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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1 :  < Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η >  

  Είναι γνωστό πως βρισκόμαστε στην γενιά της τεχνολογίας και της 

ανάπτυξης. Ως απότοκο μερικοί από τους στόχους που θα πρέπει να 

επιτευχθούν είναι η αύξηση της  χωριτηκότητας,  ο βελτιωμένος 

ρυθμός δεδομένων και η καλύτερη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. 

Για να ικανοποιηθούν αυτοί οι στόχοι είναι απαραίτητο να γίνουν 

δραστικές αλλαγές και βελτιώσεις στην αρχιτεκτονική δομή των 

δικτύων. Αυτή η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας 

λεπτομερούς έρευνας σχετικά με την αρχιτεκτονική δικτύου πέμπτης 

γενιάς (5G) και μερικές από τις βασικές αναδυόμενες τεχνολογίες που 

βοηθούν στη βελτίωση της αρχιτεκτονικής και στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των χρηστών. Θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε τόσο 

στην αρχιτεκτονική δικτύου 5G όσο και στις αναδυόμενες τεχνολογίες 

όπως στη διαχείρηση παρεμβολών, στα υπερσύγχρονα δίκτυα, στη 

συσχέτιση τεχνολογίας πρόσβασης πολλαπλών ραδιοσυχνοτήτων  και 

στα δίκτυα καθορισμένα από λογισμικό. Θα κάνουμε επιπροσθέτως 

μια αναφορά σχετικά με την εξέλιξη των συγεκριμένων δικτύων.Τέλος, 

περιλαμβάνεται έρευνα σχετικά με τα τρέχοντα ερευνητικά έργα που 

διεξάγονται από ερευνητικές ομάδες και ιδρύματα που ασχολούνται 

με τεχνολογίες 5G τα οποία θα παίξουν έναν καταλυτικό ρόλο στην 

τρόπο δόμησης των δικτύων αυτών και θα αναφερθούμε στα 

πλεονεκτήματα αυτών. 

 

 



  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  2 :  < Τ Ι  Ε Ι Ν Α Ι  Τ Ο  5 G  

Κ Α Ι  Π Ο Τ Ε  Α Ν Α Μ Ε Ν Ε Τ Α Ι  Ν Α  

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Η Σ Ε Ι >  

Πρωτού εμβαθύνουμε στην ανάλυση του θέματος είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε τι είναι το δίκτυο 5G. Είναι αλήθεια πως βρισκόμαστε 

σε μία μεταβατική περιόδο όσο αφορά τον κόσμο του διαδυκτίου. Αν 

κοιτάξουμε στην πάνω γωνία της οθόνης του κινητού μας οι 

περισσότεροι από εμάς θα δούμε να αναγράφεται «4G» και όλοι μας 

είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Πολύ σύντομα όμως, αυτό πρόκειται 

να αλλάξει και εντώς κάποιων ετών η ίδια οθόνη θα αναγράφει «5G» 

καθώς η βιομηχανία της τεχνολογίας έχει ήδη αρχίσει να προαναγγέλει 

την επόμενη γενιά της ασύρματης επικοινωνίας με ταχύτητες δίχως 

προηγούμενο, που δεν έχουμε ξαναδεί. Οφείλουμε να ομολογήσουμε 

πως η μετάβαση σε αυτό το δίκτυο δεν θα συμβεί αύριο. Ούτε 

μεθαύριο. Το 5G βρίσκεται σε ένα αρκετά εξελιγμένο στάδιο και μας 

γνωστοποιεί πως πρόκειται να φέρει απίστευτα μεγάλες ταχύτητες και 

αυτό θα φέρει μεγάλες αλλαγές στον τρόπο ζωής μας. 

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να αναβαθμίσουν και να 

βελτιώσουν τις πολυπληθείς εγκαταστάσεις τους, καθώς το 5G δεν 

πρόκειται για μια απλή και εύκολη ανταλλαγή πολλών GBs από τη μια 

ηλεκτρονική συσκευή στην άλλη. 



  

Οι ειδικοί μιλούν για πραγματική επανάσταση, μιας και το νέο δίκτυο 

δεν είναι μια ενοποιημένη τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας. Το 

δίκτυο αυτό το οποίο δεν θα ολοκληρωθεί και δεν θα δωθεί στο κοινό 

πριν από το 2020 περιλαμβάνει ένα κράμα διαφορετικών συχνοτήτων, 

τεχνολογιών και προσεγγίσεων, πολλές από τις οποίες απαιτούν 

δραστικές αλλαγές στον υπάρχοντα εξοπλισμό και στα δίκτυα. 

Κι αυτό γιατί το 5G είναι κάτι πολύ πιο ευρύ, πιο σημαντικό και πιο 

σπουδαίο από όλα τα προηγούμενα ασύρματα δίκτυα. Είναι στην 

ουσία ένα πληροφοριακό πλέγμα κατασκευασμένο για να 

αλληλεπιδρά και να συνδέει αυτoκίνητα δίχως οδηγό, εικονική 

πραγματικότητα, «έξυπνες» πόλεις, ρομπότ, μεταφορικά drones, 

καινοτόμες χειρουργικές επεμβάσεις, ασφαλέστερη μετακίνηση ακόμα 

και πιο άμεση επικοινωνία. Όλες οι φαντασιώσεις της ανθρωπότητας 

πρόκειται να γίνουν πράξη κρατώντας συνδεδεμένες δισεκατομμύρια 

συσκευές σε όλες τις ηπείρους. Οι μεγαλύτερες εταιρείες σε όλο τον 

κόσμο που ασχολούνται αποκλειστικά και όχι μόνο με τον κόσμο του 

διαδυκτίου βρίσκονται ήδη σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης και τα 

πρώτα δίκτυα πέμπτης γενιάςς είναι έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία 

και να ενταχθούν στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων μέσα στα 

επόμενα χρόνια. 

