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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε με στόχο τη καταγραφή των
πλεονεκτημάτων της άμεσης επικοινωνίας, από συσκευή προς συσκευή (Device to
Device - D2D), των πρωτοκόλλων που την υποστηρίζουν σε ασύρματα τοπικά δίκτυα
και κυψελωτά συστήματα 4G/LTE και των ανοικτών τεχνολογικών προκλήσεων. Η
αξιοποίηση της εγγύτητας των συσκευών των τελικών χρηστών αποτέλεσε την
αφορμή για την ανάπτυξη της D2D τεχνολογίας με απώτερο σκοπό την κατάλληλη
χρησιμοποίηση των πόρων του κυψελωτού δικτύου, την μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας στις συσκευές καθώς και την επέκταση της κάλυψης.
Η βασικότερη ανάγκη για την ανάπτυξη της D2D τεχνολογίας αποτελεί η μεγάλη
ζήτηση για κίνηση δεδομένων από τον αυξανόμενο αριθμό των συσκευών
παγκοσμίως. Οι συνδρομητές εκτός από βελτιωμένους ρυθμούς μετάδοσης επιζητούν
μειωμένη καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση τους και συνολικά μεγαλύτερη απόδοση
του συστήματος. Για την εκπλήρωση των αυξανόμενων αναγκών των χρηστών και
την αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων - πεπερασμένων πόρων του δικτύου,
η επικοινωνία συσκευής προς συσκευή (D2D) θεωρείται ως μια σημαντική
αναδυόμενη τεχνολογία για τα σημερινά και μελλοντικά κυψελωτά δίκτυα. Στην
συνέχεια θα παρατεθούν οι πιο σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν, όπως είναι η κατανομή πόρων, η ρύθμισης της ισχύος και η
διαχείριση της παρεμβολής με συνέπεια η D2D τεχνολογία να αποτελεί βιώσιμη
λύση. Επίσης, θα παρουσιαστεί μία αρχιτεκτονική που έχει τη δυνατότητα να
αντιμετωπίσει ορισμένες προκλήσεις υλοποίησης της D2D επικοινωνίας.
Ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αναμένεται να αναπτυχθεί μέσω της D2D τεχνολογίας
με ορισμένα από αυτά να αναλύονται στις παρακάτω κατηγορίες: peer to peer
επικοινωνία, εμπορικές εφαρμογές, εφαρμογές εθνικής ασφάλειας, αναμετάδοσης και
βελτίωσης της χωρητικότητας και κάλυψης του δικτύου.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εξέλιξη των ασύρματων κινητών
επικοινωνιών καθώς και οι πιθανές προβλέψεις για την μελλοντική τους εξέλιξη.
Έπειτα θα αναλυθούν οι βασικές προκλήσεις και οι περιπτώσεις χρήσης που
αποτέλεσαν την έναρξη για επιπλέον βελτιώσεις στην τεχνολογία ασύρματης
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πρόσβασης LTE του 3GPP προτύπου. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο θα
πραγματοποιηθεί μια σύντομη περιγραφή της αρχιτεκτονικής των δικτύων LTE.
Έπειτα θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες και οι διεπαφές των δύο βασικών δομικών
στοιχείων του δικτύου δηλαδή του δικτύου κορμού και του δικτύου πρόσβασης.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργικότητα που μπορεί να επιφέρει η D2D
επικοινωνία σε συνδυασμό με την ασύρματη τεχνολογία LTE, ακόμη και σε
περιπτώσεις που απουσιάζει ο σταθμός βάσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα αναφερθεί
μια αρχιτεκτονική των D2D επικοινωνιών καθώς και ζητήματα όπως οι διαφορετικοί
D2D τύποι που υπάρχουν, μοντέλα καναλιών και μετρικές απόδοσης για την D2D
επικοινωνία. Ειδικότερα, στο πέμπτο κεφάλαιο, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση
του δικτύου με τη χρήση της D2D επικοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα
σημαντικά ζητήματα. Οι προκλήσεις που θα αναφερθούν παρακάτω περιλαμβάνουν
την ανακάλυψη ομότιμων συσκευών, την επιλογή τρόπου λειτουργίας, τη διαχείριση
των ραδιοπόρων, τη διαχείριση παρεμβολών και τον έλεγχο ισχύος.
Στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι περιπτώσεις χρήσης όπου η D2D
επικοινωνία θα μπορούσε να συμβάλει για την βελτίωση του υπάρχοντος κυψελωτού
δικτύου καθώς επίσης θα αναφερθούν οι ανταγωνιστικές τεχνολογίες που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή και οι περιορισμοί τους σε σχέση με την D2D επικοινωνία. Τέλος στο
κεφάλαιο επτά θα αναφερθούν τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής
εργασίας.
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ABSTRACT

The current thesis was designed to capture the advantages of Device to Device (D2D)
communication and the protocols that support it in 4G/LTE wireless local area
networks and cellular systems. Exploiting the proximity of end-user devices has been
the basis for the development of D2D technology with the ultimate goal of properly
utilizing cellular network resources, reducing power consumption in UEs (User
Equipment), and expanding coverage.
The main need for the development of D2D technology is the great demand for data
traffic from the growing number of devices worldwide. Subscribers, in addition to
improved transmission rates, are looking for a reduced service delay and overall
higher system performance. To meet the increasing needs of users and to make
effective use of the available - finite network resources, device to device
communication (D2D) is considered as a major emerging technology for today's and
future cellular networks. Next, will be presented the most important challenges that
need to be addressed, such as resource allocation, power control and interference
management, making D2D technology a viable solution. Afterwards, it will be
presented an architecture that has the potential to address some basic challenges of
implementing D2D communication.
A wide range of applications are expected to be developed through D2D technology,
with some of them being analyzed in the following categories: peer to peer
communication, commercial applications, national security applications, relaying and
improving network capacity and coverage.
The first chapter will present the evolution of wireless mobile communications as well
as possible forecasts for their future development. Next, the key challenges and use
cases that triggered additional improvements to 3GPP standard LTE wireless access
technology will be analyzed. Then, in the second chapter, a brief description of the
architecture of the LTE networks will be exhibited. Next, the functions and interfaces
of the two basic building blocks of the network, namely the core network and the
access network, will be presented.
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The third chapter describes the functionality that D2D communication could offer in
conjunction with LTE wireless technology, even in cases where the base station is
absent. In the fourth chapter there will be a reference at D2D communications
architecture as well as issues such as the different D2D type available, channel models
and performance metrics for D2D communication. In particular, in chapter five, in
order to improve network performance using D2D communication, a number of
important issues have to be addressed. The challenges that will be mentioned below
include peer-to-peer discovery, mode selection, interference management, and power
control.
In the sixth chapter a presentation of use cases will occur where D2D communication
could contribute to the improvement of the existing cellular network as well as a brief
description of the competitive technologies that are currently in place and their
limitations in relation to D2D communication. Finally, chapter seven will highlight
the conclusions of the current thesis.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εξέλιξη των ασύρματων κινητών
επικοινωνιών καθώς και οι πιθανές προβλέψεις για την μελλοντική τους εξέλιξη.
Έπειτα θα αναλυθούν οι βασικές προκλήσεις και οι περιπτώσεις χρήσης που
αποτέλεσαν την έναρξη για επιπλέον βελτιώσεις στην τεχνολογία ασύρματης
πρόσβασης LTE του 3GPP προτύπου.

1.1 Ασύρματα δίκτυα – Προβλέψεις
Τις τελευταίες δεκαετίες μετά την υλοποίηση των πρώτων κυψελωτών συστημάτων,
έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις ασύρματες κινητές επικοινωνίες. Από το
1998 τα 3GPP (3rd Generation Partnership Project) πρότυπα παράγουν κάθε ένα ή
δύο χρόνια μια καινούργια έκδοση τεχνικών προδιαγραφών όπως απεικονίζεται και
στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Εξέλιξη του LTE [1]
Από την όγδοη έκδοση του 3GPP προτύπου όπου και παρουσιάστηκε το LTE (Long
Term Evolution) μέχρι και σήμερα έχουν επιτευχθεί πολύ σημαντικές αλλαγές στην
προσπάθεια της επέκτασης της διαθεσιμότητας των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών
με σκοπό την παροχή πιο σταθερής ποιότητας υπηρεσιών και την ικανοποίηση της
υψηλής ζήτησης δεδομένων.
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Σε όλο τον κόσμο οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών προσαρμόζονται στις καινούργιες
γενεές

κινητών

Telecommunications

επικοινωνιών

ακολουθώντας

τα

πρότυπα

ETSI (European

Standards Institute) και του 3GPP. Αρχικά υπήρχαν οι

αναλογικές επικοινωνίες 1G, στη συνέχεια το 2G, γνωστό και ως GSM (Global
System of Mobile) έχοντας ως βάση το TDMA (Time Division Multiple Access),
έπειτα το 3G το οποίο εισήγαγε το ευρυζωνικό σύστημα UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System) με βάση το CDMA (Code Division Multiple Access)
και το LTE 4G που στηρίζεται στο OFDMA (Orthogonal Frequency-Division
Multiple Access). Με κάθε αλλαγή από παλαιότερη σε νεότερη γενιά, εξελίσσονταν
ταυτόχρονα η διαθεσιμότητα του δικτύου, οι δυνατότητες των συσκευών και οι
προσφερόμενες υπηρεσίες. Τα πρώτης γενιάς δίκτυα παρείχαν εξωτερική κάλυψη
στις πόλεις, στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους και κυρίως κάλυπταν τις ανάγκες
μίας προνομιούχας μειοψηφίας. Όμως τα δίκτυα δεύτερης γενιάς μείωσαν σε
σημαντικό βαθμό το κόστος ενώ παράλληλα αύξησαν τις δυνατότητες των υπηρεσιών
φωνής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα όλο και περισσότερος κόσμος να έχει την
οικονομική δυνατότητα να κατέχει ένα κινητό τηλέφωνο. Σήμερα υπάρχουν ανά τον
κόσμο περίπου 5 δισεκατομμύρια συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Από το 2000 και
έπειτα με την μετάβαση στο 3G βελτιώθηκε ακόμη περαιτέρω η υπηρεσία της ομιλίας
και με την χρήση του HSPA (High Speed Packet Access) επιτεύχθηκαν υψηλότερες
ταχύτητες και χαμηλότερες καθυστερήσεις, κάτι που βοήθησε στην υιοθέτηση των
κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών. Ακόμη οι περαιτέρω βελτιώσεις στις
τεχνολογίες 3G και η εισαγωγή του LTE βοήθησαν στην απόκτηση μεγαλύτερων
ταχυτήτων μετάδοσης δεδομένων ακόμη και 1000 φορές σε σχέση με το GPRS.
Όμως ακόμη και σήμερα φαίνεται πως είμαστε στην αρχή της εξέλιξης της κινητής
ευρυζωνικότητας καθώς υπάρχει ανομοιογενής κάλυψη σε αρκετές περιοχές με
ανεπαρκή συνδεσιμότητα και ακανόνιστη ποιότητα υπηρεσιών. Οι ταχύτητες
μετάδοσης δεδομένων από κυψέλη σε κυψέλη, ακόμη και από το κέντρο της κυψέλης
προς τα άκρα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Παρά τις βελτιώσεις που έχουν
πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής στους περισσότερους τομείς για την ικανοποίηση της
αυξημένης ζήτησης για κίνηση δεδομένων υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα που θα
πρέπει να επιλυθούν. Αυτά τα θέματα έχουν αναγνωριστεί από την κοινότητα του
3GPP και τους παρατηρητές των ασύρματων επικοινωνιών λόγω της ζήτησης που
αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Η ζήτηση αυτή προκύπτει κυρίως από νέες υπηρεσίες
10

όπως είναι οι υπηρεσίες νέφους που απαιτούν μεγάλο όγκο δεδομένων και χρόνο
σύνδεσης καθώς και από τον μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που μεταβαίνουν από τις
απλές υπηρεσίες φωνής και κειμένου στις πιο εξελιγμένες ευρυζωνικές συσκευές και
υπηρεσίες παγκοσμίως [2]. Ένα ερώτημα που θα χρειαστεί να απαντηθεί είναι με
ποιο τρόπο μπορούν να επιτευχθούν οι ανάγκες που αναφέρθηκαν, κρατώντας αρκετά
χαμηλά το κόστος που απαιτείται για την κάλυψη του πληθυσμού με στόχο να
επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα ανά τον κόσμο και δισεκατομμύρια
συνδέσεις από μηχανή προς μηχανή (Machine to Machine – M2M).

1.2 Οι σημαντικότερες προκλήσεις των ασύρματων επικοινωνιών
Οι τρεις βασικότερες προκλήσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν στο άμεσο
μέλλον ώστε να αποκαλείται μια κοινωνία «δικτυωμένη» και να διαμοιράζονται τα
δεδομένα οπουδήποτε και οποτεδήποτε σε όλες τις συσκευές είναι οι εξής:


Η όλο και αυξανόμενη χρήση των έξυπνων τηλεφώνων και των κινητών
συνδέσεων.



Η αυξανόμενη ζήτηση δεδομένων



Το ευρύτερο φάσμα εφαρμογών που εμπεριέχουν ποικίλες απαιτήσεις και
χαρακτηριστικά (π.χ. οι υπηρεσίες cloud, Machine-to-Machine).

Για να είναι δυνατή η σωστή αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, είναι
σημαντικό να πραγματοποιηθεί βελτίωση της ασύρματης τεχνολογίας LTE. Οι
ακόλουθοι τομείς που πρέπει να εξελιχθούν είναι:


Η γενική βελτίωση της ποιότητας εμπειρίας του χρήστη όσο και της ποιότητας
υπηρεσιών



Βελτιώσεις σε υλοποιήσεις τύπου small-cell / local-area



Νέες περιπτώσεις χρήσης όπως είναι η διασύνδεση μεταξύ των μηχανών
(M2M) και οι εφαρμογές δημόσιας ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης.

Μία πρόβλεψη από τους παρατηρητές του κλάδου είναι ότι στο άμεσο μέλλον οι
«επικοινωνίες μεταξύ των μηχανών», όπως είναι τα δίκτυα αισθητήρων και τα έξυπνα
σπίτια θα ξεπεράσουν κατά 10 φορές τις ανθρωποκεντρικές επικοινωνίες. Επομένως,
τα ασύρματα συστήματα επικοινωνίας θα πρέπει να έχουν τις υποδομές για να
μπορέσουν να διαχειριστούν ένα τόσο μεγάλο όγκο συνδεδεμένων συσκευών. Η
κίνηση στις ασύρματες επικοινωνίες τη τελευταία δεκαετία έχει αυξηθεί σε μεγάλο
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βαθμό και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ένδειξη επιβράδυνσης. Σε αυτή τη τάση
παίζουν σημαντικό ρόλο όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η μαζική εισαγωγή των
μηχανών με δυνατότητα επικοινωνίας. Ο τρόπος αντιμετώπισης αυτής της αυξημένης
κίνησης με έναν βιώσιμο τρόπο αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το άμεσο
μέλλον των ασύρματων επικοινωνιών. Συνεπώς οι ευρυζωνικές κινητές συνδέσεις θα
αποτελούν μια βασική εφαρμογή και οι μελλοντικές ασύρματες συνδέσεις θα πρέπει
να βρίσκονται σε θέση να προσφέρουν υπηρεσίες της τάξης των Gbps. Με την
εισαγωγή της επικοινωνίας των μηχανών θα δημιουργηθούν καινούργιες περιπτώσεις
χρήσης και εφαρμογές με ένα μεγαλύτερο φάσμα απαιτήσεων και χαρακτηριστικών
σε τομείς όπως η ελεγχόμενη κατανάλωση ενέργειας, η μείωση του κόστους της
συσκευής, η αξιοπιστία και η καθυστέρηση.

1.3 Σκοπός του 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
Οι 3GPP εταίροι λόγω των προκλήσεων για μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης
δεδομένων και χωρητικότητα των δικτύων καλούνται να αποφασίσουν σε ποιες
περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα [3]. Οι γενικές κατηγορίες είναι:


Βελτιστοποιημένη διαχείριση του κόστους



Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας



Backhaul βελτιώσεις



Υποστήριξη σε διάφορες εφαρμογές και τύπους κίνησης

Πιο συγκεκριμένα:
1. Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη στην αυξανόμενη κίνηση των
δεδομένων και του αριθμού των συσκευών διατηρώντας ένα λογικό
κόστος.


Σωστή κατανομή του ραδιοφάσματος



Άμεση αντιμετώπιση στην υπερφόρτωση του δικτύου



Χρήση των Wireless LANs (WLAN) ως μέτρο αποσυμφόρησης του
δικτύου

2. Οι πάροχοι οφείλουν να αντιμετωπίσουν αποδοτικά την χρήση των
«έξυπνων κινητών»


Υπάρχει αυξημένη χρήση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με
αποτέλεσμα να φτάνει στα όρια η χωρητικότητα του ραδιοφάσματος
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Ένας σημαντικός αριθμός συσκευών χρησιμοποιεί ειδοποιήσεις για
την ενημέρωση των χρηστών ή άλλων συσκευών με αντίκτυπο στο
φορτίο των καναλιών τηλεειδοποίησης και στη γενική αύξηση των
δεδομένων



Οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων (π.χ. WhatsApp, Messenger,
Viber) λόγω της λειτουργίας τους ως υπηρεσία αφυπνίζουν το κινητό
σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα προκαλώντας προβλήματα στην
διαχείριση της κατανάλωσης της μπαταρίας

3. M2M (Machine to Machine)


Λόγω της εισαγωγής των εφαρμογών M2M είναι σημαντικό να
μειωθεί στο ελάχιστο το κόστος ανά συσκευή



Ύπαρξη συσκευών που δεν μετακινούνται από συγκεκριμένες
τοποθεσίες



Οι προδιαγραφές σε Quality of Service (QoS) για τις M2M συσκευές
μπορεί να διαφέρουν σημαντικά με αυτές που επικοινωνούν οι
άνθρωποι



Ανάγκη για αύξηση της χρονικής διάρκειας της μπαταρίας στις
Machine to Machine (M2M) εφαρμογές.

4. Δημόσια ασφάλεια και LTE


Αναμένεται η χρήση του LTE ως παγκόσμιο πρότυπο για εφαρμογές
δημόσιας ασφάλειας και υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από
υποψήφιους πελάτες



Από φορείς όπως είναι το TETRA και το TCCA έχει υπογραφεί
σύμφωνο με το οποίο δεσμεύονται για την ανάπτυξη προτύπων που θα
υποστηρίζουν τις κρίσιμες επικοινωνίες δημόσιας ασφάλειας μέσω
LTE.

