασης υψηλής ευκρινείας (HDTV). Φυσικά αυτή η δυνατότητα παρέχεται και από
την IPTV, οπότε δεν μπορεί να είναι ο αποκλειστικός λόγος χρήσης του Ψηφιακού
Μερίσματος από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς.
Κλείνοντας την περιγραφή της μελέτης που υλοποιήθηκε για τις οικονομικές
επιδράσεις των εναλλακτικών χρήσεων του Ψηφιακού Μερίσματος, το δεύτερο σενάριο με
την χρήση του Ψηφιακού Μερίσματος από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας αποδεικνύεται
αποδοτικότερο από πλευράς οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
5.1 Συμπεράσματα
Το Ψηφιακό Μέρισμα (Ψ.Μ.) που προκύπτει λόγω της μετάβασης από τις αναλογικές
στις ψηφιακές εκπομπές αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να προωθηθεί ο κλάδος των
ασύρματων επικοινωνιών καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Σε διεθνές επίπεδο,
η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ψηφιακού μερίσματος για ανάπτυξη νέων δικτύων και
καινοτόμων υπηρεσιών, αποτελεί μοχλό ανάπτυξης των εθνικών τους οικονομιών. Αυτό έχει
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σαν αποτέλεσμα να συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων σχετικά με την
ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη και να ικανοποιήσει μεγάλη ποικιλία
κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών αναγκών των πολιτών της Ευρώπης. Σημειώνεται
ότι ήδη σε πολλές χώρες έχει δεσμευθεί ψηφιακό μέρισμα, ενώ τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
όσο και το Ευρωκοινοβούλιο με πρόσφατο ψήφισμά τους καλούν τα κράτη μέλη να προβούν
συντονισμένα στην δέσμευση ψηφιακού μερίσματος, να επιλέξουν μια ισορροπημένη
προσέγγιση για την διάθεση του και να καταστρώσουν την εθνική τους στρατηγική.
Με την αξιοποίηση του Ψ.Μ. το όφελος που προκύπτει είναι ιδιαίτερα σημαντικό για
την εξασφάλιση της ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης (Broadband Wireless Access)
και αναβαθμισμένων υπηρεσιών σε όλους του πολίτες και κυρίως σε αυτούς των
απομακρυσμένων

περιοχών,

ενεργώντας

συμπληρωματικά

στις

νέες

ενσύρματες

ευρυζωνικές τεχνολογίες και κυρίως των υποδομών των οπτικών ινών. Έτσι με την
διεύρυνση του σήματος της ψηφιακής τηλεόρασης και τη χρήση των συχνοτήτων που
ελευθερώνονται (Digital Dividend) για ευρυζωνικές συνδέσεις, έχουμε παράλληλη μείωση
και του Ψηφιακού Χάσματος (Digital Divided). Σε αυτό συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό και η
τεχνολογία DVB-H όπου οι συσκευές κινητών τηλεφώνων μπορούν να κάνουν λήψη
ψηφιακής κινητής τηλεόρασης.
Επίσης, το Ψηφιακό Μέρισμα βοηθάει στην ανάπτυξη τεχνολογιών όπως HDTV
(Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας) και 3DTV (Τρισδιάστατη τηλεόραση) όπου υπάρχουν
μεγάλες απαιτήσεις φάσματος. Έπειτα το Ψ.Μ. μπορεί να αξιοποιηθεί από Υπηρεσίες
βοηθητικές στην ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία (SAP - Services Ancillary Broadcasting) όπως
ασύρματα μικρόφωνα και ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες για την προστασία του κοινού
από φυσικές ή άλλες καταστροφές μέσω των λεγόμενων PPDR (Public Protection &
Disaster Relief). Ακόμη το Ψ.Μ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δημιουργία Ψηφιακού
ραδιόφωνου (Digital Radio), κλειστά συστήματα ασύρματης επικοινωνίας για οργανισμούς
(Wireless Intranet), όπως και από πανεπιστημιακά ιδρύματα για εκπαιδευτικούςερευνητικούς σκοπούς.
Σημείο αναφοράς για την εποχή του Ψηφιακού Μερίσματος αποτελεί και η αξιοποίηση
της γνωστικής υπηρεσίας ραδιοφάσματος (Cognitive Radio Services - CRS) στις
συχνότητες που ελευθερώνονται. Η τεχνολογία CR είναι μια υπηρεσία χωρίς άδεια (licenseexempt) η οποία καθιστά εφικτή τη δυναμική χρήση ελεύθερου φάσματος σε μπάντα που
έχει αδειοδοτηθεί για άλλη χρήση. Επίσης, οι CRS βρίσκουν εφαρμογή και στις συχνότητες
των λευκών τηλεοπτικών διαστημάτων (TV White Spaces -TVWS). Με αυτόν τον τρόπο
έχουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση του φάσματος δεδομένου ότι ο σχεδιασμός κάθε μίας CR
σύνδεσης δεν θα παρεμβάλει την υπάρχον αδειοδοτημένη υπηρεσία διατηρώντας
ταυτόχρονα την ποιότητα της.
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Όσον αφορά τους περιορισμούς για την αξιοποίηση του Ψ.Μ. έχουμε τις παρεμβολές
μεταξύ συστημάτων τα οποία λειτουργούν σε γειτονικές ζώνες συχνοτήτων (παρεμβολή
γειτονικού καναλιού) και τις παρεμβολές μεταξύ συστημάτων τα οποία λειτουργούν στο ίδιο
εύρος ζώνης συχνοτήτων, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές
(ομοκαναλική παρεμβολή). Αν η πλειοψηφία των γειτονικών κρατών της Ελλάδας
υιοθετήσουν την εναρμονισμένη χρήση απελευθερώνοντας τη ζώνη συχνοτήτων 790862MHz για την ανάπτυξη ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών όπως οι κινητές υπηρεσίες, θα
υπάρχουν σχετικά λίγοι περιορισμοί στη χρήση του φάσματος. Διασυνοριακές συμφωνίες για
την χρήση των κινητών υπηρεσιών σε άλλες ζώνες συχνοτήτων βρίσκονται ήδη σε ισχύ
οπότε θα είναι εφικτό να γίνει το ίδιο και για τη ζώνη 790-862MHz. Επίσης, έχουμε και τους
τεχνικούς περιορισμούς της χρήσης συχνοτήτων στην μπάντα 470-862MHz για κάθε μία από
τις πιθανές χρήσης του Ψ.Μ. οι οποίοι διαφέρουν σε κάθε τεχνολογία.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι τα βασικά σενάρια για την αξιοποίηση του
ψηφιακού μερίσματος είναι πρώτον το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος να αποδοθεί στους
τηλεοπτικούς οργανισμούς και το δεύτερο σενάριο είναι στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας
όπου και σύμφωνα με σχετική έρευνα που έχουμε αναλύσει, το δεύτερο αποδεικνύεται
αποδοτικότερο από πλευράς οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών.