Για να ολοκληρώσουμε την έννοια και τον ορισμό του δικτύου πέμπτης 

γενιάς λοιπόν, πρέπει να πούμε πως πρόκειται να αυξήσει την 

ταχύτητα της διαδικτιακής σύνδεσης κατά δέκα φορές σε σχέση με το 

προηγούμενο δίκτυο 4G . Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να 

παρακολουθεί βίντεο σε μεγάλη ανάλυση και ποιότητα χωρίς 

καθυστερήσεις καθώς επίσης και να κατεβάζει ταινίες σε πολύ μικρο 

χρονικό διάστημα κάτι που πριν φανταζόνταν ουτοπικό. 
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2.1<Τα βασικά σημεία του 5G> 

Όπως προαναφέρθηκε το δίκτυο πέμπτης γενιάς πρόκειται να είναι 

γρηγορότερο από το 4G, αν και δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς και 

επίσημες ενημερώσεις για τον τρόπο λειτουργίας παρά μόνο 

υποθέσεις σχετικά με τις νέες υποδομές καθώς επίσης και το γεγονός 

ότι μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πειραματίζονται ήδη στις δικές 

τους εκδοχές και παραδοχές. Το 5G  θα είναι ακραία γρήγορο, πολύ 

σταθερό και με πολλές διαστάσεις το οποίο σημαίνει ότι οι χρήσεις του 

θα είναι πολλαπλές σε σχέση με τα προηγούμενα δίκτυα. Ακόμα και 

ταχύτητες 10 Gbps δεν θα είναι πλέον ένα μακρινό και άπιαστο όνειρο. 

Είναι άκομα πιθανό να αντικατασταθούν και τα οικιακά δίκτυα Wi-Fi 

προκειμένου να είναι δυνατό να προσφέρουν μεγαλύτερες ταχύτητες 

με μεγαλύτερη και καλύτερη κάλυψη. Και μιλώντας για ταχύτητες, 

κάνουνε λόγο όπως είπαμε ακόμα και για δεκαπλάσια νούμερα σε 

σχέση με το 4G (LTE), επιτρέποντάς μας να κατεβάζουμε ταινίες 3D σε 

μόλις 30 δευτερόλεπτα ενώ με το δίκτυο τέταρτης γενιάς θα 

χρειαζόμασταν περίπου 6 λεπτά. Θα είμαστε δηλαδή σε θέση να ζούμε 

σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας χωρίς ουσιαστική 

καθυστέρηση. 

 

 

                                   

 

 

 

 



  

2.2<Πώς θα δουλεύει> 

Το δίκτυο 5G, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα, 

πρόκειται να λειτουργήσει σε ένα εύρως υψηλής συχνότητας του 

ασύρματου φάσματος, κάπου μεταξύ 30-300 GHz. Μεγαλύτερη 

συχότητα συνεπάγεται μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύερο εύρος 

ζώνης. Σε αυτό το φάσμα ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η μετακίνηση 

και η μεταφορά δεδομένων γίνεται σε άκρως υψηλές ταχύτητες, 

ταυτοχρόνως όμως τα δεδομένα  δεν μπορούν να μεταφερθούν τόσο 

μακριά όσο στα δίκτυα 4G καθώς διαθέτουν  χαμηλές συχνότητες . 

Είναι εξίσου σημαντικό να αναφέρουμε πως τα κύματα αυτά που 

διαθέτουν και υψηλή συχνότητα βρίσκουν ιδιαιτέρως δύσκολο να 

προσπερνούν εμπόδια όπως τοίχους, παράθυρα,οροφές και κτίρια 

καθώς αποδυναμώνονται. Επιπλέον, η καινούρια τεχνολογία θα 

διαθέτει και μεγαλύτερη χωριτικότητα το οποίο θα επιτρέπει την 

ταυτόχρονη σύνδεση περισσοτέρων συσκευών στο ίδιο δίκτυο. Το 

δίκτυο 5G δεν προορίζεται μόνο για την απλή χρήση στα κινητά 

τηλέφωνα. Επιτεύγματα της τεχνολογίας όπως θερμοστάτες, 

αισθητήρες, αυτοκίνητα και ρομπότ πρόκειται να συνδεθούν με τα 

δίκτυα πέμπτης γενίας. Το προγενέστερο δίκτυο δεν κατείχε το 

απαιτούμενο εύρος ζώνης προκειμένου να διαχειρηστεί τις ογκώδεις 

ποσότητες δεδομένων που μεταδίδουν οι συσκευές. Επομένως, με το 

5G θα εξουδετερωθεί η χρονοκαθυστέρηση μεταξύ των συσκευών και 

του διακοσμιτή. 