5. Χρήση των πόρων και καινούργιες πηγές εσόδων


Ο κάθε πάροχος θα πρέπει να μπορεί να αποκομίσει έσοδα από τους
συνδρομητές του λόγω χρήσης των πόρων του δικτύου και της
μείωσης των εσόδων από τις πιο παραδοσιακές υπηρεσίες



Οι διαθέσιμοι πόροι του δικτύου είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται
στο έπακρο έχοντας διαφορετικά Quality of Service επίπεδα.
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Το 2012 στο συνέδριο 3GPP SA καθορίστηκαν ορισμένες σημαντικές ομάδες
εργασίας [4]:
1. Για την ανακάλυψη καινούργιων επιχειρηματικών ευκαιριών:


Επικοινωνίες τύπου M2M – Κατανάλωση ενέργειας των συσκευών
(MTCe_UEPCOP)



Proximity Services – ProSe



Κρίσιμες επικοινωνίες και Δημόσια Ασφάλεια

2. Για την ενσωμάτωση του WiFi:


Optimized Off-load to WLAN

 Network Selection aspects
 S2a Mobilility with GTP for Wifi
3. Για την χωρητικότητα και σταθερότητα των δικτύων


Υπερφόρτωση του core network



User plane congestion

1.4 Νέες περιπτώσεις χρήσης
1.4.1 Επικοινωνίες Μ2Μ
Καθώς οι επικοινωνίες εξελίσσονται παρατηρείται μια μετάβαση στην αποκαλούμενη
“Networked Society” όπου όλες οι συσκευές μπορούν και αλληλοεπιδρούν μεταξύ
τους. Υπάρχουν ήδη πολλοί κλάδοι που χρησιμοποιούν ένα σημαντικό αριθμό
συσκευών για να παράγουν ωφέλιμη πληροφορία, όπως είναι τα logistics, οι
μεταφορές και η ηλεκτρονική υγεία. Η 3GPP θεωρεί τις Machine Type
Communications (MTC) ένα κρίσιμο τομέα για τις επόμενες βελτιώσεις του LTE
(RAT – Radio Access Technology). Μέχρι στιγμής έχει επιτευχθεί ένας σημαντικός
αριθμός προδιαγραφών των MTC σεναρίων, ωστόσο μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω
βελτιώσεις:


στην κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται από τις MTC συσκευές



στην διεύρυνση της κάλυψης μέσω MTC συσκευών σε δύσβατες περιοχές



στην πυκνότητα των MTC συσκευών ανά κυψέλη



στον έλεγχο και την μείωση του κόστους των MTC συσκευών

Η χρήση των M2M τεχνολογιών εξαρτάται από τις τεχνικές ανάγκες του κάθε
κλάδου. Για παράδειγμα στην ασύρματη επικοινωνία παρατηρείται ότι οι οικιακές
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ηλεκτρονικές συσκευές επικοινωνούν κατά κύριο λόγο στο τοπικό δίκτυο με
απευθείας συνδέσεις (π.χ. Wi-Fi, Ethernet) άρα δεν υφίστανται έσοδα από τους
παρόχους λόγω αυτών των συνδέσεων. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν
στην νέα αυτή τάση θα πρέπει να υλοποιήσουν νέα και πιο αποδοτικά επιχειρηματικά
μοντέλα.

1.4.2 Συσκευή προς συσκευή - ανακάλυψη και επικοινωνία
Η τεχνολογία Device to Device (D2D) μπορεί να προσφέρει στην ανακάλυψη και
επικοινωνία συσκευών, χωρίς την διαμεσολάβηση σταθμών βάσης ή κάποιου άλλου
σημείου πρόσβασης. Οι υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας (NSPS) και εμπορικές
υπηρεσίες θα μπορούσαν να βρουν χρήσιμη τη συγκεκριμένη τεχνολογία όπου δεν
υπάρχει πρόσβαση μίας συσκευής σε ένα προεγκατεστημένο δίκτυο. Αρχικά, η 3GPP
προσδιορίζει τις προδιαγραφές για την λειτουργία της ανίχνευσης της εγγύτητας,
δηλαδή στην ικανότητα μίας συσκευής να αναζητήσει την παρουσία άλλων
συσκευών σε κοντινή απόσταση. Έπειτα θα πρέπει να ικανοποιούνται ορισμένες
απαιτήσεις ώστε να μπορούν οι συσκευές που βρίσκονται σε εγγύτητα να έχουν
άμεση επικοινωνία. Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η ανίχνευση της εγγύτητας
των συσκευών καθώς και η επικοινωνία τους.

Εικόνα 2: Ανίχνευση εγγύτητας και D2D επικοινωνία [5]

1.4.3 Δημόσια ασφάλεια και κρίσιμες επικοινωνίες
Πολλές δημόσιες υπηρεσίες θα υιοθετήσουν την D2D επικοινωνία ώστε να παρέχουν
υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας, όπως αυτές που απεικονίζονται στην Εικόνα 3
(στρατιωτικές

επιχειρήσεις,

σώματα

ασφαλείας,

ιατρική

βοήθεια,

φυσικές

καταστροφές και μέσα μεταφοράς). Ήδη από το 2012 έχουν γίνει ενέργειες από την
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κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής όπου διατέθηκε φάσμα
αποκλειστικά για τον πάροχο υπηρεσιών NSPS (με ονομασία FirstNet) με σκοπό την
παροχή των παραπάνω υπηρεσιών που αναφέρθηκαν μέσω LTE δικτύου. Επομένως
το 3GPP θα πρέπει να συμπεριλάβει τις νέες απαιτήσεις για την υποστήριξη των
NSPS υπηρεσιών.

Εικόνα 3: Παροχή NSPS υπηρεσιών μέσω LTE [6].
Αν και το LTE έχει καταφέρει να ικανοποιεί αρκετές από αυτές τις απαιτήσεις, μια
πρώτη ματιά δείχνει ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάλυψη από το δίκτυο θα
είναι αρκετά χρήσιμο η επικοινωνία να πραγματοποιείται μέσω D2D συνδέσεων στις
κρίσιμες επικοινωνίες. Η δημιουργία ενός κοινού Device to Device πλαισίου τόσο για
εμπορικούς σκοπούς όσο και για τις NSPS εφαρμογές θα επιτρέψει την μείωση του
κόστους

των συσκευών επικοινωνίας

NSPS και την ανάγκη υλοποίησης

εξειδικευμένου εξοπλισμού.

1.5 Σύνοψη κεφαλαίου
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε ιστορική αναδρομή στις ασύρματες κινητές
επικοινωνίες και διατυπώθηκαν περιληπτικά οι απαιτήσεις που προκύπτουν για την
ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης για δεδομένα ασύρματης επικοινωνίας και για
την δημιουργία καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων όπως για παράδειγμα στον τομέα
των M2M επικοινωνιών. Τα LTE δίκτυα κατέχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη
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προσπάθεια και οι D2D επικοινωνίες μπορούν να δώσουν βιώσιμες λύσεις στις
λειτουργικότητες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν τα ασύρματα συστήματα
επικοινωνίας της επόμενης γενιάς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ LTE
Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη περιγραφή της αρχιτεκτονικής
των δικτύων LTE. Έπειτα θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες και οι διεπαφές των δύο
βασικών δομικών στοιχείων του δικτύου δηλαδή του δικτύου κορμού και του δικτύου
πρόσβασης.

2.1 Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική LTE
Η αρχιτεκτονική LTE (Long Term Evolution) χαρακτηρίζεται από την εξάλειψη του
πεδίου μεταγωγής κυκλώματος (circuit-switched domain) και του απλουστευμένου
δικτύου πρόσβασης με αποτέλεσμα να υποστηρίζει μόνο υπηρεσίες μεταγωγής
πακέτων (packet-switched).

Εικόνα 4: Βασική EPS αρχιτεκτονική μέσω E-UTRAN πρόσβασης [7]
Το LTE σύστημα αποτελείται από δύο δίκτυα: το E-UTRAN και το Evolved Packet
Core (EPC). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σύστημα να χαρακτηρίζεται από την
απλότητα και την μη ιεραρχική δομή κάτι που προσδίδει επεκτασιμότητα και
αποδοτικότητα και ένα βελτιωμένο σχεδιασμό που υποστηρίζει υπηρεσίες IP
πραγματικού χρόνου. Το δίκτυο πρόσβασης E-UTRAN χαρακτηρίζεται από ένα
δίκτυο Evolved-NodeBs (eNBs) το οποίο υποστηρίζει OFDMA (Orthogonal
frequency-division multiple access) πρόσβαση και κάθε eNB που είναι μέρος του
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συνολικού δικτύου κατέχει μία IP διεύθυνση. Mε αυτή την αρχιτεκτονική δεν υπάρχει
η ανάγκη στο δίκτυο για ελεγκτές ραδιοσυχνοτήτων όπως συνέβαινε προγενέστερα
ενώ τις λειτουργίες του handover και του μετριασμού των παρεμβολών τις ανέλαβαν
οι Evolved-NodeBs (eNBs).

2.2 Αρχιτεκτονική του δικτύου κορμού (EPC)
To EPC (Evolved Packet Core) παρουσιάστηκε αρχικά από το 3GPP στην έκδοση 8
(Release 8) του προτύπου. Η ιδέα για την ανάπτυξη του EPC αφορούσε την
αποδοτική διαχείριση της κίνησης των δεδομένων καθώς και τον τρόπο χρέωσης των
τελικών χρηστών. Τα βασικά χαρακτηριστικά της υλοποίησης είναι:


υψηλός ρυθμός διαμοιρασμού των δεδομένων



σημαντικά χαμηλή καθυστέρηση



δυνατότητα

βελτιστοποίησης

των

ροών πακέτων σε

όλα τα είδη

επιχειρησιακών σεναρίων που έχουν να κάνουν με συστήματα διαμερισμού
εύρους ζώνης και χρέωσης


υποστήριξη πολλαπλών τεχνολογιών ραδιοπρόσβασης για την ομαλή
κινητικότητα και



μεγαλύτερη απόδοση και χωρητικότητα του συστήματος

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι έχουν οριστεί έξι οντότητες, όπως φαίνεται
και στην εικόνα, που επιτελούν έναν αριθμό εργασιών:

Εικόνα 5: Οι οντότητες που αποτελούν το EPC [7]
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ΜΜΕ (Mobility Management Entity): Το MME υποστηρίζει λειτουργίες
διαχείρισης των κινητών τηλεφώνων και των συνεδριάσεων τους και είναι υπεύθυνο
για την δημιουργία EPS φορέων στις επιλεγμένες πύλες. Ορισμένες από τις πιο
σημαντικές λειτουργικότητες του είναι:


παρακολούθηση της λειτουργίας σε κατάσταση αδράνειας της συσκευής του
χρήστη (UE)



έλεγχος ενός σημαντικού μέρους της διαδικασίας ενεργοποίησης και
απενεργοποίησης του φορέα (bearer)



πιστοποίηση του χρήστη μέσω αλληλεπίδρασης με το HSS



επιλογή των S-GW (Serving Gateway) και PDN GW (Packet Data Network
Gateway)

S-GW (Serving Gateway): To Serving Gateway κατά κύριο λόγο δρομολογεί και
προωθεί τα πακέτα δεδομένων του χρήστη, ενώ επίσης λειτουργεί και ως άγκυρα
κινητικότητας για τα δεδομένα κίνησης του χρήστη κατά τη διάρκεια των handovers
μέσω eNodeB και ως άγκυρα κινητικότητας μεταξύ LTE και άλλων τεχνολογιών
3GPP. Επίσης διαχειρίζεται και αποθηκεύει πληροφορίες που σχετίζονται με τον
χρήστη, για παράδειγμα παραμέτρους της υπηρεσίας IP του φορέα και πληροφορίες
εσωτερικής δρομολόγησης στο δίκτυο. Μία ακόμη λειτουργία αφορά την
αναπαραγωγή της κίνησης του χρήστη σε περίπτωση νόμιμης παρακολούθησης
(lawful interception).
P-GW (PDN Gateway): Το PDN Gateway (Packet Data Network Gateway) παρέχει
συνδεσιμότητα από τη συσκευή του χρήστη (UE) στα εξωτερικά δίκτυα πακέτων
δεδομένων με το να λειτουργεί ως το σημείο εξόδου και εισόδου της κίνησης
δεδομένων προς όφελος του UE. Μία συσκευή χρήστη μπορεί να έχει ταυτόχρονη
συνδεσιμότητα με περισσότερα από ένα P-GW για να έχει πρόσβαση σε πολλαπλά
PDN. Το P-GW εκτελεί την εφαρμογή μίας πολιτικής, το φιλτράρισμα πακέτων για
τον κάθε χρήστη, την υποστήριξη χρέωσης, τη νόμιμη παρακολούθηση και τον
έλεγχο των πακέτων. Ένας άλλος σημαντικός ρόλος του P-GW είναι να λειτουργεί ως
άγκυρα κινητικότητας μεταξύ 3GPP και μη-3GPP τεχνολογιών, όπως το WiMAX και
το 3GPP2.
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HSS (Home Subscriber Server): Το HSS είναι μια κεντρική βάση δεδομένων που
εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με το χρήστη και τις συνδρομές. Οι λειτουργίες του
HSS περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως η διαχείριση της κινητικότητας, η υποστήριξη
εγκατάστασης κλήσεων και συνόδου, ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη και η
εξουσιοδότηση πρόσβασης.
PCRF (Policy Control and Charging Rules Function): Η λειτουργία ελέγχου της
πολιτικής και των κανόνων χρέωσης (PCRF) είναι το μοναδικό σημείο ελέγχου QoS
στο δίκτυο. Το PCRF είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση των κανόνων πολιτικής από
τις τεχνικές λεπτομέρειες των Service Data Flows (SDF) που θα ισχύουν για τις
υπηρεσίες ενός χρήστη και στη συνέχεια την παροχή αυτών των κανόνων στο P-GW
για την επιβολή.
ePDG (Evolved Packet Data Gateway) : Η κύρια λειτουργία του ePDG είναι να
διασφαλίσει τη μετάδοση δεδομένων ενός UE συνδεδεμένο στο EPC μέσω μιας μη
αξιόπιστης μη-3GPP πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό, το ePDG λειτουργεί ως κόμβος
τερματισμού των IPsec tunnels που δημιουργήθηκαν με το UE [7].

2.3 Το δίκτυο πρόσβασης E-UTRAN
Το Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN) υλοποιεί την
ασύρματη LTE πρόσβαση χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο κόμβων eNB. Μια βασική
διαφορά μεταξύ του UTRAN και του E-UTRAN είναι η απουσία κεντρικού
ασύρματου ελεγκτή (centralized radio network controller), πιο αναλυτικά οι
λειτουργίες ήταν κεντρικά συντονισμένες ενώ τώρα διανέμονται μεταξύ των eNBs
και των διεπαφών X2. Όσον αφορά το eNB, είναι υπεύθυνο για λειτουργίες, όπως:


Διαχείριση των ραδιοπόρων (RRM – Radio Resource Management):
περιλαμβάνει

ένα

ευρύ

φάσμα

τεχνικών

και

διαδικασιών,

συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της ισχύος, του προγραμματισμού, της
αναζήτησης κυψέλης, του handover, της ραδιοζεύξης, της παρακολούθησης
και της εγκατάστασης της σύνδεσης. Επίσης περιλαμβάνει προηγμένες
λειτουργίες όπως τη διαχείριση παρεμβολών και τις υπηρεσίες εντοπισμού
θέσης.


Συμπίεση IP επικεφαλίδας των δεδομένων του χρήστη: τα δεδομένα του
χρήστη μεταδίδονται μέσω IP πακέτων (IPv4 ή IPv6) τα οποία έχουν
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επικεφαλίδες ενός συγκεκριμένου μεγέθους. Σε γενικές γραμμές το μέγεθος
της επικεφαλίδας δεν αποτελεί πρόβλημα εκτός από τις VoIP εφαρμογές όπου
το μέγεθος της επικεφαλίδας μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα πραγματικά
δεδομένα. Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπίεση της επικεφαλίδας
του κάθε πακέτου μέσω της μεθόδου Robust Header Compression (ROHC).


Τον προγραμματισμό και την κατανομή των uplink και downlink ραδιοπόρων



Τον συντονισμό των handovers μέσω των γειτονικών eNBs

Το επόμενο σχήμα απεικονίζει το υποσύνολο κόμβων και διεπαφών που είναι
σημαντικά για την κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών του συστήματος LTE.

Εικόνα 6: Διεπαφές και κόμβοι EPC [7]
Μια συνοπτική περιγραφή των διεπαφών είναι η εξής:
S1-MME: Το S1-MME είναι το σημείο αναφοράς για το control plane protocol
μεταξύ του E-UTRAN και του MME
S1-U: Το S1-U είναι το σημείο αναφοράς μεταξύ του E-UTRAN και του S-GW και
χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο GTP-U.
S5: Το S5 είναι το σημείο αναφοράς μεταξύ του S-GW και του P-GW. Χρησιμοποιεί
τα GTPv2-C και GTP-U για να υποστηρίξει την κινητικότητα όταν το κινητό
εξέρχεται του πεδίου εφαρμογής του S-GW (Serving Gateway).
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S6a: To S6a επιτρέπει τη μεταφορά των δεδομένων συνδρομής και αυθεντικοποίησης
για την επαλήθευση του χρήστη στο σύστημα μεταξύ των MME και HSS.
SGi: Το SGi είναι το σημείο αναφοράς μεταξύ του PDN GW και του δικτύου
πακέτων δεδομένων. Tο PDN μπορεί να είναι ένα δημόσιο εξωτερικό ή ιδιωτικό
δίκτυο πακέτων δεδομένων.
Rx:

Το Rx είναι το σημείο αναφοράς που βρίσκεται μεταξύ του Application

Function (AF) και της PCRF στο TS 23.203.
Gx: Το Gx παρέχει την μεταφορά της QoS πολιτική και των κανόνων χρέωσης από
το PCRF στο PCEF (Policy and Charging Enforcement Function).
S11: Το S11 είναι το σημείο αναφοράς μεταξύ των MME και του S-GW
S2a: Το S2a είναι το σημείο αναφοράς μεταξύ του P-GW και οποιουδήποτε
αξιόπιστου δικτύου πρόσβασης.
S2b: Το S2b εξυπηρετεί τα πακέτα ενός χρήστη μεταξύ του P-GW και ενός μη
αξιόπιστου δικτύου πρόσβασης. Αυτό το είδος αλληλεπίδρασης απαιτεί μια ασφαλή
πύλη (ePDG) μεταξύ του EPC και του μη αξιόπιστου χώρου [7].

2.4 Σύνοψη κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε μια συνοπτική περιγραφή των βασικών
λειτουργιών και διεπαφών του δικτύου ασύρματης πρόσβασης LTE. Η επικοινωνία
D2D πρόκειται να βασιστεί πάνω σε αυτήν την αρχιτεκτονική καθώς είναι
παγκοσμίως αποδεκτή προσφέροντας υψηλή διαθεσιμότητα, απόδοση, ποιότητα
εξυπηρέτησης καθώς και ασφάλεια στις σύγχρονες ασύρματες επικοινωνίες. Στο
τρίτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες των Device to Device (D2D)
επικοινωνιών.

23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – D2D ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργικότητα που μπορεί να επιφέρει η D2D
επικοινωνία σε συνδυασμό με την ασύρματη τεχνολογία LTE, ακόμη και σε
περιπτώσεις όπου απουσιάζει ο σταθμός βάσης. Έπειτα θα παρουσιαστούν οι βασικές
περιπτώσεις χρήσης και εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της D2D
τεχνολογίας προς όφελος των εν δυνάμει τελικών χρηστών όσο και των παρόχων
κινητών επικοινωνιών.

3.1 Ο σκοπός των D2D επικοινωνιών
Η εξέλιξη των κυψελωτών δικτύων δεν αναμένεται να μειωθεί τα επόμενα χρόνια,
αντίθετα λόγω της ανάγκης για γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων όπως για παράδειγμα
πολυμέσων και υψηλής ποιότητας φωνητικών κλήσεων θα χρειαστεί να εξελιχθούν οι
υπάρχουσες τεχνολογίες ώστε να καλύψουν την παρούσα αλλά και μελλοντική
ζήτηση. Για παράδειγμα, με τη πάροδο του χρόνου δημιουργούνται νεότερες και πιο
απαιτητικές εφαρμογές. Η βάση των συνδρομητών αυξάνεται εκθετικά ενώ υπάρχει
και μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερες καινοτόμες τεχνικές με σκοπό την αύξηση
των ρυθμών δεδομένων και τη μείωση της καθυστέρησης. Η D2D επικοινωνία θα
μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτόν το σκοπό [8], δίνοντας την δυνατότητα στις
συσκευές

που

βρίσκονται

σε

εγγύτητα να επικοινωνούν

μεταξύ

τους

χρησιμοποιώντας μία απευθείας ζεύξη, αντί να επικοινωνούν μέσω του σταθμού
βάσης ή του δικτύου κορμού. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν
είναι η εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση στην επικοινωνία λόγω της μικρότερης
διαδρομής που διανύει το σήμα.
Για την ενεργοποίηση της επικοινωνίας D2D μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες
ασύρματες τεχνολογίες μικρής εμβέλειας όπως είναι το Bluetooth, το WiFi Direct και
το LTE Direct (όπως ορίζεται στο 3GPP). Αυτές οι τεχνολογίες διαφέρουν μεταξύ
τους κατά κύριο λόγο στην ταχύτητα μετάδοσης των δεδομένων, την απόσταση
μεταξύ των συσκευών, των μηχανισμών ανακάλυψης και των εφαρμογών που τις
χρησιμοποιούνε. Για παράδειγμα το Bluetooth 5 υποστηρίζει ένα μέγιστο αριθμό
δεδομένων της τάξεως των 50 Mbps σε απόσταση περίπου 240 μέτρα, τo WiFi Direct
επιτρέπει ταχύτητες μέχρι 250 Mbps σε ένα εύρος 200 μέτρα ενώ το LTE Direct
παρέχει ταχύτητες των 13.5 Mbps σε εύρος 500 μέτρα [9].
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Η D2D συνδεσιμότητα θα κάνει τους παρόχους πιο ευέλικτους όσον αφορά την
αποφόρτιση του κεντρικού δικτύου και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί αύξηση της
φασματικής απόδοσης και μείωση της ενέργειας και του κόστους ανά bit δεδομένων.
Στο επόμενο σχήμα απεικονίζεται με ποιο τρόπο λειτουργεί η κυψελωτή υποδομή
κινητών επικοινωνιών και D2D επικοινωνία. Μέχρι πρόσφατα η επικοινωνία D2D
δεν αποτελούσε οικονομικά βιώσιμη λύση για τους παρόχους κυψελοειδούς δικτύου.
Όμως υπάρχουν αρκετές εξελίξεις σε αυτό το ζήτημα λόγω της υψηλής ζήτησης στις
υπηρεσίες που προσφέρουν περιεχόμενο βάση της τοποθεσίας του χρήστη.