5.2 Προτάσεις
Μέχρι το τέλος του 2013 σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα είναι ο
στόχος που έχει τεθεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για την
ολοκλήρωση της μετάβασης από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση και την αξιοποίηση
του ψηφιακού μερίσματος. Το χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων ενεργειών για το 20122013 περιλαμβάνει:
 Ολοκλήρωση της μετάβασης (switch-over) από την αναλογική στην ψηφιακή

τηλεόραση και παύση (switch-off) της αναλογικής εκπομπής.
 Διαμόρφωση του χάρτη των ψηφιακών συχνοτήτων και καθορισμός του αριθμού των

ψηφιακών τηλεοπτικών αδειών που θα δοθούν.
 Ολοκλήρωση των μελετών αποτίμησης αξίας για τη διάθεση του ψηφιακού

μερίσματος.
 Συντονισμός συχνοτήτων με τις γειτονικές χώρες.
 Μετακίνηση επικοινωνιών των Ενόπλων Δυνάμεων σε συχνότητες εκτός ψηφιακού

μερίσματος.
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 Νομοθετικός διαχωρισμός παρόχου δικτύου – παρόχου περιεχομένου σύμφωνα με

τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕ.
 Απόδοση φάσματος στους παρόχους δικτύου τηλεοπτικής εκπομπής. Πρακτικά, είναι

η διαδικασία για την εκχώρηση των αδειών για την ψηφιακή εκπομπή στους
παρόχους δικτύου όπως είναι για παράδειγμα η Digea. Προς το παρόν δεν έχει
διευκρινιστεί ποια θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί από το αρμόδιο
υπουργείο και την ΕΕΤΤ.
 Αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών ως παρόχων περιεχομένου.

Κλείνοντας, οι οποιεσδήποτε αποφάσεις για τον τρόπο διάθεσης του Ψηφιακού
Μερίσματος, θα πρέπει να βασίζονται στις εξής 5 βασικές αρχές:

 τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις νέες υπηρεσίες προς τους πολίτες και
τους καταναλωτές από άποψη οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής σκοπιάς,

 την τεχνολογική ουδετερότητα με σεβασμό πάντα την πολιτική διαχείρισης
φάσματος WAPECS της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 την εναρμόνιση μας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα,
 τη δημιουργία σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού κλίματος που θα
προκαλέσει νέες επενδύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες,

 τη σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής που θα υποστηρίζει την εθνική ανάπτυξη σε
βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
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