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Ευρυζωνικές δικτυακές
µητροπολιτικές υποδοµές µε χρήση
της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
(DVB-T)
Εργαστήριο ‘Ερευνας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ»
του ∆ρ. Γιώργου Μαστοράκη
κορµός δρα ως οπισθοζευκτικό δίκτυο, το
οποίο επεκτείνει τον κεντρικό κορµό του µητροπολιτικού δικτύου, έτσι ώστε αυτός να
είναι προσπελάσιµος από κάθε χρήστη
µέσα στο αποτύπωµα κάλυψης της ευρυεκποµπής (broadcasting footprint). Η πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον κοινό
δικτυακό κορµό επιτυγχάνεται µέσω ενδιάµεσων κόµβων (Cell Main Nodes - CMN),
οι οποίοι κάνουν χρήση ενσύρµατων ή
ασύρµατων τεχνολογιών επικοινωνίας. Για
την αποδοτική λειτουργία του δικτύου
καθώς και για την παροχή δεδοµένων µε εγγυηµένη ποιότητα-υπηρεσίας, η ∆ιατριβή
αυτή παρουσιάζει τη µελέτη, σχεδίαση,
υλοποίηση και ενσωµάτωση, σε µία αποκεντρωµένη δικτυακή αρχιτεκτονική, ενός µηχανισµού διαφοροποίησης των υπηρεσιών
(services differentiation), µε βάση τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη και τα χαρακτηριστικά της κάθε υπηρεσίας.
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη γενική
αρχιτεκτονική και το σχεδιασµό του συστήµατος, η ∆ιατριβή αναλύει και παρουσιάζει
την υλοποίηση µίας πρωτότυπης µητροπολιτικής υποδοµής, η οποία αποτελείται από
µία πλατφόρµα DVB-T σε αναγεννητική
διάρθρωση και δύο ενδιάµεσους κόµβους
πρόσβασης, ο ένας εκ των οποίων βρίσκεται
(γεωγραφικά) κοντά στον κεντρικό κορµό
του µητροπολιτικού δικτύου (urban-area),
ενώ ο άλλος σε µία αποµακρυσµένη περιοχή (rural-area). Αυτή η πρότυπη µητροπολιτική
υποδοµή
αποτέλεσε
την
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Η ∆ιδακτορική αυτή ∆ιατριβή εκπονήθηκε εξ’ ολοκλήρου στο εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών
Συστηµάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ» υπό την επίβλεψη των καθηγητών Β. Ζαχαρόπουλου
και Ε. Πάλλη, στους οποίους εκφράζω και
από τη θέση αυτή τις θερµές µου ευχαριστίες για την καθοδήγηση, ενθάρρυνση και
την εν’ γένει υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της πραγµατοποίησης αυτής της διατριβής.
Η ∆ιατριβή συµβάλλει στις ευρυζωνικές
µητροπολιτικές δικτυακές υποδοµές µέσω
της σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης µίας πρωτότυπης αρχιτεκτονικής, η
οποία αξιοποιεί την ψηφιακή τηλεόραση
ως ένα οπισθοζευκτικό δίκτυο (backhaul/middle–mile), δίνοντας τη δυνατότητα
πρόσβασης των χρηστών/πολιτών σε µονόδροµες, διαδραστικές και κατά-παραγγελία ευρυζωνικές υπηρεσίες, µε εγγυηµένη
Ποιότητα Υπηρεσίας (QoS). Βασιζόµενη σε
θέµατα σύγκλισης τεχνολογιών και υπηρεσιών, καθώς και στην αξιοποίηση του ενδογενούς χαρακτηριστικού της επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης να συνδυάζει ετερογενή δεδοµένα στο ίδιο ρεύµα µεταφοράς (MPEG-2 TS), η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή
προτείνει τη χρήση του προτύπου DVB-T
σε αναγεννητικές διαρθρώσεις (regenerative configuration) για την υλοποίηση ενός
κοινού ευρυζωνικού δικτυακού κορµού, ο
οποίος είναι διαθέσιµος σε όλη την περιοχή ευρυεκποµπής. Αυτός ο δικτυακός
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πειραµατική διάταξη (testbed) πάνω στην
οποία σχεδιάστηκαν και πραγµατοποιήθηκαν µία σειρά πειραµάτων και µετρήσεων
αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων
του συστήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτών
των µετρήσεων επιβεβαίωσαν αρχικά την
ικανότητα της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής στη δηµιουργία µητροπολιτικών ευρυζωνικών δικτύων µε δυνατότητες παροχής
εγγυηµένης Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) και
παράλληλα ανέδειξαν πεδία για µελλοντική έρευνα και αξιοποίηση.
