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Περίληψη 
 

Το Mobile Cloud Computing (MCC) αναφέρεται σε μια υποδομή, όπου τόσο η αποθήκευση των δεδομένων 

όσο και η επεξεργασία δεδομένων συμβαίνουν εκτός της κινητής συσκευής. Το 3GPP Long Term Evolution 

(LTE) είναι το όνομα που δόθηκε στο νέο πρότυπο που αναπτύχθηκε από το 3GPP ώστε να αντιμετωπίσει 

τις μελλοντικές απαιτήσεις της αγοράς. Σήμερα, το LTE/LTE Advanced είναι το επόμενο βήμα στην εξέλιξη 

των συστημάτων 3G και ο στόχος του είναι να παρέχει επίπεδα ποιότητας, παρόμοια με εκείνα της 

τρέχουσας τεχνολογίας των ενσύρματων δικτύων. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε μια έρευνα για τα 

πρότυπα τηλεπικοινωνίας 4G LTE και 4G LTE Advanced με επίκεντρο την ενίσχυση των υφιστάμενων 
περιορισμών του MCC. Συγκεκριμένα, σας παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του 4G LTE 

και του 4G LTE Advanced, όπως οργανώνονται σε διάφορες κατηγορίες και τη συμβολή τους στην 

ανάπτυξη των εφαρμογών του MCC. Επίσης, παρουσι΄ζουμε τις μεγάλες προκλήσεις που προκύπτουν από 

το 4G Cellular Network Operators κέρδοι για την προσθήκη υπολογιστικής ισχύς σε δίκτυα 

ραδιοσυχνοτήτων όπως η Ενεργειακή Απόδοση, η Κινητικότητα, η Ασφάλεια Πρωτοκόλλου Σχεδιασμού και 

η Κατανομή/Χρήση Ραδιοσυχνοτήτων, και σας παρουσιάζουμε μια διεξοδική συγκριτική ανάλυση των 

προτεινόμενων αλγορίθμων όσον αφορά τη βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας της 

τεχνολογίας 4G LTE / LTE Advanced Cellular Networks. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μεγάλη ανάγκη για τις υπηρεσίες Internet, τα ασύρματα συστήματα διανομής 

καλωδιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας καθιστά 

επιτακτική την ανάπτυξη των ασύρματων κινητών ευρυζωνικών συστημάτων 

τηλεπικοινωνίας. Σε γενικές γραμμές, είναι άμεση η ανάγκη για τα μελλοντικά ασύρματα 

δίκτυα τα οποία θα είναι ευέλικτα, θα έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης για μεγάλο 

αριθμό χρηστών, θα είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θέση του 

χρήστη σε παγκόσμια κλίμακα, θα παρέχουν ασφάλεια από υποκλοπές, θα συνεργάζονται 

με τα ενσύρματα δίκτυα και θα είναι εύκολα προσαρμόσιμα στις περιστασιακές απαιτήσεις 

που θα προκύπτουν. 

 



Η φράση 4G δεν καθορίζει μόνο ένα πρότυπο, αλλά περιγράφει ένα δικτυακό 

περιβάλλον που θα είναι ενδολειτουργικό ώστε να παρέχει επικοινωνία για να 

μεταφέρονται δεδομένα ομαλά μεταξύ των χρηστών του. Περισσότερο από οποιαδήποτε 

άλλη τεχνολογία, το 4G (4η γενιά) θα έχει μια βαθιά επίδραση σε ολόκληρο το ασύρματο 

τοπίο, σε όλη την αλυσίδα της κινητής τηλεφωνίας. Το μέλλον θα είναι πολλά υποσχόμενο 

για αυτή την τεχνολογία, αλλά είναι στα χέρια των πελατών και όχι στους φορείς παροχής 

υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, και σίγουρα όχι στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνολογία 3GPP Long Term Evolution, ή όπως πιο απλά καλείται 

4G/LTE η προηγμένη τεχνολογία, χρησιμοποιείται για την ασύρματη επικοινωνία και 

δικτύωση των κινητών συσκευών, με υψηλές ταχύτητες. Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε 

προ-υπάρχοντες τεχνολογίες δικτύων, όπως το GSM/EDGE και το UMTS/HSPA, 

αυξάνοντας την ικανότητα και την ταχύτητα του δικτύου μέσω νέων τεχνικών 

διαμόρφωσης. Το μοντέλο 4G/LTE αναπτύχθηκε από τον οργανισμό 3GPP. Το 4G/LTE 

είναι ένα πρότυπο για ασύρματη επικοινωνία και η εξέλιξη του προτύπου GSM/UMTS. 

 
Σχήμα 1. Κινητικότητα και ταχύτητα μεταφοράς πληροφοριών για ασύρματα συστήματα 2G, 3G και 4G  

 
 

Ο στόχος του LTE είναι να αυξήσει την ικανότητα και την ταχύτητα των υφιστάμενων 

δικτύων με τη χρήση καινοτόμων τεχνικών της ψηφιακής επεξεργασίας και διαμόρφωσης 

σήματος. Λειτουργεί σε ένα διαφορετικό εύρος ζώνης συχνοτήτων, καθώς η διασύνδεση 

δεν είναι συμβατή με τα υπάρχοντα δίκτυα 2G και 3G. 