Αυτό σημαίνει όμως πως οι υπάρχοντες εταιρίες παροχής ασύρματου 

διαδικτύου θα πρέπει να αντικαταστήσουν και να πολλαπλασιάσουν 

τις κεραίες προκειμένου να χτιστεί το 5G ώστε να υπάρχει η ίδια 

κάλυψη τοποθετώντας τις κεραίες αυτες σε κάθε φανάρι , σε κάθε 

πλευρά κτιρίου ίσως και σε κάθε δωμάτιο. Στα υπάρχοντα όμως δίκτυα 



  

4G αυτό δεν συμβαίνει καθώς οι κεραίες μπορούν να είναι 

απομακρυσμένες η μία από την άλλη και τα εμπόδια δεν αποτελούν 

σοβαρό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και με την κυκλοφορία 

του δικτύου πέμπτης γενιάς, το δίκτυο αυτό δεν θα αντικαταστήσει τον 

προκάτοχο του αλλά θα αποτελέσει συμπλήρωμά του, τουλάχιστον για 

τα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας και χρήσης του. 

Γι’ αυτό και πλέον άνθρωποι και εταιρίες που εργάζονται στις 5G 

τεχνολογίες, όπως η Intel και η Qualcomm, κάνουν πειράματα στο 

φάσμα συχνότητας κάτω των 6 GHz, για να ισοροποίησουν τις 

απαιτήσεις που επιφέρει  το 5G. Γι’ αυτό και όλοι τονίζουν με νόημα 

πως η νέα τεχνολογία βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό και εμβρυακό 

στάδιο. Αξίζει να τονίσουμε πως θα χρειαστούμε και καινούριες 

κινητές συσκευές οι οποίες κατά μεγάλη πιθανότητα θα διαθέτουν 

έναν μεγαλο αριθμό κεραιών και έτσι όλα θα γίνονται πολύ πιο 

γρήγορα. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  3 :  < Η  Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ι Κ Η  

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η  Τ Ο Υ  5 G  Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ >  

Για να διερευνήσουμε το 5G στην αγορά, είναι αρκετά πασιφανές ότι 

οι πρσοπάθειες πολλαπλής πρόσβασης στο δίκτυο είναι αρκετά 

ασταθείς και χρειάζονται σημαντική βελτίωση. Οι σύγχρονες 

τεχνολογίες όπως το OFDMA θα βρίσκονται στην αγορά και θα 

λειτουργούν τουλάχιστον για τα επόμενα 50 χρόνια.  Έτσι, δεν 

προκύπτει κάποια ανάγκη ώστε να υπάρξει μία σημαντική αλλαγή στην 

ασύρματη εγκατάσταση που είχε δημιουργηθεί από 1G έως 4G. Θα 

μπορούσε απλώς να υπάρξει η τοποθέτηση μιας εφαρμογής στο 

βασικό-κεντρικό δίκτυο η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

πολλαπλές απαιτήσεις των χρηστών. Για να ξεπεραστούν αυτές οι 

απαιτήσεις χρειάζονται καποιες ριζικές αλλαγές στην ασύρματη 

αρχιτεκτονική του κυψελοειδούς δικτύου 5G. Έχει παρατηρηθεί ότι ο 

άνθρωπος περνάει το 80% του έτους στο εσωτερικό και το μόλις 20% 

στο εξωτερικό. Στην τρέχουσα ασύρματη κυψελοειδή αρχιτεκτονική, η 

επικοινωνία  είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό απαιτεί έναν 

εξωτερικό σταθμό βάσης. Επομένως, για να επικοινωνούν οι 

εσωτερικοί χρήστες με εξωτερικό σταθμό βάσης, τα σήματα θα πρέπει 

να ταξιδεύουν μέσα από τα τοιχώματα των εσωτερικών χώρων και 

αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη απώλεια διείσδυσης, το 

οποίο με την σειρά του αντιστοιχεί στη μειωμένη φασματική απόδοση, 

στον χαμηλό ρυθμό δεδομένων και στην χαμηλή ενεργειακή απόδοση 

ασύρματης επικοινωνίας. Για να αντιμετωπιστεί αυτό είναι 



  

απαραίτητο η αρχιτεκτονική δομή να διαχωρίζει τις εξωτερικές και 

εσωτερικές ρυθμίσεις. Με αυτό τον τρόπο θα μειλωθει σε έναν μικρό 

βαθμό η διείσδυση μέσω τοιχών. Αυτή η ιδέα θα υλοποιηθεί με τη 

βοήθεια της μεγάλης τεχνολογίας MIMO, στην οποία αναπτύσσονται 

γεωγραφικά διασκορπισμένες σειρές κεραιών που έχουν δεκάδες ή 

εκατοντάδες μονάδες κεραιών. Τα ήδη υπάρχοντα συστήματα ΜΙΜΟ 

χρησιμοποιούν 2 ή 3 κεραίες, οπότε με τη χρήση μαζικών συστημάτων 

ΜΙΜΟ θα αξιοποιθούν τα πλεονεκτήματα των κεραιών και θα 

οδηγήσουν σε μεγάλα κέρδη. 

Για να κατασκευαστεί ένα μεγάλο μαζικό δίκτυο ΜΙΜΟ  οι εξωτερικοί 

σταθμοί βάσης θα πρέπει διαθέτουν με μεγάλες σειρές κεραιών και θα 

συνδεθούν με το σταθμό βάσης μέσω καλωδίων οπτικών ινών. Οι 

χρήστες κινητών που βρίσκονται στο εξωτερικό  συνήθως διαθέτουν  

έναν περιορισμένο αριθμό μονάδων κεραίας αλλά με τη βοήθεια τους 

μπορεί να δημιουργηθεί μια αρκετά μεγάλη συστοιχία εικονικών 

κεραιών που μαζί με τις συστοιχίες κεραιών που βρίσκονται στους 

σταθμού βάσης σχηματίζουν εικονικούς μαζικούς συνδέσμους MIMO. 