Εικόνα 7: Ασύρματο κυψελωτό δίκτυο και D2D επικοινωνία [10]

3.2 Σενάρια χρήσης της D2D επικοινωνίας
Με την D2D επικοινωνία υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς μεγάλου όγκου
δεδομένων, χρησιμοποιώντας υψηλό ρυθμό μετάδοσης, μεταξύ κινητών συσκευών σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά μερικά από τα πιο
κοινά σενάρια όπου η επικοινωνία D2D θα αποτελέσει μια αποτελεσματική τεχνική.
3.2.1 Υπηρεσίες τοπικών δεδομένων
Η D2D επικοινωνία μπορεί να υποστηρίξει πολύ αποτελεσματικά τοπικές υπηρεσίες
δεδομένων μέσω εκπομπών unicast, groupcast και broadcast. Ορισμένα παραδείγματα
είναι τα εξής:


Ανταλλαγή πληροφοριών
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Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν D2D συνδέσεις για να μεταφέρουν αρχεία,
ηχητικά μηνύματα και βίντεο με υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων και χαμηλότερη
κατανάλωση ενέργειας από τι επιτυγχάνονται με τα συμβατικά κυψελοειδή κανάλια.
Ακόμη μπορεί να διευκολύνουν τις υπηρεσίες ροής, όπως είναι το Google
Chromecast, το IPTV κ.λπ., σχηματίζοντας clusters και εκπέμποντας δεδομένα μέσα
σε ένα cluster. Βοηθούν επίσης σε άλλες υπηρεσίες εγγύτητας όπως η δημόσια
ασφάλεια καθώς οι σύνδεσμοι D2D μπορούν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα σε μια
περιοχή που έχει πληγεί από καταστροφές όπου όλοι οι σταθμοί βάσης είναι εκτός
λειτουργίας.


Αποφόρτιση δεδομένων και υπολογισμών

Μία συσκευή Α με ικανοποιητική σύνδεση στο Διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει ως
σημείο πρόσβασης (παρέχοντας υπηρεσίες cache-εξυπηρετητή όπου τις πληροφορίες
τις έχει λάβει από τον σταθμό βάσης) για άλλες συσκευές που συνδέονται στην
συσκευή Α μέσω D2D συνδέσμων. Επίσης, συσκευές οι οποίες δεν έχουν
ικανοποιητική επεξεργαστική ισχύ

ή έχουν χαμηλή ενέργεια μπορούν να

διαμοιράσουν εργασίες που απαιτούν σημαντική επεξεργασία σε κοντινότερα και πιο
εξελιγμένα UE χρησιμοποιώντας συνδέσμους D2D. Ήδη έχει ξεκινήσει και
εξελίσσεται σημαντική έρευνα στον σχεδιασμό των τεχνικών εκφόρτωσης.
3.2.2 Επέκταση κάλυψης
Ένα UE Χ (π.χ. στα όρια της κυψέλης ή σε μια περιοχή που έχει πληγεί από
καταστροφή) μπορεί να αντιμετωπίζει κακή ποιότητα σήματος στη σύνδεση με τον
σταθμό βάσης. Όμως ένα UE Y που μπορεί να εντοπίζεται κοντά στο Χ μπορεί να
έχει μια καλύτερη σύνδεση με το σταθμό βάσης και να μπορεί να λειτουργήσει ως ο
ενδιάμεσος κόμβος για το Χ. Έτσι, ένας σύνδεσμος D2D X - Y και ένας σύνδεσμος Y
– BS (base station) καθιστούν ικανή την επιθυμητή σύνδεση του UE X με τον σταθμό
βάσης. Στην Εικόνα 8, το UE 6 δρα ως μεσολαβητής του σταθμού βάσης και του
UE9.
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που αφορά την εγγύτητα των συσκευών και το QoS της
σύνδεσης είναι ότι για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους οι συσκευές θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί αρχικά η διαδικασία της ανίχνευσης. Έπειτα, θα πρέπει η εναλλαγή
από D2D επικοινωνία σε κυψελωτή ασύρματη επικοινωνία να είναι απρόσκοπτη σε
ενδεχόμενο που απομακρυνθούν οι δύο συσκευές μεταξύ τους.
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Εικόνα 8: Single-hop και Multi-hop δίκτυα μέσω D2D συνδέσμων [11]
3.2.3 Επικοινωνία M2M (Machine-to-Machine)
Η επικοινωνία M2M είναι μια τεχνολογία που υποστηρίζει το Internet-of-Things
(IoT). Συμπεριλαμβάνει αυτόνομη συνδεσιμότητα και επικοινωνία μεταξύ συσκευών
χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και πιο ισχυρών συσκευών μεγαλύτερης
δυναμικότητας. Οι συνδέσεις D2D μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καθιέρωση
της επικοινωνίας M2M σε IoT, δεδομένου ότι παρέχουν εξαιρετικά χαμηλή
καθυστέρηση και ως εκ τούτου, αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο [12]. Μια
συγκεκριμένη εφαρμογή είναι η επικοινωνία οχήματος προς όχημα (V2V), όπου οι
συνδέσεις

D2D μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταχεία ανταλλαγή

πληροφοριών μεταξύ γειτονικών οχημάτων και την αποτελεσματική αποφόρτιση του
δικτύου. Μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί η M2M επικοινωνία μεταξύ οχήματος υποδομής και οχημάτων – πεζών ατόμων.

3.3 Βασικά κίνητρα για την χρήση των D2D επικοινωνιών
Τα κίνητρα για την ανάπτυξη και την περαιτέρω εξέλιξη των D2D επικοινωνιών είναι
σημαντικά όχι μόνο για τους χρήστες της κινητής τηλεφωνίας αλλά και για τους
παρόχους των δικτύων και υπηρεσιών. Περιληπτικά τα κίνητρα για την χρήση των
D2D επικοινωνιών είναι τα εξής:
27



Ανάπτυξη νέων εφαρμογών που υποστηρίζουν D2D επικοινωνία



Επέκταση κάλυψης



Αποφόρτιση του δικτύου κορμού (EPC)



Ασφάλεια και QoS



Καλύτερη αυθεντικοποίηση και εξουσιοδότηση των χρηστών



Αποκόμιση εσόδων από τους παρόχους λόγω ελέγχου των D2D επικοινωνιών
μέσω LTE

3.4 Σύνοψη κεφαλαίου
Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε επισκόπηση των D2D επικοινωνιών και
καταγραφή των πιο βασικών σεναρίων χρήσης που μπορούν να υλοποιηθούν με αυτή
την τεχνολογία. Επίσης παρουσιάστηκαν τα κίνητρα που ωθούν τις εξελίξεις σε αυτή
την κατεύθυνση. Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθεί η αρχιτεκτονική της D2D
τεχνολογίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ D2D ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν ζητήματα όπως οι διαφορετικοί D2D τύποι που
υπάρχουν, μοντέλα καναλιών, μια αρχιτεκτονική των D2D επικοινωνιών καθώς και
μετρικές απόδοσης για την D2D επικοινωνία.

4.1 Η εξέλιξη των D2D επικοινωνιών μέσω των γενεών
Η ασύρματη επικοινωνία έχει εξελιχθεί από την πρώτη γενιά (1G) μέχρι την τέταρτη
γενιά και σύντομα η πέμπτη γενιά (5G) θα εκπληρώσει σε μεγάλο βαθμό της ανάγκες
των συνδρομητών παγκοσμίως. Η κυψελωτή επικοινωνία ξεκίνησε με την εισαγωγή
της πρώτης γενιάς (1G) ασύρματης επικοινωνίας. Στην πρώτη γενιά (1G)
χρησιμοποιήθηκε μόνο αναλογική κυψελωτή επικοινωνία. Η ψηφιακή κυψελωτή
επικοινωνία δημιουργήθηκε στης δεύτερης γενιάς δικτύων (2G). Μέχρι τότε, δεν
υπήρχε απευθείας επικοινωνία μεταξύ των συσκευών και αυτό οφειλόταν στον
αρκετά μικρότερο αριθμό συνδρομητών και στις περιορισμένες ανάγκες που υπήρχαν
όπως είναι η φωνή και τα δεδομένα. Έπειτα η άμεση επικοινωνία ήρθε με την
εισαγωγή ασύρματων προσωπικών δικτύων (WPAN) και ασύρματων τοπικών
δικτύων (WLAN) στα δίκτυα τρίτης γενιάς (3G). Αυτές οι τεχνολογίες επιτρέπουν
τον διαμοιρασμό περιεχομένου μόνο στο μη αδειοδοτημένο φάσμα με χαμηλό κόστος
και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο, τα επίπεδα παρεμβολών ήταν μη
ελεγχόμενα και δεν μπορούσαν παρασχεθούν εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσίας (QoS),
λόγω της μη αδειοδοτημένης ζώνης που λειτουργούσαν. Εξαιτίας της μαζικής
αύξησης της κίνησης και των μεταβαλλόμενων τάσεων, η άμεση επικοινωνία στην
αδειοδοτημένη ζώνη άρχισε να κερδίζει δημοτικότητα για τα δίκτυα 4G.
Η ανάγκη υλοποίησης των δικτυών της επόμενης γενιάς είναι επιτακτική δεδομένου
ότι στη δικτυακή κοινωνία του 2020 και έπειτα, αναμένεται τεράστια ζήτηση στην
κίνηση των δεδομένων [13]. Μια σημαντική εξέλιξη των επόμενων ασύρματων
δικτύων αποτελεί η απευθείας

επικοινωνία συσκευής με συσκευή (D2D

communication). Αρχικά, στις πρώτες 4 γενεές η τεχνολογία ήταν δικτυο-κεντρική
ενώ από την πέμπτη γενιά η αρχιτεκτονική των ασύρματων δικτύων συμπεριλαμβάνει
αρκετές νέες λειτουργίες που θα επωμίζονται οι συσκευές. Η δικτυο-κεντρική
αρχιτεκτονική κατά κύριο λόγο αναφέρεται στο κεντρικό ρόλο ελέγχου που
αναλαμβάνει ο σταθμός βάσης στο δίκτυο. Ωστόσο με τις νέες εξελίξεις που
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υπάρχουν στην ασύρματη βιομηχανία, υπάρχει μία μεγάλη αύξηση στις υλοποιήσεις
μικρότερης έκτασης κυψελών. Πιο συγκεκριμένα υπάρχει μία τάση στα δίκτυα με
προσανατολισμό τον χρήστη (ή την συσκευή), όπου ο χρήστης αναμένεται να έχει
ενεργό

ρόλο

σε

διαδικασίες

όπως: αποθήκευση,

αναμετάδοση

(relaying),

υπολογισμούς, διαμοιρασμό περιεχομένου, ζητήματα που απασχολούσαν μέχρι
στιγμής αποκλειστικά το δίκτυο - σταθμό βάσης. Επομένως πραγματοποιούνται
σημαντικές προσπάθειες για την ενσωμάτωση της D2D επικοινωνίας στο υπάρχον
κυψελωτό δίκτυο με σκοπό την επέκταση της κάλυψης, την μείωση του κόστους, την
αύξηση της αξιοπιστίας και της αποδοτικότητας του ραδιοφάσματος. Στο πίνακα 1
παρουσιάζεται μία σύντομη σύγκριση των γενεών ασύρματης τεχνολογίας που
υποστηρίζουν απευθείας επικοινωνία μεταξύ των συσκευών.
Χαρακτηριστικά

3G

4G

5G

1.

Προσέγγιση

Δικτυο-κεντρική

Δικτυο-κεντρική

Device-centric

2.

Εκδόσεις 3GPP

4,5,6

8,10,11

12,13,…

3.

Μεθοδολογία πρόσβασης

CDMA

ODFMA/SC-

SCMA, BDMA,

FDMA

FBMC
< 1ms

4.

Προσεγγιστική καθυστέρηση

100-150ms

<= 5ms

5.

Συχνότητα φέροντος σήματος

0.8/0.85/0.9/1.8/ 1.9/

1.8/2.3/2.5/2.6/

2.1/2.6/3.5/5.8 GHz

GHz

300 GHz

3.5

1.8/2.6 GHz, 30-

6.

Κινητικότητα (χλμ/ώρα)

300-350

300-350

500 [14]

7.

Offloading Technique

Bluetooth, WLAN

LIPA, SIPTO,

Small Cells, D2D

Small Cells

communication

8.

Χρήση πόρων

Κακή

Καλύτερη

Υψηλής απόδοσης

9.

Υποστήριξη Συγκομιδής Ενέργειας

Δεν υποστηρίζεται

Δεν υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

(Ανανεώσιμες Πήγες)

10.

Υποστήριξη αναμετάδοσης

Δεν υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

11.

Carrier Aggregation

Δεν υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Υποστηρίζεται

Πίνακας 1: Σύγκριση των ασύρματων τεχνολογιών

4.2 Βασικές έννοιες στην D2D επικοινωνία
Οι παραδοσιακές κυψελωτές επικοινωνίες επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των
συσκευών κάθε χρήστη μέσω του σταθμού βάσης, ωστόσο σε περίπτωση που
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν απευθείας
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επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει επικοινωνία μεταξύ των UEs (User
Equipments) χωρίς την διαμεσολάβηση του δικτύου κορμού. Αυτή η επικοινωνία έχει
ως αποτέλεσμα βελτιωμένη απόδοση του ραδιοφάσματος, ενεργειακή απόδοση,
μειωμένη καθυστέρηση και ενισχυμένο ρυθμό διεκπεραίωσης. Επιπρόσθετα,
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια δραματική αύξηση στη κίνηση των δεδομένων,
λόγω της αυξανόμενης ζήτησης διαμοιρασμού δεδομένων μεταξύ των χρηστών και
του μεγαλύτερου bandwidth που απαιτείται. Για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των
συνδρομητών η D2D επικοινωνία παίζει έναν σημαντικό ρόλο. Η D2D επικοινωνία
καθιστά ικανή την συγχώνευση των ad hoc και των δικτύων που έχουν κεντρική
διαχείριση. Συνεπώς, αξιοποιώντας το δίκτυο ad hoc, η επικοινωνία D2D μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες όπως η συνεργατική επικοινωνία
(cooperative communication), cognitive radio, το IoT, για τη βελτίωση της απόδοσης
του ραδιοφάσματος. Με τη κεντρική διαχείριση του δικτύου, η D2D επικοινωνία
μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την συνολική απόδοση του δικτύου.
Τα D2D δίκτυα, από αρχιτεκτονική άποψη, έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τα
Mobile Ad-hoc Networks (MANETs) και τα Cognitive Radio Networks (CRNs),
όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν ορισμένες διαφορές. Αρκετά ζητήματα που
σχετίζονται με τα δίκτυα MANETs και CRNs μπορούν να επιλυθούν στην D2D
επικοινωνία, ως αποτέλεσμα της παρουσίας μιας κεντρικής μονάδας ελέγχου, του
σταθμού βάσης. Επίσης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των χρηστών σε
πρωτεύων (primary) και δευτερεύων (secondary) με την D2D επικοινωνία και των
δικτύων CRNs [15], καθώς και οι δύο τεχνολογίες μπορούν να χαρακτηριστούν
παρόμοιες, με την διαφορά ότι τα CRNs μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα και να
χρησιμοποιήσουν cognitive sensing [16], σε αντίθεση με την D2D επικοινωνία.
Επίσης η M2M επικοινωνία δείχνει να μοιάζει με την D2D επικοινωνία αλλά είναι
κυρίως προσανατολισμένη στην εφαρμογή, σε αντίθεση με την D2D επικοινωνία η
οποία επικεντρώνεται πρωτίστως στις υπηρεσίες διασύνδεσης εγγύτητας. Ακόμη η
M2M επικοινωνία δεν έχει την δυνατότητα να συμβάλλει στην ενίσχυση της
απόδοσης του ραδιοφάσματος, όπως συμβαίνει με την επικοινωνία D2D.
Τα κυψελωτά δίκτυα σε συνδυασμό με την D2D επικοινωνία (underlay) καθιστούν
ικανό τον διαμοιρασμό περιεχομένου σε ένα μεγάλο αριθμό χρηστών, εγκαθιστώντας
τοπικές ζώνες cache μνήμης (local caching zones) και ζώνες διαμοιρασμού (sharing
zones). Αυτό το σχήμα εξυπηρετεί την διαχείριση του δικτύου με κατανεμημένο
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τρόπο. Επίσης, μέσω της D2D επικοινωνίας είναι δυνατή η εξυπηρέτηση πολλών
καινοτόμων υπηρεσιών όπως αναγράφονται στο ερευνητικό πρόγραμμα METIS.
Όπως προσδιορίζεται στο πρόγραμμα METIS [17], η επικοινωνία συσκευής προς
συσκευή (D2D) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα σενάρια, ανάλογα με τις
απαιτήσεις. Αυτά τα σενάρια έχουν αναγραφεί παρακάτω σύμφωνα με τις ανάγκες:






Για backhaul εφαρμογές, D2D-B
Για κρίσιμες εφαρμογές, D2D-C
Για απευθείας D2D επικοινωνία, χωρίς την διαμεσολάβηση σταθμού βάσης,
D2D-D
Για απευθείας M2M επικοινωνία, D2D-M
Για μη κρίσιμες εφαρμογές, D2D-N

4.3 Βασική αρχιτεκτονική δικτύου
Η βασική αρχιτεκτονική δικτύου της D2D επικοινωνίας χωρίζεται σε τρία μέρη [18]:
στο δίκτυο περιοχής, στη διαχείριση δικτύου και στις D2D εφαρμογές, όπως
απεικονίζεται και στην εικόνα 9. Ένας μεγάλος αριθμός συσκευών, που επικοινωνούν
μεταξύ τους μέσω απευθείας συνδέσεων, σχηματίζουν ένα μέρος του δικτύου
περιοχής D2D. Επίσης υπάρχουν συσσωρευτές (aggregators) διαθέσιμοι στην
αρχιτεκτονική του δικτύου, οι οποίοι συλλέγουν τα δεδομένα από όλες τις D2D
συσκευές και μετά την περισυλλογή, πραγματοποιείται η σύνδεση στο δίκτυο
κορμού. Συνεπώς, τα δεδομένα αποστέλλονται στη πύλη (gateway) η οποία με τη
σειρά της συνδέεται στο δίκτυο ασύρματης πρόσβασης. Τέλος, οι συσκευές
συνδέονται μέσω του δικτύου κορμού στους παρόχους υπηρεσιών.
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Εικόνα 9: Αρχιτεκτονική βασικού δικτύου για επικοινωνία D2D [18]
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της επικοινωνίας D2D στα
κυψελοειδή δίκτυα, θα πρέπει να προστεθούν νέες λειτουργίες στις υπάρχουσες
δομές. Ορισμένες βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική LTE-Advanced (LTE-A) [19]
μπορούν να επιτρέψουν τη λειτουργία της επικοινωνίας D2D στα υπάρχον
κυψελοειδή δίκτυα. Ορισμένες προσθήκες στην αρχιτεκτονική για τα δίκτυα
επόμενης γενιάς περιγράφονται στα [20] και [21]. Ένα διαφορετικά τροποποιημένο
LTE-A δίκτυο, για την υποστήριξη D2D επικοινωνίας περιγράφεται στο [22],
εισάγοντας την έννοια του D2D server στο σύστημα. Για όλες τις αρχιτεκτονικές
όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται σε υψηλό βαθμό η ασφάλεια των επικοινωνιών.

