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Περίληψη 
  Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη των δικτύων GPRS. H εργασία δε 

περιορίζεται στη θεωρητική περιγραφή του θέματος αλλά περιέχει πραγματικά case 

studies και αξιολογήσεις αληθινών δικτύων 

 Η εργασία ξεκινά με συνοπτική αναφορά στις αρχές του teletraffic engineering. 

Στο καφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην βασικότερη κατανομή των τηλεπικοινωνιών, 

την κατανομή Erlang καθώς και σε βασικές έννοιες όπως προσφερόμενη -ι 

απορριφθείσα κίνηση και  χωρητικότητα. 

 Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθεται μια περιγραφή ενός τυπικού δικτύου GPRS. 

Γίνεται αναφορά στους καινούριους κόμβους, τα νέα πρωτόκολλα και interfaces. Ακόμα 

εξηγείται πως η κατανομή Erlang επιτρέπει σε ένα GSM δίκτυο να έχει πλεόνασμα 

χωρητικότητας για δίκτυο μεταγωγής πακέτου. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το ζήτημα της χρέωσης GPRS, υπηρεσιών. 

Δίνεται έμφαση τόσο στον τρόπο με τον οποίο ειτελείται η διαδικασία(HW/SW), όσο και 

στα μοντέλα χρέωσης που χρησιμοποιούν οι εταιρείες. 

 Το κυρίαρχο ζήτημα της ποιότητας υπηρεσιών παρουσιάζεται στο τέταρτο 

κεφάλαιο. Γίνεται μελέτη τόσο στις προδιαγραφές της ETSI, όσο και σε πραγματικά 

δεδομένα. Το κεφάλαιο συμπληρώνεται με παραδείγματα από test διατάξεις. 

  Η σχεδίαση ενός τέτοιου δικτύου καθώς και η διαδικασία βελτιστοποίησης του, 

είναι το αντικείμενο του επομένου κεφαλαίου. Παρατίθενται case studies για την 

σχεδίαση των βασικών interfaces του δικτύου. Το κεφάλαιο κλείνει με παράθεση μιας 

βηματικής διαδικασίας για έλεγχο και βελτιστοποίηση του δικτύου. 

 

 Η εργασία περατώνεται με μελέτη στοιχείων GPRS δικτύων. Γίνεται αξιολόγηση 

σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά το PLMN 

και το μεμονωμένο cell. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για πρόβλεψη της κίνησης και 

προσαρμογή της σε συχνοτικές κατανομές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ TELETETRAFFIC ENGINEERING 
Ο κλάδος αυτός των τηλεπικοινωνιών, ασχολείται με θέματα όπως η εκτίμηση 

του τηλεπικοινωνιακού φόρτου και ο υπολογισμός της χωρητικότητας ενός δικτύου που 

μπορεί να απορροφήσει το φόρτο αυτό. Παράλληλα ασχολείται με το πώς ένα δίκτυο θα 

διαρθρωθεί κατάλληλα έτσι ώστε να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες απαιτήσεις 

απόδοσης. Κύριος στόχος, είναι  να διατηρηθεί χαμηλά η συμφόρηση(congestion).  

Στην ενότητα αυτή θα δώσουμε τους ορισμούς για τις έννοιες κλειδιά της θεωρίας 

περιγραφής τηλεπικοινωνιακής κίνησης. Σε όλο το κεφάλαιο δίνουμε μια μετάφραση του 

κάθε όρου και σε παρένθεση τον όρο στην αγγλική. 

Δίνονται ακολούθως ορισμένοι χρήσιμοι όροι καθώς και η σημασία τους. Σε 

παρένθεση δίνεται ο όρος, έτσι όπως συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 

Κίνηση(Traffic): Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στη γενικότερη χρήση 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, για παράδειγμα καναλιών σε μία συγκεκριμένη κυψέλη. 

Η κίνηση διακρίνεται σε σηματοδοσία(signaling) και σε κίνηση φωνής ή δεδομένων. 

 

Μόναδα Μέτρησης Τηλεπ. Κίνησης: Αν λ είναι ο συνολικός αριθμός κλήσεων 

που αρχίζουν σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και μ η διάρκεια τους, τότε έχουμε 

Α=λ/μ Erlangs 

Δηλαδή, αν ένας χρήστης κινητής τηλεφωνίας, καταλαμβάνει ένα κανάλι στο air 

interface για μια ώρα συνεχώς τότε, έχουμε κίνηση 1Erlang. 

 

Τηλεπικοινωνιακή Ροή(Traffic Flow): Είναι η τηλεπικοινωνιακή κίνηση ανά 

μονάδα χρόνου. Μπορεί πρακτικά να περιγραφεί με τους ακόλουθους τύπους.  

F=Υ*S 

‘Oπου Y o αριθμός των κλήσεων ανά μονάδα χρόνου και S ο μέσος χρόνος διάρκειας της 

κλήσης ή από τον τύπο 

            F=N*P 
Όπου Ν o συνολικός αριθμός των συνδρομητών και P η μέση κίνηση ανά συνδρομητή.  

 

 Μέσος χρόνος κλήσης(Mean Holding Time): Ο μέσος χρόνος κλήσης S ορίζεται 

ως εξής 

S=A/Y 

‘Οπου Α η κίνηση σε Erlang και Y ο αριθμός των κλήσεων ανά μονάδα χρόνου. 

 

Εκτιμώμενη Κίνηση(Traffic Demand): Πρόκειται για την εκτίμηση της κίνησης 

που θα εξυπηρετήσει ένα νέο τηλεπικοινωνιακό σύστημα 

 

Προσφερόμενη κίνηση(Traffic offered T0): Είναι η τηλεπικοινωνιακή κίνηση την 

οποία στην πραγματικότητα καλείται να εξυπηρετήσει ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα. 

Για να υπολογιστεί πρακτικά, πολλαπλασιάζουμε τη μέση διάρκεια της κλήσης με το 

άθροισμα προσπαθειών(επιτυχημένων ή μη) προς ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα. 
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Εξυπηρετούμενη κίνηση(Traffic carried Tc): Είναι το κομμάτι εκείνο της 

προσφερόμενης  κίνησης που εξυπηρετεί ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Αριθμητικά 

ορίζεται από το μέσο αριθμό ταυτόχρονων κλήσεων που εξυπηρετούνται παράλληλα σε 

δεδομένο χρονικό διάστημα. 

 

Απορριφθείσα κίνηση(Rejected Traffic TL): Είναι το τμήμα της προσφερόμενης 

κίνησης που για οποιοδήποτε λόγο δεν εξυπηρετήθηκε.  
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ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ 
Πρόσβαση στο δίκτυο(Access Line): Σχετίζεται με τον αν ένας χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και αν παράλληλα το 

δίκτυο μπορεί να έχει πρόσβαση στο χρήστη.  

Προσπάθεια κλήσης(Call Attempt): Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε σε 

οποιαδήποτε διεργασία που σχετίζονται με την έναρξη μιας νέας σύνδεσης.  

Χωρητικότητα(Capacity): Είναι το μέγεθος που δείχνει πόσο όγκο πληροφορίας 

μπορεί να χειριστεί ένα συγκεκριμένο στοιχείο μεταγωγής(switch). Υπάρχουν τρεις 

διαφορετικές χωρητικότητες 

 Χωρητικότητα διάδοσης(transmission capacity), που σχετίζεται με 

την δυνατότητα διάδοσης της πληροφορίας μεταξύ αποστολέα και 

παραλήπτη καθώς και την αναπαραγωγή του αρχικού σήματος στο 

δέκτη 

 Χωρητικότητα μεταγωγής(switching capacity), δηλαδή τη 

δυνατότητα να παρασχεθεί στους χρήστες, κατ’ απαίτηση τους, 

δίοδος  επικοινωνίας που να πληρεί κάποιες προδιαγραφές. 

 Χωρητικότητα Κίνησης(traffic capacity), δηλαδή τη δυνατότητα 

διάδοσης συγκεκριμένου πληροφοριακού όγκου, στους 

απαιτούμενους από το χρήστη ρυθμούς μετάδοσης και στα 

επιθυμητά επίπεδα απόδοσης. 

Στα συστήματα κινητής που θα μελετήσουμε αργότερα, η χωρητικότητα 

εξαρτάται από  

  Τον αριθμό των διαθέσιμων καναλιών για φωνή και δεδομένα 

 Την κίνηση που δημιουργούν οι υφιστάμενοι συνδρομητές 

 Τον βαθμό εξυπηρέτησης που έχουν οι χρήστες από το σύστημα 

Συμφόρηση(Congestion ): Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία το σύστημα 

λόγω μεγάλου φόρτου, δεν έχει ελεύθερα κανάλια εξυπηρέτησης καινούριας κίνησης. 

Υπάρχουν δύο τύποι συμφόρησης, η συμφόρηση κλήσεων και η χρονική συμφόρηση 

 Συμφόρηση κλήσεων(call congestion), δηλαδή την άμεση 

απόρριψη μιας κλήσης, λόγω απουσίας τηλεπικοινωνιακών πόρων. 
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 Χρονική συμφόρηση(time congestion). Όταν και ο τελευταίος 

ελεύθερος πόρος καταλαμβάνεται, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άλλες 

κλήσεις. Από τη χρονική στιγμή που αυτό συμβεί μέχρι να ελευθερωθεί 

ένα κανάλι έχουμε χρονική συμφόρηση. Τα παραπάνω φαίνονται στην 

εικόνα 1 

 

 

 

         

 

       

 

  

 

Βαθμός εξυπηρέτησης(Grade Of Service): Είναι η αποδεκτή πιθανότητα μη 

εξυπηρέτησης του χρήστη λόγω συμφόρησης.   

 

Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα ανάλογα με τη συμπεριφορά τους σε 

καταστάσεις συμφόρησης διακρίνονται στα απωλεστικά(Loss) συστήματα και στα 

συστήματα καθυστέρησης(delay).  

 

Απωλεστικά συστήματα(Loss systems): Στα συστήματα αυτά κάθε κλήση που δε 

μπορεί να εξυπηρετηθεί, απορρίπτεται άμεσα. Ο συνδρομητής πρέπει να κάνει νέα 

προσπάθεια για σύνδεση με το σύστημα(Εικόνα 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Time 

Time

Call Congestion 

Last Idle New Call 
Device Seized Arrived 

A device 
becomes idle 

Εικόνα 1: Συμφόρηση σε 
τηλ. σύστημα

TRAFFIC OFFERED TRAFFIC CARRIED 

CONGESTION 
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Εικόνα 2: Απωλεστικά συστήματα 



 

 

Τα απωλεστικά συστήματα περιγράφονται από τον τύπο Erlang B που δίνεται 

ακολούθως 

(1) 

Ο τύπος αυτός εκφράζει την πιθανότητα απόρριψης μιας κλήσης από ένα 

απωλεστικό σύστημα όταν Ν κλήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Α είναι η κίνηση σε Erlang.  

 

Συστήματα καθυστέρησης(Delay Systems): Στα συστήματα αυτά(εικόνα 3), οι 

κλήσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα μπαίνουν σε ουρά. Σε τέτοια 

συστήματα υπάρχει η έννοια του χρόνου αναμονής δηλαδή, η διαφορά του χρόνου 

εξυπηρέτησης της κλήσης από τον χρόνο άφιξης της κλήσης.  

 

QUEUES 

TRAFFIC OFFERED NO DELAY OCCUPATIONS 

Εικόνα 3: Συστήματα Καθυστέρησης 

Subscriber gives up 
waiting Time release 

Queue Full 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαμένες κλήσεις σε τέτοια συστήματα είναι οι κλήσεις που δεν μπορούν να 

εξυπηρετηθούν για έναν από τους ακόλουθους λόγους 
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 Όλες οι θέσεις στην ουρά είναι κατειλημμένες  

 Απόσυρση από την ουρά λόγω υπέρβασης του χρόνου αναμονής που έχει 

θεσπίσει το σύστημα 

 Τερματισμός της αναμονής από πλευράς συνδρομητή. 

 

Τα συστήματα αυτά περιγράφονται από τον τύπο Erlang C 

PR=

∑
=

+
1-C

0k

k
C

C

k!
AA/C)-(1C!A

A
 

Και στις δύο περιπτώσεις(Erlang B και C), θεωρούμε ότι ο ρυθμός άφιξης 

κλήσεων στο τηλεπικοινωνιακό σύστημα περιγράφεται με την κατανομή Poisson, η 

οποία δίνεται από τη σχέση 
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 GPRS DESCRIPTION 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι κυψελοειδείς κινητές τηλεπικοινωνίες αναπτύχθηκαν ταχύτητα, τόσο παγκοσμίως 

όσο και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Με μια γρήγορη ματιά, από τα 117 δίκτυα 

και τους 12.5 εκατομμύρια συνδρομητές του 1995, φτάσαμε στα 375 δίκτυα και τους 440 

εκατομμύρια συνδρομητές το 2000 παγκοσμίως. Η GSM Association προβλέπει 1 

δισεκατομμύριο συνδρομητές για το 2005[20]. 

Στην εικόνα 1 δίνεται ένα περίγραμμα της εξέλιξης στον χώρο των κινητών 

επικοινωνιών. Ο στόχος της εξελικτικής αυτής πορείας εστιάζεται κυρίως σε τομείς όπως 

οι νέες υπηρεσίες, η βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων και εφαρμογών. 

Εξαιρετική σημασία δίνεται κυρίως στο θέμα της μεταφοράς δεδομένων. Όσο η 

διείσδυση του GSM διευρύνεται, τόσο αυξάνει και η ζήτηση για υπηρεσίες δεδομένων, 

σε βαθμό συγκρίσιμo με τη ζήτηση για φωνητικές υπηρεσίες, με κλασσικότερο 

παράδειγμα την επιτυχία του SMS. To GSM, προσφέρει χαμηλό ρυθμό ροής 

δεδομένων(9.6kbit/s) που προφανώς δεν επαρκεί. Όσο περισσότερο εισβάλει το Internet 

στην καθημερινότητα μας, τόσο οι GSM συνδρομητές απαιτούν ένα πιο γρήγορο τρόπο 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

 

 
Εικόνα 1: H εξέλιξη του GSM 

 Από την παραπάνω εικόνα προκύπτει το συμπέρασμα, ότι στις κινητές 

επικοινωνίες, η πρόοδος αντιμετωπίζεται σαν εξέλιξη του GSM, πράγμα που εξασφαλίζει 

την συμβατότητα κάθε νέας πλατφόρμας με αυτό, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στις 
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εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών, να βασίσουν την πολιτική τους για την 2.5 και 3 

γενιά κινητών επικοινωνιών στη σιγουριά που προσφέρει η τωρινή επιτυχία του GSM.  

Οι σημερινές τάσεις όπως φαίνεται και από την εικόνα 2, δείχνουν ότι το GSM  θα 

μετεξελιχθεί στο UMTS, με ενδιάμεσα βήματα τις πλατφόρμες GPRS και EDGE. 

Παράλληλα φαίνεται η τάση εξέλιξης στους ρυθμούς δεδομένων, από το ταπεινό 9.6kbps 

στα 2Mbps.  

 

Εικόνα 2: Ο δρόμος για την 3η γενιά  
 

Εκτός όμως από το GSM, όλες οι πλατφόρμες κινητών και ασύρματων επικοινωνιών 

εμφανίζουν τάση μετάβασης προς το UMTS όπως φαίνεται στην εικόνα 3. 

 

 

Εικόνα 3: Πορεία εξέλιξης των κινητών επικοινωνιών. 
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Ο τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας που να επιτρέπει την 

σύγκλιση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στην εικόνα 4  δίνεται η πιθανή μορφή 

αυτής της σύγκλισης[2].  

 

 
Εικόνα 4: Ολοκληρωμένες εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο 

UMTS 
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GENERAL PACKET RADIO SYSTEM(GPRS) 
Α. Τα υπάρχοντα GSM δίκτυα 

Τα υπάρχοντα GSM δίκτυα, βασίζονται σε τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος και 

μπορούν να διαχωρισθούν σε τρία τμήματα Base Station Subsystem(BSS), Network 

Switching Subsystem(NSS), Network Management Subsystem(NMS). Η τυπική μορφή 

ενός GSM δικτύου(εικόνα 1) και η ανάλυση των επιμέρους τμημάτων του δίνεται στις 

τρεις επόμενες ενότητες. 

Εικόνα 1: Τυπική δομή δικτύου GSM 

 

 Α)Network Switching Subsystem 

 Τα κύρια στοιχεία από τα οποία αποτελείται το NSS(εικόνα 2), είναι το 

• Mobile Services Switching Center(MSC),  

• το Visitor Location Register(VLR) και το  

• Home Location Register(HLR).  