Επιπλέον, κάθε κτίριο θα εγκατασταθεί με μεγάλες σειρές κεραιών 

από έξω, για να βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους υπαίθριους 

σταθμούς βάσης, τα οποία θα πρέπει να συνδεθούν με καλώδια ώστε 

να υπάρχει επικοινωνία των εσωτερικών χρηστών. Με αυτό τον τρόπο  

θα μπορέσει να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα, η μέση 

απόδοση κυψέλης, ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων και η φασματική 

απόδοση του κυψελοειδούς συστήματος, αλλά δυστυχώς ταυτόχρονα 

θα υπάρξει μεγάλο κόστος για την υλοποιήση της συγκεκριμένης 

υποδομής. 

Για να γίνει εφικτή η επικοινωνία στους εσωτερικούς οικιακούς και όχι 

μόνο χώρους, ορισμένες τεχνολογίες όπως WiFi αλλά και επικοινωνίες 



  

μικρού κυττάρου, μεγάλης ευρείας ζώνης, χιλιοστά κύματα και 

επικοινωνίες ορατού φωτός είναι χρήσιμες για επικοινωνίες μικρής 

εμβέλειας με δυνατότητες για μεγάλες ταχύτητες μεταφοράς 

δεδομένων. 

 

Η αρχιτεκτονική ενός δικτύου 5G: 

http://ieeexplore.ieee.org/mediastore/IEEE/content/media/6287639/7042252/7169508/gupta3-2461602-large.gif 

 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα περιγράφεται η σύνδεση μεταξύ διαφόρων 

σημαντικών αναδυόμενων τεχνολογιών 5G οπως  το δίκτυο Massive 

MIMO, το δίκτυο Cognitive Radio, τα κινητά και στατικά δίκτυα μικρών 

κελιών. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική εξηγεί επίσης το ρόλο του cloud 

virtualization function (NFV) στην αρχιτεκτονική κυψελωτού δικτύου 

5G καθώς επίσης περίεχει και την ιδέα της επικοινωνίας Device to 

http://ieeexplore.ieee.org/mediastore/IEEE/content/media/6287639/7042252/7169508/gupta3-2461602-large.gif


  

Device (D2D).  Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική κυψελωτού δικτύου 5G μπορεί να 

προσφέρει μια καλή βάση για την κατασκευή ενός μελλοντικού 

δικτύου τυποποίησης 5 



  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  4 :  < Α Ν Α Δ Υ Ο Μ Ε Ν Ε Σ  

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  Α Σ Υ Ρ Μ Α Τ Α  Δ Ι Κ Τ ΥΑ  

5 G >  

Αρχικά, υπολογίζεται ότι ο όγκος κινητής και ασύρματης κίνησης 

πρόκειται να αυξηθεί κατά ένα μεγάλο αριθμό μέσα στην επόμενη 

δεκαετία το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα υπάρχουν 50 

δισεκατομμύριες συνδεδεμένες συσκευές έως το 2020 και αυτό 

σημαίνει πως όλοι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να μοιράζονται 

δεδομένα παντού και πάντα. Με την γρήγορη αύξηση του αριθμού των 

συνδεδεμένων συσκευών, εμφανίζονται ορισμένες προκλήσεις που θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτό θα γίνει με την αύξηση της 

χωρητικότητας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, το κόστος 

και τη χρήση του φάσματος, καθώς και την καλύτερη δυνατότητα 

κλιμάκωσης για τον αυξανόμενο αριθμό των συνδεδεμένων συσκευών. 

Για το όραμα του παγκόσμιου επικοινωνιακού κόσμου που σχετίζεται 

με το σημερινό δίκτυο, ο γενικός στόχος είναι να παρέχει μια ιδέα 

συστήματος που υποστηρίζει : 

• 1000 φορές μεγαλύτερη αύξηση στον όγκο δεδομένων ανά 

περιοχή. 

• 10 έως 100 φορές μεγαλύτερη αύξηση των συνδεδεμένων 

συσκευών. 

• 10 έως 100 φορές αύξηση των δεδομένων των χρηστών. 



  

• 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας για συσκευές 

χαμηλής κατανάλωσης μαζικής επικοινωνίας . 

• 5 φορές μειωμένη καθυστέρηση από άκρο σε άκρο. 

Για να δωθεί μια βάση που θα ικανοποιεί τις απαιτησείς του δικτύου 

5G και ταυτόχρονα θα παρέχει εφαρμόγες κατάλληλες στους χρήστες 

είναι ωφέλιμο να μελετήσουμε τις παρακάτω τεχνολογίες: 

• Ραδιο-συνδέσεις: οι οποίες περιλαμβάνουν την δημιουργία νέων 

κυματομορφών μετάδοσης  και την διαχείρηση ραδιοφωνικών 

πόρων. 

• Μεταδόσεις πολλαπλών κόμβων και πολλαπλών κεραιών : οι 

οποίες περιλαμβάνουν σχεδιασμό τεχνολογιών μετάδοσης / 

λήψης ενός μεγάλου όγκου κεραιών που βασίζονται σε 

πολλαπλές διαμορφώσεις κεραιών και αναπτύσσουν προηγμένα 

συστήματα συντονισμού μεταξύ των κόμβων. 

• Η διάσταση του δικτύου: η οποία περιλαμβάνει την εξέταση της 

ζήτησης,της έκτασης, της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της 

κινητικότητας των καινοτόμων προσεγγίσεων για την 

αποτελεσματική διαχείριση παρεμβολών σε πολύπλοκες 

διαφορετικές αναπτύξεις. 