 

Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια έκανε την εμφάνισή της μια νέα γενιά υπηρεσιών 

που βασίζονται στην έννοια του «υπολογιστικού νέφους» (Cloud Computing), με στόχο 

την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες και τα δεδομένα από οπουδήποτε και ανά πάσα 

στιγμή, χωρίς τον περιορισμό ή με την εξάλειψη της ανάγκης για υλικό εξοπλισμού 

(hardware). Με τον όρο «Cloud Computation» ορίζεται η χρήση των υπολογιστικών 



πόρων υλικοτεχνικής υποστήριξης, καθώς και το επίπεδο λογισμικού, χρησιμοποιώντας τις 

υπηρεσίες που μεταφέρονται μέσω του διαδικτύου. Οι υπηρεσίες του Cloud Computing 

αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες περιοχές του κόσμου για τον ανταγωνισμό των 

ημερών μας, μεταξύ εταιρειών κολοσσών στον τομέα της πληροφορικής και του 

λογισμικού, όπως η Google, η Amazon και η Microsoft, που ανταγωνίζονται για το ποιος 

θα πάρει μια πλεονεκτική θέση σε αυτό, λόγω της συγκεκριμένης ραγδαία 

αναπτυσσόμενης βιομηχανίας [1]. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το Mobile Cloud Computing (Κινητή Υπολογιστική Νέφους) 

ορίζεται ως ενσωμάτωση της τεχνολογίας Cloud Computing με τις φορητές συσκευές, 

ώστε να κάνουν τους πόρους των φορητών συσκευών πλήρης όσον αφορά την 

υπολογιστική ισχύ, την μνήμη, την αποθήκευση, την ενέργειας, και το πλαίσιο της 

ευαισθητοποίησης. Το Mobile Cloud Computing είναι το αποτέλεσμα των 

διεπιστημονικών προσεγγίσεων που περιλαμβάνει mobile computing (Κινητή 

Υπολογιστική) και το cloud computing (Υπολογιστική Νέφους). Ως εκ τούτου, αυτή η 

διεπιστημονική περιοχή είναι επίσης γνωστή ως mobicloud computing [2]. Ο όρος mobile 

cloud (κινητό σύννεφο) αναφέρεται γενικά σε δύο προοπτικές: α) βασισμένη στις 

υποδομές, και β) ad-hoc κινητό σύννεφο. Στη βασισμένη στις υποδομές κινητό σύννεφο 

(infrastructure based mobile cloud), η υποδομή του υλικού παραμένει στατική και παρέχει 

υπηρεσίες στους χρήστες των κινητών. Μολονότι ότι το σύννεφο (cloud) είναι χρήσιμο για 

την υπολογιστική και την αποθήκευση [3] [4], οι παραδοσιακές τεχνικές υπολογισμού 

εκφόρτωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα smartphones άμεσα, επειδή αυτές οι 

τεχνικές έχουν γενικά άγνοια-ενέργειας και εύρος ζώνης. 

2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 4G/LTE 

Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η ταχεία χρήση της τεχνολογίας 4G/LTE 

στις τηλεπικοινωνίες είναι τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρέχει. Το πιο σημαντικό 

πράγμα είναι η μετάβαση από τα ενοποιημένα δίκτυα κυκλώματος και μεταγωγής πακέτων 

(3G UMTS) σε μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική δικτύου IP. Λεπτομερέστατα, παρακάτω 

παρουσιάζονται τα κύρια πλεονεκτήματα από τη χρήση της τεχνολογίας 4G/LTE.  

2.1 Αύξηση της χωρητικότητας 

Ο κύριος λόγος για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έξυπνες κεραίες είναι η αυξημένη 

χωρητικότητα. Η προσαρμοστική κεραία στοιχείου παρέχει σημαντική βελτίωση και 

πειραματικά δεδομένα που δείχνουν μία βελτίωση των 10dB [5].  

2.2 Αύξηση της εμβέλειας στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές 

Η ραδιοκάλυψη που είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για την εγκατάσταση των 

σταθμών βάσης. Αυτό σημαίνει ότι οι σταθμοί βάσης μπορούν να τοποθετηθούν πιο 

μακριά ο ένας από τον άλλο, το οποίο είναι και μια πιο οικονομική λύση [5]. 

 

 



2.3 Ασφάλεια 

Οι έξυπνες κεραίες σε κανονική βάση παρέχουν αυξημένη ασφάλεια και τα σήματα 

τους δεν ακτινοβολούνται σε όλες τις κατευθύνσεις, όπως γίνεται σε μια συμβατική 

κεραία. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να εμποδίσει τη μετάδοση των πληροφοριών 

θα πρέπει να είναι στην ίδια τοποθεσία ή μεταξύ των δύο συσκευών επικοινωνίας [5]. 

2.4 Νέες Υπηρεσίες 

Με τη χρήση των έξυπνων κεραιών το δίκτυο θα έχει πρόσβαση σε χωρικές 

πληροφορίες για τους χρήστες. Αυτή η πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό της θέσης των χρηστών με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ότι στα 

υπάρχοντα δίκτυα. Αυτή η υπηρεσία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε κλήσεις έκτακτης 

ανάγκης [6]. 