Στην HLR ανήκουν επίσης δύο ακόμα στοιχεία το Authentication 

Center(AC) και το Equipment Identity Register(EIR) των οποίων η λειτουργία 

είναι η ταυτοποίηση χρήστη και κινητού από το δίκτυο.     

Ακολούθως συνοψίζουμε τις βασικές λειτουργίες που διεκπεραιώνει το NSS 

i)Call Control: Δηλαδή εξακρίβωση των στοιχείων του συνδρομητή, 

καθώς και η έναρξη και ο τερματισμός των κλήσεων.   
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ii)Charging: Δηλαδή η συλλογή όλων των πληροφοριών χρέωσης για μια 

δεδομένη κλήση όπως ο αριθμός του καλούντος, και  του καλούμενου, το είδος 

της κλήσης. Τελικό στάδιο της διαδικασίας είναι η αποστολή των δεδομένων στο 

Billing Center(Κέντρο Λογαριασμών).  

iii)Mobility management: Δηλαδή η συγκέντρωση των πληροφοριών για 

τις αλλαγές της θέσης του συνδομητή.  

iv)Signalling: Δηλαδή η σηματοδοσία με άλλα δίκτυα ή το BSS. 

v)Subscriber data handling: Δηλαδή η μόνιμη αποθήκευση των δεδομένων 

του συνδρομητή στο HLR καθώς και η προσωρινή στο VLR. 

vi)Locating the subscriber: Δηλαδή ο εντοπισμός  της θέσης του 

συνδρομητή πριν την εκκίνηση της κλήσης.  

Εικόνα 2: GSM Network Switching Subsystem 

 

B) Base Station Subsystem  

Τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται το BSS είναι   

• Base Station Controller(BSC) 

• Base Transceiver Station(BTS) 

• Transcoder(TC) 

Το BSC, είναι το βασικότερο στοιχείο του BSS και ελέγχει το ραδιοδίκτυο. Oι 

κύριες λειτουργίες που επιτελεί το BSC είναι  

i)Η πραγματοποίηση της σύνδεσης μεταξύ του κινητού και του NSS. 

ii)Ο έλεγχος των αλλαγών της θέσης του κινητού 

iii)Η συλλογή στατιστικών στοιχείων 

iv)Η σηματοδοσία τόσο στη διεπιφάνεια κινητού τηλεφώνου-σταθμού βάσης, 

όσο και στη διεπιφάνεια BSC-MSC. 
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To BTS, είναι το στοιχείο του δικτύου που χειρίζεται τη διεπιφάνεια κινητού 

τηλεφώνου, σταθμού βάσης(Air interace). Η βασική του λειτουργία είναι η 

πραγματοποίηση μιας εγγυημένα καλής, ελεύθερης από λάθη σύνδεσης μεταξύ κινητού 

και σταθμού βάσης.  

Ο transcoder, είναι ένα στοιχείο του δικτύου το οποίο πραγματοποιεί τη 

μετατροπή της φωνής από μια ψηφιακή μορφή(PCM), σε μία άλλη κατάλληλη για 

μετάδοση στον αέρα και αντιστρόφως.  

 

 

Εικόνα 3: Base Station Subsystem

 

 

 

Γ) Network Management Subsystem 

 Το υποσύστημα αυτό(εικόνα 4) είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση ενός 

δικτύου. Οι κύριες λειτουργίες του NMS είναι οι ακόλουθες. 

• Διαχείριση προβλημάτων και συναγερμών 

• Διαχείριση διάθρωσης του δικτύου 

• Διαχείριση των επιδόσεων του δικτύου. 

Εικόνα 4: Network Management Subsystem 
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B)ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ GSM 

Τα GSM δίκτυα οργανώθηκαν για να εξυπηρετούν φωνητικές υπηρεσίες. Έτσι 

δεν είχε δοθεί μεγάλη έμφαση στη μεταφορά δεδομένων. Με την κλασσική διάρθρωση 

των GSM δικτύων, μια data κλήση μπορούσε να έχει ταχύτητα 9,6kbps, ελάχιστη για να 

καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες. Με επιπλέον software διορθώσεις, δόθηκε στους 

συνδρομητές η υπηρεσία High Speed Circuit Switched Data call(HSCSD) . Η υπηρεσία 

αυτή, μπορεί να εξασφαλίζει ρυθμό 14,4kbps/tsl ενώ παράλληλα μπορεί να διαθέτει 

περισσότερα του ενός timeslot σε ένα συνδρομητή. Έτσι η ταχύτητα μετάδοσης 

εκφράζεται με πολλαπλάσια του 14,4kbps/tsl με θεωρητικό άνω όριο τα 57,6kbps. Ολες 

αυτές η τεχνικές είναι τεχνικές μεταγωγής κυκλώματος. Επομένως η κατάληψη των 

τηλεπικοινωνιακών πόρων διαρκεί όσο και η κλήση. 

Είναι προφανές ότι για εφαρμογές Internet, η τεχνική αυτή είναι ελάχιστα 

αποδοτική και εξαιρετικά απαιτητική  σε bandwidth. Έτσι το 1997 προστέθηκε στο GSM 

μια πλατφόρμα που διατηρεί τα κύρια χαρακτηριστικά του GSM(όσο αφορά την 

πρόσβαση του χρήστη στο δίκτυο) παρέχει όμως την δυνατότητα μεταγωγής πακέτων. 

Στην εικόνα 5 δίνεται η τυπική δομή ενός GPRS δικτύου[4][6]. 

 

 
Εικόνα 5: Τυπική δομή ενός GPRS δικτύου 

Από την παραπάνω εικόνα, διαπιστώνουμε ότι, τα βασικά στοιχεία ενός GSM 

δικτύου παραμένουν αναλλοίωτα. Αν θελήσουμε να συγκρίνουμε το GPRS με το 

HSCSD, θα εντοπίζαμε την διαφορά στη τεχνολογία που χρησιμοποιούν(μεταγωγή 
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πακέτου /μεταγωγή κυκλώματος). Από άποψης κόστους υλοποίησης το HSCSD 

επικάθεται σε ένα υπάρχον GSM δίκτυο ενώ το GPRS χρειάζεται νέες επενδύσεις σε 

Hardware και Software.  

 Η τεχνική μεταγωγής πακέτου χωρίζει τα δεδομένα σε μικρότερα τμήματα που 

αποκαλούνται πακέτα. Το κάθε πακέτο έχει μια διεύθυνση. Τη διεύθυνση αυτή τη 

χρησιμοποιούν οι δρομολογητές ενός δικτύου για κατευθύνουν ένα πακέτο στο σωστό 

παραλήπτη. Η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη είτε όταν τα δεδομένα μεταδίδονται με 

bursts(είναι η ονομασία για τα tsl του TDMA) είτε όταν τα δεδομένα είναι ευαίσθητα σε 

λάθη. Το bandwidth δεν καταλαμβάνεται σε μόνιμη βάση, όπως συμβαίνει στις 

τεχνολογίες μεταγωγής κυκλώματος, αλλά μόνο όταν είναι αναγκαίο να μεταδοθεί 

κάτι(virtual connections). Από την  σκοπιά των άλλα data networks το GPRS είναι ένα 

ακόμα υποδίκτυο εύκολα προσβάσιμο από δρομολογητές.  

Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή του GPRS σε ένα υπάρχον δίκτυο είναι η χρήσης 

της πλεονάζουσας χωρητικότητας των GSM δικτύων. Για παράδειγμα ένα cell με δύο 

συχνότητες μπορεί να εξυπηρετήσει κίνηση 15Erlang. Η κατανομή Erlang για 15 

κανάλια με 1% GoS, προβλέπει κίνηση 8Erlang. Επομένως τα υπόλοιπα 7 μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για το GPRS. 

Στο GPRS, τα πακέτα είναι στατιστικώς πολυπλεγμένα στο air interface. Αυτό 

οδηγεί σε καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων ραδιοκαναλιών. Κάθε tsl στο GPRS 

air interface μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες κάθε φορά που αυτοί έχουν 

μα μεταδώσουν δεδομένα. Έτσι ο αριθμός των χρηστών στο air interface του GPRS, σε 

αντίθεση με το GSM, δεν είναι καθορισμένος αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τον 

τηλεπικοινωνιακό φόρτο. Αυτή η στατιστική πολυπλεξία συνεπάγεται βέβαια κάποιες 

καθυστερήσεις στο δίκτυο, επομένως πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός ώστε να 

υπάρχει ένα δεδομένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών.  
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Γ)ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ GPRS ΔΙΚΤΥΟΥ 

Η τυπική δομή ενός GPRS δικτύου δίνεται στην εικόνα 1.  

 
Εικόνα  1 : Τυπική δομή GPRS δικτύου 

 

 ‘Οπως προκύπτει από την εικόνα 1 στο GPRS δίκτυο εισάγονται νέες 

λειτουργικές βαθμίδες, νέα interfaces και νέα πρωτόκολλα.  

 

I)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΣΤΟ GPRS ΔΙΚΤΥΟ 

Οι νέες λειτουργικές βαθμίδες είναι το SGSN και το GGSN. O ρόλος τους στο 

δίκτυο είναι ο ακόλουθος. 

Α)Serving GPRS Support Node(SGSN) 

• Μετατροπή πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται από την IP ραχοκοκαλιά 

του δικτύου  στα αντίστοιχα που χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο και το 

BSS. 

• Συμπίεση και κρυπτογράφηση 

• Επαλήθευση(authentication) των στοιχείων του συνδρομητή. 

• Δρομολόγηση δεδομένων στο αντίστοιχο GGSN, κάθε φορά που 

απαιτείται σύνδεση με κάποιο εξωτερικό δίκτυο. Όλα τα πακέτα 

δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο κινητών ακόμα και του ιδίου 

δικτύου πρέπει να διέλθουν από το GGSN.  
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• Ανταλλαγή πληροφοριών με το MSC/VLR και το HLR. 

• Συλλογή των στοιχείων για την χρέωση του συνδρομητή καθώς και των 

στατιστικών της κίνησης. 

 

Β)Gateway GPRS Support Node(GGSN) 

• Δρομολογεί τα προερχόμενα από τα εξωτερικό δίκτυο πακέτα προς 

τον αντίστοιχο SGSN.  

• Δρομολογεί τα πακέτα που εκπέμπονται από ένα κινητό προς ένα 

εξωτερικό δίκτου 

• Υλοποιεί τη διεπαφή σε εξωτερικό δίκτυα 

• Συγκεντρώνει τα δεδομένα χρέωσης και τα στατιστικά κίνησης. 

• Προσδιορίζει δυναμικές ή στατικές IP διευθύνσεις στα κινητά 

τηλέφωνα. 

 

Για ένα εξωτερικό δίκτυο ο GGSN είναι ένας δρομολογητής προς ένα IP 

υποδίκτυο. Αυτό φαίνεται και στην εικόνα 2 όπου φαίνεται ότι ο GGSN, λαμβάνει τα 

δεδομένα και τις διευθύνσεις αποστολής. Κατόπιν ελέγχει αν οι διευθύνσεις προς τις 

οποίες απευθύνονται τα πακέτα είναι ενεργές οπότε και προωθεί τα πακέτα στον SGSN. 

Σε άλλη περίπτωση τα αγνοεί.   

Ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται τα  πακέτα μεταξύ του GGSN και του 

SGSN περιγράφεται στην ενότητα για το Gn interface. 

Τα  υπόλοιπα στοιχεία σε ένα GPRS δίκτυο συναντιούνται και στα υπόλοιπα 

δίκτυα δεδομένων. Δηλαδή υπάρχουν Domain Name Servers για την μετατροπή IP 

διευθύνσεων σε IP ονόματα, Firewalls για την προστασία του IP δικτύου από εξωτερικές 

επιθέσεις.     

Επίσης υπάρχει Border Gateway  για την δημιουργία συνδέσεων με δίκτυα 

παροχής ανάλογων υπηρεσιών. Αυτό βοηθά τις εταιρείες κινητών τηλεπικοινωνιών να 

έχουν δρόμους για μεταγωγή δεδομένων, διαφορετικούς από το κοινό Internet. 

‘Ενα ακόμα στοιχείο, που υπάρχει στα GPRS δίκτυα, είναι το Charging Gateway 

που συλλέγει τα στοιχεία για την χρέωση του συνδρομητή, τόσο από το SGSN, όσο και 
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από το GGSN. Αφού γίνει μια πρώτη επεξεργασία τα προωθεί στο σύστημα έκδοσης 

λογαριασμών. Το θέμα της χρέωσης μελετάται σε χωριστή ενότητα.  

 
Εικόνα 2: Ένα GPRS δίκτυο όπως φαίνεται από ένα άλλο δίκτυο δεδομένων. 

 

II)  Πρωτόκολλα στο GPRS 

Τα πρωτόκολλα στο GPRS χωρίζονται σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Αυτά είναι,  

το επίπεδο των πρωτόκολλων μετάδοσης(Εικόνα 3, transmission plane protocols) και στο 

επίπεδο των πρωτόκολλων σηματοδοσίας(Εικόνα 4, siganlling plane protocols). Τα 

πρωτόκολλα μετάδοσης χειρίζονται την μεταφορά των δεδομένων ενώ τα πρωτόκολλα 

σηματοδοσίας είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά του GSM. Η λειτουργία των πρωτοκόλλων 

του GPRS, προσεγγίζεται στην ανάλυση που υπάρχει για τα βασικά interfaces δηλαδή το 

Gb, το Gn και το Air interface. 

 

 

 

 

 

 

 

Eικόνα 3: Τα transmission plane πρωτόκολλα του GPRS 
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  Εικόνα 4: Τα signalling plane πρωτόκολλα του GPRS. 

 

III)GPRS INTERFACES 

Ακολούθως αναφέρονται επιγραμματικά τα interfaces, που συνδέουν τις 

λειτουργικές βαθμίδες ενός GPRS δικτύου[4][1].  

i) Air interface: Όπως και στο GSM εξασφαλίζει την πρόσβαση(access) του 

συνδρομητή στο δίκτυο.  Είναι περίπου το ίδιο με το αντίστοιχο του GSM με κάποιες 

διαφορές. Ιδιαίτερη αναφορά για το GPRS air interface υπάρχει σε χωριστή ενότητα.   

ii) Gb interface: Εξασφαλίζει την επικοινωνία του BSS με το SGSN. Στην ουσία 

είναι ο φορέας της κίνησης και της σηματοδοσίας του GPRS μεταξύ του GSM 

ραδιοδικτύου και του GPRS. Ο έλεγχος της ροής σε αυτό το interface επιτυγχάνεται με 

τεχνολογίες frame relay. Ιδιαίτερη αναφορά για το Gb interface υπάρχει  

 iii) Gn interface: Είναι το interface μεταξύ του SGSN και του GGSN του ιδίου 

δικτύου(πρακτικά της ίδιας εταιρείας παροχής τέτοιων υπηρεσιών). To πρωτόκολο που 

χρησιμοποιείται είναι το GPRS Tunnelling Protocol(GTP). Στην ουσία αυτό το 

πρωτόκολλο ενθυλακώνει την πληροφορία σε containers και τη μεταφέρει. Τα containers 

αυτά μπορούν να μεταφερθούν με κάθε είδους τεχνολογία, ATM, X.25, ή Frame Relay. 

Στην πράξη χρησιμοποιείται το IP. Ιδιαίτερη αναφορά υπάρχει σε ξεχωριστή ενότητα. 

 iv) Gp interface: Λειτουργεί όπως και το Gn με τη διαφορά ότι μέσω του Border 

Gateway, και του Firewall, εξασφαλίζει την διασύνδεση διαφορετικών 

δικτύων(διαφορετικών GGSNs). Πρακτικά είναι Internet τύπου δίκτυο μεταξύ όλων των 

πάροχων τέτοιων υπηρεσιών. Υλοποιείται με GTP πρωτόκολλο.   
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 v) Gr interface: Μεταξύ του SGSN και του HLR. Εξασφαλίζει την  πρόσβαση του 

SGSN στις πληροφορίες που σχετίζονται με κάποιο συνδρομητή.  

vi) Ga interface: Εξασφαλίζει την επικοινωνία μεταξύ των GSNs και του 

Charging Gateway που αναφέρθηκε παραπάνω. Μέσα από αυτό διοχετεύεται όλη η 

απαιτούμενη πληροφορία για τη χρέωση ενός συνδρομητή. Το πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιείται είναι μια παραλλαγή του GTP το GTP’. 

vii) Gs interface(προαιρετικό):  Είναι το interface μεταξύ SGSN και MSC. Μέσω 

αυτού του interface ο SGSN μπορεί να στείλει πληροφορίες για το που βρίσκεται ένας 

συνδρομητής ή να ζητήσει να γίνει εντοπισμός(paging) σε κάποιο χρήστη. Στο interface 

αυτό χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο BSSAP+ το οποίο αποτελεί τροποποιημένη εκδοχή 

του BSSAP που χρησιμοποιείται στο GSM.  

viii) Gd interface: Είναι το interface μεταξύ του κέντρου μηνυμάτων(τα γνωστά 

σε όλους SMS με το SGSN. Επίσης είναι το interface μεταξύ του SGSN και του IWC-

MSC, το οποίο είναι το τμήμα εκείνο του MSC που προσφέρει υπηρεσίες τύπου fax. 

Χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο MAP που χρησιμοποιείται στο κλασσικό GSM για το 

signaling του MSC.  

 viiii) Gf interface: Είναι το interface μεταξύ του SGSN και του Equipment 

Identification Register(EIR). Στο EIR καταγράφονται πληροφορίες για τους τύπους των 

κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούνται. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 

διαχωριστούν σε «μαύρες», «γκρίζες» και «λευκές» λίστες, ανάλογα αν το 

χρησιμοποιούμενο κινητό είναι κλεμμένο, υπό παρακολούθηση ή νόμιμο. 

 x) Gc interface(optional): Συνδέει το GGSN με το Home Location Register. 

Υπάρχει περίπτωση ο GGSN να ζητήσει από το HLR την πληροφορία για το ποια είναι η 

τρέχουσα θέση του συνδρομητή.        
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GPRS AIR INTERFACE-Um 

I)Τα πρωτόκολλα του Um  

 Το Um interface, αποτελείται από τα εξής υποστρώματα: Το RF και το physical 

link 

Α)RF sublayer 

Το RF υπόστρωμα(εικόνα 5) είναι σχεδόν ίδιο με αυτό του GSM. Πιο 

συγκεκριμένα τα 8 TDMA tsl του GSM(TCH), ονομάζονται τώρα Packet Data 

Channel(PDTCH). Κάθε τέτοιο Tsl έχει 114 bits σε ρυθμό 33.8kbps. Κάθε PDCH, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς χρήστες.[2]  

‘Οπως και στο GSM, εκτός από τα φυσικά κανάλια,  υπάρχουν και λογικά κανάλια. 

Τα κανάλια αυτά είναι αντίστοιχα με τα λογικά κανάλια του GSM, γεγονός που 

πιστοποιείται και από την ονοματολογία τους όπου μπροστά από το κανάλι τοποθετείται 

το γράμμα P(εντός παρένθεσης είναι η GSM ονομασία. Αν μάλιστα  δεν οριστεί σαφώς η 

ύπαρξη τους τότε χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα του GSM. Έτσι, όπως φαίνεται και 

στην εικόνα 5 έχουμε το P(BCCH), P(CCCH), P(RACH), P(PCH), P(AGCH), P(ACCH), 

P(TCCH).  

Μία διαφορά με το GSM, εντοπίζεται στο multiframe. Ενώ στο GSM το multiframe 

αποτελείται από 51 frames(1 TDMA frame περιέχει 8 tsl), στο GPRS το multiframe 

αποτελείται από 52 frames. Κάθε τέτοιο multiframe αποτελείται από 12 radio blocks των 

4 TDMA radio frames, 2 κενά frames και 2 frames για το PTCCH. Τα παραπάνω 

φαίνονται στην εικόνα 6. 

‘Οπως φαίνεται και από την εικόνα το radio block στην ουσία αποτελείται από 4 tsl 

σε 4 διαδοχικά frames(tsl 2 στην εικόνα 6 ). Αυτό δίνει την δυνατότητα το ίδιο radio 

block  να χρησιμοποιηθεί από 8 διαφορετικούς χρήστες. Έτσι ένα multiframe μπορεί να 

εξυπηρετήσει 96 χρήστες.  

 

B)Physical Link Sublayer 

Το υποστρώμα παρέχει υπηρεσίες για την μεταφορά πληροφορίας μεταξύ του 

κινητού και του δικτύου μέσα από ένα δεδομένο φυσικό κανάλι. Στην ουσία το 

υποστρώμα αυτό καθορίζει τις παραμέτρους του φυσικού καναλιού. Οι δύο βασικότερες  

είναι το σχήμα κωδικοποίησης και ο αριθμός των tsl που χρησιμοποιούνται. 
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Εικόνα 5α 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5β 
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Εικόνα 6: Δομή GPRS Air interface 

 

Ο ρυθμός μετάδοσης εξαρτάται από τη μορφή κωδικοποίησης και τον αριθμό των 

tsl που χρησιμοποιούνται. Οι κωδικοποιήσεις(C1, C2, C3, C4) αυτές διαφέρουν στην 

δυνατότητα διόρθωσης λαθών. H C1 έχει την υψηλότερη δυνατότητα ενώ, η C4 δεν 

παρέχει καμιά δυνατότητα διόρθωσης λαθών. Οι τιμές του bit rate κατά περίπτωση 

δίνονται στον πίνακα 1.  

 
Πίνακας 1: Bit rate ανά σχήμα κωδικοποίησης και αριθμό tsl 

 

 Από τον πίνακα 1 φαίνεται ότι ο GPRS συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει 

περισσότερα του ενός tsl, κάτι που στο GSM δεν συμβαίνει. Οριακά μπορεί να 
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χρησιμοποιήσει και τα 8(Αυτό αποτελεί επιλογή της εταιρείας που προσφέρει τέτοιες 

υπηρεσίες).  

 Ο χρησιμοποιούμενος μηχανισμός κωδικοποίησης1 σε συνδυασμό με τη 

δυνατότητα του κινητού τηλεφώνου για ταυτόχρονη μετάδοση σε περισσότερες από μία 

χρονοθυρίδες(MS multislot capacity) επηρεάζει το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που 

αντιλαμβάνεται το τερματικό. Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης που μπορεί να επιτευχθεί 

είναι 171.2kbps. 

 Η κωδικοποίηση στο ραδιοδίαυλο του GPRS, είναι αντίστοιχη με αυτή στο 

κλασσικό GSM(συνελικτικό σχήμα κωδικοποίησης, αποκοπή bit πληροφορίας κ.λ.π.). 

Τα χαρακτηριστικά του κάθε μηχανισμού κωδικοποίησης, δίνονται στον πίνακα 2. 

 
Scheme Bitrate(kbp

s) 

Code 

Rate 

USF Pre-Coded 

USF 

Radio Block 

excl. USF and 

BCS 

BCS Tail Coded 

bits 

Punctured 

bits 

CS-1 9.05 1/2 3 3 181 40 4 456 0 

CS-2 13.4 2/3 3 6 268 16 4 588 132 

CS-3 15.6 3/4 3 6 312 16 4 676 220 

CS-4 21.4 1 3 12 428 16 - 456 - 

 

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά των μηχανισμών κωδικοποίησης του GPRS 

 

To CS-1 είναι ανάλογο με την τεχνική που χρησιμοποιείται στο GSM για την 

κωδικοποίηση του SDCCH. Το CS-1 χρησιμοποιείται σε όλα τα μηνύματα 

σηματοδοσίας. To CS-2 και CS-3 είναι παραλλαγές του CS-1 με αποκομμένα κάποια 

bits, ενώ το CS-4 δε χρησιμοποιεί καμιά κωδικοποίηση.  

 

 Μηχανισμός κωδικοποίησης 1(CS-1) 

Στο CS-1 (Σχήμα 1) το αρχικό πακέτο έχει μήκος 224 bits. Σε αυτό το πακέτο 

προστίθενται άλλα 4 tail bits και στο πακέτο που χρησιμοποιείται εφαρμόζεται συνέλιξη 

με ένα παράγοντα ½, οπότε προκύπτει τελικά ένα πακέτο μήκους 456 bits(όσο το 

                                                           
1 Ο μηχανισμός κωδικοποίησης υποδεικνύεται στο τερματικό από το BSC και αλλάζει δυναμικά κατά τη 
διάρκεια της κλήσης ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες του ραδιοδιαύλου 
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ραδιομπλόκ) Θεωρώντας ότι η μέση διάρκεια ενός ραδιομπλόκ είναι 20msec ο ρυθμός 

μετάδοσης για τα δεδομένα είναι 181 bits/20msec=9.05 kbps. 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Κωδικοποίηση CS-1 

 

 Μηχανισμός Κωδικοποίησης 2 (CS-2) 

Στο CS-2 χρησιμοποιούνται μόνο 16 bits για BCS και η USF αποτελείται από 6 bits, 

προκειμένου να κάνει πιο ανθεκτική σε σφάλματα τη μετάδοση στο ραδιοδίαυλο (Σχήμα 

2) Προτού περάσει το αρχικό πακέτο από το συνελικτικό κώδικα ρυθμού ½, 

προστίθενται σε αυτό 4 tail bits. Το αποτέλεσμα είναι να προκύψει ένα πακέτο μήκους 

588 bits, στο οποίο αποκόπτονται 132 bits ώστε το τελικό πακέτο να έχει μήκος 456 bits. 

O ρυθμός μετάδοσης των πακέτων δεδομένων για το CS-2 είναι 

268bits/20msec=13.4kbps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2: Κωδικοποίηση CS-2 

 

 Μηχανισμός κωδικοποίησης 3(CS-3) 

Το CS-3 διαφέρει από το CS-2 ως προς τον αριθμό των bits που αποκόπτονται για να 

προκύψει το τελικό πακέτο(Σχήμα 3) Σtο αρχικό πακέτο το πεδίο της επικεφαλίδας και 
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των δεδομένων είναι 312 bits, οπότε μετά την προσθήκη της USF, του BCS και των Tail 

bits προκύπτει ένα πακέτο μήκους 676 bits, από το οποίο κόβονται 220 bits και έτσι το 

τελικό πακέτο είναι 456 bits. Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων για το CS-3 είναι 312 

bits/20 msec=15.6kb ps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Κωδικοποίηση CS-3 

 

Σχήμα 3: Κωδικοποίηση CS-3 

 

 Μηχανισμός κωδικοποίης 4(CS-4) 

To CS-4 δεν χρησιμοποιεί καμιά μέθοδο Forward Error Correction, οπότε υπάρχει 

μεγαλύτερη χωρητικότητα για πληροφορία του χρήστη στο πακέτο (428 bits). Έτσι το 

αρχικό πακέτο έχει συνολικά 456 bits και μεταδίδεται χωρίς να υποστεί 

κωδικοποίηση(Σχήμα 4) 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Κωδικοποίηση CS-4 
ΙΙ) RLC/MAC 

Το δεύτερο στρώμα στο Um  interface είναι το RLC/MAC. ‘Oπως φαίνεται και από 

το όνομα του απαρτίζεται από δύο υποστρώματα το RLC και το MAC.  
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A) Medium Access Control(MAC) 

To MAC είναι υπεύθυνο για 

 Την πολύπλεξη  δεδομένων και σηματοδοσίας τόσο στο uplink όσο και 

στο downlink 

 Την διαχείριση της πρόσβασης των καναλιών για κλήσεις που ξεκινούν 

από κινητό, του ανταγωνισμού(contention) καθώς και της ανίχνευσης και αποτροπής 

της σύγκρουσης(collision).  

 Την διαχείριση της πρόσβασης για κλήσεις που καταλήγουν σε κινητό, 

καθώς και την δημιουργία της «ουράς» για την μετάδοση πακέτων. 

 Την διαχείριση προτεραιοτήτων. 

Β) Radio Link Control(RLC) 

To RLC, εξυπηρετεί στην δημιουργία μιας αξιόπιστης ραδιοζεύξης για τα 

ανώτερα στρώματα. Έχουν καθοριστεί δύο τρόποι για την μετάδοση της πληροφορίας 

από το RLC η acknoledged και η unacknoledged. To RLC μπορεί να προσφέρει και τις 

δύο ταυτόχρονα. Το RLC λοιπόν είναι υπεύθυνο για 

 Την μεταφορά των LLC-PDU μεταξύ του LLC στρώματος και του 

MAC στρώματος. 

 Την διάσπαση και επανασυναρμολόγηση των LLC-PDU σε RLC Data 

Blocks όπως φαίνεται και στην εικόνα 6 

 Την διαδικασία Backward Error Correction, δηλαδή την επιλεκτική 

επανεκπομπή κωδικών λέξεων που δεν μπορούν να αποσφαλματωθούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Διαχωρισμός των LLC πακέτων σε RLC data blocks 

ΙΙΙ)Logical Link Control 
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Το πρωτόκολλο αυτό προσφέρει μια αξιόπιστη λογική ζεύξη για τα ανώτερα 

στρώματα  μεταξύ  του κινητού και του SGSN. Το στρώμα αυτό είναι ανεξάρτητο από τα 

ανώτερα στρώματα.  

Το LLC μεταφέρει σηματοδοσία, SMS και SNDCP πακέτα. Η μετάδοση της 

πληροφορίας γίνεται και πάλι σε δύο τρόπος acknowledged και unacknowledged. Το 

LLC μπορεί μπορεί να υποστηρίξει και τις δύο ταυτόχρονα. Στην πρώτη μέθοδο η λήψη 

των LLC-PDU, επιβεβαιώνεται. Σε περίπτωση απουσίας επιβεβαίωσης μέσα σε 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, το LLC – PDU επανεκπέμπεται. Στη δεύτερη 

μέθοδο(unacknowledged) υπάρχουν δύο επιλογές για την μετάδοση η προστατευμένη και 

η μη προστατευμένη. Στην προστατευμένη, αν υπάρχει λάθος στο πεδίο πληροφορίας 

του LLC, το frame απορρίπτεται κάτι που δεν ισχύει στην μη προστατευμένη μετάδοση.  

 

IV) Subnetwork Dependent Convergence Protocol (SNDCP) 

To SNDCP, καθιστά ικανή τη διάδοση μέσω GPRS, οποιαδήποτε τύπου N-PDU, 

καθιστώντας έτσι το σύστημα διαφανές στους χρήστες. Η μέθοδος με την οποία γίνεται 

αυτό φαίνεται στην εικόνα 7.  

To Network Service Access Point Identifier καθορίζει στην ουσία το είδος της 

εφαρμογής στην οποία ανήκει ένα συγκεκριμένο πακέτο. Αν μάλιστα χρειαστεί 

συμπιέζει ή διασπά το αρχικό πακέτο, έτσι αυτό να μπορεί να διαδοθεί. Κάθε NSAPI 

χρησιμοποιεί ένα Service Access Protocol Identifier για την περαιτέρω διάδοση του στα 

κατώτερα στρώματα. Ένα SAPI μπορεί να εξυπηρετεί πάνω από ένα NSAPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7: Πολύπλεξη διαφορετικών πρωτοκόλλων από το SNDCP 
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GB INTERFACE 
To Gb interface, αποτελεί την διεπιφάνεια μεταξύ BSC και SGSN. Επιτρέπει την 

πολύπλεξη πολλών χρηστών με τη χρήση Frame relay. Σε κάθε χρήστη δεσμεύονται 

πόροι μόνο αν έχει κάτι για μετάδοση ή για λήψη. Επίσης τόσο η σηματοδοσία όσο και 

τα δεδομένα διοχετεύονται από τον ίδιο φυσικό δρόμο.  Τα στρώματα από τα οποία 

αποτελείται είναι τα ακόλουθα.  

Ι) Physical layer 

Συνήθως χρησιμοποιείται το PCM. Οι προδιαγραφές δε θέτουν περιορισμούς σε αυτό 

το επίπεδο. 

 

ΙΙ)Network Services Layer 

 Στο επίπεδο αυτό χρησιμοποιείται το Frame Relay, για την επικοινωνία BSC και 

SGSN. Τα LLC PDUs, από διάφορους χρήστες πολύπλεκονται μέσα από αυτά τα 

κυκλώματα. Το Frame Relay, χρησιμοποιείται τόσο για τη σηματοδοσία όσο και για τη 

μεταφορά δεδομένων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των Frame Relay συνδέσεων είναι τα 

ακόλουθα 

 Το πεδίο πληροφορίας(information field) έχει μήκος 1600 octets 

 Η διεύθυνση έχει μήκος 2 octets.  