• Η χρήση του φάσματος: περιλαμβάνει την εξέταση της 

εκτεταμένης ζώνης λειτουργίας του φάσματος, καθώς και τη 

λειτουργία σε νέα φάσματα. 

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε εν συντομία τρόπους και λύσεις ώστε 

να ολοκληρωθούν και να επιτευχθούν οι στόχοι που αναπτύξαμε 

νωρίτερα:  



  

• Device-to-Device (D2D) επικοινωνίες (συσκευή προς συσκευή) οι 

οποίες αναφέρονται στην άμεση επικοινωνία μεταξύ συσκευών. 

• Massive Machine Communications (MMC) (μαζικές μηχανές 

επικοινωνίας) οι οποίες θα αποτελέσουν την βασική πλατφόρμα 

του Διαδικτύου με διάφορα πεδία εφαρμογής όπως η 

αυτοκινητοβιομηχανία , η δημόσια ασφάλεια και ο ιατρικός 

τομέας . 

• Τα μετακινούμενα δίκτυα (MN) θα ενισχύσουν και θα 

επεκτείνουν τη σύνδεση μεγάλων πληθυσμών με κοινές 

συσκευές επικοινωνίας. 

• Τα εξαιρετικά πυκνά δίκτυα (UDN) τα οποία έχουν ως στόχο την 

αύξηση της δυναμικότητας και της ενεργειακής απόδοσης. 

• Τα εξαιρετικά αξιόπιστα δίκτυα (URN) θα επιτρέψουν υψηλούς 

βαθμούς διαθεσιμότητας. 

 



  

 
 
Πηγή εικόνας: https://www.androidheadlines.com/wp-content/uploads/2013/05/5g-internet.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.androidheadlines.com/wp-content/uploads/2013/05/5g-internet.jpg


  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  5 :  < Λ Ι ΓΑ  Λ Ο Γ Ι Α  Γ Ι Α  

Τ Η Ν  Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η  Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν  5 G >  

 

 

Πηγή εικόνας : https://devyanibajadeja.files.wordpress.com/2015/09/2015-03-5g-fig1.jpg 

 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα μπορούμε να αντλήσουμε καποια 

στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη των δικτύων και  μπορούμε να 

προσθέσουμε και κάποια άλλα. 

Αρχικά το δίκτυο 1G αποτελεί την πρώτη ασύρματη τηλεποικωνίαν και 

εκμπέμπει αναλογικά. Χρησιμοποιήθηκε απο το 1980 εως το 1990. Η 

ποιότητα του ήχου είναι αρκετά δυσάρεστη, η μπαταρία είναι αρκετά 

https://devyanibajadeja.files.wordpress.com/2015/09/2015-03-5g-fig1.jpg


  

χαμηλή και το μέγεθος των κινητών τηλεφώνων είναι μεγάλο. Το 

θετικό στοιχείο το οποίο αποτέλεσε και βάση για την συνέχεια ειναι 

πως ξεκινά η ασύρματη επικοινωνία. 

Στη συνέχεια προχωράμε στο δίκτυο 2G όπου εδώ το σήμα γίνεται 

ψηφιακό. Εδώ επιτρέπεται η εγγραφή μηνυμάτων και το σήμα θα 

πρέπει να είναι ισχυρό. 

Η μετάβαση απο 2G σε 3G αναμένοταν να επιτρέψει περιήγηση στο 

Διαδίκτυο στις συσκευές των καταναλωτών καθώς επίσης και την 

τοποθέτηση κάμερας στις κινητές συσκευές. Το 3G άλλαξε ριζικά τις 

ζωές των ανθρώπων καθώς προσέφερε υπηρεσίες όπως το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείo, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη μουσική, 

τα video streaming καθώς επίσης και τον έλεγχο των οικειακών 

συσκευών από οπουδήποτε στον κόσμο. 

Πιο πρόσφατα, η μετάβαση από 3.5G σε 4G έχει προσφέρει στους 

χρήστες υπηρεσίες με μεγάλη ταχύτητα δεδομένων. Επιπλέον 

προσφέρεται μεγάλη προστασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  6 :  < Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο  

5 G >  

Στην συγκεκριμένη ενότητα θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα 

βασικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών πανω στα οποία θα 

μπορέσουν να κατασκευαστούν τα δίκτυα 5G καθώς και κάποιες 

σημαντικές προκλήσεις που δημιουργούνται.  Έτσι, παρουσιάζονται : 

• Πύκνωση του δικτύου και αποφόρτιση: Μία ιδιαίτερα έξυπνη 

κίνηση που θα αποφέρει ένα μεγάλο όγκο κερδών προκειμένου 

να αυξήσουμε την χωρητικότητα του δικτύου είναι να μειώσουμε 

το μέγεθος των κυψελών. Ωστοσο , ωφείλουμε να ομολογήσουμε 

ότι  δεν πρόκειται για μία καινούρια τεχνική και μέθοδο καθώς 

έχει δοκιμαστεί σε πολλές γενιές κυψελών προκειμένου να 

φτάσουμε στην σημερινή μέθοδο η οποία ειναι η χρήση πάρα 

πολύ μικρών κελιών στα οποία ανήκουν τα picocells και τα 

femtocells. Η μείωση του μεγέθους των κυψελών έχει αρκετά 

οφέλη όπως η επαναχρησιμοποιήση του φάσματος σε μια 

γεωγραφική περιοχή αλλά συμβάλει  και στη μείωση των 

χρηστών που ανταγωνίζονται  για πόρους σε κάθε βάση σταθμού. 