1. Κίνητρο Έρευνας
Ένας θεµελιώδης στόχος των τελευταίων ερευνητικών δραστηριοτήτων στους
τοµείς του ∆ιαδικτύου, των Τηλεπικοινωνιών και της Ψηφιακής Τηλεόρασης, είναι η
επίτευξη της σύγκλισης σε επίπεδο τεχνολογίας αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών. Η
σύγκλιση αυτή θα επιτρέψει την υλοποίηση ενός κοινού, ενοποιηµένου δικτυακού
περιβάλλοντος ικανό να παρέχει πολλαπλές ετερογενείς υπηρεσίες. Προς αυτήν
την κατεύθυνση, µία από τις προκλήσεις
αποτελεί η ανάπτυξη ευρυζωνικών µητροπολιτικών υποδοµών, που θα επιτρέψουν
στους τελικούς χρήστες να αποκτήσουν ευρυζωνική πρόσβαση σε ετερογενείς υπηρεσίες µε την καλύτερη δυνατή Ποιότητα
Υπηρεσίας. Μέχρι σήµερα, διάφορες λύσεις έχουν προταθεί για τη συµβολή σε
αυτήν την πρόκληση, οι οποίες βασίζονται
κυρίως σε δύο προσεγγίσεις: α) στη σύγκλιση των τεχνολογιών ∆ιαδικτύου και τηλεπικοινωνιών και β) στη διαδραστική
ψηφιακή τηλεόραση.
Η πρώτη προσέγγιση εξετάζει τη διασύνδεση τεχνολογιών δικτύου πρόσβασης
(π.χ. xDSL, 3G, WLAN, κ.λπ.) σε έναν κεντρικό δικτυακό κορµό (π.χ. οπτική ίνα),
προκειµένου να επιτραπεί η µετάδοση των
υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες. Στις
υποδοµές που δηµιουργούνται µε αυτόν

τον τρόπο, πρωτόκολλα της στοίβας TCP/IP
(π.χ. DiffServ, IntServ, MPLS) αξιοποιούνται
για την παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας. Οι
πραγµατικές εφαρµογές αυτής της προσέγγισης, ειδικά σε επίπεδο µητροπολιτικής περιοχής, απαιτούν το δίκτυο πρόσβασης να
είναι κοντά στον κεντρικό δικτυακό κορµό.
∆ιαφορετικά, είτε ο κεντρικός δικτυακός
κορµός πρέπει να επεκταθεί, έτσι ώστε να
γίνει προσβάσιµος σε κάθε πιθανό δίκτυο
πρόσβασης ή µία backhaul σύνδεση πρέπει
να αξιοποιηθεί µεταξύ του δικτύου πρόσβασης και του κεντρικού δικτυακού κορµού. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή που
υιοθετείται εξαρτάται έντονα από οικονοµικά
και γεωγραφικά κριτήρια. Για παράδειγµα,
ενώ η επέκταση του κεντρικού δικτυακού
κορµού φαίνεται να είναι η καλύτερη τεχνολογικά λύση, στοιχεία οικονοµίας κλίµακας
και το υψηλό κόστος εγκατάστασης αποτελούν εµπόδιο στην άµεση ανάπτυξη ευρυζωνικών µητροπολιτικών υποδοµών. Σε
αυτήν την περίπτωση, οι backhaul συνδέσεις αποτελούν µία πιο ελκυστική λύση. Σήµερα, τα backhaul δίκτυα βασίζονται κυρίως
στις τεχνολογίες ασύρµατων δικτύων, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο τη γρήγορη
επέκταση των ευρυζωνικών µητροπολιτικών
υποδοµών δικτύωσης µέσα σε οποιαδήποτε περιοχή, µειώνοντας σηµαντικά το
υψηλό κόστος που συνήθως απαιτείται για
µία καλωδιακή σύνδεση backhaul. Εντούτοις, οι ασύρµατες backhaul συνδέσεις περιορίζουν σηµαντικά την επέκταση των
ευρυζωνικών µητροπολιτικών υποδοµών,
ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι αποµακρυσµένες από τον κεντρικό δικτυακό
κορµό (π.χ. αγροτικές περιοχές).