4.4 Τύποι επικοινωνίας D2D
Η D2D επικοινωνία σε συνδυασμό με τα κυψελωτά δίκτυα παράγουν ένα two-tier
δίκτυο, το οποίο αποτελείται από το macro cell tier και το device tier. Το macro cell
tier περιλαμβάνει την συμβατική κυψελωτή επικοινωνία μέσω του σταθμού βάσης.
Από την άλλη πλευρά, το device tier περιλαμβάνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ
των συσκευών (επικοινωνία D2D). Ο σταθμός βάσης μπορεί να έχει διαφορετικά
επίπεδα ελέγχου στο device tier δίκτυο, όπως πλήρη έλεγχο, μερικό ή καθόλου
έλεγχο.

Αυτό

έχει ως

αποτέλεσμα,

η D2D επικοινωνία να μπορεί να

κατηγοριοποιηθεί σε τέσσερις τύπους, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του σταθμού
βάσης στην υποβοήθηση της επικοινωνίας [23]. Οι διαφορετικοί τύποι αναλύονται
παρακάτω:


Επικοινωνία συσκευής με σταθμό βάσης με αναμετάδοση μέσω άλλων
συσκευών (Device Relaying with base station assisted controlled link): Μια
συσκευή σε περιοχή που δεν παρέχει ικανοποιητική κάλυψη ή εντοπίζεται στα
όρια της κυψέλης, μπορεί να επικοινωνήσει με το σταθμό βάσης
αναμεταδίδοντας πληροφορίες μέσω άλλων συσκευών. Η κατανομή των
πόρων και η εγκατάσταση της σύνδεσης, σε ένα τέτοιο σενάριο
πραγματοποιείται από τον σταθμό βάσης. Επίσης, λόγω του κεντρικού
ελέγχου από τον σταθμό βάσης μπορούν να αποφευχθούν οι παρεμβολές
μεταξύ των συσκευών, κάτι που βελτιώνει τη διάρκεια της ζωής της
μπαταρίας των συσκευών.
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Απευθείας επικοινωνία των συσκευών με υποστήριξη από τον σταθμό βάσης
(Direct communication between devices with base station assisted controlled
link): Οι συσκευές επικοινωνούν άμεσα, δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ
τους με την υποστήριξη του σταθμού βάσης, ο οποίος ουσιαστικά τους
παρέχει τους συνδέσμους ελέγχου. Ο σταθμός βάσης είναι υπεύθυνος για τον
έλεγχο της ταυτότητας πρόσβασης (access authentication), τον έλεγχο της
σύνδεσης, την κατανομή πόρων και την αλληλεπίδραση μεταξύ των
συσκευών.



Επικοινωνία συσκευής με συσκευή μέσω αναμετάδοσης (Relaying device with
device assisted controlled link): Οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω
αναμεταδόσεων. Το σύνολο των διαδικασιών για την επικοινωνία ελέγχεται
και διαχειρίζεται μέσω των συσκευών προέλευσης και προορισμού,
εξαλείφοντας έτσι τον ρόλο του σταθμού βάσης στη διαδικασία επικοινωνίας.



Άμεση επικοινωνία D2D συσκευών (Direct D2D with device assisted
controlled link): Οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους άμεσα χωρίς την
παροχή των συνδέσμων ελέγχου από τον σταθμό βάσης. Αυτό έχει ως
συνέπεια, ότι οι συσκευές θα πρέπει να αναλάβουν την διαχείριση των
παρεμβολών στο device tier καθώς και στο macro cell tier. Προτού ξεκινήσει
η μετάδοση των δεδομένων θα πρέπει πρώτα να έχει προηγηθεί η ανακάλυψη
των συσκευών (device discovery) και έπειτα να πραγματοποιηθεί η
εγκατάσταση της

σύνδεσης.

Οι παραπάνω τύποι που αναφέρθηκαν

απεικονίζονται στην εικόνα 10.
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Εικόνα 10: Τύποι επικοινωνίας D2D ανάλογα με την εμπλοκή του BS [27]

Μια άλλη ταξινόμηση της επικοινωνίας D2D βασίζεται στο φάσμα (αδειοδοτημένο /
μη αδειοδοτημένο) στο οποίο έχουν πρόσβαση οι D2D χρήστες. Όταν η επικοινωνία
συσκευής προς συσκευή (D2D) συμβαίνει στο αδειοδοτημένο φάσμα, αναφέρεται ως
inband D2D ενώ στο μη αδειοδοτημένο outband D2D [14]. Το inband D2D χωρίζεται
στις

κατηγορίες

underlay

και

overlay.

Στην

underlay

D2D

επικοινωνία

χρησιμοποιείται το κυψελωτό φάσμα τόσο για την κυψελωτή επικοινωνία όσο και για
την D2D επικοινωνία. Από την άλλη πλευρά στο overlay, παραχωρείται ένα
συγκεκριμένο τμήμα ολόκληρου του φάσματος, για D2D επικοινωνία. Η Outband
D2D επικοινωνία μπορεί να χωριστεί σε αυτόνομη και ελεγχόμενη. Στην ελεγχόμενη
επικοινωνία ο σταθμός βάσης συντονίζει τις ασύρματες διεπαφές, παρόλο που η
άμεση επικοινωνία πραγματοποιείται στην μη αδειοδοτημένη μπάντα. Στην αυτόνομη
D2D επικοινωνία οι ασύρματες διεπαφές συντονίζονται από τους χρήστες. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι για την outband D2D επικοινωνία, οι συσκευές χρειάζονται δύο
ασύρματες διεπαφές, όπως το LTE και το Wi-Fi, πιο συγκεκριμένα οι διεπαφές
μπορεί να είναι Wi-Fi Direct, Bluetooth ή Zigbee. Η κατηγοριοποίηση που
αναφέρθηκε απεικονίζεται στην εικόνα 11.
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D2D Communication

Underlay

Autonomous

Inband

Outband
Controlled

Overlay

Εικόνα 11: Οι τύποι D2D επικοινωνιών με βάση την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα [8]
Η συνύπαρξη ενός αριθμού τύπων φάσματος αυξάνει την πολυπλοκότητα του
συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα το φάσμα που είναι
προσπελάσιμο από τις συσκευές D2D θα πρέπει να αποφασίζεται λαμβάνοντας
υπόψη τις συνολικές συνθήκες του συστήματος. Οι διαφορετικοί τύποι επικοινωνίας
D2D (inband / outband) έχουν τα υπέρ και τα κατά τους. Μια σύγκριση μεταξύ αυτών
έχει δοθεί στον πίνακα 2.
INBAND D2D

OUTBAND D2D

Η αξιοποίηση του spatial diversity, έχει ως

Δεν υπάρχει βελτίωση στη φασματική απόδοση

αποτέλεσμα την ενισχυμένη φασματική απόδοση
Ο έλεγχος μέσω του σταθμού βάσης ενισχύει την

Απουσία ελέγχου από τον σταθμό βάσης σημαίνει

QoS (Quality of Service) διαχείριση

αδυναμία σωστής QoS διαχείρισης

Υψηλό επίπεδο παρεμβολής μεταξύ επικοινωνίας

Το πρόβλημα των παρεμβολών μπορεί να

D2D, κυψελοειδούς επικοινωνίας και χρηστών

ξεπεραστεί λόγω της λειτουργίας της κυψελωτής

D2D

και της D2D επικοινωνίας σε διαφορετικές ζώνες

Δεν χρειάζεται επιπλέον διεπαφή όπως το Wi-Fi

Οι συσκευές απαιτούν μια επιπλέον διεπαφή,

σε κάθε συσκευή

δηλαδή δύο διεπαφές απαιτούνται σε μια συσκευή
για την επιτυχή λειτουργία της

Υψηλή πιθανότητα σπατάλης πόρων

Ορθή κατανομή των πόρων

Απουσία ανάγκης κωδικοποίησης και

Η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση των

αποκωδικοποίησης, καθώς χρησιμοποιείται μόνο

πακέτων είναι απαραίτητη καθώς διαφορετικές

μία διεπαφή

διεπαφές χρησιμοποιούν διαφορετικά
πρωτόκολλα

Πίνακας 2: Σύγκριση μεταξύ της Inband D2D επικοινωνίας και της Outband
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Η πλειονότητα της διαθέσιμης βιβλιογραφίας σχετικά με την επικοινωνία συσκευής
προς συσκευή (D2D) βασίζεται στην underlay inband D2D επικοινωνία καθώς είναι
αποτελεσματική για την ενίσχυση της φασματικής απόδοσης, την κάλυψη περιοχής
όπως και άλλων στόχων για την καλύτερη απόδοση των κυψελωτών δικτύων.

4.5 Μία D2D αρχιτεκτονική
Η αρχιτεκτονική που περιγράφεται παρακάτω είναι κατάλληλη για την εξυπηρέτηση
των χρηστών που βρίσκονται σε περιοχές με συμφόρηση ή στα όρια των κυψελών. Οι
χρήστες σε κάθε τομέα διακρίνονται σε cellular users (CUEs), δηλαδή σε χρήστες
που χρησιμοποιούν την ασύρματη κυψελωτή υποδομή και σε D2D users (DUEs) ,
δηλαδή σε χρήστες που επικοινωνούν μεταξύ τους άμεσα. Για τον καθορισμό της
εγκυρότητας ενός D2D ζεύγους συσκευών (UEs) θα πρέπει να ισχύει η έκφραση D ≤
d0 , όπου D η απόσταση μεταξύ του D2D πομπού και του D2D δέκτη, ενώ το d0
υποδεικνύει το κατώφλι απόστασης [27]. Η κατανομή των πόρων στους D2D χρήστες
και στους cellular users αντιμετωπίζεται με την διαδικασία που παρουσιάζεται στην
επόμενη παράγραφο.

Εικόνα 12: Μία D2D αρχιτεκτονική [27]
Οι κυψέλες χωρίζονται σε τομείς με τη χρήση κατευθυντικών κεραιών στο σταθμό
βάσης. Ο διαχωρισμός μίας κυψέλης μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τρεις τομείς των
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120ο ή σε έξι τομείς των 60ο , με συνέπεια την καλύτερη διαχείριση ενός μεγαλύτερου
αριθμού κλήσεων την ίδια χρονική περίοδο. Αυτή είναι μια αποτελεσματική τεχνική
για βελτιωμένο SINR (signal-to-interference-plus-noise) και μειωμένη co-channel
παρεμβολή (interference). Η αρχιτεκτονική που απεικονίζεται στην εικόνα 12
αποτελείται από κατευθυντικές κεραίες του σταθμού βάσης με την περιοχή κάλυψης
να χωρίζεται σε τρεις τομείς των 120ο ο καθένας. Στο συγκεκριμένο σχήμα εξετάζεται
η διαδικασία της κατανομής των πόρων σε ένα μόνο τομέα. Έστω ότι συνολική
περίοδος προγραμματισμού στο σταθμό βάσης πραγματοποιείται σε χρόνο Ts. Τα
time slots του Ts θα πρέπει να ανατεθούν τόσο στους D2D users όσο και στους
cellular users. Ωστόσο, πριν από τη κατανομή των time slots στους χρήστες σε κάθε
τομέα, θα πρέπει να καθοριστεί ο αριθμός των D2D users και των cellular users.
Καθώς ο αριθμός των D2D χρηστών θα είναι μικρότερος από τον αριθμό των cellular
users εντός ενός δικτύου, τα time slots κατανέμονται αρχικά στους D2D χρήστες. Σε
αυτήν την αρχιτεκτονική, θεωρούμε τρία D2D ζεύγη και έξι cellular users σε ένα
μόνο τομέα, τα οποία εξετάζονται για την κατανομή των time slots. Τα time slots
κατανέμονται στους D2D χρήστες, σύμφωνα με την εφαρμογή (π.χ. εφαρμογή βίντεο,
φωνής ή κειμένου) που τα αιτήθηκε. Από αυτές τις εφαρμογές, το μεγαλύτερο time
slot θα απαιτηθεί από την εφαρμογή βίντεο και τα αμέσως μικρότερα από την
εφαρμογή φωνής και του κειμένου. Όπως έχει απεικονιστεί στην εικόνα 12, η
κατανομή των time slots πραγματοποιείται στα D2D ζεύγη βάση των απαιτήσεων
των εφαρμογών. Για παράδειγμα το πρώτο ζεύγος (Pair 1) ζητάει μία εφαρμογή
βίντεο, επομένως ανατίθεται και το μεγαλύτερο time slot σε σχέση με τις υπόλοιπες
εφαρμογές. Αντίστοιχα το δεύτερο ζεύγος (Pair 2) ζητάει μία εφαρμογή φωνής και
ανατίθεται σε αυτό ένα συγκριτικά μικρότερου μεγέθους time slot. Έπειτα, το τρίτο
ζεύγος (Pair 3) ζητάει μία εφαρμογή κειμένου και του ανατίθεται το μικρότερο
μεγέθους time slot. Ο συνολικός χρόνος που χρησιμοποιήθηκε και για τα τρία time
slots υποδηλώνεται ως TD2D.
Σε μια άλλη στιγμή, θα μπορούσαν αυτά τα ζεύγη να απαιτήσουν μία διαφορετική
εφαρμογή, επομένως θα τους ανατίθενται και τα αντίστοιχου μεγέθους time slots. Η
συγκεκριμένη κατανομή των time slots εκτελείται χρησιμοποιώντας το HMM
(Hidden Markov Model) μοντέλο. Κατόπιν της κατανομής των time slots στους D2D
χρήστες, τα time slots κατανέμονται στους cellular users από την υπολειπόμενη
χρονική διάρκεια Ts. Αυτή η κατανομή των time slots πραγματοποιείται, όπως
38

αναφέρθηκε και προηγουμένως, βάση των απαιτήσεων των εφαρμογών (βίντεο,
φωνής, κειμένου). Ο χρόνος που κατανέμεται στους cellular users υποδηλώνεται ως
TCellular.
Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης, την
ελαχιστοποίηση της καθυστέρησης και την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών (QoS).
Επίσης, αποτελεί μια αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των διαφόρων
ανοιχτών θεμάτων στην επικοινωνία D2D, όπως είναι ο διαμοιρασμός των πόρων
στους δύο τύπους χρηστών CUEs και DUEs. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της D2D
επικοινωνίας είναι η διατήρηση της κατανάλωσης της ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα
για χρήστες που βρίσκονται σε εγγύτητα. Επομένως, υπάρχει όφελος στη
κατανάλωση ενέργειας όχι μόνο στο ασύρματο δίκτυο αλλά ακόμη και στις συσκευές
των τελικών χρηστών. Ο βασικός στόχος της αρχιτεκτονικής παραμένει η βέλτιστη
κατανομή πόρων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των συνδρομητών με τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει μία μόνο
αρχιτεκτονική που καθορίζει την D2D επικοινωνία και αυτό το γεγονός είναι πιο
ξεκάθαρο από τα [24], [25]. Η επιλογή της αρχιτεκτονικής εξαρτάται από διάφορους
παράγοντες, όπως την κάλυψη της περιοχής, την ενεργειακή απόδοση, την ποιότητα
της υπηρεσίας και άλλα θέματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική.

4.6 Μοντέλα καναλιών στη D2D επικοινωνία
Όπως έχει αναφερθεί, υπάρχουν διάφοροι τύποι D2D επικοινωνίας και βάσει αυτών
των τύπων υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα καναλιών. Η μοντελοποίηση καναλιού και
οι μετρήσεις περιλαμβάνουν τρία βήματα: μέτρηση καναλιού, επεξεργασία
δεδομένων, μοντελοποίηση καναλιών - προσομοιώσεις. Τα υπάρχον μοντέλα
καναλιών κυψελωτών δικτύων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στην
D2D επικοινωνία. Η καταλληλότητα μοντέλων καναλιών σε D2D σενάρια
αναφέρεται στο [26] και στον πίνακα 3 παρουσιάζονται διάφορα μοντέλα καναλιών
για τη D2D επικοινωνία. Τα βασικά σενάρια είναι τα εξής: indoor-to-indoor (I2I),
outdoor-to-outdoor (O2O), line-of-sight (LOS) και non-line-of-sight (NLOS). Οι
συγγραφείς κατηγοριοποιούν τα μοντέλα καναλιών σε ντετερμινιστικά ή στοχαστικά.
Η ανάγκη για νέα μοντέλα καναλιών στην D2D επικοινωνία είναι υπαρκτή καθώς
στην επικοινωνία D2D τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης μπορεί να κινούνται ή το
σήμα τους να επηρεάζεται από το ανθρώπινο σώμα.
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Σενάρια/Ιδιότητες

Συγγραφείς/Οργανισμοί

Μοντέλα Καναλιών

3GPP

InH Mode lDual stripe model
(MBPGM)

1.

Indoor to Indoor (I2I)

COST

COST 231 model (MBPGM)

IEEE 802.11

802.11 model (MBPGM)

Berg Recursive

I2I model (MBPGM)

3GPP

ITU

UMi

Model

Xia

model

(MBPGM)
2.

Outdoor to Outdoor (O2O)

ITU-R P.1411-6

O2O model (MBPGM)

Berg recursive

O2O model (MBPGM)
I2O model (MBPGM)

D. W. Matolak,

MBPGM

M. A. Ingram etc.
J. Maurer etc.
3.

Geometry-based deterministic
models

Vehicle to Vehicle (V2V)
X. Cheng etc.

Regular-shaped geometry-based
stochastic models

A. F. Molisch etc

Irregular-shaped geometry-based
stochastic models

3GPP
4.

Line of Sight/Non Line of
Sight (LOS/NLOS)

ITU UMi Model InH model
(MBPGM)

ITU-R P.1411-6

O2O model (MBPGM)

Πίνακας 3: Μοντέλα D2D καναλιών
Η μοντελοποίηση των D2D καναλιών επηρεάζεται από το path loss και το shadow
fading. Επίσης έχει προταθεί μία fast fading channel generation μέθοδος βασισμένη
στην Doppler frequency response. Το φαινόμενο Doppler και η διασπορά
λαμβάνονται υπόψη και στις δύο πλευρές, του D2D πομπού και του D2D δέκτη.
Επίσης στην άμεση επικοινωνία έχουν προταθεί τα μοντέλα Double ring channel [28],
όπως απεικονίζεται στην εικόνα 13. Αυτό το μοντέλο προϋποθέτει τη χρήση μιας
Omni directional antenna στον πομπό και στον δέκτη και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για
την προσομοίωση scattering environments με υψηλό υπολογιστικό φόρτο. Σύμφωνα
με τα παραπάνω, τα νέα μοντέλα καναλιών πρέπει να αξιολογηθούν προκειμένου να
υλοποιηθεί το πλήρες δυναμικό της επικοινωνίας D2D.
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Εικόνα 13: Double Ring channel model για D2D επικοινωνία [27]

4.7 Μετρήσεις απόδοσης
Σε αυτή την ενότητα, αναφέρονται εν συντομία ένα σύνολο κοινών μετρήσεων
απόδοσης για την D2D επικοινωνία οι οποίες σχετίζονται κυρίως με το SINR (Signalto-interference-plus- noise).
1. Διεκπεραίωση συστήματος (System throughput): Ορίζεται ως η συνολική
διεκπεραίωση όλων των D2D ζευγών και cellular users σε ένα κυψελωτό
σύστημα. Μια υψηλότερη τιμή διεκπεραίωσης σημαίνει καλύτερη απόδοση
του αλγορίθμου. Η μέτρηση πραγματοποιείται σε bits/sec και αποτελεί
ένδειξη επιτυχούς μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ των συσκευών.
2. Χωρητικότητα D2D χρηστών (D2D User Capacity): Για κάθε αλγόριθμο
κατανομής πόρων, η χωρητικότητα D2D χρηστών είναι ο αριθμός των DUEs
(D2D users) που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα δεδομένο σύνολο
κυψελωτών χρηστών στο δίκτυο.
3.