Ο όγκος των κελιών μπορεί να περιοριστεί κατα ένα μεγάλο 

βαθμό -σχεδόν απεριόριστα- χωρίς αυτό να αποτελέσει απειλή 

για το SIR (Signal to Interferance Ratio). Αυτό θα μπορέσει να 

συμβεί ώσπου ο κάθε σταθμός να είναι σε θέση να μπορέσει να 

εξυπηρετήσει το πολύ εναν χρήστη.  Μπορεί η μείωση των 



  

κυψελών να είναι αυτό που επιδιώκουμε ,ταυτόχρονα όμως αυτή 

η προσπάθεια φέρνει στην επιφάνεια και κάποιες ισχυρές 

προκλήσεις.  Σε αυτές τις προκλήσεις ανήκουν η σωστή τήρηση 

του αναμενόμενου cellsplitting σε κάθε βάση σταθμού, ο σαφής 

προσδιορισμός των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

των χρηστών και των βάσεων δεδομένων σχετικά με τα RATs 

(Radio Access Technology), ο προσδιορισμός της κινητικότητας 

μέσα σε ετερογενή δίκτυα και η παροχή  κόστους για την 

εγκατάσταση το οποίο κόστος πρέπει να ομολογήσουμε πως 

συνεχώς αυξάνεται κατά ενα μεγάλο βαθμό και τέλος τη 

συντήρηση και το backhaul. 

 

 

Μια πιθανή ασύρματη δικτύωση του 5G από ετερογενή δίκτυα: 

http://www.nab.org/xert/xertImages/scitech/proposed%205g1.jpg 

http://www.nab.org/xert/xertImages/scitech/proposed%205g1.jpg


  

 

• Millimeter Wave: Το φάσμα συχνότητας που λειτουργούν και 

εκπέμπουν όλες οι επίγειες ασύρματες επικοινωνίες ξεκινούν  

από μερικές εκατοντάδες MHz και φτάνουν έως μερικά GHz.  

Ένας  όρος που χρησιμοποιείται αρκετά συχνά για να 

περιγράψουμε αυτό το φάσμα ονομάζεται  “beachfront-

spectrum” και μπορεί να γίνει αρκετά πιο αποδοτικό αν 

προσπαθήσουμε να εκσυγχρονίσουμε τους κανόνες και τους 

τρόπους με τους οποίους γίνεται η δέσμευση . Παρατηρούνται 

μεγάλα ποσά φάσματος τα οποία είναι αδρανή και φαίνεται να 

υπάρχουν στο mmWave εύρος από τα 30 έως τα 300 GHz, όπου 

τα μήκη κύματος κυμαίνονται από 1-10mm, ενώ υπάρχουν και 

ορισμένα στο διάστημα 20 έως 30 GHz. Ο λόγος που το mmWave 

φάσμα συνεχίζει και είναι στην αδράνεια, είναι πως έχει 

αποδειχτεί πως είναι άκρως ακατάλληλο για κινητές 

επικοινωνίες, λόγω της πολύς χαμηλής ποιότητας διάδοσης, την 

απορρόφηση από ατμοσφαιρικούς παράγοντες, τη χαμηλή 

διάθλαση κ.ά. 

 

 



  

Δίκτυo με mmWave και phantom cells: 

https://www.researchgate.net/profile/Lili_Wei3/publication/273186522/figure/fig2/AS:332091708461058@1456

188241999/Figure-5-MmWave-small-cells-with-C-planeU-plane-split.png 

 

• Massive MIMO:  Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναφέρεται στη 

χωρική διάσταση της επικοινωνίας που δημιουργείται όταν ένας 

μεγάλος αριθμός κεραιών είναι διαθέσιμος στους σταθμούς 

βάσης και στις κινητές συσκευές. Τα MIMO διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το single-user (SU-

MIMO),του οποίου οι διαστάσεις καλύπτουν εναν συγκεκριμένο 

αριθμό ανάλογα με το πόσες κεραίες μπορεί να φέρει μια κινητή 

συσκευή και στη δεύτερη το multi-user (MU-MIMO), το οποίο 

μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν απεριόριστο αριθμό κεραιών και 

να βάλει ένα τέλος στο πρόβλημα του bottleneck. Με την συνεχή 

ανάπτυξη του LTE το MIMO έγινε το βασικό εργαλείο του, 

χρησιμοποιώντας από 2 έως το πολύ 4 κεραίες ανά κινητή 

συσκευή και το πολύ μέχρι 8 για κάθε βάση σταθμού. Για το λόγο 

αυτό υπάρχει ένας βασικός ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο οι 

σταθμοί βάσης πρέπει να έχουν στην διάθεσή τους κεραίες οι 

οποίες να είναι στην πλειοψηφία τους πολύ περισσότερες από 

τον όγκο των χρηστών που εξυπηρετούν ανά μονάδα χρόνου-

συχνότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνονται 

μεγάλα συστήματα κεραιών (large-scale antenna systems), 

γνωστά ως Massive MIMO, τα οποία παρέχουν αρκετά 

προτερήματα όπως μεγάλες αυξήσεις στη φασματική 

αποδοτικότητα χωρίς την προυπόθεση να υπάρχει αυξημένη 

πύκνωση στους σταθμούς βάσεις, πιο ομαλές απαντήσεις 

καναλιού εξαιτίας της μεγάλης γεωγραφικής ποικιλομορφίας και 

τέλος πιο απλές δομές εκπομπής και λήψης. 