 Χρησιμοποιούνται Pemranent Connections 

 Υπάρχει δυνατότητα ανίχνευσης λαθών αλλά όχι δυνατότητα διόρθωσης 

 

III)Base Station Subsystem GPRS Protocol(BSSGP) 

Είναι το πρωτόκολλο που μεταφέρει την σηματοδοσία και τα δεδομένα μέσω του Gb 

interface. H κύρια υπηρεσία του πρωτοκόλλου αυτού είναι ο καθορισμός του Quality Of 

Service, καθώς και η παροχή των πληροφοριών όδευσης(routing) κατά την μετάδοση 

δεδομένων. Μία άλλη  υπηρεσία που προσφέρει είναι ο έλεγχος των δύο κόμβων. Αν o 

SGSN ελέγχει περισσότερα του ενός BSC, τότε υπάρχουν περισσότερες της μίας BSSGP 

συνδέσεις, μία για κάθε BSC. 

 

 

 

 34



GN INTERFACE 
Πρόκειται για την διεπιφάνεια μεταξύ του SGSN και του GGSN. 

I)Επίπεδο 1 

Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Οι κατασκευαστές κινούνται ανεξάρτητα 

ΙΙ)Επίπεδο 2 
Δεν υπάρχουν προδιαγραφές. Οι κατασκευαστές κινούνται ανεξάρτητα 

 ΙΙΙ)Επίπεδο 3 IP 

Εδώ το IP αφορά μόνο την επικοινωνία μεταξύ των κόμβων και όχι υπηρεσία για 

τους χρήστες. Έτσι η ραχοκοκαλιά ενός GPRS δικτύου είναι αόρατη στους χρήστες του. 

Μέσα από αυτό το επίπεδο μεταφέρονται τα X.25 ή IP δεδομένα του χρήστη 

IV)Επίπεδο 4 TCP ή UDP 

Εξυπηρετεί το υπερκείμενο πρωτόκολλο GTP. Αν πρόκειται να μεταφερθούν IP 

δεδομένα τότε χρησιμοποιείται UDP.Στην περίπτωση που πρόκειται να μεταφερθούν 

X.25 δεδομένα τότε χρησιμοποιείται TCP.  

V)Επίπεδο 5 GPRS Tunnelling Protocol 

Ο ρόλος του στρώματος αυτού φαίνεται στην εικόνα 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8: Τρόπος λειτουργία GTP 

 

To επίπεδο σηματοδοσίας καθορίζει το έλεγχο της διόδευσης των δεδομένων από τον 

ένα κόμβο στον άλλο. Με τη χρήση της σηματοδοσίας αυτής μπορεί να δημιουργηθεί μια 

σήραγγα δεδομένων, να μεταβληθεί ή να καταργηθεί. 

Η καθαρή ροή δεδομένων με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 9 
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Εικόνα 9: Πρόσθεση της GTP κεφαλίδας στα δεδομένα του χρήστη 
 

Παρατηρούμε ότι στο αρχικό IP πακέτο, κάθε επίπεδο προσθέτει την επικεφαλίδα 

του.  Παράλληλα κάθε σύνδεση μεταξύ των δύο κόμβων έχει το δικό της tunnel id(TID) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o 
 

 CHARGING 
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟ GPRS 
Α)ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ(CHARGING DETAILED RECORDS) 

Tο σύστημα χρέωσης στα GPRS δίκτυα, έχει υλοποιηθεί με τον τρόπο που 

περιγράφεται στην εικόνα 1  . Η μέθοδος αυτή στις συστάσεις της ETSI, αποκαλείται 

stand alone CGF(Charging Gateway Functionality).  

Οι συστάσεις της ETSI, προτείνουν επίσης και μια ακόμα CGF. Η CGF αυτή 

αποκαλείται integrated in GSN’s(SGSN,GGSN) CGF. Οι κορυφαίοι κατασκευαστές 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού όπως η NOKIA, υλοποίησαν την stand alone CGF, η 

οποία εμφανίζει τo πλεονέκτημα να μην απαιτούνται ενδιάμεσες διατάξεις(mediation 

devices).  

Αν λοιπόν η CGF υλοποιηθεί σε ένα GSN, απαιτούνται ενδιάμεσες διατάξεις, για 

να μετατραπούν τα δεδομένα χρέωσης(Charging Details Records, CDR) σε μορφή 

κατάλληλη για το σύστημα έκδοση λογαριασμών(Customer Care  Billing system CCB). 

Στην περίπτωση που το CGF, ολοκληρωθεί στα GSN απαιτείται ίδιος αριθμός σημείων 

πρόσβασης στον GSN και στο CCB. Αυτό αυξάνει τον χρόνο επεξεργασίας. Στην 

περίπτωση που προτιμηθεί το stand alone απαιτείται μόνο μια σύνδεση μεταξύ CG-CCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Σύστημα χρέωσης στο GPRS 
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Όπως έχει αναφερθεί και σε ξεχωριστή ενότητα, και οι δύο τύποι GSN, 

συλλέγουν δεδομένα χρέωσης(Call Detailed Records - CDR) και μέσω του Ga interface 

τα αποστέλλουν στο Charging Gateway που με τη σειρά του τα προωθεί στο Billing 

System. Πιο συγκεκριμένα  

• Ο SGSN, συγκεντρώνει τα στοιχεία χρέωσης που προέρχονται από το 

ραδιοδίκτυο. 

• Ο GGSN, συγκεντρώνει τα στοιχεία χρέωσης από την χρήση των 

εξωτερικών δικτύων δεδομένων. 

• Και οι δύο τύποι συγκεντρώνουν πληροφορίες για την χρήση των GPRS 

πόρων από το συνδρομητή.  

O GGSN παράγει μόνο ένα τύπο CDR, τα G-CDR. Οι πληροφορίες που 

περιέχουν έχουν την ακόλουθη μορφή(Εικόνα 2) 

• Έναρξη εγγραφής: Ενεργοποίηση του PDP context 

• Πέρας εγγραφής: Απενεργοποίηση του PDP context 

• Περιεχόμενες πληροφορίες  

 Όγκο δεδομένων(uplink/downlink) 

 Ζητούμενο Quality of Service 

 Διάρκεια 

 Διευθύνσεις του GGSN και του SGSN 

 Όνομα του access point. 

 

Ο SGSN παράγει διαφόρους τύπους CDR: Τα S-CDR, τα Μ-CDR και τα SMS-

CDR(Εικόνα 3).  

Τα S-CDR (PDP Context Data) έχουν την ακόλουθη μορφή.  

• Έναρξη εγγραφής: Ενεργοποίηση του PDP context 

• Πέρας εγγραφής: Απενεργοποίηση του PDP context 

• Περιεχόμενες πληροφορίες 

 Όγκο δεδομένων(uplink/downlink)\ 

 Ζητούμενο Quality of Service 
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Εικόνα 2:Τύποι CDR GGSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Τύποι SGSN CDR 

 Διάρκεια 
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 Διευθύνσεις του GGSN και του SGSN 

 Όνομα του access point. 

 

Τα M-CDR(Mobility Management CDR) έχουν τη μορφή 

• Έναρξη εγγραφής: Ενεργοποίηση GPRS 

• Πέρας εγγραφής: Απενεργοποίηση GPRS 

• Περιεχόμενες πληροφορίες 

Μεταβολή της θέσης του συνδομητή 

   

Όλα τα CDR καταλήγουν στο Charging Gateway(Εικόνα 4). Οι κύριες 

λειτουργίες του CG είναι οι ακόλουθες 

• Συλλογή των CDR από τα GSN 

• Αποθήκευση των CDR 

• Έλεγχος εγκυρότητας εγγραφών 

• Ταξινόμηση δεδομένων 

• Αποστολή δεδομένων προς το billing system σε μορφή τέτοια ώστε να 

μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Εικόνα 4: Λειτουργική Δομή Charging Gateway 

 

Η ύπαρξη του CG εξυπηρετεί ως εξής 
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• Είναι ασφαλής διάταξη για την αποθήκευση των CDR και έτσι δε 

χρειάζεται να εξοπλίζονται τα GSN με αντίστοιχες διατάξεις. 

• Επιτρέπει την γρήγορη μεταφορά των CDR από τα GSN προς το 

Billing Center χρησιμοποιώντας καθιερωμένα πρωτόκολλα όπως FTAM ή 

FTM. Αυτό η ταχύτητα θα επιτρέψει την παροχή προπληρωμένων υπηρεσιών 

στο GPRS.  

• Ο υψηλός βαθμός αυτοματισμού ενός τέτοιου συστήματος αυξάνει την 

ασφάλεια του συστήματος αφού δεν απαιτούνται μαγνητικές ταινίες για 

αποθήκευση στα κέντρα έκδοσης λογαριασμών. 

• Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος για την εγκυρότητα των εγγραφών 

κάνει ευκολότερο τον εντοπισμό λαθών. 

• Επιτρέπει την εύκολη μελέτη των CDR σε περίπτωση που υπάρχουν 

παράπονα συνδρομητών. 

Το σχηματικό διάγραμμα ενός CG έχει την μορφή της εικόνας 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνας 5:Σχηματική μορφή Charging Gateway 

Το κυριότερο τμήμα της διάταξης είναι το File Transfer Manager(FTM). Ελέγχει 

και άλλες διατάξεις που όλες μαζί ελέγχουν την μεταφορά των CDR. To FTM ελέγχει 
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επίσης και το Accounting Record Collector(ARC). To ARC αποτελεί την διεπιφάνεια 

CG-GSN.  

Ένα άλλο σημαντικό τμήμα του CG, είναι το Accounting Record 

Modification(ARM). Το ARM, επεξεργάζεται τα πρωτογενή δεδομένα και τα αποθηκεύει 

τα αποτελέσματα σε μια ενιαία κωδικοποιημένη μορφή. H μορφή αυτή δίνεται στην 

ακόλουθη εικόνα(Εικόνα 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6: Είδη πληροφορίας που περιέχονται στα CDR του CG 
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GPRS 

Η εισαγωγή του GPRS οδήγησε στην σύγκλιση της κινητής τηλεφωνίας με το 

Internet. Το αποτέλεσμα είναι, υπηρεσίες που ήταν μέχρι πρότινος διαθέσιμες από 

desktop συστήματα να είναι διαθέσιμες και από κινητό τηλέφωνο. Έτσι πέρα από την 

παραδοσιακή χρονοχρέωση για την χρήση του τηλεφώνου προκύπτει η ανάγκη για 

σωστή τιμολόγηση των πρόσθετων αυτών υπηρεσιών. Είναι άλλωστε αποδεδειγμένο ότι 

μια σωστή πολιτική χρέωσης βοηθά και στον έλεγχο της συμφόρησης ενός 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου, ειδικά σε περιοχές με μεγάλο αριθμό συνδρομητών ή σε 

περιοχές με μικρή παροχή τέτοιων υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν, για την χρέωση των 

υπηρεσιών αυτών προτάθηκαν, όπως θα δούμε και πιο κάτω, οικονομοτεχνικά μοντέλα, 

ανάλογα με του Internet. Εξετάζουμε επομένως τα γνωστά μοντέλα χρέωσης και το αν 

αυτά προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς κινητών επικοινωνιών. 

I)Metered charging 

Πρόκειται για την προσφιλή τακτική των τηλεφωνικών εταιρειών. Ο 

συνδρομητής καλείται να πληρώσει κάποια πάγια δαπάνη σε μηνιαία συνήθως βάση και 

επιπρόσθετα πληρώνει μονάδες ανάλογες με τον χρόνο χρήσης της υπηρεσίας. Συνήθως 

η ύπαρξη πάγιου συνεπάγεται και την προσφορά δωρεάν χρόνου χρήσης.  

Στην περίπτωση του GPRS, αυτή η τακτική δεν είναι πρόσφορη. Ο συνδρομητής 

μπορεί να ενεργοποιήσει ένα GPRS session, και να μετά από κάποια ώρα να σταματήσει 

την χρήση της υπηρεσίας χωρίς να απενεργοποιήσει το sesion. To μοντέλο αυτό μπορεί 

να λειτουργήσει στο GPRS, μόνο αν συνδυαστεί με άλλες παραμέτρους της κλήσης, 

όπως για παράδειγμα το αριθμό των πακέτων που ανταλλάχθηκαν.  

 

II)Fixed Price Charging 

Πρόκειται για ένα μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε πολύ στις ΗΠΑ, από τις 

τηλεφωνικές εταιρείες. Το τοπικό τηλεφώνημα παρέχονταν δωρεάν, ενώ χρέωση υπήρχε 

μόνο για τα υπεραστικά. Η εταιρεία κέρδιζε από τη απουσία διατάξεων και λογισμικού 

για τον υπολογισμό των τοπικών τηλεφωνημάτων, αλλά έχανε αν η χρήση αυτή 

ξεπερνούσε κάποια κατώφλια. 

Η προσαρμογή του μοντέλου αυτού στο GPRS, θα μπορούσε να σημαίνει 

κανονική χρέωση των φωνητικών κλήσεων, με δωρεάν την παροχή υπηρεσιών 
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δεδομένων. Κάτι τέτοιο προτείνεται μόνο κατά το στάδιο εισαγωγής της υπηρεσίας στην 

αγορά. Περαιτέρω συνέχιση, οδηγεί συνήθως σε συμφόρηση αφού όλοι θα 

προσπαθήσουν να επωφεληθούν από τις δωρεάν χρεώσεις.  

 

 

IΙΙ)Expected Capacity Charging 

Στη μέθοδο αυτή η εταιρεία καθορίζει το βαθμό της χρήσης του δικτύου από 

μέρους του συνδρομητή σε καταστάσεις συμφόρησης. Έτσι ο συνδρομητής χρεώνεται 

βάση μιας ήδη συμφωνημένης τιμής για αυτό το επίπεδο εξυπηρετήσεις. Έτσι, ο 

συνδρομητής χρεώνεται βάσει της αναμενόμενης χωρητικότητας που θα λάβει και όχι 

βάσει  της μέγιστης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα φίλτρο στη διεπιφάνεια δικτύου-

συνδρομητή που συγκρατεί την πρόσθετη χρήση του δικτύου από τον συνδρομητή και 

είτε να την απορρίπτει σε ώρες συμφόρησης, είτε να τη χρεώνει συμπληρωματικά. Με 

τον τρόπο αυτό, η χρέωση προκύπτει από τις παραμέτρους αυτού του φίλτρου. 

Το μοντέλο έχει το πλεονέκτημα ότι η χρέωση του συνδρομητή είναι προβλέψιμη 

και σταθερή. Αυτό με τη σειρά δίνει το πλεονέκτημα στους σχεδιαστές του δικτύου, να 

υπολογίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη χρήση του δικτύου βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα.   

Το μοντέλο αυτό στην πράξη, απαιτεί και τη χρήση μιας συμπληρωματικής 

μεθόδου χρέωσης, για τους συνδρομητές που ξεπερνούν τις συγκεκριμένες στάθμες 

εξυπηρέτησης 

 

IV)Packet Charging 

Η τακτική αυτή, αρμόζει περισσότερο σε δίκτυα μεταγωγής πακέτων. Στο 

μοντέλο αυτό η χρέωση προκύπτει από την καταμέτρηση των πακέτων που 

ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της χρήσης του δικτύου από τον συνδρομητή. Η 

μέθοδος αυτή έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα να εξυπηρετεί τον υπολογισμό της χρέωσης 

τόσο προς το χρήστη όσο και προς άλλες εταιρείες που αποστέλλουν πακέτα προς το  

δίκτυο π.χ. ένας ISP προς το GPRS δίκτυο μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας. 

Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι η χρέωση μπορεί να γίνει με μεγάλη 

ακρίβεια, αφού παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής της κίνησης ανά υπηρεσία. Από την 
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άλλη πλευρά έχει το μειονέκτημα ότι  αυτά τα συστήματα χρέωσης είναι αρκετά και 

πολύπλοκα με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι ακριβότερη από την αξία των πακέτων 

που ανταλλάχθηκαν.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η τακτική αυτή είναι ένας 

καλός τρόπος περισσότερο για τον έλεγχο του δικτύου παρά για τον απ’ ευθείας 

υπολογισμό της χρέωσης. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυτή συμπληρωματικά με κάποια 

άλλη μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το bandwidth του δικτύου χρησιμοποιείται 

αποδοτικά και δεν υπερ-αναλώνεται από τους συνδρομητές. 

 

V)Paris-Metro Charging 

Το μοντέλο αυτό είναι εμπνευσμένο από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βασίζεται 

στη παροχή διαφοροποιημένων επιπέδων εξυπηρέτησης με τιμολόγηση της χρήσης του 

μέσου από τον συνδρομητή, για παράδειγμα ποια κατηγορία θέσης επιθυμεί σε μια 

πτήση.  