Fairness: Αποτελεί έναν πολύ κρίσιμο δείκτη για την αξιολόγηση του κατά
πόσο δίκαιο είναι ένα δεδομένο σύστημα (όπως η κατανομή πόρων) για την
D2D επικοινωνία.

4. Secrecy Rate: Είναι μια σημαντική παράμετρος για την αξιολόγηση της
απόδοσης μυστικότητας ενός δικτύου.
5. Mean Opinion Score (MOS): Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της
απόδοσης ενός κυψελωτού δικτύου και συγκεκριμένα για να αξιολογήσει τη
γνώμη των χρηστών σχετικά με την ποιότητα των κλήσεων. Το εύρος τιμών
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του MOS κυμαίνεται μεταξύ του αριθμού 1 και 5 με ποιο επιθυμητές τις τιμές
κοντά στο 5 που σημαίνει εξαιρετική ποιότητα.
6. Καθυστέρηση (Latency): Είναι ένας δείκτης της καθυστέρησης μεταξύ
μετάδοσης και λήψης πληροφοριών. Η D2D επικοινωνία γενικά οδηγεί σε
χαμηλότερη καθυστέρηση λόγω της μετάδοσης της πληροφορίας σε μικρή
απόσταση.
7. Ενεργειακή απόδοση (Energy Efficiency): Είναι ο λόγος της απόδοσης του
συστήματος προς την κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας.
Αποτελεί έναν δείκτη της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας (π.χ. ισχύς
μπαταρίας) σε ένα κυψελωτό δίκτυο.
8. Απόδοση ραδιοφάσματος (Spectral Efficiency): Ο αριθμός των bits που
μεταδίδονται ανά μονάδα εύρους ζώνης υποδεικνύει την απόδοση του
ραδιοφάσματος. Είναι απαραίτητη μετρική για την ποσοτικοποίηση της
απόδοσης του D2D δικτύου.

4.8 Σύνοψη κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν διάφορες βασικές πτυχές της D2D
επικοινωνίας. Καθώς αποτελεί μία νέα τεχνολογία που μπορεί να προσδώσει μια
σημαντικά βελτιωμένη κυψελωτή επικοινωνία, θα πρέπει αρχικά να αντιμετωπιστούν
ορισμένα σημαντικά ζητήματα που θα επιτρέψουν την μεθοδική της ανάπτυξη και
περαιτέρω εξέλιξη. Αρκετά από αυτά τα ζητήματα αναφέρονται στο επόμενο
κεφάλαιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ D2D ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, προκειμένου να βελτιωθεί η
απόδοση του δικτύου με τη χρήση της D2D επικοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπιστούν
ορισμένα σημαντικά ζητήματα. Οι μέθοδοι που προτείνονται για την επίλυση των
ανοιχτών θεμάτων έχουν ως επί το πλείστον περιορισμένο πεδίο εφαρμογής και
επιτεύξιμες επιδόσεις. Οι προκλήσεις που αναφέρονται παρακάτω περιλαμβάνουν την
ανακάλυψη ομότιμων συσκευών, την επιλογή τρόπου λειτουργίας, τη διαχείριση των
ραδιοπόρων, τη διαχείριση παρεμβολών και τον έλεγχο ισχύος.

5.1 Ανίχνευση & επιλογή τρόπου λειτουργίας (Peer Discovery & Mode
Selection)
Οι συσκευές των χρηστών πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ανιχνεύουν ομότιμες
γειτονικές συσκευές, έτσι ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν πιθανές άμεσες
ζεύξεις μεταξύ τους. Η διερεύνηση ευκαιριών για ανίχνευση ομότιμων συσκευών στα
κυψελωτά δίκτυα είναι απαραίτητη για την μετάβαση της επικοινωνίας σε άμεση
D2D επικοινωνία. Προτού πραγματοποιηθεί η εγκαθίδρυση του συνδέσμου
επικοινωνίας, οι συσκευές των χρηστών μπορούν να ανιχνεύσουν άλλες συσκευές
από την μετάδοση beacons. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στη βιβλιογραφία, για
την ανίχνευση συσκευών και τη σύνδεση των D2D χρηστών. Για την ανίχνευση
συσκευών προτείνονται δύο τεχνικές [29]: η περιορισμένη ανίχνευση και η ανοικτή.
Στη περίπτωση της περιορισμένης ανίχνευσης, οι συσκευές (UEs) δεν μπορούν να
ανιχνευθούν χωρίς προηγούμενη ρητή τους άδεια, διατηρώντας έτσι το απόρρητο των
χρηστών. Αντίθετα, στη περίπτωση ανοικτής ανίχνευσης, τα UEs μπορούν να
ανιχνευθούν κατά τη χρονική περίοδο που βρίσκονται κοντά σε άλλα UEs. Η
ανίχνευση της συσκευής μπορεί να ελέγχεται από το σταθμό βάσης πλήρως ή σε
σημαντικά μικρότερο βαθμό [30]. Η ανίχνευση ομότιμων συσκευών μπορεί επίσης να
είναι κατανεμημένη (distributed) ή να ελέγχεται από κεντρική οντότητα (centralized).
Στην κατανεμημένη προσέγγιση ένα UE αποστέλλει beacons στις άλλες συσκευές του
δικτύου.

Αντίστοιχα

στην

κεντρική

προσέγγιση,

η διαδικασία ανίχνευσης

διαχειρίζεται μια ενιαία ή πολλές οντότητες, οι οποίες ελέγχουν για συσκευές που
βρίσκονται σε εγγύτητα και εξουσιοδοτούν την εγκατάσταση άμεσων συνδέσεων
[31]. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους.
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Από την οπτική γωνία του χρήστη (UE), απαιτείται περισσότερη ενέργεια για την
υποστήριξη της D2D επικοινωνίας. Οι συγγραφείς στο [32] προτείνουν μια
ενεργειακά αποδοτική τεχνική για την ανίχνευση συσκευών σε κοντινή απόσταση και
τη δημιουργία D2D ζεύξεων. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι
υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ της καθυστέρησης και της κατανάλωσης ενέργειας του
δικτύου καθώς επίσης, ότι η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αδράνειας των
UEs είναι μικρότερη από την κατάσταση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Ωστόσο
μετά την ανίχνευση, η καθυστέρηση κατά μήκος του συνδέσμου είναι μεγαλύτερη
στην κατάσταση αδράνειας, σε σχέση με τη συνδεδεμένη κατάσταση, με μέγιστη τιμή
5msec στην συνδεδεμένη κατάσταση.
Οι συγγραφείς στο [33] αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ανίχνευσης γειτονικών
συσκευών, χρησιμοποιώντας το κανάλι SRS (sounding reference signal). Επίσης, οι
συγγραφείς στο [34] παρέχουν μια επισκόπηση των τεχνικών για την ανίχνευση
εγγύτητας, για παράδειγμα: Bluetooth discovery, Wi-Fi (AD Hoc) Device Discovery,
IrDA Device Discovery, Direct Discovery, Packet & Signature-based Discovery. Οι
παραπάνω τεχνικές έχουν αναγνωριστεί ως διαφορετικοί μηχανισμοί ανίχνευσης για
επικοινωνία συσκευής προς συσκευή (D2D) σε κυψελωτά δίκτυα. Ακόμη, μια
αποτελεσματική τεχνική για την ανίχνευση συσκευών με τη βοήθεια δικτύου
προτάθηκε στο [35] για την υποστήριξη της επικοινωνίας συσκευής προς συσκευή
(D2D) σε LTE δίκτυα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη
πιθανότητα ανίχνευσης συσκευών με αυτήν την τεχνική για ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα ανίχνευσης. Η D2D επικοινωνία με υποβοήθηση δικτύου μπορεί να
πραγματοποιηθεί χωρίς την ανίχνευση συσκευών από την πλευρά της συσκευής,
καθώς το ίδιο το δίκτυο μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία μιας συσκευής σε
κοντινή απόσταση.
Μια τεχνική ανίχνευσης προτείνεται στο [36], όπου τα σήματα εγγύτητας
μεταδίδονται και ανιχνεύονται από τις συσκευές για να επιτύχουν την ανακάλυψη
μέσω εγγύτητας. Επίσης, έχει προταθεί ο αλγόριθμος Firefly Spanning tree για να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με διάφορες άλλες τοπολογίες, για
την ανίχνευση συσκευών. Αντίστοιχα, έχει προταθεί [37] ένα πρωτόκολλο
ανίχνευσης εγγύτητας υποβοηθούμενο από το δίκτυο, στο οποίο οι cellular users
ενεργούν ως monitors ή announcers για να λάβουν ή να μεταδώσουν τις πληροφορίες
ενδιαφέροντος στην περιοχή εγγύτητας. Το πρωτόκολλο αυτό είναι εξαιρετικό όσον
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αφορά την ενεργειακή απόδοση. Έχουν προταθεί επίσης τεχνικές ανίχνευσης
ομότιμων συσκευών βάση του near far effect [38] καθώς και βάση του υπολογισμού
της απόστασης των συσκευών των χρηστών στο κυψελωτό δίκτυο (time advance
method for peer discovery) [39]. Μια περίληψη αυτών των μεθόδων παρουσιάζεται
στην συγκριτική ανάλυση στον πίνακα 4.
REF.

TECHNIQUES FOR

EASY

REDUCED

ENERGY

THROUGHPUT

NO.

DEVICE DISCOVERY

DISCOVER

LATENCY

EFFICIENCY

ENHANCEM ENT

-ABILITY
[29]

Restricted or Open

×



×

×

×

×



×





×

×



×



×



×

×

×





×

×

×



×





×



×

Discovery
[32]

Energy-efficient device
discovery

[33]

Sound Referencing Signal
for neighbor discovery

[34]

- Bluetooth Discovery
- WiFi Device Discovery
- WiFi Direct Device
Discovery
- IrDA Device Discovery
- Network Assisted
Discovery
- Packet and Signaturebased
Discovery
- Request Based Discovery
- Direct Discovery

[35]

Network Assisted
Discovery Technique

[36]

Bio-inspired Proximity
Discovery

[37]

Network assisted
proximity discovery

[39]

Time Advance proximity
discovery

Πίνακας 4: Σύγκριση μεθόδων ανίχνευσης ομότιμων για D2D επικοινωνία
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Στην εικόνα 14 απεικονίζονται η ακολουθία των βημάτων που απαιτούνται για την
εγκατάσταση των άμεσων συνδέσεων.

Εικόνα 14: Βασικά βήματα για την εγκατάσταση άμεσων συνδέσεων [27]
Η δημιουργία συνόδων (sessions) μεταξύ των συσκευών (UEs) έπεται της
ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανίχνευσης. Οι δύο μέθοδοι για την εγκατάσταση
συνόδων ονομάζονται: IP based detection και dedicated D2D signaling. Για την
υποστήριξη της D2D επικοινωνίας απαιτείται η ανάθεση πόρων στις συσκευές που θα
υλοποιήσουν την άμεση επικοινωνία. Οι ζεύξεις που θα χρησιμοποιηθούν δεν θα
πρέπει να παρεμβαίνουν στην κυψελωτή επικοινωνία που πιθανώς να παίρνει μέρος
την ίδια χρονική στιγμή.
Σε αυτήν την ενότητα αναφέρθηκαν τεχνικές ανίχνευσης ομότιμων συσκευών για την
D2D επικοινωνία. Ο στόχος της ανίχνευσης αποτελείται από την εύρεση συσκευών
σε εγγύτητα ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κρίσιμοι παράγοντες όπως
είναι η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, η ασφάλεια και η μείωση των παρεμβολών.

5.2 Κατανομή των ραδιοπόρων (Radio resource allocation)
Ο στόχος της D2D επικοινωνίας στα κυψελωτά δίκτυα αφορά τη βελτίωση της
χρήσης του ραδιοφάσματος και η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να
πραγματοποιηθεί με την σωστή κατανομή των ραδιοπόρων στα D2D ζεύγη. Αυτή η
κατανομή θα πρέπει να είναι βέλτιστη για τη λειτουργία των κυψελωτών D2D
δικτύων καθώς και να ανταποκρίνεται στους στόχους αυτής της αναδυόμενης
τεχνολογίας. Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανίχνευσης συσκευής θα
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πρέπει να εκτελεστεί η κατανομή πόρων στα D2D ζεύγη. Για την κατανομή των
πόρων στην D2D επικοινωνία υπάρχουν διάφοροι τρόποι, με τους επικρατέστερους
να

είναι οι: cellular mode,

dedicated

mode,

mode που

υποστηρίζει την

επαναχρησιμοποίησή πόρων ενός μοναδικού cellular user και mode που υποστηρίζει
την επαναχρησιμοποίηση πόρων πολλών cellular users. Στους πρώτους δύο τρόπους
λειτουργίας δεν υφίσταται το πρόβλημα της παρεμβολής, ωστόσο δεν είναι τόσο
αποδοτικοί στη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του δικτύου. Οι άλλοι δύο
τρόποι λειτουργίας υποφέρουν από παρεμβολές εξαιτίας της κοινής χρήσης των
πόρων με τους cellular users, όμως μέσω της λειτουργίας της επαναχρησιμοποίησης
των πόρων του

κυψελωτού

ασύρματου

δικτύου επιτυγχάνεται η μέγιστη

χρησιμοποίηση των πόρων. Οι ραδιοπόροι κατανέμονται μέσω centralized ή
distributed

τεχνικών

στη

D2D

επικοινωνία.

Οι

centralized

τεχνικές,

που

υποστηρίζουν ένα μεγάλο αριθμό από UEs, καταλήγουν σε μεγάλη πολυπλοκότητα
στην περίπτωση των μεγάλων δικτύων και σε αυτές τις τεχνικές οι πόροι
κατανέμονται στους D2D και cellular χρήστες μέσω του σταθμού βάσης. Αντίθετα,
στις distributed τεχνικές μειώνεται η πολυπλοκότητα από την πλευρά της συσκευής
καθώς και η παρεμβολή στα κυψελωτά δίκτυα. Ορισμένες distributed τεχνικές
κατανομής πόρων στην D2D επικοινωνία μελετώνται στα [40], [41]. Μέχρι στιγμής
έχει προταθεί ένας σημαντικός αριθμός αλγορίθμων κατανομής πόρων από τους
ερευνητές

για την αποτελεσματική χρήση του φάσματος, όπως και μία

αποτελεσματική υβριδική τεχνική στο [42].
Επίσης,

έχει

προταθεί

το

σχήμα

intra

cluster

retransmission

scheme

για

αποτελεσματική χρήση των πόρων [43] καθώς και ένας αλγόριθμος με ονομασία
Heuristic Location Dependent Resource Allocation Algorithm [44]. Λαμβάνοντας
υπόψη τη φασματική απόδοση των δικτύων LTE-A, προτείνεται μια τεχνική
κατανομής πόρων στο [45], όπου μειώνετε το μήκος μετάδοσης όσον αφορά τα time
slots των D2D ζεύξεων στη περίπτωση αυξημένων επιπέδων κατανάλωσης ενέργειας.
Ένα NP-Complete πρόβλημα διατυπώνεται [46] ως πρόβλημα Mixed Integer
Programming και μια μέθοδος δημιουργίας στηλών αποδίδει άριστα τους πόρους,
υποστηρίζοντας παράλληλα τη χαμηλή πολυπλοκότητα. Στα [47] και [48] οι
συγγραφείς στοχεύουν στη σχέση SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise ratio), ενώ
στο [49] παρέχεται μια μέθοδο για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης και τη
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βελτίωση της φασματικής απόδοσης μέσω της κατανομής ισχύος και του ελέγχου
πρόσβασης.
Παρόμοιες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και από τους συγγραφείς του [50] όπου
προτείνεται μια βέλτιστη τεχνική κατανομής πόρων που είναι σε θέση να βελτιώσει
σημαντικά τη συνολική απόδοση της D2D επικοινωνίας καθώς και την κυψελωτή
επικοινωνία σε ένα δίκτυο. Προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση του
δικτύου και ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών, οι συγγραφείς του [51] εισάγουν
έναν αλγόριθμο προγραμματισμού χρονικής κατανομής (time-division scheduling
algorithm) για αποδοτική χρήση και κατανομή πόρων, χρησιμοποιώντας nonorthogonal sharing mode. Στο [52] οι συγγραφείς προτείνουν έναν ημι-επίμονο
αλγόριθμο επαναχρησιμοποίησης πόρων (semi-persistent resource reuse algorithm)
σε σενάρια εντός και μεταξύ των κυψελών για τη βελτίωση της απόδοσης του
δικτύου. Οι συγγραφείς του [53] εισάγουν έναν αλγόριθμο κατανομής πόρων (rate
splitting based resource sharing algorithm), στον οποίο το μήνυμα που μεταδίδεται
χωρίζεται σε ένα δημόσιο μέρος και ένα ιδιωτικό μέρος. Το ιδιωτικό μέρος του
μηνύματος μπορεί να αποκωδικοποιηθεί μόνο από τον παραλήπτη για τον οποίο
προορίζεται, ενώ το δημόσιο μέρος είναι διαθέσιμο σε όλους τους παραλήπτες.
Οι συντάκτες του [54] στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος,
λαμβάνοντας υπόψη την απαίτηση μετάδοσης ελάχιστου ποσοστού δεδομένων. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με τη μέθοδο particle swarm optimization [55]. Η D2D
επικοινωνία που βασίζεται στο κυψελωτό δίκτυο μελετάται και τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι η απόδοση του συστήματος μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά με αυτή την
επιλογή τρόπου λειτουργίας και κατανομής πόρων. Ένα σχήμα κατανομής πόρων δύο
φάσεων (two-phase resource allocation scheme) για την D2D επικοινωνία έχει
προταθεί στο [56]. Στη πρώτη φάση εκτελείται η βέλτιστη κατανομή πόρων, βάση της
τεχνικής που χρησιμοποιείται στο [57], ενώ στη δεύτερη φάση χρησιμοποιείται ένα
σχήμα κατανομής πόρων (heuristic sub channel allocation scheme), το οποίο
λαμβάνει υπόψη τον ελάχιστο περιορισμό του ρυθμού δεδομένων για την κατανομή
των πόρων. Το σχήμα χορήγησης πόρων μέσω κινήτρων προτείνεται στο [58]. Μέσω
αυτού του σχήματος εισάγεται η ενεργειακή απόδοση ως κίνητρο και ενθαρρύνεται η
συνεργασία μεταξύ των χρηστών. Για τους χρήστες που απαιτείται συνεργασία, τα
DUE relays μεγιστοποιούν πρώτα το λαμβανόμενο SNR (signal-to-noise-ratio).
Έπειτα, το πρόβλημα κατανομής των πόρων διατυπώνεται για δύο χρήστες και τελικά
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επιλύεται χρησιμοποιώντας μια δισδιάστατη μέθοδο αναζήτησης. Ένας ημιελεγχόμενος αλγόριθμος προγραμματισμού πόρων έχει προταθεί στο [59] όπου
ρυθμίζονται

δυναμικά τα όρια της

περιοχής

εκχώρησης

πόρων. Επίσης,

χρησιμοποιείται μια τεχνική PFS (proportional fair scheduling) για την κατανομή των
πόρων και τη διατήρηση της συνολικής δίκαιης κατανομής τους, με τα αποτελέσματα
προσομοίωσης να δείχνουν ότι η απόδοση αυτού του αλγορίθμου είναι πολύ
καλύτερη από τον round-robin scheduling. Οι συγγραφείς του [60] προτείνουν επίσης
έναν αλγόριθμο (adaptive time division scheduling algorithm), ο οποίος βασίζεται στo
FPS (proportional fair scheduling technique) για τον προγραμματισμό των D2D
ζευγών. Για τη μείωση της καθυστέρησης, μια έξυπνη επιλογή αποτελεί επίσης το
wireless caching. Ένα σχήμα κατανομής πόρων, που βασίζεται στην κοινωνική
αλληλεπίδραση, αναφέρεται στο [61] για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του
συστήματος, ενώ στο [62] έχουν διερευνηθεί ευρετικοί αλγόριθμοι για την δυναμική
κατανομή πόρων.
Ένα σχήμα διαχείρισης ραδιοπόρων για τις επικοινωνίες V2X (Vehicle-to-everything)
έχει διατυπωθεί στο [63]. Καθώς οι επικοινωνίες V2X απαιτούν συγκεκριμένα
επίπεδα καθυστέρησης