Η δεύτερη προσέγγιση αφορά τις τεχνολογίες της διαδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης για τη δηµιουργία ενός κοινού
δικτυακού περιβάλλοντος, όπου οι τελικοί
χρήστες µπορούν να έχουν πρόσβαση σε
µονόδροµες και κατά παραγγελία υπηρε-
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2. Στόχος της έρευνας
Καθώς η ανάγκη για σύγκλιση σε όλα
τα επίπεδα παραµένει επιτακτική, ένας από
τους βασικούς ερευνητικούς στόχους της
∆ιδακτορικής ∆ιατριβής ήταν να µελετηθεί,

να σχεδιαστεί και να προταθεί µία εναλλακτική λύση για την υλοποίηση ενός κοινού
µητροπολιτικού δικτυακού περιβάλλοντος,
ικανό να παρέχει πρόσβαση σε ετερογενείς
υπηρεσίες από οποιοδήποτε σηµείο και αν
βρίσκονται οι τελικοί χρήστες. Εάν η σύγκλιση εφαρµοστεί σε όλα τα επίπεδα, µία
ενοποιηµένη µητροπολιτική δικτυακή υποδοµή µπορεί να αναπτυχθεί, επιτρέποντας
στους χρήστες όχι µόνο να λαµβάνουν
αλλά και να διανέµουν τις δικές τους ευρυζωνικές υπηρεσίες, είτε από τις αστικές, είτε
από αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές µε
τη µέγιστη Ποιότητα Υπηρεσίας.
Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται µία πρότυπη δικτυακή αρχιτεκτονική που εκµεταλλεύεται την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση
(DVB-T) ως δίκτυο backhaul, ικανό να διασυνδέσει, οπουδήποτε µέσα σε ολόκληρη
την περιοχή κάλυψης, διαφορετικά δίκτυα
πρόσβασης µε τον κεντρικό δικτυακό
κορµό. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του
προτύπου DVB-T για εκτενή κάλυψη ακόµα
και σε αποµακρυσµένες περιοχές, καθώς
και το ενδογενές χαρακτηριστικό του να συνδυάζει ετερογενή δεδοµένα στην ίδια ροή
µεταφοράς (π.χ. δεδοµένα MPEG-2 και IP),
προτείνεται η αξιοποίηση του προτύπου σε
αναγεννητικές διαρθρώσεις για τη δηµιουργία ενός κοινού δικτυακού κορµού που
είναι διαθέσιµος σε ολόκληρη την περιοχή
εκποµπής. Με βάση τα παραπάνω, το πρότυπο DVB-T δε χρησιµοποιείται µόνο για τη
µετάδοση µονόδροµων τηλεοπτικών προγραµµάτων, αλλά αποτελεί και µέσο για την
παροχή πολλαπλών υπηρεσιών βασισµένες
στο πρωτόκολλο IP, συµβάλλοντας στην
υλοποίηση ενός δικτυακού περιβάλλοντος
που αξιοποιεί πλήρως την έννοια της σύγκλισης σε όλα τα επίπεδα.
Οι τελικοί χρήστες έχουν πρόσβαση σε
αυτόν τον κεντρικό δικτυακό κορµό που δηµιουργείται µέσω ενδιάµεσων κόµβων επικοινωνίας (CMN), οι οποίοι µπορούν να
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σίες. Οι πρόσφατες εφαρµογές αυτής της
προσέγγισης αξιοποιούν την κατερχόµενη
ζεύξη (downlink) µίας από τις υπάρχουσες
τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης για τη
µετάδοση της εµπρόσθιας διαδικτυακής
κίνησης και ένα κανάλι επιστροφής (uplink)
που µπορεί να υλοποιηθεί µέσω καλωδιακών ή ασύρµατων συνδέσεων (π.χ.