Στα δίκτυα δεδομένων, αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει δυναμικά και ο 

συνδρομητής μπορεί να διαλέξει το επίπεδο της εξυπηρέτησης που επιθυμεί. Για 

παράδειγμα η αποστολή των επαγγελματικών email, να γίνεται με διαφορετικό ρυθμό 

από ότι η λήψη των προσωπικών email. Αν οι αιτήσεις για εξυπηρέτηση α΄ κλάσης είναι 

τόσες ώστε να δημιουργείται συμφόρηση, τότε κάποιες από αυτές υπόκεινται σε down 

grade. 

Η μέθοδος αυτή δίνει το πλεονέκτημα στον συνδρομητή να καθορίσει το ύψος 

της χρέωσης του. Έχει όμως το μειονέκτημα να δυσκολεύει τον προσδιορισμό της 

συμπεριφοράς του δικτύου. Επίσης απαιτεί από τα τηλεπικοινωνικά πρωτόκολλα να 

προσθέτουν και μια κεφαλίδα για τον καθορισμό της κλάσης εξυπηρέτησης του 

συνδρομητή. Τέλος η χρήση του μοντέλου αυτού προϋποθέτει  το διαχωρισμό του 

bandwidth σε διάφορες κατηγορίες εξυπηρέτησης, και κατά συνέπεια δεν επιτρέπει την 

πολύπλεξη μεταξύ τους. 

Τα χαρακτηριστικά των παραπάνω μοντέλων συνοψίζονται στον πίνακα 1.  

Charging Model Cost of 

implementation 

Network 

overhead 

Subscriber 

overhead 

Provision for 

QoS 

Improvement 
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Metered 

Charging 

High/Medium Low Low No 

Fixed Price 

Charging 

Medium/Low Low Low No 

Packet Charging High High Low No 

Expected 

Capacity 

Charging 

Medium/High Medium Medium Yes 

Paris-Metro 

Charging 

Medium Medium/High Medium/High Yes 

Πίνακας 1: Σύγκριση μοντέλων χρέωσης. 

  

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω μπορούμε να προτείνουμε αρχιτεκτονικές 

χρέωσης οι οποίες να αποτελούν συνδυασμό των παραπάνω μοντέλων.  

Μια πιθανή αρχιτεκτονική χρέωσης είναι συνδυασμός fixed price traffic και 

metered charging για τις φωνητικές κλήσεις. Δηλαδή με το πάγιο να υπάρχει δωρεάν 

χρόνος ομιλίας και η πρόσθετη χρέωση να αρχίζει μόλις γίνει υπέρβαση του χρόνου 

αυτού. Για τις υπηρεσίες δεδομένων, όπως Web Browsing και email, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί aρχικά το expected capacity. Αν αυτό με τη σειρά ξεπερνιέται από τους 

συνδρομητές μπορεί να χρησιμοποιηθεί το packet charging.   
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QUALITY OF SERVICE ΣΤΟ GPRS 
Ι)Γενικές προδιαγραφές 

 Για τις τηλεφωνικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι συνδρομητές έχουν καθορισθεί 

τρεις τρόποι λειτουργίας. Αυτοί είναι 

 Class A: Το κινητό μπορεί να δέχεται και GSM και GPRS υπηρεσίες σε δεδομένα 

όπως θα δούμε και παρακάτω επίπεδα QoS (Quality of Service).  

 Class B: Το κινητό μπορεί να είναι συνδεδεμένο(attached) και με τα δύο δίκτυα 

ταυτόχρονα αλλά να δέχεται υπηρεσίες μόνο από το ένα(Μόνο GSM ή μόνο GPRS).   

 Class C: Το κινητό μπορεί να είναι συνδεδεμένο σε ένα από τα δύο δίκτυα και η 

μεταγωγή από το ένα δίκτυο στο άλλο γίνεται από το χρήστη.  

Στο κλασσικό GSM, το κινητό χρησιμοποιεί ένα tsl για το uplink και ένα για το 

downlink. Στο GPRS, αντίθετα δίνεται η δυνατότητα για χρήση περισσοτέρων του ενός 

tsl, τόσο στο uplink όσο και στο downlink. Έτσι έχουν οριστεί διάφορες κλάσεις για την 

λειτουργία των κινητών που εξαρτώνται από τις ακόλουθες παραμέτρους 

 Τον μέγιστο αριθμό tsl που μπορεί να δεχθεί το κινητό ανά TDMA 

frame. 

 Τον μέγιστο αριθμό tsl που μπορεί να εκπέμψει το κινητό ανά TDMA 

frame 

 Τον ολικό αριθμό tsl που μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό ανά 

TDMA frame 

 Τον χρόνο που απαιτείται ώστε το κινητό να κάνει τις μετρήσεις για τα 

επίπεδα στάθμης των γειτονικών cell και να τεθεί σε κατάσταση εκπομπής. 

 Τον χρόνο που απαιτείται ώστε το κινητό να κάνει τις μετρήσεις για τα 

επίπεδα στάθμης των γειτονικών cell και να τεθεί σε κατάσταση λήψης. 

 Η ύπαρξη ή όχι της δυνατότητας του κινητού να εκπέμπει και να 

δέχεται ταυτόχρονα. 

 

Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει από την πλευρά του δικτύου. Σε κάθε PDP Context 

Activation, αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο QoS. Στο Release 98 των συστάσεων 

της ETSI καθορίζονται τρία τέτοια προφίλ. Αυτά είναι 

• QoS Profile Subscribed(Αυτό που ζητείται βάση του συμβολαίου σύνδεσης) 
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• QoS Profile Requested(Αυτό που ζητείται κατά την έναρξη της κλήσης) 

• QoS Profile Negotiated(Αυτό που παρέχει τελικά το δίκτυο) 

Κάθε τέτοιο προφίλ απαρτίζεται από πέντε επιμέρους χαρακτηριστικά(Εικόνα 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 1: Παράγοντες καθορισμού του QOS 
Αυτά είναι 

• Precedence Class: Εδώ καθορίζεται η προτεραιότητα που δίνει το δίκτυο στη 

διατήρηση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να 

έχει μια από τις τιμές   

 High στην οποία το δίκτυο εγγυάται τη διατήρηση της υπηρεσίας 

 Normal που εγγυάται τη διατήρηση της υπηρεσίας σε βάρος των 

χαμηλής προτεραιότητας χρηστών 

 Low στην οποία η υπηρεσία διατηρείται αφού ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις των υψηλότερων προτεραιοτήτων. 

 

• Delay Class: Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μετάδοσης 

του GPRS, είναι δυνατό να υπάρχουν καθυστερήσεις στη μετάδοση των 

πακέτων. Έτσι  το χαρακτηριστικό αυτό καθορίζει τη μέγιστη τιμή της μέσης 

καθυστέρησης στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα που διέρχονται από ένα 

άκρο σε άλλο στο GPRS δίκτυο. Στα δίκτυα αυτά υπάρχουν 4 κατηγορίες 

καθυστέρησης. Στην πράξη χρησιμοποιείται η κατηγορία 4(best effort) 

• Reliability classes: Στην κατηγορία αυτή ορίζονται οι πιθανότητες 

να υπάρξει 
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 Απώλεια δεδομένων 

 Διπλότυπα των δεδομένων 

 Άφιξη δεδομένων με λάθος σειρά 

 Καταστροφή δεδομένων 

     Οι βαθμοί αξιοπιστίας καθορίζουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν από το κάθε 

πρωτόκολλο που απαρτίζει τα στρώματα του GPRS. Οι κλάσεις αυτές 

καθορίζονται από συνδυασμούς που γίνονται στους τρόπους λειτουργίας των 

πρωτοκόλλων GTP, LLC και RLC. Στον πίνακα 1 περιγράφονται οι βαθμοί 

αξιοπιστίας 

Πίνακας 1 Βαθμοί αξιοπιστίας στο GPRS 
Reliability 

Class 

GTP Mode LLC Frame 

Mode 

LLC Data 

Protection 

RLC Block 

Mode 

Traffic Type 

1 Acknoledged Acknoledged Protected Acknoledged 

Non real-time traffic, error-

sensitive application that cannot 

cope with data loss 

2 Unacknoledged Acknoledged Protected Acknoledged Non real-time traffic, error- 

sensitive application than can 

cope with infrequent data loss 

3 Unacknoledged Unacknoledged Protected Acknoledged Non real-time traffic, error-

sensitive application that can 

cope with data loss GMM/SM 

and SMS 

4 Unacknoledged Unacknoledged Protected Unacknoledged Real-time traffic, error sensitive 

application that can cope with 

data loss. 

5 Unacknoledged Unacknoledged Unprotected Unacknoledged Real-time traffic, error non-

sensitive application that can 

cope with data loss 

 

• Throughput Classes: Πρόκειται για το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 

που ζητήθηκε από το συνδρομητή. Καθορίζεται από δύο παραμέτρους που 

των οποίων η τελική τιμή κανονίζεται κατά την έναρξη της σύνδεσης. Αυτές 

είναι 

 Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης,  
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 Ο μέσος ρυθμός μετάδοσης όπου περιλαμβάνονται και οι χρονικές 

στιγμές κατά τις οποίες δε μεταδίδονται δεδομένα.  

Το δίκτυο μπορεί να μεταβάλει τις τιμές αυτών των παραμέτρων οποιαδήποτε στιγμή 

κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης.. Έτσι το αναμενόμενο bitrate(μέγιστο και μέσο) 

αντιστοιχεί σε κλάσεις.  

Πιο συγκεκριμένα το μέγιστο bitrate περιγράφεται από τις κλάσεις 1-9 δηλαδή 

αντιστοιχεί σε ρυθμούς 8,16,32,64… kbps(Πίνακας 1).  Η παράμετρος αυτή καθορίζει 

την ταχύτητα με την οποία θα μεταδοθούν τα δεδομένα μέσα από το δίκτυο για κάθε 

ενεργοποίηση  PDP. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι, θα επιτευχθεί μέγιστος αυτός 

ρυθμός. Αυτό εξαρτάται από τις δυνατότητες του κινητού και τους διαθέσιμους πόρους 

του ραδιοδικτύου. Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων δεν εξαρτάται από την 

κλάση καθυστέρησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Κλάσεις μέγιστου ρυθμού μετάδοσης 

Ο μέσος ρυθμός μετάδοσης από την άλλη περιγράφεται από τις κλάσεις 1-19, 

δηλαδή από 0.22 bit/s έως 111kbit/s(Πίνακας 2). Εκτός από αυτές που δίνονται στον 

επόμενο πίνακα υπάρχει και η κλάση best effort. Στην κλάση αυτή, το bandwidth 
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διατίθεται τόσο σε σχέση με την απαίτηση που υπάρχει όσο και σε σχέση με την 

διαθεσιμότητα.    

Στην πραγματικότητα το μέσο throughput που λαμβάνει ο χρήστης είναι 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των παραμέτρων που φαίνονται στην εικόνα 2.  
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Πίνακας 2: Κλάσεις μέσου ρυθμού μετάδοσης 

 

 

 



 

 54

 

 

 

 

Single or Multi 
Slot Operation 

Capability 
of MS 

GPRS 
Available 
Capacity

Radio 
Conditions

 MS Coding 
Scheme

C / I

C S

 
Territory 

Settings (Default 
/ Dedicated TSL) 

BLER

Territory Allocation 
(Upgrade - Downgrade)

THROUGHPU



 55

ΙΙ)ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ QOS ΣΕ ΕΝΑ GSM/GPRS ΔΙΚΤΥΟ 

Στο GSM, οι δείκτες επίδοσης του QoS είναι αυτοί που φαίνονται στην εικόνα 1. 

Η παραγωγή των δεικτών αυτών δίνεται στο παράρτημα 1 Πιο συγκεκριμένα 

• Ο δείκτης SDCCH Blocking, αναφέρεται στην πιθανότητα απόρριψης αιτήματος 

συνδρομητή για δέσμευση καναλιού σηματοδοσίας.  

• Ο δείκτης TCH Blocking αναφέρεται στην πιθανότητα απόρριψης αιτήματος 

συνδρομητή για χορήγηση καναλιού φωνής 

• O δείκτης TCH drop, αναφέρεται στην πιθανότητα ανώμαλου τερματισμού μιας 

κλήσης για παράδειγμα λόγω κακού handover 

• O δείκτης UL/DL quality, σε συνδυασμό με τους δείκτες UL/DL Strength 

περιγράφει την ποιότητα του της ζεύξης μεταξύ κινητού και σταθμού βάσης. 

• Ο δείκτης availability περιγράφει την διαθεσιμότητα των tsl στα διάφορα 

interfaces. 

• O δείκτης utilisation περιγράφει το βαθμό χρησιμοποίησης των πόρων του 

συστήματος. 

Η μελέτη των δεικτών αυτών γίνεται σε επίπεδο δικτύου(Public Mobile Network 

PLMN), Maintenance Region(MR π.χ Κεντρική Μακεδονία), και cell 

Οι αντίστοιχοι δείκτες για το GPRS, φαίνονται στην εικόνα 2.  

Πιο συγκεκριμένα υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες :Κίνηση, αξιοπιστία και 

Throughput 

• Ο δείκτης GPRS Resource Usage μετριέται σε tsl και ορίζεται από τη σχέση 

GPRS TSL USAGE=DATA VOLUME/(CAPACITY/TSL) 

 Από το δείκτη αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε αν χρειαζόμαστε επέκταση της 

χωρητικότητας ή όχι 



TCH Drop 
Call

SDCCH 
Blocking

TCH Blocking

UL/DL 
Quality

Availability Utilisation 

PLMN MAINTANANCE REGION CELL LEVEL

Εικόνα 1: Δείκτες επίδοσης GSM δικτύου 
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Traffic 
GPRS Resources Usage 

Total Data Volume

Reliability 
GPRS Blocking

GPRS Drop Rate

Throughput Block Error Rate (BLER)

GPRS Territory Performance

Εικόνα 2: Δείκτες επίδοσης GPRS δικτύου 
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• Ο δείκτης Total Data Volume, περιγράφει τον ολικό αριθμό δεδομένων 

τόσο στο UL όσο και στο DL και για τα δύο είδη κωδικοποίησης CS1 και CS2. 

Από τη μελέτη του δείκτη αυτού ανά cell μπορούμε να βρούμε ποιες περιοχές στο 

δίκτυο είναι Hot Spots. Παράλληλα από την ανάλυση σε επίπεδο PLMN, 

μπορούμε να γνωρίζουμε αν η χωρητικότητα του SGSN, είναι αρκετή. 

• Ο δείκτης GPRS blocking, δίνεται από τη σχέση  

GPRS Blocking= Resource Denials/Resource Requests 

 Από τη μελέτη του μπορούμε να υπολογίσουμε αν σε κάποιο cell πρέπει 

να αυξήσουμε την χωρητικότητα.  

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να δώσουμε κάποιους ορισμούς που θα φανούν 

χρήσιμοι στις παρακάτω αναλύσεις. 

 Με τον όρο Temporary Block Flow(TBF) εννοούμε τη μονόδρομη 

ροή(είτε UL είτε DL) στο LLC PDU μέσα από φυσικά κανάλια. Κάθε ένα 

TBF έχει ένα αριθμό που το χαρακτηρίζει(Temporary Flow Identity- TFI).  

 To TBF μπορεί να υποστεί δύο ειδών blocking: To Soft Βlocking και το 

Hard Blocking.  

 Το Soft Blocking αναφέρεται στην πιθανότητα να λάβει ο χρήστης 

λιγότερους πόρους από αυτούς που αιτήθηκε 

 Το Hard Blocking αναφέρεται στην πιθανότητα ο χρήστης να μη 

λάβει καθόλου πόρους από το δίκτυο 

• O δείκτης GPRS Drop Rate περιγράφει τον αριθμό των GPRS κλήσεων 

που τερματίστηκαν ανώμαλα(όχι από τον συνδρομητή). Αιτία ανώμαλου 

τερματισμού μιας κλήσης είναι όπως θα δούμε και πιο κάτω η μη απόκριση του 

κινητού και ο υπερβολικός φόρτος CSW κλήσεων. Ορίζεται από τη σχέση 
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TBF Drop Rate= 
TBFsTotal

MS from Response no  todue ReleasescCSW traffi  todue Releases +  

• Ο δείκτης GPRS Territory Performance εκφράζει το ποσοστό των 

αποτυχημένων προσπαθειών για χρήση της default χωρητικότητας ενός cell. Αυτό 

μπορεί να συμβεί είτε λόγω  φόρτου φωνητικών κλήσεων είτε λόγου αδυναμίας 

της PCU του BSC. Ορίζεται από τη σχέση 

GPRS Territory Upgrade Failure Rate= 

=
Requests Upgrade

Limitation PCU  todueTRAFFICCSW   todue +  

• Ο δείκτης Block Error Rate, δείχνει το πόσο αξιόπιστη ή όχι είναι η μετάδοση 

των δεδομένων στο αέρα. Ορίζεται από τη σχέση 

BLER=
BlocksTotal
Blocks Bad  
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Αν υποθέσουμε ότι το δίκτυο αποτελείται μόνο από αυτά τα cell τότε hotspot, 

αποτελεί το cell a 

Ακολούθως δίνεται  μία δεκάδα cell και παράλληλα δίνεται η φωνητική κίνηση για κάθε 

ένα από αυτά(εικόνα 1). Όπως φαίνεται τα cell με υψηλή συμφόρηση στη φωνητική 

κίνηση εμφανίζουν το υψηλότερο TBF blocking. 