2.5 Αυξημένη Εμβέλεια 

Δεδομένου ότι η έξυπνη κεραία επικεντρώνεται στην διαδικασία λήψης από τη 

συσκευής, η συσκευή η οποία βρίσκεται σε επικοινωνία με μια άλλη συσκευή, το εύρος 

των λειτουργιών της αυξάνεται. Αυτό επιτρέπει στην περιοχή να μπορεί να εξυπηρετείται 

από μια έξυπνη κεραία, προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση στην εμβέλεια [5]. 

2.6 Κοινή Χρήση Δικτύου 

Ίσως το καλύτερο πράγμα για ένα 4G δίκτυο είναι η Κοινή Χρήση Δικτύου. Σε ένα 

δίκτυο 4G/LTE μπορεί να γίνει διαμοιρασμός της εμπειρίας χρήσης του από τους χρήστες. 

Με τη χρήση της λειτουργίας Mobile Hotspot στα περισσότερα smartphones τεχνολογίας 

4G σημαίνει ότι μπορούμε να μοιράσουμε τη σύνδεση στο ίντερνετ του δικτύου 4G του 

κινητού μας με οποιοδήποτε Η/Υ ή με οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει 

ενεργοποιημένο το Wi-Fi της [7].  

2.7 Γεωγραφικές Πληροφορίες 

Επειδή οι έξυπνες κεραίες χρησιμοποιούν «στοχευμένα» σήματα προς την κατεύθυνση 

κατά την οποία η κεραία μεταδίδει, η απολαβή (the gain) που απαιτείται προκειμένου να 

επικοινωνήσει με μια συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της θέσης 

της συσκευής με λογική ακρίβεια. Αυτό επιτρέπει στους παρόχους των δικτύων να 

προσφέρουν νέες υπηρεσίες για τις συσκευές [5]. 

3. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ MOBILE CLOUD COMPUTING 

Το Mobile Cloud Computing (Κινητή Υπολογιστική Νέφους) έχει κάποια 

μειονεκτήματα-περιορισμούς τα οποίοι θα πρέπει να εξαλειφθούν με την πάροδο του 

χρόνου, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη και ιδανικότερη χρήση της τεχνολογίας 

αυτής. Ορισμένες επιχειρήσεις, και ειδικότερα οι μικρότερες, χρειάζεται να έχουν 

επίγνωση των περιορισμών αυτών πριν μεταβούν στην τεχνολογία αυτή. 



3.1 Ασφάλεια 

Ένα σημαντικό θέμα της τεχνολογίας του Mobile Cloud Computing είναι το θέμα της 

ασφάλειας. Πριν κάποια εταιρία υιοθετήσει αυτήν την τεχνολογίας, θα πρέπει να γνωρίζει 

ότι οι όλες οι ευαίσθητες πληροφορίες της εταιρείας θα παραδοθούν σε τρίτους, δηλαδή σε 

έναν πάροχο υπηρεσιών cloud (νέφους). Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να θέσει την 

εταιρεία σε μεγάλο κίνδυνο. Ως εκ τούτου, κάποια εταιρία θα πρέπει να είναι απολύτως 

βέβαιη ότι θα επιλέξετε τον πιο αξιόπιστο φορέα παροχής υπηρεσιών cloud, ο οποίος θα 

κρατήσει τις πληροφορίες που θα του δοθούν απόλυτα ασφαλείς [14]. 

3.2 Συνδεσιμότητα 

Η σύνδεση στο Internet είναι κρίσιμης σημασίας για το Mobile Cloud Computing. Έτσι, 

ο χρήστης θα πρέπει να είναι βέβαιος ότι διαθέτει μια αποτελεσματική σύνδεση πριν από 

την επιλογή και χρήση των εν λόγω υπηρεσιών. Από τη στιγμή που κάποιος κατέχει μια 

φορητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, που αποτελεί τον κανόνα για τον 

ασύρματο κόσμο του σήμερα, το Mobile Cloud Computing έχει μια πολύ μεγάλη δυνητική 

βάση χρηστών [15]. 

3.3 Απόδοση-Επίδοση 

Μια άλλη σημαντική ανησυχία του Mobile Cloud Computing είναι σε σχέση με την 

απόδοσή του. Ορισμένοι χρήστες αισθάνονται ότι η απόδοση δεν είναι τόσο καλή όσο με 

τις εγγενείς εφαρμογές. Έτσι, είναι ενδεδειγμένο να γίνεται έλεγχος του φορέα παροχής 

υπηρεσιών και της κατανόηση των επιδόσεών του [16]. 

3.4 Λανθάνουσα Περίοδος (Καθυστέρηση) 

Στο Mobile Cloud Computing, η λανθάνουσα κατάσταση ορίζεται ως ο χρόνος που 

εμπλέκεται κατά την εκφόρτωση του υπολογισμού και της επιστροφής των 

αποτελεσμάτων από μια κοντινή υποδομής ή ένα νέφος (cloud), που επίσης μερικές φορές 

αναφέρεται και ως χρόνος ολοκλήρωσης.  

3.5 Μυστικότητα 

Η προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι σημαντική και αποτελεί ένα από τα 

κύρια σημεία συμφόρησης που περιορίζουν τους καταναλωτές από την υιοθέτηση του 

Mobile Cloud Computing. Ως εκ τούτου, για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών στον τομέα του κινητού νέφους (mobile cloud), τα μοντέλα εφαρμογών 

πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη εφαρμογών με προστασία της ιδιωτικότητας καθώς 

και των έμμεσων μηχανισμών πιστοποίησης [17]. 