και αξιοπιστίας, διαμορφώνεται ένα NP πρόβλημα

βελτιστοποίησης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατανομή των πόρων. Η βέλτιστη
κατανομή πόρων για τη βελτίωση της καθυστέρησης των VANETs έχει συζητηθεί
στο [64]. Η διάρκεια ζωής του πακέτου ελέγχεται περιοδικά από κάθε όχημα και οι
D2D σύνδεσμοι ρυθμίζονται, όποτε είναι αναγκαίο. Για την δημιουργία D2D
συνδέσεων επιλέγεται ένα όχημα βέλτιστης λήψης και η αποτελεσματικότητα του
προτεινόμενου αλγορίθμου επικυρώνεται με αποτελέσματα προσομοίωσης.
Ο αλγόριθμος GTM+ (Greedy Throughput Maximization plus) έχει προταθεί από
τους συγγραφείς του [65] και ουσιαστικά είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος όπου
μεγιστοποιεί την απόδοση λαμβάνοντας υπόψη το γράφο συγκρούσεων και το
μέγιστο ανεξάρτητο σύνολο βαρών. Η απόδοση του συστήματος είναι καλύτερη με
τον αλγόριθμο GTM+, σε σύγκριση με άλλους αλγόριθμους, από την άποψη της
απόδοσης του συστήματος, των επιτρεπόμενων D2D ζευγών και του χρόνου
εκτέλεσης. Οι συντάκτες του [66] προτείνουν μια κατανεμημένη κατανομή πόρων και
στρατηγική ελέγχου ισχύος για την κατανομή των πόρων με σκοπό την ενίσχυση της
ικανότητας του συστήματος. Μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων από τους
αναφερθέντες αλγόριθμους έχει δοθεί στον πίνακα 5. Διαφορετικοί αλγόριθμοι που
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προτείνονται από διάφορους ερευνητές στοχεύουν στη βελτιστοποίηση ποικίλων
παραμέτρων.
Αρ. Αναφ.
[43]

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
Intra cluster D2D
retransmission scheme

[44]

Heuristic Location
Dependent Resource
Allocation algorithm

[45]

Column generation
method

[49]

Admission control and
power allocation

[51]

Time Division
Scheduling (TDS)
Algorithm

[52]

Semi-Persistent
Scheduling (SPS)
Resource Reuse
Algorithm

[53]

Rate Splitting Based
Resource Sharing
Algorithm

[54]

Particle swarm
optimization resource
allocation

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
Ένα σχήμα D2D αναμετάδοσης (intra
cluster) όπου συνεργαζόμενα relays
επιλέγονται μέσω αναμεταδόσεων
πολυεκπομπής, αξιοποιώντας
multichannel diversity
Αποφόρτιση του κυψελωτού
ασύρματου δικτύου και βελτίωση της
χωρητικότητας στην D2D
επικοινωνία με την εφαρμογή
κατανομής πόρων σε ένα D2D
vehicular δίκτυο. Ο αλγόριθμος
περιλαμβάνει αυστηρές απαιτήσεις
QoS
Ευρετικός αλγόριθμος που ανιχνεύει
τον μέγιστο αριθμό ενεργών D2D
ζεύξεων, χρησιμοποιώντας μια
ευρετική προσέγγιση. Οι ζεύξεις
πρέπει να είναι ικανές να μεταδίδουν
ταυτόχρονα σε κάθε time slot και να
ικανοποιούν τους περιορισμούς του
συστήματος πρόσβασης
Αλγόριθμος ο οποίος εκτελεί έλεγχο
πρόσβασης με κατανομή ισχύος σε
D2D ζεύξεις και τους αντίστοιχους
cellular users.
Ο χρόνος προγραμματισμού του
σταθμού βάσης χωρίζεται σε έναν
σταθερό αριθμό time slots
προκειμένου να αποφευχθούν οι
παρεμβολές
Οι uplink πόροι χρησιμοποιούνται
από τους D2D χρήστες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση των παρεμβολών
στα κυψελωτά ασύρματα δίκτυα
O αλγόριθμος συντονίζει την
επικοινωνία μεταξύ των UEs όταν η
απόσταση μεταξύ τους είναι μεγάλη.
Οι παρεμβαλλόμενες ζεύξεις κατά τη
μετάδοση των D2D UEs
συντονίζονται χρησιμοποιώντας SIC
(Successive
Interference cancellation)
Επιλογή τρόπου λειτουργίας και
επαναχρησιμοποίησης των πόρων
του κυψελωτού δικτύου από τα
DUEs βάση του particle swarm
optimization

ΣΤΟΧΟΙ
Βέλτιστη αξιοποίηση
πόρων και βελτίωση
της απόδοσης
αναμετάδοσης
Μειωμένη
επιβάρυνση
σηματοδότησης και
ελάχιστη παρεμβολή
στο βασικό δίκτυο

Αυξημένη φασματική
απόδοση και
μειωμένο μήκος
μετάδοσης των D2D
ζεύξεων σε αυξημένα
επίπεδα κατανάλωσης
ενέργειας
Bελτίωση της
φασματικής απόδοσης
και της συνολικής
απόδοσης του δικτύου
Βελτίωση της
απόδοσης του
συστήματος και του
βαθμού ικανοποίησης
των D2D χρηστών
Μείωση των
παρεμβολών και
βελτίωση της
απόδοσης του
συστήματος
Υψηλή απόδοση
ραδιοφάσματος ανά
χρήστη

Μεγιστοποίηση της
απόδοσης του
συστήματος, με την
εγγύηση της
ελάχιστης απαίτησης
ρυθμού δεδομένων
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[56]

Two-phase resource
allocation Scheme

Λαμβάνει υπόψη την κατανομή υποκαναλιών για τις ροές του κυψελωτού
δικτύου στην πρώτη φάση και τις
D2D ροές στη δεύτερη φάση

[58]

Incentive resource
allocation algorithm

[59]

Proportional Fair
Scheduling Resource
Allocation Scheme

[60]

Adaptive Time division
Scheduling Algorithm

Σχήμα κατανομής των πόρων τριών
βημάτων: επιλογή αναμετάδοσης,
ρύθμιση της περίπτωσης δύο
χρηστών και επίλυση του
προβλήματος κατανομής πόρων με
δισδιάστατη αναζήτηση
Σχήμα που εξετάζει το κεντρικά
ελεγχόμενο D2D δίκτυο, όπου τα
όρια ανάθεσης των πόρων και των
περιοχών σύγκρουσης ρυθμίζονται
δυναμικά
Τα D2D ζεύγη προγραμματίζονται σε
σταθερού μήκους χρόνο με βάση τον
αλγόριθμο (proportional fairness
algorithm)

[65]

GTM+ Algorithm for
resource allocation

[66]

Distributed resource
allocation and power
control algorithm, with
stackelberg game
framework

Αλγόριθμος κατανομής πόρων
(Multi-sharing resource allocation
algorithm) που επιτρέπει σε κάθε
CUE (cellular User equipment) να
μοιράζεται τους πόρους του με
πολλαπλά DUE (D2D User
equipment)
Η κατανομή πόρων και ο έλεγχος
ισχύος βελτιστοποιούνται από
κοινού. Χρησιμοποιείται ένα μοντέλο
παιχνιδιού Stackelberg για την
επίλυση του προβλήματος
βελτιστοποίησης

Βέλτιστη κατανομή
πόρων με
αποτελεσματική
εκμετάλλευση του
ραδιοφάσματος
Βελτίωση της
ενεργειακής
απόδοσης, με την
συνεργασία των UEs

Αύξηση της απόδοσης
του συστήματος και
διατήρηση της δίκαιης
διαχείρισης μεταξύ
των D2D ζευγαριών
Μεγαλύτερη απόδοση
συστήματος και πιο
δίκαιη κατανομή σε
σύγκριση με άλλους
υπάρχοντες
αλγόριθμους.
Mεγιστοποίηση της
απόδοσης του
συστήματος και του
αριθμού των
επιτρεπόμενων D2D
ζευγών
Σημαντική βελτίωση
της χωρητικότητας
του συστήματος

Πίνακας 5: Αλγόριθμοι για την κατανομή των πόρων στην D2D επικοινωνία
Βάσει της συγκριτικής ανάλυσης των διάφορων αλγορίθμων που αναφέρθηκαν
παραπάνω, παρατηρήθηκε ότι σε σύγκριση με άλλα γνωστά σχήματα, οι [54] και [52]
(Particle

Swarm

optimization

and

Semi-Persistent

Scheduling)

παρείχαν

την

καλύτερη απόδοση. Λαμβάνοντας το throughput ως παράμετρο σύγκρισης, μια
σύγκριση μερικών από τους αλγορίθμους που συζητήθηκαν υπάρχει στην εικόνα 15.
Από το γράφημα, είναι σαφές ότι για τις ίδιες παραμέτρους προσομοίωσης
επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση του συστήματος μέσω του [54] (Particle Swarm
optimization).
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Εικόνα 15: Σύγκριση διαφορετικών αλγορίθμων κατανομής πόρων [27]

5.3 Ρύθμιση Ισχύος
Ο έλεγχος της ισχύος των UEs είναι απαραίτητος για την αποτελεσματική χρήση των
πόρων, καθώς η τυφλή εφαρμογή της D2D επικοινωνίας στα κυψελωτά δίκτυα
μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση της απόδοσης του συστήματος. Οι D2D χρήστες
θα πρέπει να περιορίζουν την ισχύ τους έτσι ώστε να ικανοποιούνται αποτελεσματικά
οι απαιτήσεις SINR των cellular users. Επίσης, ο έλεγχος της ισχύος αποτελεί το
κλειδί για τον μετριασμό των παρεμβολών μεταξύ των χρηστών σε ένα κυψελωτό
δίκτυο [67], με συνέπεια η συνολική χωρητικότητα του συστήματος να μπορεί να
ενισχυθεί με τον περιορισμό της ισχύος εκπομπής, όπως αναφέρεται στο [35], σε
περίπτωση D2D επικοινωνίας στα δίκτυα MIMO. Για βελτιωμένη απόδοση του
συστήματος, ορισμένες μέθοδοι ελέγχου ισχύος έχουν μελετηθεί στα [68] και [69].
Αντίστοιχα, στο [70] έχει προταθεί ένας αλγόριθμος χαμηλής πολυπλοκότητας όπου
ως βάση του χρησιμοποιείται η θεωρία παιγνίων. Η επιλογή του πομπού και τα
επίπεδα ισχύος των συνδέσμων αποφασίζονται μέσω της θεωρίας παιγνίων. Το
Stackelberg μοντέλο παιγνίων (Stackelberg game model) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να παρουσιάσει τον αντίκτυπο της βελτίωσης στη ποιότητα της D2D μετάδοσης.
Στη περίπτωση της D2D επικοινωνίας μέσω πολυεκπομπής προτείνεται [71]
συνδυασμός ανάθεσης ισχύος και καναλιού χρησιμοποιώντας ένα σχήμα διμερούς
αντιστοιχίας μέγιστου βάρους μαζί με έναν ευρετικό αλγόριθμο χαμηλής
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πολυπλοκότητας. Ωστόσο, η αποτελεσματική χρήση του φάσματος δεν εξετάζεται σε
αυτή την τεχνική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Ακόμη, μία στρατηγική
ελέγχου ισχύος, που μπορεί να εφαρμοστεί στην D2D επικοινωνία είναι [72] το
σχήμα ελέγχου ισχύος LTE που εφαρμόζεται σε ένα υβριδικό κυψελωτό D2D δίκτυο
και στη συνέχεια συγκρίνεται με ένα σχήμα ελέγχου κατανεμημένης ισχύος. Το
σχήμα ελέγχου ισχύος LTE είναι εξαιρετικά ευέλικτο, όπως δηλώνεται από τα
αποτελέσματα προσομοίωσης. Ένα σχήμα κατανεμημένης ισχύος, που στοχεύει στη
μεγιστοποίηση της ορθής χρήσης των πόρων, προτείνεται στο [73]. Οι περιορισμοί
της επιλογής τρόπου λειτουργίας και η ανάθεση των πόρων λαμβάνονται υπόψη για
την εξισορρόπηση της φασματικής απόδοσης και της ενεργειακής απόδοσης. Είναι
ένας σημαντικός αλγόριθμος για τη βελτίωση της λειτουργίας της εγγύτητας, την
επαναχρησιμοποίηση, καθώς και για την επέκταση της κάλυψης του ασύρματου
κυψελωτού δικτύου. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος είναι αποτελεσματικός για D2D
δίκτυα που δεν χρησιμοποιούν παραδοσιακά σχήματα επιλογής τρόπου λειτουργίας
και συστήματα ελέγχου ισχύος.
Ένα σχεδόν βέλτιστο σχήμα χαμηλής πολυπλοκότητας για την ρύθμιση της ισχύος
προτάθηκε στο [74]. Στο [75], προτείνονται δύο τύποι αλγορίθμων για τον έλεγχο
ισχύος: centralized και distributed, οι οποίοι είναι αποτελεσματικοί για τον
συντονισμό της παρεμβολής στα D2D δίκτυα σε συνδυασμό με το κυψελωτό
ασύρματο δίκτυο. Ένα κατανεμημένο σχέδιο για τον έλεγχο της ισχύος στις D2D
επικοινωνίες

[76]

θεωρεί

ένα

D2D

underlay

σενάριο

και αποτελεί μία

αποτελεσματική τεχνική για την ελαχιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ALPF (Augmented Lagrangian Penalty
Function), επιτυγχάνονται οι βέλτιστοι στόχοι SINR (Signal-to-interference-plusnoise ratio). Σε ένα D2D σενάριο μελετάται η ρύθμιση της ισχύος [77] όπου το
συνολικό πρόβλημα χωρίζεται σε δύο μέρη: μετριασμός της παρεμβολής των
καναλιών αναθέτωντας κανάλια βάση μελέτης του γραφήματος, βελτιστοποίηση της
από κοινού ανάθεσης των συνδέσμων (LA – link assignment) και ρύθμιση της ισχύος
(PC – power control). Για τη βελτιστοποίηση του LA, χρησιμοποιείται γενετικός
αλγόριθμος (GA - genetic algorithm). Ένα σενάριο μίας κυψέλης εξετάζεται και
αξιολογείται στο [78] και έχει ως αποτέλεσμα έναν βέλτιστο έλεγχο ισχύος . Επίσης,
ένα σύστημα δυαδικού ελέγχου ισχύος (BPC – Binary Power Control) προτείνεται
στο [79], στο οποίο οι πόροι ενός CUE μοιράζονται από πολλά DUE. Στο BPC δεν
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περιλαμβάνεται καμία επανάληψη καθώς είναι πολύ απλούστερο, παρέχοντας έτσι
βέλτιστες δυνατότητες μετάδοσης. Ακόμη, ένα σχήμα ελέγχου ισχύος για την
υποστήριξη επικοινωνίας οχήματος προς οχήματος (V2V) σε D2D δίκτυα έχει
προταθεί στο [80]. Η κινητικότητα των συσκευών επηρεάζει φυσικά την
αποδοτικότητα του συστήματος από την σκοπιά της ενέργειας και αντιμετωπίζεται
στο [81]. Για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των HetNets με D2D
δυνατότητα, ένας αλγόριθμος βασισμένος στην συσχέτιση των συσκευών και της
απόστασης προτείνεται στο [82], ικανοποιώντας αποτελεσματικά τη σχέση μεταξύ
της ενεργειακής απόδοσης και της πολυπλοκότητας. Στο [62] έχει προταθεί ένα
υβριδικό σχήμα ελέγχου ισχύος, όπου η παρεμβολή στους cellular users, από τους
D2D χρήστες περιορίζεται από ένα σχήμα βέλτιστης χρησιμότητας. Μια σύνοψη των
διαφορετικών τεχνικών ελέγχου ισχύος στην D2D επικοινωνία δίνεται στον πίνακα 8.
Αρ. Αναφ.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

[70]

Game theory based
power control scheme

[74]

Joint Power and Rate
control for D2D
communication in
cellular networks

[75]

Centralized and
distributed power
control algorithms
using stochastic
geometry

[76]

Distributed Power
Control Scheme

[83]

Joint resource
allocation and power
control technique

[79]

Binary Power Control
Scheme

[82]

Distance based mobile
association Scheme

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ
Το μοντέλο Stackelberg
χρησιμοποιείται για την επιλογή του
πομπού και τον έλεγχο της ισχύος
Μεγιστοποίηση του ρυθμού
μετάδοσης των cellular users στο
δίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα
την ποιότητα της υπηρεσίας (QoS)
της D2D επικοινωνίας

Ο κεντρικός έλεγχος ισχύος
εξασφαλίζει επαρκή πιθανότητα
κάλυψης των cellular users και η
κατανεμημένη μέθοδος μεγιστοποιεί
το ρυθμό μετάδοσης των D2D
ζευγών
Η μέθοδος ALPF χρησιμοποιείται,
με SINR στόχο, για τον έλεγχο της
ισχύος του εξοπλισμού χρήστη
Η προσέγγιση λειτουργίας μέσω
ποινής υιοθετείται για τον έλεγχο
ισχύος στο δίκτυο. Το πρόβλημα
επιλύεται χρησιμοποιώντας ένα
σχήμα δύο επιπέδων
Ένας απλός αλγόριθμος που
επιτυγχάνει σχεδόν βέλτιστη
χρησιμότητα, υποστηρίζοντας
αποτελεσματικά μεγάλο αριθμό
D2D ζευγών στο κυψελωτό δίκτυο
Αλγόριθμος όπου θεωρούνται η
επιλογή σημείου πρόσβασης, η
εναλλαγή τρόπου λειτουργίας, η
επιλογή relay και ο έλεγχος ισχύος.
Η βάση αυτής της τεχνικής είναι η
θέση των UEs στο δίκτυο

ΣΤΟΧΟΙ
Βελτίωση της D2D
ποιότητας μετάδοσης
Η συνύπαρξη τόσο των
cellular όσο και των
D2D χρηστών
συμβάλλει στη
βελτίωση της
απόδοσης του
συστήματος
Επίτευξη βελτιωμένης
απόδοσης των cellular
users

Ελαχιστοποιεί τη
συνολική κατανάλωση
ενέργειας του δικτύου
Μεγιστοποίηση της
ενεργειακής απόδοσης
του δικτύου

Βελτιώνει τη
φασματική απόδοση
και την αποδοτικότητα
ισχύος
Βελτιωμένος
συμβιβασμός μεταξύ
ενεργειακής απόδοσης
και πολυπλοκότητας,
σε σύγκριση με άλλες
τεχνικές
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Πίνακας 8: Αλγόριθμοι ελέγχου ισχύος στην D2D επικοινωνία
Δεδομένου ότι οι μονάδες UEs λειτουργούν με μπαταρία, η ενεργειακή απόδοση
αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα. Μια έρευνα για τη βελτιστοποίηση της
ενέργειας στα δίκτυα επόμενης γενιάς παρουσιάστηκε στο [84], εστιάζοντας στην
αυξανόμενη ανάγκη «οικολογικής» επικοινωνίας (GrEEn communication). Θα πρέπει
να διατηρείται ένας συμβιβασμός μεταξύ της κατανάλωσης της μπαταρίας και της
ποιότητας εξυπηρέτησης (QoS) που θα μπορεί να παρέχει το δίκτυο. Ορισμένες
κατευθυντήριες γραμμές για τις ενεργειακά αποδοτικές D2D αρχιτεκτονικές
παρέχονται στο [85], όπου οι ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες έχουν μελετηθεί
από διάφορες πτυχές και παρέχουν μια καλή πλατφόρμα για τους ερευνητές προς
αυτή την κατεύθυνση.
Στην εικόνα 16, το γράφημα απεικονίζει μία σύγκριση μεταξύ της ισχύος μετάδοσης
των UEs σε λειτουργία κυψέλης και D2D λειτουργίας, σε σχέση με τις θέσεις τους
εντός ενός κυψελωτού ασύρματου συστήματος. Με την D2D επικοινωνία όπως
απεικονίζεται υπάρχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στο κυψελωτό δίκτυο και
αυτό το όφελος έχει διερευνηθεί από τους αλγορίθμους που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Συνεπώς, η επίλυση των τεχνικών προκλήσεων του ελέγχου ισχύος στην επικοινωνία
συσκευής προς συσκευή (D2D) είναι απαραίτητη για τη συνολική βελτιστοποίηση
της ισχύος του δικτύου.