Στο τμήμα αυτό μελετούμε μετρήσεις που έχουν ληφθεί από test beds. Κάθε cell 
θεωρείται ότι έχει δύο συχνότητες εκτός αν αναφέρεται αλλιώς 

Το cell D του πίνακα 1, παρουσιάζει υψηλό TBF Drop. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να 

αυξηθεί η μόνιμη χωρητικότητα(dedicated), σε αυτό το cell. 

III)TEST CASES 

Παρατηρούμε cell με το μεγαλύτερο αριθμό τηλεπικοινωνιακού φορτίου 

παρουσιάζει και τον υψηλότερο αριθμό χρησιμοποίησης TSL, που στην πραγματικότητα 

αντιστοιχεί στα data Erlang. 

Επόμενο σενάριο μελέτης είναι η περίπτωση απότομου τερματισμού της κλήσης. 

Το πειραματικό cell έχει τέσσερις πομποδέκτες, με τον τρίτο εσκεμμένα προβληματικό.
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Α)TRAFFIC 

Από πειραματικές διατάξεις ελήφθησαν οι ακόλουθες μετρήσεις για 4 cell 

Πίνακας 1: Πειραματικές τιμές 

Β)RELIABILITY 

BTS

TOTAL
RLC 

DATA 
(Mbyte)

Avg DL TBF 
DROP RATE 

(%)

 Avg DL TBF 
DROP DUE 

CSW

Avg  UL 
TSL 

Usage

Avg  DL 
TSL 

Usage
CELL A 0,68 0,24 0,25
CELL B 0,12 0,04 0,15
CELL C 0,31 0,06 0,14
CELL D 0,05 0,12

706 0,82

1,91

132 1,86
106 1,72
86 2,25
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Εικόνα 1: Μελέτη GPRS Blocking 
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TRX Id Avg. DL signal Avg. UL signal UL Quality DL Quality
1 -77.6 dBm -78.3 dBm 0.35 0.46
2 -77.3 dBm -79.9 dBm 0.20 0.21
7 -77.4 dBm -101.6 dBm 0.73

-79.7 dBm 0.42
0.26

8 -77.5 dBm 0.20



H GPRS χωρητικότητα έχει δοθεί όλη σε αυτόν το πομποδέκτη. Τα  αποτελέσματα 

φαίνονται στον πίνακα 1. Στην εικόνα 2 φαίνεται η διακύμανση στην τιμή του drop. 
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Εικόνα 2: TBF due to no response from MS 

Μετά τις 4/11, η χωρητικότητα δόθηκε σε άλλο πομποδέκτη με αποτέλεσμα την 

εξάλειψη του φαινομένου που οφειλόταν σε κακή στάθμη UL. 
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Στο κεφάλαιο αυτό θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η σχεδίαση 

ενός GPRS δικτύου. H παρουσίαση αυτή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πάνω σε 

ποιες βάσεις αναπτύσσεται ένα τέτοιο δίκτυο, που να εξασφαλίζει ένα υψηλό QoS, τόσο 

για τις φωνητικές όσο και για τις GPRS κλήσεις.  

 Η σχεδίαση ενός τέτοιου δικτύου επηρεάζεται από τρεις παράγοντες. Αυτοί είναι 

• Υπάρχουσα δομή δικτύου: Δηλαδή πληροφορίες για τον αριθμό των cells 

του GSM δικτύου, για το υφιστάμενο δίκτυο μετάδοσης και για το δίκτυο 

δεδομένων.  

• Απαιτήσεις για χωρητικότητα: Στην περίπτωση του GPRS, αυτό σημαίνει 

πρόβλεψη αριθμού συνδρομητών, εκτίμηση της GPRS κίνησης, καθώς και 

του βαθμού γεωγραφικής κάλυψης με GPRS υπηρεσίες 

• Μελλοντικά σενάρια: Δηλαδή τις διαθέσεις της εταιρεία παροχής τέτοιων 

υπηρεσιών για επέκταση του δικτύου και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. 

Τα παραπάνω δίνονται συγκεντρωτικά στον πίνακα 1 
 

 
Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχεδίαση ενός GPRS δικτύου. 

 

I)Τοπολογία δικτύου 
Η τοπολογία ενός GPRS δικτύου έχει συνήθως τη μορφή της εικόνας 2. Η εικόνα 

αυτή δείχνει ότι μπορεί να υλοποιηθεί ένα τέτοιο δίκτυο με όλα τα βασικά στοιχεία 
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του(core elements), να συγκεντρώνονται σε ένα χώρο. Η υλοποίηση βασικών interfaces, 

όπως για παράδειγμα του Gb, γίνεται μέσω των υφιστάμενων Ater interface. 

 

Εικόνα 2: Τοπολογία GPRS δικτύου 

 

 

Στην εικόνα 3 μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται στον 

SGSN, τα άλλα στοιχεία του δικτύου, όπως τα GGSN, και τα Charging Gateway που 

μπορεί να υλοποιηθεί με ένα LAN switch 

 

 
Εικόνα 3:Σύνδεση στοιχείων δικτύου GPRS, με το SGSN 

 

II)Σχεδίαση Air interface 

Α)GSM cell 
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Ο αριθμός των καναλιών σε ένα αμιγώς GSM cell εξαρτάται από τον αριθμό των 

συχνοτήτων(πομποδεκτών –TRX) που χρησιμοποιούνται. Πρακτικά προκύπτει από τον 

τύπο(το # σημαίνει αριθμός) 

#TSj=#TRXj*8 (1) 

 

Αν π.χ. χρησιμοποιούνται 2 συχνότητες τότε έχουμε 16tsl(GSM ή GPRS) 

 

Επιπρόσθετα, τα tsl χωρίζονται σε traffic channels(TCH) και σε control 

channels(σηματοδοσίες-CCCH). Έτσι ισχύει η σχέση  

 

#TSj=#TS-CCCHj+#TS-TCHj (2) 

 

Στον πίνακα 2, δίνεται η κατανομή των Tsl σε CCCH και TCH 

 
Πίνακας 2: Κατανομή των TSL σε ένα αμιγώς GSM cell 

 

O υπολογισμός του αριθμού των καναλιών για ένα GSM cell γίνεται με βάση την Erlang 

–B κατανομή ένα τμήμα της οποίας δίνεται στον πίνακα 3. Αξίζει να σημειώσουμε ότι,  

για να είναι σωστός ο σχεδιασμός, υπολογίζουμε πάντα τα Busy Hour (ΒΗ) Erlang, 

δηλαδή την ώρα εκείνη της μέρας με την μέγιστη κίνηση. 
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Πίνακας 3: Κατανομή Erlang B  

 

Β)GSM-GPRS cell 

i)Υπολογισμός του αριθμού των tsl 

H προσθήκη του GPRS, οδηγεί σε έναν ακόμα διαχωρισμό των tsl ενός cell. ‘Ετσι 

έχουμε τα tsl για φωνητικές ή HCSD κλήσεις και τα GPRS tsl. Στο υπόλοιπο της μελέτης 

τα πρώτα ονομάζονται CSW tsl ενώ τα δεύτερα GPRS tsl. Επομένως ισχύει 

 

#TS-TCH=#TS(CSW)j+#TS(GPRS)j (3) 

 

Πρέπει να τονισθεί, ότι θεωρούμε πως η CSW κίνηση, έχει προτεραιότητα σε 

σχέση με την GPRS. Αυτό  σημαίνει ότι όλη η κίνηση θα εξυπηρετηθεί με από tsl, που δε 

δεσμεύονται από φωνητικές κλήσεις. Για να υπολογίσουμε τον αριθμός των GPRS tsl 

ενός cell λαμβάνουμε υπόψη τις εξής παραμέτρους 

• Αριθμός GPRS συνδρομητών στο cell j(#GPRSj) 

• Μέγιστος ρυθμός μετάδοσης ανά συνδρομητή στο cell(Peak 

ThroughPut-PTj) 

• Ποσοστό GPRS χρηστών που συνδέονται στο δίκτυο στην ώρα αιχμής 

BH(%Attached Subscribers –ASj) 

• Ποσοστό των συνδεδεμένων χρηστών που έχουν ενεργοποίησει 

μετάδοση δεδομένων(%PDPj) 

• Αριθμός ταυτόχρονων GPRS κλήσεων(#SGSj). Ισχύει η σχέση  

#SGSj=#GSj* %Asj *%PDPj   (4) 
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Υπάρχουν δύο επιπρόσθετοι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Ο πρώτος αφορά των αριθμό των συνδρομητών που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν ένα tsl στο uplink. Επειδή το MAC επίπεδο του GPRS χρησιμοποιεί  3 

bit για το USF (Uplink State Flag), μόνο επτά συνδρομητές μπορούν να μοιραστούν ένα 

GPRS tsl. Έτσι ισχύει 

TS(GPRS) ≥#SGSj/7 (5) 

 

Ο δεύτερος αφορά τον περιορισμό στο ρυθμό μετάδοσης δεδομένων/GPRS tsl. 

To συνολικό ThroughPut (TTj) σε ένα cell δίνεται από τη σχέση  

ΤΤj≥PTj * #GSj * %Asj * %PDPj (6) 

Η σχέση αυτή μας βοηθά να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο application layer. 

Όταν τα δεδομένα είναι έτοιμα προς μετάδοση έχει ήδη προστεθεί ένας αριθμός από 

επικεφαλίδες που εξαρτάται από το σχήμα κωδικοποίησης όπως φαίνεται από τον πίνακα 

4. 

 
Πίνακας 4: Ρυθμοί μετάδοσης σε σχέση με το σχήμα κωδικοποίησης 

Επομένως ισχύει  
#TS(GPRS)=#TTj/Coding Sceme User Data Rate (7) 

 

To ποια κωδικοποίηση θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την ποιότητα του ραδιοδικτύου 

και συγκεκριμένα τoν λόγο Carrier/Interference. Επίσης το τελικό data rate, εξαρτάται 

από τον αριθμό των tsl που μπορεί να χρησιμοποιήσει το κινητό στο downlink. Οι δύο 

αυτοί παράγοντες συνοψίζονται στην εικόνα 5

 

Ο αριθμός των GPRS tsl τελικώς, είναι το μέγιστο των τιμών των εξισώσεων  (5) 

και (7). 
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Εικόνα 5: Επιδόσεις των Coding Schemes σε σχέση με την ποιότητα του 

ραδιοδικτύου και του αριθμού tsl που χρησιμοποιεί το κινητό. 

 

ii)GPRS χωρητικότητα 

Τα GPRS tsl, σε ένα cell, κατανέμονται δυναμικά σε δύο ομάδες. Αυτό φαίνεται 

στην εικόνα 6 

 

 

Εικόνα 6 : Τύποι χωρητικότητας σε ένα GPRS cell 
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• Μόνιμα διαθέσιμη Χωρητικότητα(Dedicated GPRS Capacity-CDED) 

Είναι δυνατό να καθοριστεί σε μόνιμη βάση, ένας συγκεκριμένος αριθμός 

χρονοθυρίδων θα παρέχει υπηρεσίες GPRS. Οι χρονοθυρίδες αυτές δεν είναι δυνατό να 

διατεθούν για CSW. O παραπάνω καθορισμός εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στο GPRS 

είναι μόνιμα διαθέσιμη από το cell. Από την άλλη πλευρά όμως είναι πιθανή η αύξηση  

 

 

Διάγραμμα 1:Πιθανότητα απόρριψης κλήσης σε σχέση με τον αριθμό μόνιμα 

διατιθέμενων GPRS tsl 

 

των επιπέδων blocking για τις CSW κλήσεις, αφού ο αριθμός των διαθέσιμων για αυτές 

πόρων είναι μειωμένος. Στο διάγραμμα 1 δίνονται τα αποτελέσματα εξομοίωσης για την 

πιθανότητα απόρριψης φωνητικών κλήσεων σε σχέση με τον αριθμό των μόνιμα 

διατιθέμενων tsl για GPRS. Παρατηρούμε ότι από τα 4tsl και πάνω, το blocking 

αυξάνεται υπερβολικά 

 

• Προεπιλεγμένη χωρητικότητα(Default GPRS Capacity-CDEF) 

H χωρητικότητα αυτή θα διατεθεί μόνο αν η ζήτηση για CSW το επιτρέψει. Οι 

χρονοθυρίδες αυτές στιγμιαία μόνο εντάσσονται στη ομάδα των GPRS χρονοθυρίδων. 

Στην περίπτωση αυτή, θεωρούμαι ότι οι CSW υπηρεσίες έχουν προτεραιότητα σε σχέση 

με τις GPRS. Σε περίπτωση απουσίας GPRS κλήσεων, η παραπάνω χωρητικότητα θα 

διατεθεί στις CSW υπηρεσίες αν αυτό απαιτηθεί. Αν από την άλλη η ζήτηση για CSW 
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μειωθεί τότε η χωρητικότητα αυτή διατίθεται και πάλι στο GPRS, ανεξάρτητα από το αν 

υπάρχει ζήτηση ή όχι. 

 

Ας δούμε λοιπόν ένα απλό παράδειγμα σχεδίασης του air interface GPRS δικτύου 

το οποίο να αξιοποιεί τη δομή ενός υπάρχοντος GSM δικτύου. Στόχος της μελέτης είναι 

να ορίσουμε τον αριθμό των GPRS tsl/cell ώστε να έχουμε ένα δεδομένο GoS για τις 

φωνητικές κλήσεις και παράλληλα να μελετηθεί το μέγιστο throughput στα data που 

μπορεί να δώσει  ένα τέτοιο δίκτυο. 

 

Διάγραμμα 2:Πιθανότητα απόρριψης φωνητικής κλήσης σε σχέση με τον αριθμό 

μόνιμα διατιθέμενων GPRS tsl 

 

Σε ένα πραγματικό δίκτυο η σχεδίαση γίνεται με GoS 1%. Επίσης ο μέσος χρόνος 

συγκράτησης μιας κλήσης είναι tavg=25-30sec.  Στο διάγραμμα 2 βλέπουμε την 

πιθανότητα απόρριψης μιας φωνητικής κλήσης μέσης διάρκειας 25sec.  

Το πρώτο λοιπόν συμπέρασμα για ένα τέτοιο δίκτυο τόσο από εξομοιώσεις όσο και 

από τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι μειώνεται ραγδαία η εξυπηρέτηση των φωνητικών 

κλήσεων με CDED=4tsl. 

Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην σχεδίαση ενός δικτύου με δεδομένο GoS για το CSW 

 

Υποθέτουμε λοιπόν τα εξής  

Πληθυσμός περιοχής: 1.000.000 

 72



Εταιρείες τηλεπικοινωνιών: 3 επομένως θεωρούμε την διείσδυση της κάθε μίας 

33% 

Κίνηση ανά συνδρομητή(Ώρα αιχμής): 25mErl 

 

• Αρχικώς υπολογίζουμε τον συνολικό αριθμό συνδρομητών που πρέπει να 
εξυπηρετήσουμε (ώρες αιχμής) 

Ολική κίνηση = Πληθυσμός x Διείσδυση x Κίνηση ανά συνδρομητή ≅ 7500 Erl 

• Ακολούθως εξετάζουμε την δομή του υπάρχοντος GSM δικτύου 

 

Θεωρούμε ότι η εταιρεία διαθέτει εύρος ζώνης, 7,8Mhz ή 39 συχνότητες για τη 

συγκεκριμένη περιοχή. Έστω ότι ο λόγος επαναχρησιμοποίησης για τις BCCH 

συχνότητες είναι 15 και για τις άλλες 12. Θεωρώντας ότι κάθε BCCH συχνότητα έχει 6 

κανάλια για κίνηση και 2 για σηματοδοσία   σε αυτές τις συχνότητες έχουμε Ν1=6 x 15 = 

90 κανάλια φωνής. Οι υπόλοιπες συχνότητες δίνουν Ν2=8 x 24= 192 κανάλια φωνής. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι N2/N1 ≅2 καταλήγουμε ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί 3 

συχνότητες αν cell. Η μία από αυτές έχει κανάλια σηματοδοσίας και οι άλλες δύο δεν 

έχουν. ‘Άρα συνολικά έχουμε 1x6 + 2x8= 22 κανάλια φωνής (TCH). Επίσης η διαφορά 

στο reuse (15 με 12) επιτρέπει την ύπαρξη 3 BCCH συχνοτήτων στο ίδιο γεωγραφικό 

σημείο. Άρα κάθε BTS έχει 3 cell των 3 συχνοτήτων. 