 

 



4. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 4G/LTE ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ MOBILE CLOUD COMPUTING 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 4G/LTE έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση όλων 

των τεχνολογιών και των εφαρμογών που σχετίζονται με την κινητή τεχνολογία(mobile 

technology). Πολλές εφαρμογές που βασίζονται στην τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας 

μέχρι τώρα και δεν θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων 

τους τώρα θα είναι σε θέση να μπορέσουν να προσφέρουν κάτι καλύτερο χρησιμοποιόντας 

την τεχνολογίας 4G/LTE. Ως εκ τούτου, η τεχνολογία του Mobile Cloud Computing, η 

οποία βασίζεται στην κινητή τεχνολογία που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, είχε αρκετές 

βελτιώσεις σε διάφορα χαρακτηριστικά της. 

 

Παρακάτω αναλύονται και παρουσιάζονται πώς ορισμένα χαρακτηριστικά-

πλεονεκτήματα, της τεχνολογίας 4G/LTE, τα οποία παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2, 

μπορούν να βελτιώσουν ορισμένα από τα αρνητικά χαρακτηριστικά-μειονεκτήματα της 

τεχνολογίας Mobile Cloud Computing, τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα 3. Στον 

Πίνακα 1 που φαίνεται παρακάτω παρουσιάζονται ποιά θετικά χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας 4G/LTE βελτιώνουν τα αρνητικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας Mobile 

Cloud Computing. 

 

Ξεκινώντας με το πρώτο αρνητικό χαρακτηριστικό του MCC (Mobile Cloud 

Computing.), το οποίο είναι η ασφάλεια. Δεδομένου ότι το θέμα της ασφάλειας είναι ένα 

σημαντικό ζήτημα της MCC. Ωστόσο, λόγω των βελτιώσεων που προσφέρει η τεχνολογία 

4G/LTE μέσα από τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας, των νέων υπηρεσιών και της 

κατανομής του Δικτύου, υπάρχουν βελτιώσεις στο θέμα της ασφάλειας της τεχνολογίας 

MCC. Όσον αφορά το δεύτερο αρνητικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας MCC, το οποίο 

είναι η συνδεσιμότητα, και αφορά τη σύνδεση στο internet και πόσο εύκολα μπορεί ο 

χρήστης να συνδέετε στο διαδίκτυο, και αυτό θα έχει μερικές βελτιώσεις μετά τη χρήση 

της τεχνολογίας 4G/LTE. Μέσα από τα θετικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας 4G/LTE, 

το οποίο είναι η Αύξηση του Φάσματος (εμβέλειας) στις Αγροτικές και 

Αραιοκατοικημένες περιοχές, οι Νέες Υπηρεσίες, η Αυξημένη Εμβέλεια, ο Καταμερισμός 

Δικτύου και των Γεωγραφικών Πληροφοριών, θα είναι η βελτίωση της του ζητήματος της 

Συνδεσιμότητας της τεχνολογίας MCC. Επιπλέον, το αρνητικό χαρακτηριστικό 

Πίνακας 1: Σύνοψη των συνεισφορών των πλεονεκτημάτων της τεχνολογίας 4G/LTE σε σχέση με τα μειονεκτήματα της 

τεχνολογίας Mobile Cloud Computing 

 

Χαρακτηριστικά του 4G/LTE 
Αύξηση της 

Χωρητικότητας 

Αύξηση της 
εμβέλειας στις 

αγροτικές και 
αραιοκατοικημ
ένες περιοχές 

Ασφάλεια 
Νέες 

Υπηρεσίες 
Αυξημένη 
Εμβέλεια 

Κοινή 

Χρήση 
Δικτύου 

Γεωγραφικές 
Πληροφορίες 

Ασφάλεια   X X  X  

Συνδεσιμότητα  X  X X X X 

Απόδοση-Επίδοση X X X X X X X 

Λανθάνουσα Κατάσταση 
(Καθυστέρηση) 

 X   X   

Μυστικότητα   X   X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Λανθάνουσα Κατάσταση (Καθυστέρηση) της τεχνολογίας MCC θα έχει επίσης μερικές 

βελτιώσεις με τη χρήση της τεχνολογίας 4G/LTE. Δύο από τα χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας 4G/LTE, τα οποία είναι η αύξηση του φάσματος στις αγροτικές και 

αραιοκατοικημένες περιοχές και η αυξημένη εμβέλεια συμβάλουν στη βελτίωση της 

περίπτωσης της Λανθάνουσας Κατάστασης (Καθυστέρησης). Τέλος, όσον αφορά το 

τελευταίο αρνητικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας MCC που εξετάζεται στην παρούσα 

εργασία, το οποίο είναι η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, θα κι αυτό έχει επίσης 

μερικές βελτιώσεις με τη χρήση της τεχνολογίας 4G/LTE. Η προστασία των προσωπικών 

δεδομένων είναι σημαντική και αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία συμφόρησης που 

περιορίζουν τους καταναλωτές από την υιοθέτηση της τεχνολογίας Κινητής 

Υπολογιστικής Νέφους (Mobile Cloud Computing). Πάρα πολλοί χρήστες θέλουν να είναι 

πιο ήσυχοι όταν χρησιμοποιούν την τεχνολογία του MCC, καθώς πολλά προσωπικά τους 

δεδομένα αποθηκεύονται σε αυτήν την τεχνολογία. Μέσα από τα χαρακτηριστικά της 

Ασφαλείας και της Κατανομή Δικτύων της τεχνολογίας 4G/LTE θα μπορεί να γίνει 

βελτίωση στο ζήτημα της Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της τεχνολογίας του 

MCC. 

5. ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 4G-LTE 

ADVANCED ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΔΊΚΤΥΑ 

ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

Παρακάτω εξετάζονται οι σημαντικότερες προκλήσεις που προκύπτουν από τα κέρδη 

τηςτεχνολογία του 4G/LTE Advanced για Cellular Network Operators, ώστε να προστεθεί 

Υπολογιστική Ισχύ σε Δίκτυα Προσβάσεως Ραδιοσυχνοτήτων όπως η Ενεργειακή 

Απόδοση, η Κινητικότητα, το Πρωτόκολλο Σχεδιασμού και η Διάθεση/Χρήση 

Ραδιοσυχνότητας. 
 

5.1 Το 4G/LTE-Advanced συμβάλει στην Ενεργειακή Απόδοση (Energy 

Efficiency) 

Oι Ξενάκης Δ κ.ά. [8] παρουσιάζουν μια παρέμβαση-επίγνωση αλγορίθμου μετάβασης 

απόφασης για το δίκτυο femtocell LTE-Advanced, η οποία χρησιμοποιεί τυποποιημένες 

μετρήσεις σήματος για να επιλέξει το υποψήφιο κελί που α) έχει συμπληρώσει το ελάχιστο 

απαιτούμενο κέρδος καναλιού για τη διατήρηση της συνέχειας των υπηρεσιών και β) 

ελαχιστοποιεί το μέσο UE που μεταδίδει ισχύ για μία προδιαγεγραμμένη μέση τιμή του 

SINR στόχου. Ο προτεινόμενος αυτός αλγόριθμος επιτυγχάνει συμβατότητα προς τα πίσω 

με το LTE-Advanced σύστημα, καθώς αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας έναν ιδιωτικό 

μηχανισμό για τη μη-τυπική χρήση. Επιπρόσθετα, επικυρώνουν την απόδοση του 

προτεινόμενου αλγορίθμου και το συγκρίνουν με άλλους state-of-the-art αλγορίθμους, με 

βάση τη μεθοδολογία αξιολόγησης των φόρουμ Μικρών Κυττάρων (Small Cell). Επίσης, 

προτείνουν έναν αλγόριθμο HO αποφάσεως για το δίκτυο LTE-A femtocell, το οποίο 

εκτιμά από κοινού τις επιπτώσεις της κινητικότητας του χρήστη, της παρεμβολές, και την 

ενεργειακή απόδοση. 

 



Οι Rohilla Ν & Kamboj Α. [9] αναλύουν δύο συστήματα που είναι το LTE και το LTE-

A. Έχει μελετηθεί ότι εισάγοντας μια στοιβάδα femtocell, συμπληρώνεται μία στοιβάδα 

macrocell και είναι ένα εξαιρετικό άλμα προόδου στην ενεργειακή απόδοση και τις 

επιδόσεις του συστήματος. Παρουσιάζετε μια νέα τεχνολογία Long Term Evolution-

Advanced (LTE-Advanced) βάσει της τεχνολογίας Carrier Aggregation (Συνάθροιση 

Φορέα). Ακόμα, γίνεται μελέτη για το μοντέλο κατανάλωσης ισχύος του LTE και του 

LTE-Advanced για σταθμούς βάσης τύπου macrocell και femtocell, σε συνδυασμό με τη 

μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, το LTE-A Carrier Aggregation (Συνάθροιση 

Φορέα) και MIMO βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των δικτύων της. 

5.2 Το 4G/LTE-Advanced συμβάλει στην Κινητικότητα (Mobility) 

Οι Pedersen ΚΙ κ.ά. [10] συνοψίζουνε μερικές από τις πιο πρόσφατες μελέτες για την 

Het-Net κινητικότητα για τα δίκτυα LTE-Advanced, και τα χρησιμοποιεί ώστε να τονίσει 

τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν περαιτέρω από την ερευνητική κοινότητα. 

Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη λύση των αποτελεσματικών offloads το δίκτυο έχει την 

υποχρέωση να εκτελέσει συχνά αποφάσεις για το Small Cell Handoff, και μειώνει το 

σηματοδότηση γενικά σε σύγκριση με τις γνωστές λύσεις ελεγχόμενης κινητικότητας σε 

δίκτυο. Τα αποτελέσματα από τις εκτεταμένες δυναμικές προσομοιώσεις σε επίπεδο 

συστήματος παρουσιάζονται να καταδείξουν τα πλεονεκτήματα της προτεινόμενης 

τεχνικής, δείχνοντας σημαντική εξοικονόμηση στην επιβάρυνση σηματοδοσίας. 

5.3 Το 4G/LTE-Advanced συμβάλει στoν Σχεδιασμό Πρωτοκόλλου (Protocol 

Design) 

Ο Tian Shuang [11] σχεδίασαι ένα νέο πρωτόκολλο μετεγκατάστασης για τα 

μελλοντικά συστήματα ασύρματης επικοινωνίας, που είναι α) είναι σε θέση να παρέχουν 

ικανοποιητική επίδοση στο ρυθμό σφαλμάτων (Bit-Error-Rate - BER) και β) είναι εύκολο 

να γίνει ανασκολόπιση σε δίκτυα αναμετάδοσης μονής διαδρομής και πολλών διαδρομών. 

Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η PF μετεγκατάσταση είναι μια προσαρμοστική 

προσέγγιση βασισμένη στο όριο μετεγκατάστασης. Επίσης, η μέγιστη βέλτιστη 

πιθανότητα ανίχνευσης παραδίδεται από τον υπολογισμό του PDF των λαμβανόμενων 

σημάτων στον προορισμό. Τέλος, η PF είναι ανώτερη από τις AF, DF και EF, και φέρνει 

περισσότερα κέρδη στο σύστημα καθώς ο αριθμός των κέντρων πληροφόρησης αυξάνεται. 

5.4 Το 4G/LTE-Advanced συμβάλει στην Κατανομή και Χρήση 

Ραδιοσυχνοτήτων (Radio Allocation and Usage) 

Οι Haeyong Lee κ.ά. [12] παρέχουν μία ανασκόπηση των τεχνικών συνάθροισης του 

φάσματος, που ακολουθείται από τις απαιτήσεις για τη διαχείριση των πόρων των 

ραδιοσυχνοτήτων (Radio Resource Management - RRM) στη λειτουργικότητα για την 

υποστήριξη της CA (Carrier Aggregation - Συνάθροιση Φορέα). Επίσης, σκιαγραφούν τις 

τεχνικές προκλήσεις για μελλοντική έρευνα σχετικά με το συνυπολογισμό των 

συστημάτων του LTE-Advanced. 

 



Οι ONU Ε & Alani O. [13] προτείνουν έναν Συνεργατικό Αλγόριθμο που βασίζεται στη 

Θεωρία του Παιχνιδιού της Αγοράς για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 

κατανομής των πόρων με δίκτυο αναμετάδοσης LTE-Advanced. Αναλύοντας τα 

αποτελέσματα του προτεινόμενου αλγορίθμου τους, δείχνουν με το μοντέλο τους ότι με 

την υλοποίηση, ο αλγόριθμος αυτός θα είναι αποτελεσματικός, και επίσης θα γίνεται 

επίτευξη των στόχων του για τη βελτιστοποίηση του ρυθμού μετάδοσης των δεδομένων 

και όλων των χρηστών cell edge καθώς και αυτών που βρίσκονται κοντά στο cell center 

που είναι, ωστόσο, πεινασμένο από πόρους. Ο αλγόριθμος δείχνει ακόμα καλύτερες 

επιδόσεις στην εφαρμογή του απ’ ότι χωρίς την εφαρμογή του. 

6. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Μια διεξοδική συγκριτική ανάλυση των προτεινόμενων αλγορίθμων [18] - [21], όσον 

αφορά τη βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας των 4G LTE/LTE 

Advanced Cellular Networks, όπως η Κυψελοειδής Αρχιτεκτονική (Cellular architecture) 

και την εξέλιξη της, Κατανόηση και Μοντελοποίηση Κυψελοειδούς κίνησης δεδομένων 

(understanding and modeling cellular data traffic), Χρέωσης και τιμολόγησης μοντέλων 

(Billing and pricing models), θέματα Ασφάλειας και Ιδιοτηκότητας Κυψελοειδών δικτύων 

(Cellular network security and privacy issues), διαχείριση Κυψελοειδών δικτύων (Cellular 

network management), Ενεργειακή απόδοση (Energy efficiency), Επίδοση και 

Αποδοτικότητα (performance & efficiency), Καθορισμένο Λογισμικό δικτύωσης σε 

Κυψελοειδή δίκτυα (Software-defined networking in cellular networks), Μετρήσεις 

Κυψελοειδών δικτύων (Cellular network measurements), και την Κινητικότητα (Mobility) 

που παρουσιάζονται. 
 

Οι Monogioudis Ρ. και Deb S. [18] προτείνουν το LeAP, μια μέτρηση δεδομένων με 

γνώμονα το μηχανικό υπόδειγμα μάθησης για τον έλεγχο της εξουσίας στη διαχείριση των 

παρεμβολών ανερχόμενης ζεύξης (uplink interference) σε δίκτυα LTE. Το LeAP είναι 

συμβατό με τα πρότυπα και μπορεί να εφαρμοστεί σε μια κεντρική αυτο-οργανωμένη 

δικτύωση (self-organized networking  - SON) των πόρων του server (cloud). Εκτελούντε 

εκτενείς αξιολογήσεις, χρησιμοποιώντας τα σχέδια δικτύου ραδιοσυχνοτήτων από ένα 

πραγματικό δίκτυο LTE που λειτουργία σε έναν σημαντικό τομέα σε μετρό στις ΗΠΑ. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι, σε σύγκριση με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις, το LeAP 

παρέχει λήψη 4,9x στο 20ο εκατοστημόριο του ρυθμού δεδομένων των χρηστών, και λήψη 

3,25x στο μέσο ρυθμό δεδομένων. Επίσης, προτείνουν το LeAP, μια μέτρηση με γνώμονα 

την προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ανερχόμενης ζεύξης σε ένα δίκτυο 

LTE. 