Εικόνα 16: Εξοικονόμηση ενέργειας σε D2D λειτουργία [27]
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5.4 Έλεγχος παρεμβολών
Η επικοινωνία συσκευής προς συσκευή (D2D) αποτελεί μια ικανή τεχνολογία για τα
δίκτυα επόμενης γενιάς (NGN), υπόσχεται μικρή καθυστέρηση, χαμηλότερη ισχύ
μετάδοσης, αυξημένη χωρητικότητα συστήματος κλπ. Ωστόσο η ενσωμάτωση της
D2D τεχνολογίας στα κυψελωτά δίκτυα προκαλεί παρεμβολές, λόγω της κοινής
χρήσης των ίδιων πόρων μεταξύ τους. Όταν οι downlink πόροι του κυψελωτού
δικτύου μοιράζονται στους D2D χρήστες, οι cellular users και οι γειτονικές συσκευές
υποφέρουν από παρεμβολές. Ο παραλήπτης του D2D ζεύγους είναι επίσης επιρρεπής
στο να υποστεί παρεμβολή από τον σταθμό βάσης.
Κατά τη διανομή των uplink πόρων του κυψελωτού δικτύου, ο σταθμός βάσης
υποφέρει από παρεμβολές από τους D2D χρήστες. Οι παρεμβολές μεταξύ των D2D
χρηστών και των cellular users μπορεί να είναι εντός της κυψέλης ή μεταξύ κυψελών
και πρέπει να μετριάζονται για την καλή λειτουργία της D2D επικοινωνίας στα
κυψελωτά δίκτυα. Τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης παρεμβολών δεν είναι
ικανά για τον μετριασμό των παρεμβολών στα δίκτυα επόμενης γενιάς. Μια έρευνα,
μαζί με μια σύγκριση διαφόρων υφιστάμενων σχημάτων, παρέχεται στο [86],
υποδεικνύοντας κατευθυντήριες γραμμές για την τροποποίηση των διαφόρων
σχημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δικτύων επόμενης γενιάς.
O μετριασμός των παρεμβολών είναι δυνατός μέσω της επιλογής βέλτιστου τρόπου
λειτουργίας, βέλτιστης κατανομής των πόρων και του ελέγχου ισχύος των συσκευών.
Οι διάφορες προσεγγίσεις για τον περιορισμό των παρεμβολών ταξινομούνται σε
τρεις κατηγορίες:


Interference Cancellation Techniques: χρησιμοποιούνται προηγμένες μέθοδοι
κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης για την ακύρωση των σημάτων
παρεμβολής στους CUEs ή DUEs. Οι τεχνικές ακύρωσης παρεμβολών έχουν
τη δυνατότητα να ενισχύσουν την ικανότητα των κυψελωτών δικτύων.



Interference Avoidance Techniques: χρησιμοποιούνται για την αποφυγή των
παρεμβολών μεταξύ των κυψελωτών και D2D συνδέσεων μέσω ορθογώνιων
τεχνικών κατανομής πόρων χρονικής συχνότητας (orthogonal time-frequency
resource allocation techniques)
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Interference Coordination Techniques: μετριάζουν τις παρεμβολές μεταξύ των
D2D και κυψελωτών συνδέσεων με τη βοήθεια σχημάτων ελέγχου ισχύος και
σωστό προγραμματισμό.

Έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθμοι για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της
παρεμβολής στα κυψελωτά D2D δίκτυα. Στο [87] μελετάται η διαχείριση των
παρεμβολών εξετάζοντας την εμβέλεια της περιοχής για την καταστολή των
παρεμβολών (ISA - Interference suppression area). Η επαρκής ρύθμιση του ISA έχει
ως αποτέλεσμα την βέλτιστη απόδοση του συστήματος. Επίσης, υπάρχουν μέθοδοι
μετριασμού των παρεμβολών στην D2D επικοινωνία όπου οι πληροφορίες
παρεμβολής είναι γνωστές στον UE από τον σταθμό βάσης ή μέσω εκτίμησης . Ένα
άλλο σχήμα που έχει επίγνωση των παρεμβολών (interference aware scheme) έχει
προταθεί στο [88], βασισμένο στον Hungarian algorithm και στοχεύει στη
μεγιστοποίηση του αριθμού των επιτρεπόμενων D2D ζευγών. Οι συγγραφείς στο [89]
προτείνουν ένα σχήμα συντονισμού παρεμβολών με κοινή κατανομή φάσματος και
έλεγχο ισχύος, με αυτό το σχήμα να εγγυάται QoS τόσο στους cellular όσο και στους
D2D χρήστες. Μια τεχνική ακύρωσης παρεμβολών προτάθηκε στο [90], όπου οι
συγγραφείς μεγιστοποιούν τη χρήση του δικτύου εξετάζοντας την ισχύ μετάδοσης
των χρηστών στο δίκτυο. Στον [91], οι συγγραφείς προτείνουν μια τεχνική για τη
μείωση των παρεμβολών από ένα σχήμα βελτιστοποίησης ισχύος.
Το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την επικοινωνία
D2D επικεντρώνεται αποκλειστικά στα συστήματα μιας κεραίας. Ωστόσο, στα δίκτυα
επόμενης γενιάς, η ανάπτυξη πολλαπλών κεραιών (MIMO) θα αποκτήσει σημαντικό
ρόλο στην απόδοση των δικτύων. Τα σχήματα μετάδοσης πολλαπλών κεραιών
(MIMO) εισάγονται για την αποφυγή των παρεμβολών [92], το οποίο έχει ως
αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του SINR. Προκειμένου να επιτευχθεί η
απαιτούμενη χωρητικότητα κυψελών στα δίκτυα επόμενης γενιάς, θα απαιτηθεί να
αναπτυχθούν προηγμένα σχήματα διαχείρισης παρεμβολών. Με την παρεμβολή να
αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα εντός των κυψελών μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση
για να ξεπεραστεί είναι η συνεργατική επικοινωνία (cooperative communication).
Αυτό το γεγονός εκμεταλλεύεται το [93], το οποίο προτείνει ένα σχήμα μετριασμού
των παρεμβολών με την ονομασία “D2D communication assisted interference
alignment”. Μια εκτεταμένη έρευνα σχετικά με τη διαχείριση παρεμβολών στην
επικοινωνία συσκευής προς συσκευή (D2D) παρουσιάστηκε στο [94] καθώς εάν η
57

παρεμβολή μεταξύ των συσκευών δεν αντιμετωπιστεί σωστά, θα έχει ως συνέπεια
την μείωση της απόδοσης των κυψελωτών δικτύων.
5.5 Σύνοψη κεφαλαίου
Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρθηκαν οι βασικότερες προκλήσεις που πρέπει να
επιλυθούν για την ενίσχυση της απόδοσης του δικτύου κατά την χρήση της D2D
επικοινωνίας.

Πιο

συγκεκριμένα

παρουσιάστηκαν:

η

ανακάλυψη ομότιμων

συσκευών, η επιλογή τρόπου λειτουργίας, η διαχείριση των ραδιοπόρων, η διαχείριση
παρεμβολών, ο έλεγχος ισχύος καθώς και αλγόριθμοι και τεχνικές που υποστηρίζουν
τις παραπάνω λειτουργίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ D2D ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στο έκτο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν οι περιπτώσεις χρήσης όπου η D2D
επικοινωνία θα μπορούσε να συμβάλει για την βελτίωση του υπάρχοντος κυψελωτού
δικτύου καθώς επίσης θα αναφερθούν οι ανταγωνιστικές τεχνολογίες που υπάρχουν
αυτή τη στιγμή και οι περιορισμοί τους σε σχέση με την D2D επικοινωνία.

6.1 Εισαγωγή
Η D2D επικοινωνία έχει το πλεονέκτημα, όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούμενα
κεφάλαια, της δημιουργίας άμεσων συνδέσεων μεταξύ των συσκευών χωρίς την
μεσολάβηση του σταθμού βάσης. Οι παραδοσιακές D2D τεχνολογίες που
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν την μη αδειοδοτημένη ζώνη
συχνοτήτων 2.4 GHz και οι πιο γνωστές είναι το Bluetooth και το WiFi-direct. Οι
πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αρχικά δεν είχαν αντιληφθεί τον αριθμό των εφαρμογών
που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με την D2D τεχνολογία επομένως δεν υπήρχε και
η αντίστοιχη πρόβλεψη στο LTE δίκτυο.
Τα τελευταία χρόνια οι πάροχοι ανακαλύπτουν νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με
τους τελικούς χρήστες, όπως για παράδειγμα να μεταφέρουν προσωποποιημένη
πληροφόρηση μέσω context-aware εφαρμογές. Στην περίπτωση αυτή για παράδειγμα
ένας χρήστης που εντοπίζεται σε ένα εμπορικό κέντρο θα ενημερώνεται βάση της
τοποθεσίας του με τις προσφορές που πιθανώς να παρέχουν τα μαγαζιά που
βρίσκονται σε εγγύτητα. H D2D επικοινωνία θα μπορούσε σε αυτή τη περίπτωση να
διευκολύνει διαδικασίες όπως είναι η ανίχνευση και η μετάδοση πληροφοριών με
σκοπό τη μείωση του κόστους και την βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης.
Οι πάροχοι των ασύρματων δικτύων διαβλέπουν ευκαιρίες για αξιόπιστη επικοινωνία
μέσω κοντινών συσκευών, κάτι που δεν υποστηρίζεται από τις παραδοσιακές D2D
τεχνολογίες και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προσπάθεια ενσωμάτωσης της D2D
λειτουργίας στην υπάρχουσα υποδομή δικτύων. Ορισμένα από τα μειονεκτήματα τα
οποία έχουν το Bluetooth και το WiFi-direct είναι η περιορισμένη απόσταση μερικών
δεκάδων μέτρων που θα πρέπει να βρίσκονται οι συσκευές ώστε να πραγματοποιηθεί
σύνδεση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συσκευών τόσο αυξάνεται η
ενεργειακή τους κατανάλωση. Επίσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χειροκίνητη
ζεύξη μεταξύ των συσκευών (pairing), προτού ξεκινήσει η μετάδοση δεδομένων,
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διαδικασία που πιθανώς αποθαρρύνει υποψήφιους χρήστες. Ένα άλλο σημαντικό
πρόβλημα αποτελεί η διαχείριση των παρεμβολών σε ένα μη αδειοδοτημένο φάσμα
όπως και η αμφιλεγόμενη ποιότητα της υπηρεσίας. Ακόμη οι πάροχοι αδυνατούν να
έχουν κάποιο όφελος εξαιτίας του μη ελέγχου αυτών των τεχνολογιών.
Οι νέες δυνατότητες που προσφέρονται μέσω της D2D επικοινωνίας, παρουσιάζουν
νέες ευκαιρίες αποκόμισης κερδών από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η
ελεγχόμενη από το κυψελωτό σύστημα D2D επικοινωνία θα μπορεί να παρέχει νέα
έσοδα στους παρόχους, ωστόσο ένα σημαντικό ερώτημα θα πρέπει αρχικά να
απαντηθεί. Οι παραδοσιακές D2D τεχνολογίες είναι δωρεάν, συνεπώς για ποιο λόγο
ένας χρήστης να πρέπει να στραφεί σε D2D επικοινωνία βασισμένη σε κυψελωτό
δίκτυο; Η διερεύνηση πραγματικών σεναρίων επικοινωνίας θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί για την D2D επικοινωνία βασισμένη σε LTE δίκτυο ώστε να
αποκαλυφθούν τα πιθανά οφέλη.
Από την πλευρά των χρηστών, η D2D επικοινωνία θα επιτρέψει μία νέα αδιαφανή,
ασφαλή και διαδραστική επικοινωνία στις συσκευές που βρίσκονται σε εγγύτητα
βελτιώνοντας ποιοτικά την τρόπο που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι χρήστες τα
«έξυπνα» τηλέφωνα. Για παράδειγμα, οι χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα ή με
συγκεκριμένο αγοραστικό προφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα
με άτομα που έχουν παρόμοια ενδιαφέροντα και αντιστοίχως να λαμβάνουν
προσωποποιημένη διαφήμιση ή προσφορές από καταστήματα που εντοπίζονται σε
μικρή απόσταση από τους χρήστες.
Από την άλλη πλευρά και πιο συγκεκριμένα από τη πλευρά των παρόχων ασύρματης
επικοινωνίας η D2D επικοινωνία θα προσδώσει νέους τρόπους αποκόμισης εσόδων
από τους χρήστες μέσω διαφορετικών εφαρμογών και υπηρεσιών από τι υπήρχαν
μέχρι στιγμής στην αγορά. Για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τη νέα αυτή
τεχνολογία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις τεχνικές προκλήσεις που υφίσταται αυτή
η τεχνολογία όχι μόνο σε εγχώριο επίπεδο αλλά και σε διεθνές δηλαδή κατά την
λειτουργία της περιαγωγής. Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι χρήστες να απολαμβάνουν
τις νέες δυνατότητες σε κάθε γεωγραφική θέση ανά τον κόσμο.

6.2 Περιπτώσεις χρήσης
Οι περιπτώσεις χρήσης μπορούν κατηγοριοποιηθούν σε πέντε βασικές ομάδες. Η
πρώτη όπου οι συσκευές βρίσκονται σε εγγύτητα έχουν την δυνατότητα να
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επικοινωνήσουν άμεσα ονομάζεται P2P επικοινωνία. Στη δεύτερη μία συσκευή
λειτουργεί ως αναμεταδότης (ενδιάμεσος κόμβος) και μπορεί να μεταφέρει την
πληροφορία από το σταθμό βάσης στη τερματική συσκευή και το αντίστροφο και
ονομάζεται Αναμετάδοση. Επίσης υπάρχουν οι εμπορικές και κοινωνικές εφαρμογές
οι οποίες βελτιώνουν την εμπειρία των χρηστών, οι εφαρμογές δημόσιας ασφάλειας
που έχουν αυτοσκοπό την συνεχή εξυπηρέτηση των συσκευών ακόμη και σε
περιπτώσεις αστοχίας του κυψελωτού δικτύου ή καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης
καθώς και η βελτίωση του δικτύου. Στην εικόνα 17 απεικονίζονται οι κατηγορίες που
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Περιπτώσεις Χρήσης
D2D

P2P

Αναμετάδοση

Εμπορικές
&
Κοινωνικές

Δημόσια
Ασφάλεια

Βελτίωση
του δικτύου

Εφαρμογές

Εικόνα 17: Κατηγορίες περιπτώσεων χρήσης D2D
6.2.1 P2P Επικοινωνίες
Στη πρώτη περίπτωση χρήσης όταν δύο συσκευές επικοινωνούν μέσω της κυψελωτής
υποδομής και εφόσον ικανοποιούνται ορισμένα κριτήρια με σημαντικότερο την
απόσταση των συσκευών θα έχουν την δυνατότητα να μεταβούν σε λειτουργία D2D
επικοινωνίας με συνέπεια την αποσυμφόρηση του δικτύου. Ένα σενάριο αυτής της
χρήσης είναι η άμεση επικοινωνία δύο ή περισσότερων χρηστών που εντοπίζονται σε
κοντινή γεωγραφική θέση , όπως ένας συναυλιακός χώρος όπου τα μέλη μιας παρέας
έχουν χαθεί. Σύνηθες πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί η υπερφόρτωση
του κυψελωτού δικτύου με την εναλλακτική D2D επικοινωνία να αποτελεί μία
αξιόλογη λύση. Επίσης σε περιπτώσεις που δύο χρήστες επιθυμούν να ανταλλάξουν
δεδομένα όπως βίντεο ή φωτογραφίες θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη μεταφορά με
πολύ μεγαλύτερο ρυθμό δεδομένων και με μικρότερο κόστος. Αντίστοιχες εφαρμογές
ή λειτουργίες μπορούν να αναπτυχθούν για multiplayer παιχνίδια, για συσκευές που

61

επικοινωνούν μεταξύ τους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση (M2M communication)
ακόμη και για προσωποποιημένη διαφήμιση.
6.2.2 Αναμετάδοση - Relay
Η αναμετάδοση είναι μια λειτουργία που διευκολύνει την κινητικότητα των χρηστών,
βελτιώνει την επικοινωνία απομακρυσμένων συσκευών στα όρια ή εκτός των ορίων
της κυψέλης και γενικά ενισχύει την απόδοση του δικτύου αποφορτίζοντας το από
την παροχή νέων πόρων. Ένα κόμβος αναμετάδοσης παρεμβαίνει μεταξύ μίας
συσκευής και του σταθμού βάσης παρέχοντας τα δεδομένα που λαμβάνει από τη
συσκευή στο σταθμό βάση και αντιστρόφως. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μία
συσκευή εντοπίζεται σε γεωγραφική θέση εκτός δικτύου με αποτέλεσμα να μη
μπορεί να επικοινωνήσει με τον σταθμό βάσης. Ο κόμβος αναμετάδοσης εφόσον
βρίσκεται σε εγγύτητα με τη συσκευή μπορεί να εγκαταστήσει μία D2D σύνδεση με
τη συσκευή και μια κυψελωτή σύνδεση με τον σταθμό βάσης. Με αυτό τον τρόπο η
συσκευή αν και βρίσκεται εκτός των ορίων της κυψέλης μπορεί να στείλει και να
λάβει δεδομένα με τον σταθμό βάσης με την υποστήριξη του κόμβου αναμετάδοσης.
Μια υποκατηγορία της αναμετάδοσης αναφέρεται ως συνεργατική αναμετάδοση
(cooperative relay). Η λειτουργία αυτή μπορεί να διαιρέσει ένα μεγάλο μονοπάτι
επικοινωνίας σε μικρότερα άλματα (hops) ώστε η πληροφορία να αναμεταδοθεί από
άλλες συσκευές. Ορισμένα ζητήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν όπως είναι η
ασφάλεια των πληροφοριών των χρηστών καθώς και η ενεργειακή κατανάλωση της
μπαταρίας κατά την χρήση των συσκευών ως αναμεταδότες. Επίσης, θα πρέπει να
παρέχονται κίνητρα από τους παρόχους ώστε οι χρήστες να αποδέχονται την
χρησιμοποίηση των συσκευών τους σε περιπτώσεις που απαιτείται να παρέχουν
υπηρεσίες αναμετάδοσης στο δίκτυο.
6.2.3 Δημόσια ασφάλεια
Η τεχνολογική υποδομή των ασύρματων δικτύων για την δημόσια ασφάλεια
παροτρύνεται, τα τελευταία χρόνια, να είναι η ίδια με αυτή που προτείνεται για την
επικοινωνία των εμπορικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι τα εμπορικά δίκτυα προσελκύουν αρκετά περισσότερο το ενδιαφέρον των
επενδυτών άρα υπάρχουν μεγαλύτερα κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη. Οι
συσκευές και το ασύρματο δίκτυο που θα χρησιμοποιηθεί για τις κρίσιμες
επικοινωνίες απαιτούν αρκετά υψηλές απαιτήσεις σε θέματα ασφάλειας, αξιοπιστίας
62