ISDN, PSTN, WLAN, UMTS, κ.λπ.) για τη
µετάδοση της κίνησης επιστροφής. Με
βάση αυτήν την προσέγγιση, η ίδια οντότητα µετάδοσης (broadcaster) ενεργεί ως
πάροχος του δικτύου και ως φορέας εκµετάλλευσης των υπηρεσιών, οι οποίες µπορεί να είναι είτε µονόδροµες (IPTV,
τηλεοπτικά προγράµµατα) είτε κατά παραγγελία (προκαθορισµένο περιεχόµενο
που παρέχεται από τον broadcaster). Με
βάση τα παραπάνω, η σύγκλιση που βασίζεται σε αυτήν την προσέγγιση επιτυγχάνεται µερικώς, και µόνο σε επίπεδο
τεχνολογίας. Επιπλέον, οι περιορισµένοι
δικτυακοί πόροι των καναλιών επιστροφής
(περιορισµένο διαθέσιµο εύρος ζώνης)
απαγορεύουν σε τέτοιες λύσεις να αξιοποιηθούν από χρήστες, οι οποίοι επιθυµούν να παρέχουν/διανέµουν το δικό τους
περιεχόµενο σε ολόκληρη την δικτυακή
υποδοµή. Ως αποτέλεσµα, ενώ η παραπάνω προσέγγιση µπορεί να παρέχει µία
εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών, συµβάλλει εν µέρει
στο ζήτηµα της σύγκλισης σε επίπεδο τεχνολογιών και υπηρεσιών, για την πρόσβαση σε ετερογενείς και πολλαπλές
εφαρµογές από οποιοδήποτε σηµείο και
µε την καλύτερη δυνατή Ποιότητα Υπηρεσίας.
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αξιοποιούν ασύρµατες ή ενσύρµατες συνδέσεις για την υλοποίηση του δικτύου πρόσβασης. Η αποτελεσµατική λειτουργία του
δικτύου αναφορικά µε την κατανοµή των
πόρων του συστήµατος και τη µέγιστη δυνατή παροχή Ποιότητας Υπηρεσίας, βασίζεται στην υιοθέτηση µίας αποκεντρωµένης
προσέγγισης (σε κάθε επίπεδο CMN). Πιο
συγκεκριµένα, ένα δυναµικό σύστηµα διαχείρισης (µηχανισµοί διαφοροποίησης
υπηρεσιών) για τον καθορισµό της προτεραιότητας της δικτυακής κίνησης σχεδιά-

στηκε και εφαρµόστηκε, επιτρέποντας τη
βελτιστοποιηµένη παροχή υπηρεσιών, σε
σχέση µε τους διαθέσιµους πόρους, τα προνόµια των τελικών χρηστών και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. Οι µηχανισµοί
διαφοροποίησης των υπηρεσιών χρησιµοποιούνται τόσο στο δίκτυο backhaul όσο και
στο κεντρικό δίκτυο και έχουν τη δυνατότητα
να προσαρµόζουν, να ταξινοµούν και να δίνουν προτεραιότητα στη µετάδοση των δεδοµένων IP σύµφωνα µε συγκεκριµένες
απαιτήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας.
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3. Γενική Αρχιτεκτονική Συστήµατος
Η γενική αρχιτεκτονική της προτεινόµενης δικτυακής υποδοµής παρουσιάζεται
στο σχήµα “Γενική αρχιτεκτονική συστήµατος”. Η δικτυακή αυτή υποδοµή αποτελείται από δύο υποσυστήµατα, ένα κεντρικό
σηµείο εκποµπής (αναγεννητικοί σχηµατισµοί DVB-T) και από έναν αριθµό ενδιάµεσων κόµβων επικοινωνίας (CMN) οι οποίοι
βρίσκονται µέσα στην περιοχή εκποµπής.
Κάθε CMN επιτρέπει σε έναν αριθµό τελικών χρηστών (γεωγραφικά κοντά στο
CMN) να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοκόλλου IP, οι οποίες παρέχονται από τη δικτυακή υποδοµή (π.χ. από
έναν ISP and Multimedia Provider όπως
φαίνεται στο σχήµα “Γενική αρχιτεκτονική
συστήµατος”). Η επικοινωνία µεταξύ των
τελικών χρηστών και του αντίστοιχου CMN
(δίκτυο πρόσβασης) επιτυγχάνεται µε τη
χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων (π.χ.