https://www.researchgate.net/profile/Lili_Wei3/publication/273186522/figure/fig2/AS:332091708461058@1456188241999/Figure-5-MmWave-small-cells-with-C-planeU-plane-split.png
https://www.researchgate.net/profile/Lili_Wei3/publication/273186522/figure/fig2/AS:332091708461058@1456188241999/Figure-5-MmWave-small-cells-with-C-planeU-plane-split.png


  

 

 

 

Πηγή εικόνας: https://image.slidesharecdn.com/channelmodelsformassivemimo-141202063750-conversion-

gate01/95/channel-models-for-massive-mimo-5-638.jpg?cb=1417502436 

 

 

 

 

 

https://image.slidesharecdn.com/channelmodelsformassivemimo-141202063750-conversion-gate01/95/channel-models-for-massive-mimo-5-638.jpg?cb=1417502436
https://image.slidesharecdn.com/channelmodelsformassivemimo-141202063750-conversion-gate01/95/channel-models-for-massive-mimo-5-638.jpg?cb=1417502436


  

 

 

 

• Σηματοδοσία και πολλαπλή πρόσβαση(Signaling and multiple 

access): Ο τρόπος που παρέχεται σήμα και η  δυνατότητα 

πολλαπλής πρόσβασης έχει αλλάξει καταλυτικά. Από την εποχή 

της αναλογικής συχνότητας που δομείται στο FDMA του 1G, 

φτάσαμε στην ψηφιακή εποχή του 2G που έχει βάση τόσο σε 

FDMA (Frequency Division Multiple Access), όσο και σε 

TDMA(Time Division Multiple Access) και στη συνέχεια 

οδηγηθήκαμε στο CDMA του 3G για να καταλήξουμε στο 

σημερινό OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) σε 

συνδυασμό με το FDMA/TDMA που χρησιμοποιείται κατακόρων 

από το 4G. Επομένως, συνειδητά υποστηρίζουμε ότι με τον 

ερχομό του 5G θα υπάρξει ακόμα μία σημαντική αλλαγή στη 

σηματοδοσία και στην πολλαπλή πρόσβαση. 

 

 

 



  

Πηγή εικόνας: http://rfmw.em.keysight.com/wireless/helpfiles/89600b/webhelp/subsystems/wlan-

ofdm/content/resources/image/ofdm%20freq-time%20representation.png 

 

• Ενεργειακή αποδοτικότητα: Αξίζει να αναφέρουμε πως θα πρέπει 

να γίνουν κάποιες σημαντικές βελτιώσεις στην ενεργειακή 

αποδοτικότητα στο 5G περίπου στο ίδιο επίπεδο με το ρυθμό 

μετάδοσης δεδομένων ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε την 

ενεργειακή κατανάλωση στον ίδιο βαθμό. Για να συμβεί όμως 

αυτό θα πρέπει αρχικά να υιοθετηθεί μία μέτρια μείωση των 

data rates με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην εξοικονόμηση 

μεγάλων αποθεμάτων ενέργειας. Στη συνέχεια, είναι ωφέλιμο να 

χρησιμοποιήσουμε ενεργειακά αποδοτικό προγραμματισμό 

δικτύου ο οποίος περιλαμβάνει τακτικές που έχουν σκοπό στη 

μείωση του αριθμού των σταθμών βάσεων για την κάλυψη ενός 

στόχου, και στην υλοποίηση προσαρμοσμένων σταθμών βάσεων 

και στην δημιουργία αλγορίθμων για την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Με αυτό το τρόπο η ενέργεια θα εξοικονομείται 

κλείνοντας το σταθμό βάσης όταν δεν υπάρχει κανένας ενεργός 

χρήστης ή απλά η κίνηση είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ακόμη, μια 

άλλη έξυπνη προοπτική είναι  οι βάσεις σταθμών να κερδίζουν 

την ενέργειά τους από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η 

ηλιακή. Εν τέλη, θα πρέπει και οι μηχανικοί να βελτιώσουν το 

υλικό χρησιμοποιώντας low-loss κεραίες. 

http://rfmw.em.keysight.com/wireless/helpfiles/89600b/webhelp/subsystems/wlan-ofdm/content/resources/image/ofdm%20freq-time%20representation.png
http://rfmw.em.keysight.com/wireless/helpfiles/89600b/webhelp/subsystems/wlan-ofdm/content/resources/image/ofdm%20freq-time%20representation.png


  

 
Πηγή εικόνας: http://www.chaire-ueb.cominlabs.ueb.eu/documents/65314/0/Figure1-RSB-

On+the+Road+towards+Green+Radio-01.png/9e2b7333-e099-428a-a88e-

3d960131f070?t=1394907030000  

 

 

• Εικονικοποίηση συναρτήσεων δικτύου(Network Function 

Virtualization): To NFV έχει την δυνατότητα να ενεργοποιεί 

δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με συσκευές ώστε να τρέχουν σε 

cloud computing υποδομή στο data center. Αυτό σαφώς 

συνεπάγεται ότι το υπόβαθρο του NFV είναι ίδιο με το εμπορικό 

ή επιχειρησιακό cloud. Είναι λογικό κάποια χαρακτηριστικά  των 

κινητών δικτύων, όπως ο διαχωρισμός του data plane να μην 

μπορούν να εφαρμοστούν κατά κανόνα στο εμπορικό cloud. 