και αυτονομίας, χαρακτηριστικά που ξεπερνούν κατά πολύ τις απαιτήσεις των
εμπορικών λειτουργιών και θα πρέπει να προβλεφθούν κατά την σύνταξη των
προτύπων.
Ένα παράδειγμα εφαρμογής της D2D επικοινωνίας κατά την αντιμετώπιση έκτακτων
αναγκών αποτελεί η μετάβαση ενός ασθενούς σε νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της
διαδρομής θα μπορούν να παρέχονται εικόνα, ήχος και ιατρικά δεδομένα του
ασθενούς από το ασθενοφόρο στους ιατρούς του νοσοκομείου. Η πληροφόρηση αυτή
μέσω ευρυζωνικών δεδομένων μπορεί να αποτελέσει ζωτικής σημασίας για τον
ασθενή καθώς κατά την διακομιδή του θα μπορεί να λάβει εξειδικευμένη φροντίδα
από το προσωπικό του ασθενοφόρου, ενώ αντίστοιχα το προσωπικό του νοσοκομείου
θα μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα για πιθανή επέμβαση που χρειαστεί να
υποβληθεί ο ασθενής.
6.2.4 Εμπορικές εφαρμογές
Οι εμπορικές εφαρμογές στην D2D επικοινωνία στηρίζονται σε υπηρεσίες που είναι
διαθέσιμες σε κοντινή απόσταση από τον χρήστη. Βασική αρχή για την ορθή
λειτουργία αυτών των εφαρμογών είναι η δυνατότητα ανίχνευσης των συσκευών από
άλλες ομότιμες με σκοπό την παροχή πληροφορίας. Καθώς παρουσιάζεται μεγάλη
αύξηση των έξυπνων συσκευών ανά τον κόσμο αποτελεί ευκαιρία για τους
επιχειρηματίες ώστε να προσεγγίσουν νέους πελάτες με την υλοποίηση καινοτόμων
εφαρμογών που θα παρέχουν διαφήμιση, προσφορές και ενημερώσεις σε υποψήφιους
αγοραστές.
Η μελέτη των περιπτώσεων χρήσης και το προσδιορισμό των απαιτήσεων για την
ανίχνευση και την εγκατάσταση σύνδεσης των συσκευών έχει ανατεθεί στην ομάδα
ProSe (Proximity Services) του 3GPP. Η ανακάλυψη των συσκευών μπορεί να είναι
περιορισμένη στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ρυθμίσει εκ των προτέρων στη
συσκευή του μία whitelist με τους χρήστες που επιθυμεί να επικοινωνεί μέσω D2D
επικοινωνίας. Από την άλλη πλευρά θα μπορεί να επιλέξει την «ανοικτή ανακάλυψη»
της συσκευής του έτσι ώστε να είναι ανιχνεύσιμη η συσκευή του και να μπορεί να
λαμβάνει ενημερώσεις και προσφορές από τις επιχειρήσεις σε εγγύτητα.
6.2.5 Βελτίωση δικτύου
Η περίπτωση χρήσης που σχετίζεται με τη βελτίωση του δικτύου αναφέρεται στην
ανάπτυξη της D2D τεχνολογίας με σκοπό την αποφόρτιση του λόγω της αυξανόμενης
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ζήτησης για δεδομένα κίνησης από τους συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας. Κατά την
επικοινωνία των συσκευών μέσω κυψελωτού δικτύου θα επιτρέπεται, εφόσον οι
συσκευές είναι σε κοντινή απόσταση, να μεταβαίνουν σε D2D επικοινωνία, επομένως
θα μειώνεται ταυτόχρονα η κατανομή των περιορισμένων πόρων του ασύρματου
αλλά και του δικτύου κορμού.
Ένα παράδειγμα, είναι η ανάγκη μίας εταιρίας να αποστείλει διαφημίσεις-δεδομένα
στους ακροατές μιας συναυλίας. Λόγω του μεγάλου αριθμού των ατόμων που
παρευρίσκονται υπάρχει ήδη συμφόρηση στο δίκτυο που εξυπηρετούνται με
υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Μία λύση για να μπορέσει το δίκτυο να
ανταπεξέλθει στις νέες συνθήκες είναι η χρήση της D2D τεχνολογίας για τον
διαμοιρασμό του διαφημιστικού υλικού και το κυψελωτό δίκτυο αντίστοιχα για να
παρέχει τις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων.
Συνοπτικά η βελτίωση του δικτύου μέσω της D2D τεχνολογίας προσφέρει:


Μεγαλύτερη κάλυψη περιοχής χωρίς επιπλέον κόστος λόγω της εξυπηρέτησης
χρηστών, που εντοπίζονται εκτός των ορίων κυψέλης, από ομότιμες συσκευές
που είναι σε εγγύτητα και εντός κυψέλης



Αύξηση της ικανότητας (capacity) του δικτύου εξαιτίας της απελευθέρωσης
πόρων κατά την D2D επικοινωνία δύο ή περισσοτέρων συσκευών



Καλύτερη εμπειρία χρήστη λόγω μεγαλύτερου εύρους ζώνης και αξιοπιστίας
που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της D2D τεχνολογίας

6.3 Ανταγωνιστικές λύσεις
Τα τελευταία χρόνια η επικοινωνία συσκευών που βρίσκονται σε εγγύτητα
πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω της τεχνολογίας Bluetooth και WiFi-direct.
Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι οι χρήστες μπορούν να τις χρησιμοποιούν
δωρεάν. Από την άλλη πλευρά η LTE D2D τεχνολογία υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό
σε τομείς όπως είναι η ασφάλεια των δεδομένων, η ποιότητα εξυπηρέτησης (QoS) και
η βελτιωμένη ταυτοποίηση των χρηστών. Παρακάτω γίνεται μια συνοπτική αναφορά
των παραδοσιακών D2D τεχνολογιών.
6.3.1 Bluetooth
Το Bluetooth είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για ασύρματα προσωπικά δίκτυα
υπολογιστών (Wireless Personal Αrea Νetworks, WPAN). Πρόκειται για μια
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ασύρματη τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία μικρών αποστάσεων, η οποία μπορεί να
μεταδώσει σήματα μέσω μικροκυμάτων σε ψηφιακές συσκευές. Επομένως το
Bluetooth είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο παρέχει προτυποποιημένη, ασύρματη
επικοινωνία ανάμεσα σε συσκευές, μέσω μιας ασφαλούς, φθηνής και παγκοσμίως
διαθέσιμης χωρίς ειδική άδεια ραδιοσυχνότητας μικρής εμβέλειας. Η τεχνολογία αυτή
δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να καταργήσει τα καλώδια. Επιτρέπει την σύνδεση
του κινητού με τον υπολογιστή, τη μεταφορά δεδομένων, όπως εικόνες, επαφές και
σημειώσεις από κινητό προς κινητό, τη σύνδεση στο Internet κ.α. Όλα αυτά χωρίς
καλώδια και πολύπλοκες ρυθμίσεις.
Το Bluetooth λειτουργεί στο «αδέσμευτο» φάσμα συχνοτήτων των 2,4 GHz, ώστε οι
συσκευές που το ενσωματώνουν να μπορούν να λειτουργήσουν απροβλημάτιστα σε
οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Προδιαγράφει τρία επίπεδα ισχύος της εκπομπής
από τα οποία εξαρτάται και η εμβέλεια, ενώ η τακτική αλλαγή της συχνότητας
εκπομπής λόγω της αξιοποίησης του FHSS καθορίζεται ψευδοτυχαία από έναν
κεντρικό κόμβο, τον Master. Για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι παρεμβολές από
παρεμφερείς συσκευές, το Bluetooth εκμεταλλεύεται την αμφίδρομη επικοινωνία και
τη μέθοδο μετάδοσης με διασπορά φάσματος Frequency Hopping.
Συνοπτικά, το Bluetooth στη τελευταία έκδοση αν και προσφέρει δωρεάν ασύρματη
επικοινωνία στους τελικούς χρήστες αντιμετωπίζει προβλήματα όπως είναι:


Μικρή εμβέλεια: ~ 240 μέτρα



Μειωμένη ταχύτητα: ~ 50 Mbps



Πρόβλημα παρεμβολών: Επειδή η τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί στο
«αδέσμευτο» φάσμα συχνοτήτων (2,4 GHz), υπάρχει ανησυχία για παρεμβολή
της με άλλες συσκευές που λειτουργούν σε παρόμοιες συχνότητες.

6.3.2 Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct βρίσκει εφαρμογή σε ολοένα και περισσότερες συσκευές που
υποστηρίζουν ασύρματη σύνδεση, όπως smartphones, tablets, Smart TVs, ασύρματοι
εκτυπωτές κ.λπ. Το εν λόγω πρότυπο δίνει τη δυνατότητα ασύρματης μεταφοράς
δεδομένων ανάμεσα σε δύο συσκευές, χωρίς να απαιτείται διαμεσολάβηση ενός
ασύρματου δρομολογητή (router). Με πιο απλά λόγια, το Wi-Fi Direct είναι πλέον
ένας τρόπος ασύρματης επικοινωνίας, όπως το Bluetooth. Παρά το γεγονός όμως, ότι
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πολλοί χρησιμοποιούν συσκευές με υποστήριξη Wi-Fi Direct στην καθημερινότητά
τους, δεν γνωρίζουν καν τι είναι και πώς μπορούν αξιοποιήσουν την εν λόγω
τεχνολογία.
Οι συνδέσεις μεταξύ υπολογιστών (και γενικώς συσκευών που υποστηρίζουν
ασύρματη δικτύωση) υποστηρίζονται ήδη από το πρωτόκολλο Wi-Fi 802.11 και
ονομάζονται συνδέσεις Ad hoc. Η διαφορά του Wi-Fi Direct έγκειται στο ότι κάνει
την ανίχνευση, εγκατάσταση και διαχείριση τέτοιων συνδέσεων πιο εύκολη και πιο
απλή. Όπως αναφέρεται παραπάνω, οι συσκευές με υποστήριξη Wi-Fi Direct
μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους χωρίς να χρειάζεται η διαμεσολάβηση ενός
σημείου πρόσβασης, δηλαδή δεν απαιτείται η χρήση του ασύρματου router. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι οι συσκευές Wi-Fi Direct εγκαθιστούν τα δικά τους ad-hoc
δίκτυα όταν απαιτείται, επιτρέποντάς σας να δείτε ποιες συσκευές είναι διαθέσιμες
γύρω σας και να επιλέξετε με ποια από αυτές θέλετε να συνδεθείτε. Αυτός ο τρόπος
σύνδεσης, σίγουρα, μοιάζει πολύ με το Bluetooth, με τη διαφορά, όμως, ότι όλα
γίνονται πολύ ταχύτερα.
Το Wi-Fi Direct έρχεται μέσω της Wi-Fi Alliance, που είναι υπεύθυνη για την
πιστοποίηση της ασύρματης τεχνολογίας Wi-Fi. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι συσκευές
Wi-Fi είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν με οποιαδήποτε συσκευή που υποστηρίζει
το εν λόγω πρωτόκολλο, χωρίς να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. Η ασφάλεια
κωδικοποίησης

του

Wi-Fi Direct είναι παρόμοια με την αντίστοιχη που

χρησιμοποιείται στο ασύρματο router. Το Wi-Fi Direct χρησιμοποιεί ασφάλεια
κωδικοποίησης και WPA2 για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις,
διατηρώντας έτσι τις επικοινωνίες ιδιωτικές.
Συνοπτικά, το Wi-Fi Direct αποτελεί μία σαφώς καλύτερη και εξελιγμένη τεχνολογία
από το Bluetooth χωρίς όμως να εκλείπουν ορισμένα μειονεκτήματα που θα
παρατεθούν στην επόμενη ενότητα.
6.3.3 Μειονεκτήματα των παραδοσιακών D2D τεχνολογιών
Κατά κύριο λόγο οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για D2D επικοινωνία είναι το
Bluetooth και το WiFi-Direct, ωστόσο παρουσιάζουν ορισμένες αδυναμίες. Ένα
σημαντικό μειονέκτημα του Wi-Fi Direct είναι η θεωρητική ταχύτητα μετάδοσης
δεδομένων των 250 Mbps και αναφέρεται ως θεωρητική καθώς μπορεί να είναι
αρκετά χαμηλότερη λαμβάνοντας υπόψιν τις παρεμβολές (λειτουργεί σε μη
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αδειοδοτημένο

φάσμα 2,4

GHz) που

υπάρχουν στο

περιβάλλον και τις

ασυμβατότητες που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ συσκευών από διαφορετικούς
κατασκευαστές. Ενδεχομένως, αυτά τα προβλήματα συμβατότητας να οφείλονται
στις συγκεκριμένες τεχνικές υλοποιήσεις των κατασκευαστών. Επίσης η ακτίνα
κάλυψης είναι μικρότερη από 200 μέτρα επομένως έχει πολύ χαμηλότερη κάλυψη σε
σχέση με το LTE Direct της Qualcomm.
Αντίστοιχα θέματα παρεμβολών αντιμετωπίζει και το Bluetooth καθώς χρησιμοποιεί
το ίδιο μη αδειοδοτημένο φάσμα. Το εύρος κάλυψης εκτείνεται επίσης σε μερικές
δεκάδες μέτρα ενώ υστερεί σε μεγάλο βαθμό στα επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης ,
σε θέματα ασφάλειας και ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων με την αντίστοιχη LTE
D2D τεχνολογία.

6.3 Σύνοψη κεφαλαίου
Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρθηκαν ορισμένα σενάρια χρήσης της D2D επικοινωνίας τα
οποία θα προσφέρουν καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία χρήσης για τους χρήστες,
πιθανά οικονομικά οφέλη για τους παρόχους, μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης των
δεδομένων και ασφάλεια σε έκτακτες περιπτώσεις. Επίσης, με την ανερχόμενη D2D
LTE τεχνολογία υπολογίζονται αρκετά σημαντικά οφέλη σε σύγκριση με τις
παραδοσιακές D2D τεχνολογίες. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την παρούσα πτυχιακή εργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση σε όγκο δεδομένων και οι νέες απαιτήσεις των
χρηστών στην ασύρματη κινητή επικοινωνία αποτέλεσαν το έναυσμα για την εξέλιξη
του κυψελωτού δικτύου με νέες τεχνολογίες. Η D2D επικοινωνία αποτελεί ένα
σημαντικό σύμμαχο σε αυτή τη προσπάθεια και έχουν πραγματοποιηθεί πολλές
έρευνες για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Για την αντιμετώπιση των νέων
προκλήσεων μέσω της D2D επικοινωνίας θα πρέπει το υπάρχον δίκτυο ασύρματης
πρόσβασης LTE να ενισχυθεί σε διάφορους τομείς ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει
τις καινούργιες λειτουργικότητες.
Ο βασικός σκοπός των D2D επικοινωνιών αποτελεί η βέλτιστη χρησιμοποίηση των
πόρων, η επέκταση της κάλυψης καθώς και η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης
των συσκευών αξιοποιώντας το γεγονός της εγγύτητας των χρηστών σε μία
γεωγραφική περιοχή. Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία μελετήθηκε σε
μεγαλύτερο βαθμό η αδειοδοτημένη χρήση του φάσματος η επονομαζόμενη ως
Inband D2D και πιο ειδικά η υποκατηγορία Underlay όπου η κυψελωτή και η D2D
λειτουργία μοιράζονται εξίσου το ίδιο φάσμα. Αν και εξοικονομεί πόρους αυτή η
λύση από τη στιγμή που το φάσμα μοιράζεται από κοινού δεν παύουν να υπάρχουν
τεχνικά προβλήματα, για παράδειγμα παρεμβολές, που θα πρέπει να ξεπεραστούν με
νέες μεθόδους.
Η αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων που αναφέρθηκαν, εκτός των
παρεμβολών, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε ένα σημαντικό βαθμό με
αρχιτεκτονική που χρησιμοποιεί κατευθυντικές κεραίες στο σταθμό βάσης και
χωρίζει την κυψέλη σε τρείς τομείς των 120ο . Ένα τέτοιο σενάριο παρέχει καλύτερη
κάλυψη, υψηλή φασματική απόδοση και βελτιωμένη ικανότητα των κυψελωτών
δικτύων με σκοπό την επίλυση των διαφόρων ανοικτών τεχνολογικών προκλήσεων
στην D2D επικοινωνία. Σε αυτή τη προσπάθεια μπορεί να συντελέσει η ανάπτυξη
νέων αλγορίθμων και η χρήση των τεχνικών που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα
κεφάλαια για την αντιμετώπιση τόσο του πρόβλημα κατανομής πόρων όσο και του
ελέγχου ισχύος.
Μία σημαντική λειτουργία στην D2D επικοινωνία είναι η δυνατότητα των συσκευών
των χρηστών να μπορούν να ανιχνεύουν ομότιμες γειτονικές συσκευές, έτσι ώστε να
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μπορούν να δημιουργήσουν πιθανές άμεσες συνδέσεις μεταξύ τους. Επομένως η
διερεύνηση και ο σχεδιασμός νέων μεθόδων για ανίχνευση ομότιμων συσκευών στα
κυψελωτά δίκτυα καθώς και λειτουργίες όπως η επιλογή τρόπου λειτουργίας, η
ανάθεση των πόρων, ο έλεγχος της ισχύος και των παρεμβολών είναι απαραίτητες για
την μετάβαση, όποτε κρίνεται απαραίτητο, της επικοινωνίας σε άμεση D2D
επικοινωνία. Ανεξαρτήτως των αλλαγών που θα προκύψουν από τις αλλαγές στην
αρχιτεκτονική και στις λειτουργίες του κυψελωτού δικτύου θα πρέπει η μετάβαση της
επικοινωνίας από D2D λειτουργία σε κυψελωτή να είναι αδιαφανή στον χρήστη.
Μέχρι σήμερα υπάρχουν D2D τεχνολογίες όπως είναι το Bluetooth και το WiFi direct
οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κάποια χρέωση στους τελικούς χρήστες
κάτι που προτίθενται οι πάροχοι να μετριάσουν με την ελεγχόμενη D2D τεχνολογία,
με στόχο την βελτίωση της άμεσης επικοινωνίας σε επίπεδα ποιότητας και δικτυακής
κάλυψης.
Οι περιπτώσεις χρήσης της D2D επικοινωνίας κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε τομείς
και πιο συγκεκριμένα στις κατηγορίες: peer-to-peer, relay, εφαρμογές εμπορικού
σκοπού, δημόσια ασφάλεια και βελτίωση δικτύου. Όπως παρουσιάστηκε, η D2D
επικοινωνία έχει ευρύ φάσμα εφαρμογής στα σύγχρονα δίκτυα κάτι που αναμένεται
να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία των τελικών χρηστών και να ικανοποιήσει την
όλο και αυξανόμενη ανάγκη τους για κίνηση δεδομένων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ
3GPP

3rd Generation Partnership Project

APN

Access Point Name

CDMA

Code Division Multiple Access

D2D

Device-to-device

eNB

Evolved Node B

EPC

Evolved Packet Core

EPS

Evolved Packet System

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

E-UTRAN

Evolved UTRAN

FCC

Federal Communications Commission

FDD

Frequency Division Duplex

GCSE_LTE

Group Communication System Enablers for LTE

GERAN

GSM EDGE Radio Access Network

GPRS

General Packet Radio Service

GSM

Global System for Mobile

GTP

GPRS Tunneling Protocol

HARQ

Hybrid Automatic Repeat Request

HSPA

High Speed Packet Access

HSS

Home Subscriber Server

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

IMS

IP Multimedia Subsystem

IP

Internet Protocol

LIPA

Local IP Access

LTE

Long Term Evolution

M2M

Machine-to-machine

MAC

Media Access Control

MME

Mobility Management Entity

NAS

Non Access Stratum

NSPS

National Security and Public Safety

OCS

Online Charging System
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OFCS

Offline Charging System

OFDMA

Orthogonal Frequency Division Multiple Access

OPEX

Operational expenditure

OTT

Over-The-Top Content

P2P

Peer-to-Peer

PCC

Policy and Charging Control

PCEF

Policy and Charging Enforcement Function

PCRF

Policy Control and Charging Rules Function

PCRF

Policy and Charging Rules Function

P-CSCF

Proxy Call Session Control Function

PDCP

Packet Data Convergence Protocol

PDN

Packet Data Network

P-GW

PDN Gateway

PHICH

Physical Hybrid ARQ Indicator Channel

ProSe

Proximity Services

PUCCH

Physical Uplink Control Channel

PUSCH

Physical Uplink Shared Channel

QoS

Quality of Service

RAN

Radio Access Network

RLC

Radio Link Control

RRC

Radio Resource Control

SAE

System Architecture Evolution

SC – FDMA

Single Carrier Frequency Division Multiple Access

S-GW

Serving Gateway

TDD

Time Division Duplex

TDLS

Tunneled Direct Link Setup

TDMA

Time Division Multiple Access
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UE

User Equipment

UMTS

Universal Mobile Telecommunications Service

UTRAN

Universal Terrestrial Radio Access Network

VoIP

Voice over IP

WLAN

Wireless Local Area Network

WPAN

Wireless Personal Αrea Νetworks
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