WLAN, xDSL). Κάθε CMN συγκεντρώνει
όλη την κίνηση IP που προέρχεται από
τους χρήστες που είναι συνδεδεµένοι σε
αυτό και την προωθεί στο κεντρικό σηµείο
εκποµπής (σηµείο εκποµπής UHF προσβάσιµο από όλα τα CMN) µε τη χρήση συ-

γκεκριµένων µονόδροµων καναλιών επιστροφής. Έτσι, η IP κίνηση που προέρχεται
από όλα τα CMN λαµβάνεται από το κεντρικό σηµείο εκποµπής, όπου µία µονάδα
επεξεργασίας την αναγεννά και την πολυπλέκει σε µία κοινή ροή µεταφοράς
MPEG-2 µαζί µε τα ψηφιακά τηλεοπτικά
προγράµµατα τα οποία προέρχονται από
τον τηλεοπτικό σταθµό για το σχηµατισµό
του τελικού µπουκέτου DVB-T.
Κάθε χρήστης λαµβάνει τις κατάλληλες
διαδικτυακές υπηρεσίες µέσω του CMN στο
οποίο είναι συνδεδεµένος και παράλληλα
λαµβάνει τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµµατα και τα δεδοµένα IP multicast (π.χ. IPTV) από την κοινή ροή µεταφοράς του
DVB-T µε τη χρήση µίας απλής κεραίας
UHF. Σε αυτήν τη διάταξη, η εµπρόσθια διαδικτυακή κίνηση, καθώς και τα δεδοµένα
επιστροφής (requests/acknowledgements),
ενθυλακώνονται µέσα στην κοινή ροή µεταφοράς DVB-T, βελτιώνοντας την απόδοση
της δικτυακής υποδοµής. Επιπλέον, µε την
κυψελωτή διάταξη, η οποία υιοθετήθηκε,
αξιοποιείται η ροή DVB-T ως µία τοπολογία
δικτύου κορµού που διασυνδέει όλους τους
κόµβους µέσα στην περιοχή εκποµπής. Έτσι,
ένα µοναδικό, εικονικό, κοινό δίκτυο κορµού IP δηµιουργείται, το οποίο είναι διαθέσιµο σε κάθε κόµβο µέσω των αντίστοιχων
CMN, στους οποίους παρέχεται η διαδικτυακή κίνηση από τη ροή DVB-T.
Η διάταξη των αναγεννητικών σχηµατισµών στο σχήµα “∆ιάταξη αναγεννητικών
σχηµατισµών DVB-T”, η οποία βρίσκεται
στο κεντρικό σηµείο εκποµπής, έχει τη δυνατότητα να:
• Λαµβάνει τη διαδικτυακή IP κίνηση των
τελικών χρηστών από τα κανάλια επιστροφής µέσω των αντίστοιχων CMN
(PSTN/ISDN και F1 στο σχήµα “Γενική
αρχιτεκτονική συστήµατος”).
• Λαµβάνει τοπικά ψηφιακά τηλεοπτικά
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Στα πλαίσια της διαδικασίας τεκµηρίωσης των δυνατοτήτων της προτεινόµενης
αρχιτεκτονικής, ένα πειραµατικό δικτυακό
πρωτότυπο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε,
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, για
την πραγµατοποίηση εκτενών πειραµάτων
αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων.
Τα επιτευχθέντα πειραµατικά αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την ικανότητα της
προτεινόµενης αρχιτεκτονικής για παροχή
ετερογενών υπηρεσιών µε βάση συγκεκριµένες απαιτήσεις Ποιότητας Υπηρεσίας, καθιερώνοντάς την έτσι, ως µία εναλλακτική
λύση που µπορεί να υιοθετηθεί προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξης ευρυζωνικών
µητροπολιτικών δικτυακών υποδοµών.
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προγράµµατα, δεδοµένα πολυεκποµπής IP (IP multicast) και υπηρεσίες ∆ιαδικτύου που προέρχονται από τον
τηλεοπτικό σταθµό, τον πάροχο πολυµέσων και τον ISP αντίστοιχα (Τηλεοπτική Ζεύξη και F2 στο σχήµα “Γενική
αρχιτεκτονική συστήµατος”).
• ∆ηµιουργεί και να εκπέµπει µία κοινή
ροή µεταφοράς MPEG-2, η οποία περιέχει τα ψηφιακά τηλεοπτικά προγράµµατα και τα δεδοµένα IP.