 

Ο Guo Β. [19] προτείνει τη χρήση ενός χαμηλής καθυστέρησης αλγορίθμου συμπίεσης 

σήματος βασικής ζώνης για να λύσει αυτό το πρόβλημα με τη μείωση του ρυθμού 

δεδομένων σε οπτική ίνα. Χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά των δεδομένων του σήματος 

LTE, αφαιρώντας τον πλεονασμό της φασματικής περιοχής. Επιβεβαιώνει την ευρωστία 

του αλγορίθμου μέσω των προσομοιώσεων και τις εργαστηριακές εξετάσεις. Ο 



προτεινόμενος αλγόριθμος αποδίδει καλή απόδοση του συστήματος σε ένα ρυθμό 

συμπίεσης 1/2 και σε ένα ποσοστό συμπίεσης 1/3 σε ένα πρακτικό περιβάλλον διάδοσης. 

Επίσης, γίνεται περιγραφή ενός αλγόριθμου συμπίεσης CPRI (Common Public Radio 

Interface) για ένα σύστημα LTE που μειώνει το ρυθμό μετάδοσης δεδομένων σχετικά με 

τη σύνδεση των οπτικών ινών. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι η 

απώλεια δεδομένων είναι αμελητέα σε χαμηλή αναλογία συμπίεσης. Το EVM (Error 

Vector Magnitude) μπορεί να ελεγχθεί σε λιγότερο από ένα τοις εκατό σε ποσοστό 1/2 της 

συμπίεσης. 

 

Οι Yuanzhou Ye. κ.ά. [20] παρουσιάζουν τη σχεδίαση και το πρωτότυπο ενός 

καινοτόμου νέφους (cloud) βασισμένο σε παράλληλη λύση που ενισχύει περαιτέρω την 

επεκτασιμότητα της προηγούμενης δουλειάς τους, πάνω σε διάφορες παράλληλες λύσεις 

που επιταχύνουν τους αλγορίθμους βελτιστοποίησης του δικτύου. Η λύση έχει ως στόχο 

να ικανοποιήσει την υψηλή απόδοση που απαιτείται από το Dynamic Network 

Optimization (DNO), προκαταρκτικά σε μια υπο-ωριαία βάση. Στη συνέχεια οπτικοποιούν 

ένα σχέδιο και έναν πλήρη κύκλο ενός συστήματος DNO. Επίσης, προτείνεται μια δέσμη 

πιθανών λύσεων σε μεγάλο δίκτυο και σε πραγματικό χρόνο DNO. Επιπλέον, ο 

σχεδιασμός ενός καινοτόμου νέφους (cloud) παράλληλης λύσης προτείνεται και 

πρωτοτυποποιείται, και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και στην ευκολία για να ικανοποιήσει 

την απαίτηση υψηλών επιδόσεων του DNO. Μια νέα τεχνολογία COM/DCOM βασισμένη 

σε μηχανισμό IPC εισάγεται και είναι πλήρως συμβατή με τον εφεδρικό κώδικα 

αλγορίθμου βελτιστοποίησης σε C ++. Παρουσιάζεται ένας καινοτόμος σχεδιασμός 

πολλαπλών ParaController για μια πιο αποτελεσματική IPC στο νέφος (cloud). Ακόμα, 

προτείνουν ένα σύστημα σχεδιασμού ενός πλήρους κύκλου DNO που αποτελείται από 

κινητό γεω-εντοπισμού, γρήγορη MNO (Mobile Network Optimization) πλατφόρμα και 

στοιχεία του δικτύου διαμορφωτή.  
 

Οι Prasad Α κ.ά. [21] θεωρούν πως μια καινοτόμα κοινωνική εφαρμογή που βασίζεται 

σε μηχανισμό ανακάλυψης που ενεργοποιεί το συσκευής προς συσκευή (device-to-device - 

D2D) UEs για να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας, 

χρησιμοποιώντας την έννοια της περιοχής κοινωνικού νέφους (social cloud region). 

Αναλύουν το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης των διαφόρων μηχανισμών 

ανακάλυψης χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις. Τα αποτελέσματα των προσομοίωσεων 

επικυρώνουν ότι ο προτεινόμενος μηχανισμός ανακάλυψης οδηγεί σε σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση της συχνότητας των διαδικασιών ανακάλυψης 

εκτέλεσης. Επιπρόσθετα, εισάγουν έναν καινοτόμο ενεργειακό αποτελεσματικό μηχανισμό 

ανακάλυψης για τις επικοινωνίες συσκευής προς συσκευή (device-to-device - D2D) που 

εξουσιοδοτούνται από το cloud computing (υπολογιστική νέφους) και τις γειτονικές 

περιοχές. Τα πειραματικά αποτελέσματα υποδεικνύουν έως 70% βελτίωση στο συμβατικό 

μηχανισμό D2D άμεσης ανακάλυψης. 