• Σύμφωνα με την κατανομή Erlang, για 2%GoS, τα 22 κανάλια εξυπηρετούν 15,4 

Erlang περίπου. Επομένως για τα 7500 Erlang που είναι η ολική κίνηση 

χρειαζόμαστε  

Αριθμός cell =  Ολική κίνηση /χωρητικότητα του cell δηλαδή Ν=7500/15,4 ≅487 cells 

των τριών συχνοτήτων . 

• Αν υποθέσουμε ότι από τα 22 κανάλια τα 16 είναι μόνιμα κατειλημμένα για να 

αντιμετωπίσουν την φωνητική κίνηση τότε υπάρχουν 6 tsl διαθέσιμα για GPRS 

Χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση CS-1 έχουμε throughput  6x9,6 = 57,6kbps/cell 

Χρησιμοποιώντας κωδικοποίηση CS-2 έχουμε throughput 6x24,4 = 86,4kbps/cell 
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Με τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να σχεδιάσουμε το δίκτυο ακολουθώντας 

το διάγραμμα 3. Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε πως μεταβάλλεται το GPRS data 

throughput ανάλογα με τον αριθμό των cell με ελεύθερη παράμετρο την GSM κίνηση 

 

 

Total GPRS data througput over existing GSM traffif (7500 Erl)
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Διάγραμμα 3: Throughput σε σχέση με τον αριθμό των cell 
 

Το διάγραμμα αυτό βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματικότητα αφού όλα τα 

GPRS δίκτυα παρέχουν και τους δύο τρόπους κωδικοποίησης CS-1, CS-2. 

Στον πίνακα 5 δίνονται ενδεικτικές τιμές του παραπάνω διαγράμματος καθώς και 

η κατανομή τω καναλιών στις δύο χωρητικότητες του cell. 

 

GPRS CAPACITY (PDTCH) 
Erl cells Erl/cell required TCH DEDICATED DEFAULT 

7500 500 15 22 0 6 
7500 600 13 19 2 8 
7500 700 11 17 4 10 
7500 800 9 15 6 12 
7500 900 8 14 7 13 
7500 1000 8 13 8 13 

Πίνακας 5: Τιμές χωρητικότητας ανά cell 
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ΙΙΙ)Σχεδίαση Gb Interface 
Η σχεδίαση του Gb interface απαρτίζεται από δύο στάδια. Το πρώτο είναι ο 

σχεδιασμός του δικτύου μετάδοσης(transmission planning), ενώ το δεύτερο είναι η 

διαστασιοποίηση των frame relay συνδέσεων(frame relay link dimensioning). 

Η σχεδίαση του Gb interface βασίζεται στα δεδομένα που έχουμε για τις ώρες 

αιχμής του δικτύου. Η κίνηση αυτή μετριέται σε bits/sec, και όχι σε Erlang.  

Όταν ένας χρήστης αποστέλλει ένα πακέτο πληροφορίας μέσω ενός δικτύου τα 

διάφορα επίπεδα(layers) του δικτύου προσθέτουν από μία κεφαλίδα. (Εικόνα 1). Όπως 

είναι επόμενο το μήκος του πακέτου μεταβάλλεται, το ίδιο και οι ανάγκες για 

χωρητικότητα στο δίκτυο μετάδοσης.  

 
Εικόνα 1:Μεταβολή του μήκους ενός πακέτου  
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Α)Σχεδίαση δικτύου μετάδοσης  
Για το δίκτυο μετάδοσης, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα συνδέεται o SGSN 

με τα BSC, υπάρχουν αρκετές επιλογές. Αυτό που συνήθως εφαρμόζεται στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης ενός GPRS δικτύου είναι η χρησιμοποίηση του υπάρχοντος δικτύου 

μετάδοσης για το Αter interface του GSM.  Αργότερα υπάρχει η δυνατότητα της χρήσης 

αποκλειστικών γραμμών Ε1, ή η ανάπτυξη ενός καινούριου δικτύου μεταγωγής πακέτου. 

Στις εικόνες 2 και 3 παρουσιάζονται δίκτυα μετάδοσης για τα πρώτα στάδια 

ανάπτυξης ενός δικτύου GPRS είτε με  διατάξεις cross-connect, είτε με τη 

χρησιμοποίηση των MSC και των transcoder για through connections. 

 

   
Εικόνα 2:Δίκτυο μετάδοσης για το Gb interface με χρήση cross connect 

 

 
Εικόνα 3:Δίκτυο μετάδοσης για το Gb interface με χρήση through connections 
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 Στις εικόνες 4 και 5 παρουσιάζονται δίκτυα μετάδοσης για ώριμα δίκτυα GPRS 

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε χρήση γραμμών PCM, ενώ στην τελευταία περίπτωση 

έχουμε χρήση μεγαλύτερης χωρητικότητας δικτύων όπως π.χ. SDH. 

Εικόνα 4:Χρήση αποκλειστικών PCM γραμμών για το Gb interface  
 

 
Εικόνα 5:Χρήση αποκλειστικού δικτύου μεταγωγής πακέτου για το Gb interface 
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Β)Σχεδίαση Frame relay links 
Για την σχεδίαση των frame relay links χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλογοι με 

αυτές του air interface. Δίνονται ακολούθως δύο μεθοδολογίες.  

Έστω ότι έχουμε τα εξής δεδομένα 

Φωνητική κίνηση ανά συνδρομητή : 25mErlang 

Συνολική φωνητική κίνηση/cell : 8,20Erlang 

Μέσος Χρόνος GPRS κλήσης : 120sec 

GPRS TCH bitrate (CS2): 12kbps 

Ποσοστό κατάληψης GPRS-TCH: 70% 

Gb overhead :1,17 (του αρχικού μήκους του πακέτου) 

Gb burstiness : 1,10 

 

Αριθμός συνδρομητών = Συνολική φωνητική κίνηση / Κίνηση ανά 

συνδρομητή=8,20/0,025=328 συνδρομητές/cell 

 

Υποθέτοντας ότι στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτει το BSC υπάρχουν 30 

σταθμοί βάσης με 3 cell ο καθένας έχουμε τον ολικό αριθμό συνδρομητών/BSC 

Ολικός αριθμός= Συνδρομητές/cell * αριθμό cells/σταθμό * αριθμό 

σταθμών=29520 συνδρομητές. 

 

Υποθέτουμε τώρα ότι το 1% των συνδρομητών θα κάνει χρήση GPRS, περίπου 

295 συνδρομητές.  

Τελικώς έχουμε 

Gb traffic= GPRS penetration *average ΒΗ GPRS air time * Average ΒΗ GPRS 

end user bit rate*Gb frame overhead * Gb burstiness margin=316,59 Kbps 

 

Με δεδομένο ότι το bit rate στο frame relay είναι n X 64Kbps χρειαζόμαστε n=5 

links. Αυτή είναι η ελάχιστη απαίτηση. 

 

Αν τώρα θέλουμε να υπολογίσουμε το θεωρητικό μέγιστο ακολουθούμε ένα 

συλλογισμό που σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα των GPRS TCH. 
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Έστω και πάλι ότι η ολική κίνηση/cell είναι 8,2Erlang. Με 2% blocking 

χρειαζόμαστε 14TCH.  

O τελικός φόρτος του δικτύου είναι 0,98*8,2=8,04 Erlang 

Στην περίπτωση αυτή τα διαθέσιμα GPRS-TCH είναι  

#GPRS-TCH=TCH-Tελικό φόρτο-CSW overhead=14-8.04-1.5=4.46  

Θεωρώντας ότι έχουμε 12kbps/tsl και μείωση στο bitrate λόγω φωνητικής κλήσης 

70% έχουμε 

Ολικό ThroughPut/cell=4,46*12*70=37.46Kbps 

Θεωρώντας και πάλι ένα BSC με 30 σταθμούς βάσης με 3cell τον καθένα έχουμε 

για το Gb 

Gb=37,46*3*30*1,17*1,10=4,34Mpbs 

 

IV)Gn Interface 
Για το Gn interface και τον GGSN, δεν υπάρχουν ανάλογες μεθοδολογίες 

σχεδιασμού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε κατασκευαστής εμφανίζει GGSN, με 

διαφορετικές δυνατότητες μεταγωγής πακέτων, ειδικότερα δε το μέγιστο πλήθος PDP 

context activations που μπορεί να διαχειρισθεί. Εκείνο που συνίσταται είναι η παρουσία 

δύο τέτοιων κόμβων στο δίκτυο κορμού της εταιρείας για λόγους προστασίας. Επίσης οι 

συνδέσεις προς τα σημεία πρόσβασης εξωτερικών δικτύων πρέπει να τερματίζουν και 

στους δύο GGSNs.  
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να προτείνουμε μια βηματική διαδικασία 

βελτιστοποίησης ενός GPRS δικτύου. 

1) Μελέτη διάρθρωσης(configuration) του δικτύου 

Αρχικώς συγκεντρώνονται τα δεδομένα και εξετάζεται κατά πόσο έχει 

υλοποιηθεί το δίκτυο σύμφωνα με την αρχική σχεδίαση. Συγκεκριμένα 

• Ελέγχεται η ορθότητα του αρχικού σχεδιασμού 

• Έλεγχος για το αν συμβαδίζει η πραγματική διάρθρωση του 

δικτύου με αυτή τη σχεδίασης 

• Ελέγχεται  αν χρησιμοποιούνται οι σωστές εκδόσεις HW και SW. 

• Έλεγχος παραμέτρων με τα οποία έχουν προγραμματισθεί οι κύριοι 

κόμβοι του δικτύου όπως π.χ. ο SGSN.  

• Έλεγχος των συχνά εμφανιζομένων σηματοδοσιών του δικτύου. 

• Συλλογή στατιστικών στοιχείων  

 

2)Μελέτη μετρήσεων πεδίου (benchmarking) 

Πρόκειται για μελέτη στο πεδίο από τη σκοπιά του χρήστη. Συνήθως εκτελούνται 

κάποια test όπως 

• Ping προς το κεντρικό server του δικτύου 

• FTP μικρών σε μέγεθος αρχείων από τον κεντρικό server προς ένα 

laptop, με χρήση GPRS  

• FTP μεγάλων σε μέγεθος αρχείων από τον κεντρικό server προς 

ένα laptop, με χρήση GPRS  

• ‘Άνοιγμα σελίδων στο Internet 

• Υπηρεσία WAP πάνω από GPRS 

• Υπηρεσία MMS, από και προς κινητό. 

• Λήψη αποστολή e-mail. 

 

3)Ανάλυση επιδόσεων δικτύου 

 Ακολούθως προχωρούμε σε ανάλυση των επιδόσεων εστιάζοντας στα ακόλουθα 

• Βελτιστοποίηση των GPRS παραμέτρων 
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• Μελέτη των κύριων δεικτών επίδοσης που έχουν αναφερθεί στα προηγούμενα 

• Τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων μελέτης 

 

Η ανάλυση στο επίπεδο της πρόσβασης στο δίκτυο, συνίσταται στα εξής 

• Επαλήθευση από τις μετρήσεις του πεδίου του drop και της συμφόρησης 

• Έλεγχος επάρκειας των χωρητικοτήτων του GPRS(default και dedicated). Για 

παράδειγμα, στην περιοχή που φιλοξενείται κάποιο καλλιτεχνικό ή αθλητικό 

γεγονός  πιθανώς να χρειάζεται αύξηση της dedicated χωρητικότητας. 

• Επαλήθευση ότι οι ρυθμίσεις για την CSW κίνηση δεν επηρεάζουν την GPRS 

  

Στο επίπεδο του δικτύου κορμού απαιτούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι 

• Επαλήθευση ότι το Gb, Gn, και Gi  λειτουργούν χωρίς προβλήματα 

• Επαλήθευση ότι το Gb interface είναι σωστά παραμετροποιημένο για να 

υποστηρίζει πολλούς συνδρομητές ταυτόχρονα. 

• Επαλήθευση ότι οι GSN έχουν εφοδιασθεί με τις σωστές παραμέτρους 

 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να μελετήσουμε τη διαδικασία συλλογής στοιχείων και 

παραγωγής δεικτών επίδοσης για ένα GPRS δίκτυο. 

Όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αποστέλλουν 

μετρήσεις.  Οι μετρήσεις αυτές σχετίζονται τόσο με τη διεκπεραίωση της κλήσης όσο και 

με την παρακολούθηση του δικτύου και ενδεχομένως την ενεργοποίηση συναγερμών. 

 Για παράδειγμα το κινητό αποστέλλει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα 

μετρήσεις για την στάθμη με την οποία λαμβάνει τον σταθμό που το εξυπηρετεί και τη 

στάθμη των γειτονικών cell. Με τη μέτρηση αυτή καταρτίζεται μία λίστα cell στην οποία 

μπορεί να μεταπεμφθεί μία κλήση.    

Εκτός όμως από τις μετρήσεις που άπτονται της ίδια της λειτουργίας του 

GSM/GPRS υπάρχει ένα πλήθος από μετρητές (counters) για την παρακολούθηση των 

επιδόσεων του δικτύου π.χ. συμφόρηση. Έχοντας ως πρωτογενή στοιχεία τις μετρήσεις 

αυτές μπορούν να εξαχθούν δείκτες επίδοσης είτε για όλο το δίκτυο είτε για τμήματα 

αυτού. Στην ενότητα μελετούμε πως παράγονται οι βασικοί  δείκτες επίδοσης των GPRS 

δικτύου για τους οποίους αναφερθήκαμε στο κείμενο. 
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Όλες οι μετρήσεις από τα στοιχεία του δικτύου(MSC,BSC,SGSN,BTS) 

συγκεντρώνονται σε μία βάση η οποία 

 Μετατρέπει τα πρωτογενή δεδομένα σε κατανοητή φόρμα(π.χ. πίνακας 

EXCEL) 

 Επιτρέπει την πραγματοποίηση αριθμητικών πράξεων μεταξύ των 

μετρητών για την εξαγωγή δεικτών επίδοσης 

 Επιτρέπει την ταξινόμηση των στοιχείων ανά τύπο στοιχείου δικτύου ή 

βάσει κάποιας τιμής κατωφλίου 

 Παράγει γραφικές παραστάσεις με τη διακύμανση των μετρητών 

 

Έτσι λοιπόν το PDTCH Blocking για UL και DL, παράγεται από τους 

πρωτογενείς μετρητές κατά τον τρόπο που φαίνεται στη ακόλουθη σχέση 

 

                                     sum(NO_RADIO_RES_AVA_UL_TBF) 
100 * -------------------------------------------------------------------------------------------------% 

sum(req_1_TSL_UL+req_2_TSL_UL+req_3_TSL_UL+req_4_TSL_UL+ req_5_8_TSL_UL) 

 

                        sum(NO_RADIO_RES_AVA_DL_TBF) 
100 * -------------------------------------------------------------------------------------------------% 
           sum(req_1_TSL_DL+req_2_TSL_DL+req_3_TSL_DL +req_4_TSL_DL+ req_5_8_TSL_DL) 

 Κατά παρόμοιο τρόπο παράγεται ο τύπος για το UL και το DL TBF drop 

 

         sum(UL_TBF_rel_due_CSW_traffic+UL_TBF_rel_due_no_resp_MS) 
100 * ----------------------------------------------------------------------------------- % 
                           sum(Nbr_of_UL_TBF) 

 

          sum(DL_TBF_rel_due_CSW_traffic+DL_TBF_rel_due_no_resp_MS) 
100 * ------------------------------------------------------------------------------------ % 
                          sum(Nbr_of_DL_TBF) 

 

 Ακολούθως δίνονται οι σχέσεις για το TSL Usage(UL&DL) 

Actual UL data throughput (blocks) 
---------------------------------------------- = 
max. nbr of blocks during measurement period 
 

=sum(rlc_data_blocks_ul_cs1 
+ rlc_data_blocks_ul_cs2 
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+ rlc_mac_cntrl_blocks_ul 
+ BAD_FRAME_IND_UL_CS1 
+ BAD_FRAME_IND_UL_CS2 

+ BAD_FRAME_IND_UL_UNACK 
+ IGNOR_RLC_DATA_BL_UL_DUE_BSN) 

----------------------------------- 
sum(period_duration*60)*50 

 

Actual DL data throughput (blocks) 
------------------------------------------------------------ = 
max. nbr of blocks in 1 time slot during measurement period 
 

=sum(rlc_data_blocks_dl_cs1 
+ rlc_data_blocks_dl_cs2 
+ rlc_mac_cntrl_blocks_dl 

+ RETRA_RLC_DATA_BLOCKS_DL_CS1 
+ RETRA_RLC_DATA_BLOCKS_DL_CS2) 

---------------------------------- 
sum(period_duration*60)*50 

Επίσης τα ολικά RLC Data, δίνονται από τη σχέση 

sum(RLC_data_blocks_UL_CS1*20+RLC_data_blocks_UL_CS2*30 
+ RLC_data_blocks_DL_CS1*20+RLC_data_blocks_DL_CS2*30) /1000 

 

Κατά ανάλογο τρόπο ορίζονται και οι υπόλοιποι δείκτες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6o 
 

 DATA ANALYSIS 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ GPRS ΔΙΚΤΥΟΥ 

Α)PLMN Ανάλυση-Γενικά συμπεράσματα επίδοσης. 