4. ∆ιάταξη ενδιάµεσου κόµβου επικοινωνίας
Η γενική αρχιτεκτονική ενός ενδιάµεσου
κόµβου επικοινωνίας CMN αποµακρυσµένης περιοχής παρουσιάζεται στο σχήµα
“∆ιάταξη CMN αποµακρυσµένης περιοχής”. Αποτελείται από τον κατάλληλο εξοπλισµό για τη λήψη σηµάτων COFDM, µία
διεπαφή καναλιού επιστροφής (κανάλι επιστροφής από CMN µέχρι το κεντρικό σηµείο
εκποµπής), η οποία αξιοποιεί τεχνολογία
PSTN/ISDN (διαθέσιµη ήδη σε αυτήν την πε-

Παίρνοντας υπόψη ότι µία εκποµπή
DVB-T είναι εφικτή σε µία περιοχή κάλυψης αρκετών χιλιοµέτρων (π.χ. 100 χλµ),
το προτεινόµενο σύστηµα θα µπορούσε να
αξιοποιηθεί για τη µετάδοση µίας κοινής
ροής DVB-T σε σχηµατισµούς backhaul/middle-mile, επεκτείνοντας έτσι τον
κεντρικό δικτυακό κορµό µέσα στη συνολική περιοχή εκποµπής κάνοντάς τον διαθέσιµο σε CMN. Στην επόµενη ενότητα
παρουσιάζεται η διάταξη του ενδιάµεσου
κόµβου επικοινωνίας.

ριοχή) και ένα δίκτυο πρόσβασης βασισµένο σε τεχνολογία ADSL. Σε αυτό το
σηµείο πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη
δικτύων τεχνολογίας ADSL στο δίκτυο πρόσβασης δεν θα ήταν εφικτή λόγω του υψηλού κόστους της backhaul σύνδεσης
(φυσική σύνδεση µεταξύ του CMN της αποµακρυσµένης περιοχής και του κοντινότερου οπτικού δικτυακού κορµού). Όµως, η
προτεινόµενη δικτυακή διάταξη επιτρέπει
την άµεση και οικονοµική ανάπτυξη ενός δικτύου ADSL αξιοποιώντας την κοινή ροή
DVB-T ως µία υποδοµή backhaul/middle-
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5. Αξιολόγηση δικτυακών επιδόσεων
Στα πλαίσια τεκµηρίωσης και καθορισµού των δυνατοτήτων του προτεινόµενου
συστήµατος, αναπτύχθηκε µία δικτυακή
πλατφόρµα, η οποία αποτέλεσε την πειραµατική διάταξη που αξιοποιήθηκε, όπου εκπονήθηκαν πολλαπλά πειράµατα αξιολόγησης των δικτυακών επιδόσεων κίνησης, βασισµένη στα πρωτόκολλα TCP και
UDP. Με βάση της αρχικές επιδόσεις, µελε-
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mile, η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση του
κεντρικού δικτυακού κορµού που βρίσκεται στις αστικές περιοχές µε τον ενδιάµεσο
κόµβο επικοινωνίας της αποµακρυσµένης
περιοχής. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει
στους αποµακρυσµένους χρήστες να διατηρούν 24ωρη σύνδεση (µέσω του δικτύου ADSL) και να αποκτούν πρόσβαση
σε triple-play υπηρεσίες µέσω της κοινής
ζεύξης των UHF.
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παροχή ετερογενών υπηρεσιών και θέτει τη
βάση για την υιοθέτηση µίας εναλλακτικής/συµπληρωµατικής λύσης προς την κατεύθυνση της υλοποίησης ευρυζωνικών
µητροπολιτικών δικτυακών υποδοµών.