Παρόλα αυτά όμως ο διαχωρισμός των λειτουργιών του δικτύου 

από το υλικό θα αποτελεί την βασική αρχή για την κατασκευή 

των μελλοντικών αρχιτεκτονικών δικτύων. 

• Δικτύωση βασισμένη στο λογισμικό(Software Defined 

Networking): Για την δημιουργία έξυπνων δικτύων 

χρησιμοποιούμε το SDN το αποίο πρόκειται για ένα 

http://www.chaire-ueb.cominlabs.ueb.eu/documents/65314/0/Figure1-RSB-On+the+Road+towards+Green+Radio-01.png/9e2b7333-e099-428a-a88e-3d960131f070?t=1394907030000
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http://www.chaire-ueb.cominlabs.ueb.eu/documents/65314/0/Figure1-RSB-On+the+Road+towards+Green+Radio-01.png/9e2b7333-e099-428a-a88e-3d960131f070?t=1394907030000


  

αρχιτεκτονικό πλαίσιο. Αποτελείται από μια ανοικτή διεπαφή 

μεταξύ των στοιχείων control και data planes και προσφέρει τη 

δυνατότητα προγραμματισμού των στοιχείων αυτών από 

εξωτερικές εφαρμογές. Τα βασικά προταιρήματά του είναι ο 

τρόπος με τον οποίο γίνεται η αποσύνδεση  από την ευφυία του 

δικτύου, ώστε να διαχωριστούν οι software-based ελεγκτές, 

παρέχοντας στους χρήστες τις δυνατότητες του δικτύου μέσω 

μιας εφαρμογής και δίνοντας την ευκαιρία στην εφαρμογή να 

ζητά και να διαχειρίζεται υπηρεσίες που παρέχονται από το 

δίκτυο. Ένα τρανό παράδειγμα που θα μας βοηθήσει να 

κατανοήσουμε πλήρως την παραπάνω διαδικασία αλλά 

προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα είναι πως ένα BTS της 

Cosmote όταν θα διαθέτει ελεύθερους πόρους θα είναι σε θέση 

να εξυπηρετεί και χρήστες της Vodafone κανονικά όπως ένα BTS 

της Vodafone χωρίς αυτό να το καταλαβαίνει ο χρήστης 

 
 
Πηγή εικόνας: http://images.slideplayer.com/47/11695523/slides/slide_63.jpg 



  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  7 :  < Σ Υ Μ Π Ε ΡΑ Σ Μ Α Τ Α >  

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν λεπτομερώς οι τεχνολογίες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σωστή και αποτελεσματική 

δόμηση των κινητών δικτύων 5G. Η συνεχής εξέλιξη και αναβάθμιση 

των δικτύων πρόσφερε στους χρήστες εναν μεγάλο όγκο χρήσιμων 

εφαρμογών, οι οποίες παράγουν ένα μεγάλο πλήθος κίνησης 

δεδομένων. Έχουμε παρατηρήσει ότι ο αριθμός των χρηστών δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας έχει παρουσιάσει μία μεγάλη αύξηση τα τελευταία 

χρόνια. Έχουμε παρατηρήσει ακόμα πως οι εφαρμογές που 

χρησιμοποιούν οι χρήστες είναι ολοένα και πιο απαιτητικές. Ως 

απότοκο τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας έρχονται αντιμέτωπα με 

την ανάγκη για διεκπεραίωση ενός αυξανόμενου πλήθους δεδομένων 

και την εξυπηρέτηση εφαρμογών που απαιτούν μικρές χρονικές 

καθυστερήσεις, υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης, μεγάλο εύρος ζώνης 

ακόμα και αν οι χρήστες είναι εν κινήσει. Έτσι τα υπάρχοντα δικτύα σε 

μερικά χρόνια δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιήσεις των 

χρηστών και για αυτό το λόγο η έξελιξη των κινητών δικτύων είναι 

αναγκαία.  

Η εξέλιξη αυτή έχει ξεκινήσει από το 2012 και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί το 2020. Για να επιτευχθούν όμως οι στόχοι των δικτύων 

πέμπτης γενιάς πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη γραμμή καθοδήγησης 

ως προς την δομή και την αρχιτεκτονική των δικτύων αυτών.  Θα 

πρέπει να δοθεί έμφαση στην συνύπαρξη των προτύπων, 

συμπληρώνοντας το ένα το άλλο, ενώ άκρως απαραίτητο επίσης είναι 



  

να ενισχυθούν οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες (LTE) και στη συνέχεια 

να προσθεθούν και να συμπληρωθούν αρμονικά απο καινούργιες. 

Ακόμα κάτι πολύ βασικό είναι να μην επιλεχθεί μόνο ένα μοτίβο 

προτύπων αλλά ένας συνδιασμός αυτών και  να υπάρχει δυνατότητα 

ευελιξίας επιλέγοντας τα πιο σωστά και κατάλληλα ανάλογα με τις 

απαιτήσεις του χρήστη και τα πιθανά σενάρια χρήσης. 

Εν κατακλείδι, αυτή τη δεδομένη στιγμή πολλά ερευνητικά 

προγράμματα είναι σε εξέλιξη με σκοπό να αντιμετωπιστούν αυτά τα 

εμπόδια, ώστε τα κινητά δίκτυα πέμπτης γενιάς να μην μείνουν μόνο 

ένα ουτοπικό σενάριο αλλά όλοι εμείς το 2020 να γίνουμε κάτοχοι της  

χρήσης των κινητών δικτύων πέμπτης γενιάς. 
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