 Στο διάγραμμα 1 έχουμε την ημερήσια κίνηση ενός δικτύου.   Ο δείκτης αυτός 

λαμβάνει υπόψη τον ολικό αριθμό των GPRS radio blocks(CS1&CS2). Από την μέτρηση 

έχουν αφαιρεθεί τα overheads, επομένως αποτελεί πολύ καλή προσέγγιση του 

πραγματικού payload 

Παρατηρούμε ότι η πληροφορία μεταδίδεται κατά κύριο λόγο σε κωδικοποίηση 

CS-2. Επίσης βλέπουμε ότι η κίνηση έχει τρία σημεία στα οποία η κλήση της αλλάζει, 

πράγμα που συνήθως σχετίζεται με την παροχή κάποιας νέας on GPRS υπηρεσίας, για 

παράδειγμα(MMS)  

Στα διαγράμματα 2&3 δίνεται το TBF block για την ίδια χρονική περίοδο τόσο στο 

UL όσο και στο DL 

Διάγραμμα 1: Total RLC Data (annually) 

 

Όπως φαίνεται, το drop οφείλεται κυρίως σε μη απόκριση του τηλεφώνου. Αυτό 

συνήθως συμβαίνει  όταν διακόπτεται η κλήση λόγω κακής ραδιοκάλυψης ή διακοπή της 

λειτουργίας του κινητού(π.χ μπαταρία). 
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    Διάγραμμα 2: DL TBF Drop 

Διάγραμμα 3:UL TBF Drop  
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Διάγραμμα 4: GPRS  Hard Block(--UL, --DL) 

 

 

Διάγραμμα 5: Soft Blocking(--UL, --DL) 
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Στα διαγράμματα 4&5 δίνονται τα Hard και Soft  PDTCH Blocking. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν δύο σημεία. Το πρώτο είναι η διαφορά μεταξύ hard και soft block του DL. 

Το δεύτερο σημείο είναι αντίστροφα, η ταύτιση των τιμών drop UL και για τις δύο 

περιπτώσεις 

H διαφορά στις τιμές του DL εξηγείται ως εξής. Είναι μικρότερη η πιθανότητα να 

μην έχουμε καθόλου πρόσβαση στο δίκτυο από το να έχουμε πρόσβαση με λιγότερα tsl 

από όσα ζητήθηκαν κατά την έναρξη της κλήσης. Υπενθυμίζεται ότι τα σύγχρονα 

τηλέφωνα λειτουργούν συνήθως με 1 tsl στο UL και 3 tsk στο DL. Το soft blocking 

σημαίνει ότι το δίκτυο εξασφάλισε στο χρήστη λιγότερα από τρία tsl. 

H προηγούμενη υπενθύμιση για την δυνατότητα των κινητών τηλεφώνων μας 

βοηθά να κατανοήσουμε την πλήρη ταύτιση στις τιμές του UL. Εδώ το tsl είναι μοναδικό 

επομένως είτε διατίθεται ολόκληρο είτε δεν είναι καθόλου διαθέσιμο. 

Στο διάγραμμα 5 δίνεται το ολικό Block error Ratio για την συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Το  μέγεθος αυτό εκφράζει την αξιοπιστία της μετάδοσης των δεδομένων στον 

αέρα. 

Διάγραμμα 5: Block error rate 
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Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα τα υπάρχοντα δίκτυα χρησιμοποιούν 

κωδικοποίηση CS-1 ή CS-2 ανάλογα με την ποιότητα του ραδιοδικτύου  Επομένως οι 

υψηλές τιμές στο BLER του CS-1 δικαιολογούνται από κακό C/I.  

Από την άλλη πλευρά, η διαφορά μεταξύ uplink και downlink και στις δύο 

κωδικοποιήσεις εξηγείται από το γεγονός ότι πάντοτε η στάθμη ισχύος του downlink 

είναι υψηλότερη από του uplink γεγονός που οφείλεται στην καλύτερη απολαβή της 

κεραίας του σταθμού βάσης σε σχέση με την αντίστοιχη του κινητού. 

Στο διάγραμμα 6, δίνεται το μέσο throughput/TSL, τόσο στο UL, όσο και στο  

DL 

Διάγραμμα 6: Average Throughput/TSL 

 

H μεγάλη διαφορά μεταξύ uplink και downlink αποδίδεται κυρίως στη διαφορά 

των επιπέδων ισχύος των δύο ζεύξεων. 

Στο διάγραμμα 7,  δίνεται η εικόνα του φόρτου του δικτύου σε Erlang. 

Παρατηρούμε ότι η καμπύλη παρουσιάζει μεταβολές ανάλογες με αυτές του 

διαγράμματος 1. 
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Στο διάγραμμα 8, δίνονται οι αποτυχίες στο territory upgrade. Πρόκειται για την 

περίπτωση, όπου γίνεται προσπάθεια εκμετάλλευσης tsl, πέρα των μονίμως 

καταχωρημένων στο GPRS(δηλαδή προσπάθεια εκμετάλλευσης της default 

Χωρητικότητας CDEF). Οι αποτυχίες στην περίπτωση αυτή οφείλονται κυρίως στην 

κατάληψη των tsl που ανήκουν στην CDED, από CSW κλήσεις. 

 

Διάγραμμα 7:Κίνηση GPRS σε Erlang(--UL, --DL) 
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Στο διάγραμμα 8 δίνεται η κίνηση του ίδιου δικτύου στο interface SGSN-GGSN. 

Φαίνεται και πάλι η αύξηση στο τελευταίο τρίμηνο του έτους 

 
 

Διάγραμμα 8: Κίνηση στο Gn interface 
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ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

Στο διάγραμμα 1 δίνεται η μέση ωριαία κίνηση ενός δικτύου GPRS 

AVERAGE HOURLY TRAFFIC
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Διάγραμμα 1: Μέση ωριαία κίνηση GPRS δικτύου 

 

Από το διάγραμμα αυτό δεν προκύπτει κάποια σαφής ένδειξη για το ποια είναι η 

ώρα αιχμής της κίνησης(Busy Hour-BH). Οι βραδινές ώρες έχουν κάποιο προβάδισμα 

αλλά και πάλι δεν οδηγούμαστε στο ακριβή προσδιορισμό της χρονικής αυτή στιγμής.  

Η κίνηση στο DL μπορεί να περιγραφεί από πολυώνυμο έκτου βαθμού της 

μορφής 

y = -57,72x6 + 4324,11x5 - 121348,85x4 + 1541249,57x3 - 7946876,98x2 + 

5593130,39x + 62271473,23 (1) 

Παράλληλα η κίνηση στο UL μπορεί να προσεγγισθεί με πολυώνυμο τρίτου 

βαθμού της μορφής 

y = -7027,56x3 + 288831,96x2 - 2875399,34x + 12544607,94 (2) 

 

Στην προσπάθεια για προσδιορισμό του ΒΗ, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των 

ίδιων δειγμάτων σε επίπεδο εβδομάδας. Μελετήθηκαν  τρεις διαδοχικές εβδομάδες του 

ίδιου μήνα. Τα αποτελέσματα δίνονται στο διάγραμμα δύο. Επαναλαμβάνεται το αρχικό 

συμπέρασμα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει σαφής ένδειξη για το BH. Κάτι τέτοιο δεν 

υφίσταται στην φωνητική κίνηση, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3. Στο διάγραμμα 

αυτό παρατίθεται συγκριτικά η κίνηση (φωνητική και δεδομένων) για τέσσερις ημέρες. 
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3 CONSECUTIVE WEEKS
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Διάγραμμα 2: Ωριαία μεταβολή της κίνησης σε τρεις συνεχόμενες εβδομάδες 

 

 
Διάγραμμα 3: Συγκριτική μεταβολή της κίνησης(voice/data)  

 

 Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από τη μελέτη της ωριαίας μεταβολής 

ενός cell(που παρουσιάζει μεγάλη κίνηση-hotspot) και δίνεται στο διάγραμμα 4. Η 

κίνηση παρουσιάζει κορύφωση σε δύο σημεία, ενώ και πάλι οι βραδινές ώρες έχουν το 

προβάδισμα. 
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BTS TRAFFIC HOURLY
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Διάγραμμα 4: Ωριαία κίνηση σταθμού βάσης υψηλής κίνησης 

 

Στο διάγραμμα 5 δίνεται η ημερήσια κίνηση ανά εβδομάδα σε διαφορετικούς 

μήνες. Για κάθε μήνα επιλέχθηκε από μία εβδομάδα χωρίς ιδιαίτερες(εθνικές ή 

θρησκευτικές) αργίες και επετείους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει 

κάποια μέρα στην οποία κίνηση να αυξάνει περισσότερο.  
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Διάγραμμα 5: Μεταβολή της κίνησης ανά ημέρα για έξι διαφορετικές εβδομάδες 
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Παρόμοια ανάλυση πραγματοποιήθηκε και για τις μηνιαίες μεταβολές της κίνησης 

μέσα σε ένα χρόνο(Διάγραμμα 6). Από την ανάλυση αυτή, φαίνεται ότι  η κίνηση 

παρουσιάζει ένα σταθερό ρυθμό αύξησης για αρκετούς μήνες. Έτσι μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι υπήρξε μια σταθερή αύξηση για τους πρώτους πέντε μήνες που 

προσεγγίζεται από μια ευθεία της μορφής  

y = 1319655,70x + 3606439,28(1) 

Ακολούθως υπάρχει μια αντίστοιχη αύξηση για τους επόμενους τέσσερις μήνες 

που προσεγγίζεται από μια εξίσωση της μορφής 

y = 1703299,8500x + 12549273,3400 (2) 

Τέλος για τους τελευταίους τρεις μήνες η κίνηση μπορεί να περιγραφεί με εξίσωση 
της μορφής 

y = 2805642,4400x + 28277831,3333 (3) 
Η παραπάνω ανάλυση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να έχουμε 

ασφαλείς προβλέψεις για την κίνηση, στην καλύτερη περίπτωση, για ένα ή για δύο μήνες 

αργότερα. Το ζήτημα της πρόβλεψης της κίνησης προσεγγίζεται ακολούθως από την 

μελέτη του ρυθμού μεταβολής των συνδρομητών.  
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Διάγραμμα 6: Μηνιαίες μεταβολές της κίνησης 
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ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 
 

Η μεταβολή στον αριθμό των συνδρομητών που ενεργοποίησαν GPRS υπηρεσίες 

στο ίδιο εξάμηνο φαίνεται στο  διάγραμμα 1. 
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Διάγραμμα 1:Αριθμός GPRS συνδρομητών 

 

Η ραγδαία αύξηση οφείλεται στην  παροχή της υπηρεσίας MMS, παράλληλα με 

την είσοδο στην αγορά συσκευών που υποστηρίζουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. 

Με το παραπάνω δεδομένο είναι ίσως προτιμότερο να χωρίσουμε τα δεδομένα 

χρονικά σε δύο ομάδες και να τα μελετήσουμε ξεχωριστά. Στο διάγραμμα 3 φαίνεται η 

μεταβολή που επήλθε με την εισαγωγή του MMS. 
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Διάγραμμα 3:Μεταβολή αριθμού GPRS συνδρομητών με την εισαγωγή του  MMS 
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Αντίθετα στην κατοπινή περίοδο(Διάγραμμα 4), η κατάσταση είναι πιο 

προβλέψιμη. Η κόκκινη γραμμή για την τάση εξέλιξης του φαινομένου ταυτίζεται με τις 

τιμές του Δεκεμβρίου και προσεγγίζεται με πολυώνυμο της μορφής(1) 

0,0442x3 - 2,8653x2 + 151,86x + 8831,6 (1) 
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Διάγραμμα 4:Πρόβλεψη αύξησης συνδρομητικής κίνησης 
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού(MATLAB) είναι δυνατή η προσαρμογή 

των δεδομένων της κίνησης σε συχνοτικές κατανομές 

Στα διάγραμματα 1 και 2 φαίνεται η τριμηνιαία μεταβολή της κίνησης ανά ημέρα 

για δύο διαφορετικά τρίμηνα.  
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Διάγραμμα 1:Ημερήσια κίνηση δικτύου για ένα τρίμηνο 

Τα δεδομένα αυτά προσαρμόζονται σε gamma κατανομή με 

α=22,7656  και β=0,0251 (1) 

Η μέση τιμή της κατανομής αυτής είναι m=0,5714 και η απόκλιση είναι v=0,0251 
 

Στο επόμενο τρίμηνο η κατάσταση είναι όπως στο διάγραμμα 2 
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Διάγραμμα 2: Ημερήσια κίνηση δικτύου το επόμενο τρίμηνο 
 
Τα δεδομένα αυτά προσαρμόζονται με κατανομή gamma με παραμέτρους 

α=27,339 και β=0,0404 (2) 
Η μέση τιμή αυτής της κατανομής είναι m=0,0143 και η διασπορά v=0,0446 
 Οι δύο κατανομές δίνονται μαζί στο διάγραμμα 3 
 

 
 

Διάγραμμα 3: Gamma PDF κατανομές για δύο διαφορετικά τρίμηνα 
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ANΑΦΟΡΕΣ 
Α)ΘΕΜΑΤΑ TELETRAFFIC ENGINEERING 
 
1. TELETRAFFIC ENGINEERING HANDBOOK διαθέσιμο σε μορφή pdf στο 

δικτυακό τόπο www.tele.dtu.dk/teletraffic 
2. TELETRAFFIC ENGINEERING, David Goodman,  διαθέσιμο σε pdf μορφή από 

το www.poly.edu. Περιέχει απλά παραδείγματα υπολογισμών χωρητικότητας δικτύου 
και χρήσης της κατανομής Erlang 

3. ERICSSON’S RADIO SYSTEMS GSM Statistics Introduction EN/LZT 123 
5816R1A. 

 
Β)ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ GSM/GPRS 
1. GSM 02.60: "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 

General Packet Radio Service (GPRS);Service Description; Stage 1". 

2. GSM 03.60: "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 
General Packet Radio Service (GPRS);Service Description; Stage 2". 

3. GSM 03.64: "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); 
General Packet Radio Service (GPRS); Overall description of the GPRS 
Radio Interface, Stage 2”. 

4. 10.60: "Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); General 
Packet Radio Service (GPRS); Project Scheduling and Open issues”. 

Διαθέσιμες στο www.etsi.org
 
5. Evolving From GSM/GPRS to UMTS, Eric Wrobel, FITCE 

Telecommunications Congress Proceedings 2000 

6. From GSM to GPRS: The Evoluntionary Steps to Cellular Wireless 
Data Transmission, Spyros Louvros, FITCE Telecommunications 
Congress Proceedings 2001 

7. NOKIA GPRS System Trainning, Nokia Networks Oy 

8. Wireless Communications, Theodore Rappaport, Prentice Hall 1999 

 

Γ)ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΤΚΥΩΝ 

1. GSM, GPRS ana EDGE Performance, Timo Halonen, Javier Romero and 
Juna Melero, John Wiley & Sons, LTD 

2, Analysis of a Traffic Model for GSM/GPRS, Hugo Araujo, Jose Costa 
and Luis Correia. 

3.                  Performance Analysis of GPRS, Cristoph Lindemann and Axel Thumler 
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Δ)ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΕΩΣΗΣ GPRS 

1. Evolution of Charging and Billing Models for GSM and Future Mobile 
Internet Services, John Cushnie, David Hutchison and Huw Oliver 

2. Pricing and Charging for GPRS Based Services, Anthony Behan 
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