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τήθηκαν µέθοδοι για τη βελτιστοποίησή
τους, οι οποίες αναπτύχθηκαν και τεκµηριώθηκαν µέσα από µία σειρά πρόσθετων
πειραµάτων. Η ανάλυση των πειραµατικών
αποτελεσµάτων επαληθεύει την ικανότητα
της προτεινόµενης αρχιτεκτονικής για την
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6. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσµάτων
Συµπερασµατικά, η προτεινόµενη δικτυακή αρχιτεκτονική αποτελεί µία πρωτότυπη προσέγγιση πάνω σε θέµατα σύγκλισης των τεχνολογιών ∆ιαδικτύου, των τηλεπικοινωνιών και
της ψηφιακής τηλεόρασης και δίνει τη δυνατότητα υιοθέτησης µίας εναλλακτικής λύσης,
που συµπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες, για την ανάπτυξη µητροπολιτικών δικτυακών υποδοµών. Επίσης, η αξιοποίηση του προτύπου DVB-T σε αναγεννητικούς σχηµατισµούς κάνει
εφικτή την παροχή, όχι µόνο ψηφιακών τηλεοπτικών προγραµµάτων και µονόδροµων
υπηρεσιών, αλλά και αµφίδροµων υπηρεσιών, βασισµένες στο πρωτόκολλο IP, µε την
ανάπτυξη ενός ασύρµατου δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από πολλαπλούς ετερογενείς φορείς (π.χ. ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, επιχειρήσεις
τηλεπικοινωνιών, πάροχοι υπηρεσιών ∆ιαδικτύου) και ενεργούς χρήστες (πολίτες, οι
οποίοι δηµιουργούν και µεταδίδουν τις δικές τους υπηρεσίες). Η αξιοποίηση των αναγεννητικών σχηµατισµών DVB-T για τη δηµιουργία συνδέσεων backhaul και την επέκταση
του κεντρικού δικτυακού κορµού, δίνει τη δυνατότητα ταχείας διάδοσης των ήδη υφιστάµενων µητροπολιτικών δικτυακών υποδοµών, έτσι ώστε κάθε χρήστης να έχει πρόσβαση
σε αυτές όπου και αν βρίσκεται ακόµα και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές. Επιπρόσθετα, η χρήση των µηχανισµών διαφοροποίησης των υπηρεσιών επιτρέπει την αξιοποίηση της προτεινόµενης υποδοµής, ως ένα δίκτυο παροχής εφαρµογών µε εγγυηµένη
ποιότητα, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που έχουν καθορισθεί για αυτές µε βάση τις
απαιτήσεις των τελικών χρηστών.
∆ιδακτορική ∆ιατριβή ∆ρ. Γεώργιου Μαστοράκη
Επιβλέπων Καθηγητής: ∆ρ. Γεώργιος Κορµέντζας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Επιβλέπων Καθηγητής: ∆ρ. Ευάγγελος Πάλλης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών, Τµήµα
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης
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Σηµείωµα των υπευθύνων του ερευνητικού
εργαστηρίου «ΠΑΣΙΦΑΗ»
Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε συνοπτικά η διδακτορική εργασία µε
τίτλο “Ευρυζωνικές δικτυακές µητροπολιτικές υποδοµές µε χρήση της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T)”, η οποία εκπονήθηκε εξολοκλήρου
στο εργαστήριο έρευνας και ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων
«ΠΑΣΙΦΑΗ» του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων
(ΕΠΠ)/ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία µε το τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών
και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τον διδακτορικό τίτλο απένειµε στον υποψήφιο διδάκτορα µε βαθµό άριστα το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Σήµερα, στο εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ εκπονούνται άλλες 4 διδακτορικές
διατριβές, στην πλειοψηφία τους από πτυχιούχους του τµήµατος ΕΠΠ, σε
συνεργασία µε Ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια, µια εκ των οποίων επιλέχτηκε για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ” και αναµένεται η αξιολόγηση και των άλλων 3 που υποβλήθησαν. Οι υπεύθυνοι
του εργαστηρίου µε στόχο την ευρύτερη διάχυση της γνώσης και την ενηµέρωση του ακαδηµαϊκού/ερευνητικού ιστού, θα συγγράψουν µια σειρά
άρθρων για το Περιοδικό του Ιδρύµατος όπου θα αναλύονται τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα αυτών των διδακτορικών εργασιών. Η παρουσίαση θα
ξεκινήσει από το επόµενο τεύχος µε την εν εξελίξει διατριβή του υποψήφιου
διδάκτορα κ. Ευάγγελου Μαρκάκη µε τίτλο «∆ιοµότιµοι σχηµατισµοί και
αρχιτεκτονικές σε περιβάλλον επίγειας ψηφιακής ευρυεκποµπής», η οποία
εκπονείται σε συνεργασία µε το τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.
∆ρ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος,
Καθηγητής του Τµήµατος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. Κρήτης

∆ρ. Ευάγγελος Πάλλης,
Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Ε.Π.Π. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
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