 

Από τον Πίνακα 2 μπορούμε να παρατηρήσουμε σε ποιο βαθμό τα τέσσερα άρθρα, που 

εξετάστηκαν και συζητήθηκαν σε αυτήν την ενότητα, ασχολούνται με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά ενός δικτύου 4G/LTE-Advance, όπως παρουσιάζονται και στον Πίνακα 2, 

και πώς αυτά συμβάλλουν στη βελτίωση ενός τέτοιου δικτύου. Από την άλλη πλευρά, θα 

πρέπει να τονιστεί ότι οι ακόλουθα ερευνητικά εργασίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 



τεχνολογίας mobile cloud computing (κινητή υπολογιστική νέφους). Συγκεκριμένα, όπως 

μπορούμε να δούμε από τον Πίνακα 2, τα δύο χαρακτηριστικά που τα άρθρα αυτά 

ασχολούνται περισσότερο είναι η «κινητικότητα» και «ενεργειακή απόδοση». Σε 

αντίθεση, υπάρχει μικρή ή καμία συμφωνία με το χαρακτηριστικό «Κινητή θέματα 

ασφάλειας των δικτύων και της ιδιωτικής ζωής». 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η τεχνολογία MCC (mobile cloud computing - κινητή υπολογιστική νέφους) προσφέρει 

πολλές δυνατότητες, αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και αρκετοί περιορισμοί. Η 

τεχνολογία 4G/LTE  μοιάζει να προσφέρει κάποια σημαντικά νέα και βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά που κάνουν αυτή την τεχνολογία μια καλύτερη βάση για εφαρμογές όπως 

το MCC. Το MCC αναφέρεται σε μια υποδομή, όπου τόσο η αποθήκευση των δεδομένων 

όσο και η επεξεργασία δεδομένων συμβαίνουν εκτός της κινητής συσκευής. Οι 

τεχνολογίες 4G/LTE και 4G/LTE Advanced είναι τα επόμενα δύο βήματα στην εξέλιξη 

των συστημάτων 3G και ο στόχος είναι να παρέχουν τα επίπεδα ποιότητας, παρόμοια με 

εκείνα της τρέχουσας τεχνολογίας των ενσύρματων δικτύων. Σε αυτή την εργασία, 

παρουσιάζουμε μια έρευνα για τα χαρακτηρίστηκα των 4G/LTE και 4G/LTE Advanced 

επικοινωνιών με επίκεντρο την ενίσχυση των υφιστάμενων περιορισμών του MCC. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του 4G/LTE όπως 

οργανώνονται σε διάφορες κατηγορίες και η συμβολή τους στην ανάπτυξη των 

εφαρμογών του MCC. Μέσω αυτής της συνεισφοράς εξάγαμε πώς τα κύρια θετικά 

στοιχεία της τεχνολογίας 4G/LTE μπορούν να βοηθήσουν ώστε να βελτιώσουν τα κύρια 

αρνητικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας MCC. 

 

Ως εκ τούτου, υπάρχει μια σύντομη παρουσίαση των χαρακτηριστικών των 4G/LTE 

Advanced επικοινωνιών για ορισμένες βασικές συνεισφορές του δικτύου, καθώς υπήρχαν 

ερωτήματα στα σχετικά άρθρα. Επιπλέον, υπάρχει, επίσης, μια παρουσίαση της 

συγκριτικής ανάλυσης των αλγορίθμων που σχετίζονται με 4G/LTE τα οποία προτείνουν 

βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας, όπως αναφέρεται στα σχετικά 

άρθρα. Η εξερεύνηση της συνεισφοράς που προβλέπεται από τα χαρακτηριστικά του 

Πίνακας 2: Άρθρα για 4G/LTE για την αντιμετώπιση των συνεισφορών του 4G/LTE 

Authors CNAE UMCD BPM CNSP CNMa CNMe Mo EnEf AIPE SNCN 

Monogioudis P. & Deb S. [18] Μ - - - Υ - Χ Μ Υ - 

Guo B. [19] - - Μ - - Μ Υ Χ Υ - 

Yuanzhou Ye et al [20] - Υ - - - - Υ Υ Υ - 

Prasad A. et al [21] - - - Χ Υ Υ Υ Υ Μ Μ 

 

Πίνακας 3: Κριτήρια & Συντομογραφίες 

CNAE : Cellular architecture and its evolution EnEf : Energy efficiency 

UMCD : Understanding and modeling cellular data traffic AIPE : Algorithms to improve performance and efficiency 

BPM : Billing and pricing models SNCN : Software-defined networking in cellular networks 

CNSP : Cellular network security and privacy issues CNMe : Cellular network measurements 

CNMa : Cellular network management Mo : Mobility 

Υ : Υψηλή                    Χ : Χαμηλή                   Μ : Μέτρια  

 

 

 

 

 

 

 

 



4G/LTE στην αντιμετώπιση των περιορισμών των κινητών συσκευών (mobile devices), τα 

οποία συνοψίζεται στον Πίνακα 1, έδειξαν ότι το 4G/LTE στο MCC συμβάλλει κυρίως 

στην απόδοση και συνδεσιμότητα, και στην εγγύηση μεταποίησης και στην μυστικότητα. 

Ωστόσο, απαιτούνται περισσότερα αποτελέσματα της έρευνας για την αξιολόγηση της 

πραγματικής συμβολής των χαρακτηριστικών 4G/LTE για τους περιορισμούς αυτούς. 

Τέλος, κριτική αξιολόγηση των διαφόρων χαρακτηριστικών του 4G/LTE, σχετικά με τους 

περιορισμούς του MCC, αποτελεί μελλοντικό στόχο της παρούσας έρευνας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους κριτές για τα πολύτιμα σχόλια και τις 

απόψεις τους, τα οποία ήταν εξαιρετικά χρήσιμα για τη βελτίωση της ποιότητας της 

εργασίας. 
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