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ΘΕΜΑ: . "Εξέλιξη του

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

1.

GSM προς τα Συστήματα Τρίτης Γενιάς (UMTS)."

Γεωργόπουλος, Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός ΟΤΕ,

Προϊστάμενος

Εκπρόσωπος της

Υποδ/νσης

COSMOTE

Επιχειρησιακής

στο

ETSI

D.E.A.,

Ανάπτυξης

και τον Σύνδεσμο

MoU.

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1998

GSM

(11)
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

GSM

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3ης ΓΕΝΙΑΣ

(UMTS)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΠ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΤΕ,

ΜΑΡΟΥΣΙ, ΦΕΒΡΟΥ ΑΡΙΟΣ

D.E.A.

1998

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

•
•

ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ

GSM ΠΡΟΣ

ΤΗΝ 3η ΓΕΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

• ." ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
. • . ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΙΙΗΡΕΣΙΩΝ
• ΥΙΙΗΡΕΣΙΕΣ GSM ΦΑΣΗΣ 2+
• UMTS
,/
,/
,/
,/
,/
,/
,/

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

UMTS

··
ΥΙΙΗΡΕΣΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ UMTS
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UTRA "WCDMA"
ΜΟΧΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ UMTS
Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ UMTS
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ UMTS
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΩΝ / ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Κινητά πολυμέσα

1111

Κινητά
ΙΩΑΝ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΠΩΝ / ΥΠΟΔ/Jlι'ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. Αr\ΑΠΤΥΞΗΣ

Η ανάπτυξη των συστημάτων κινητής τηλεφωνίας ξηράς η οποiα άρχισε στη

δεκαετία του

1980, κορυφώνεται πλησιάζσvτας στο τέλος του 20ου αιώνα,
ιδιαίτερα δε με την ευρύτατη αποδοχή του συστήματος GSM (στο τέλος
Ιουνίου 1997 υπήρχαν 256 Φορείς ~μετάλλευσης δικτύων από 11 Ο περιοχές
του κόσμου, 44.000.000 χρήστες GSM , εκ των οποίων 800.000 στις IffiA και
5.000.000 στην Κίνα) .
Η αγορά οδηγεί και πάλι τις εξελίξεις, αφού είναι γεγονός ότι αυξάνεται

διαρκώς η χρήση επικοινωνιών με τη ·χρήση υπολογιστών, καθώς και
υπηρεσιών εμπορικής και ψυχαγωγικής φύσης. Επίσης μεγαλώνει συνεχώς η
ανάγκη

ταχεiας

αναζήτησης πληροφοριών

από

μακρινά

σημεία,

αφού

αυξάνοvtαι οι μετακινήσεις των ανθρώπων και κ:υρίως των επιχεφηματιών οι

οποίοι χρειάζονται να αποστέλλουν και να λαμβάνουν πληροφορίες κατά τη
διάρκεια των ταξιδιών τους.
Το

Παγκόσμιο

Σύστημα

Κινητών

Τηλεπικοινωνιών

(Universal Mobile

Telecommurucarions System - UMTS),

που αποτελεί την εξέλιξη των

υπαρχόντων

ανταποκριθεί

κατά

συνέπεια

πρέπει

να

στη

ζήτηση

του

καταναλωτικού κοινού με στόχο την προσφορά παγκόσμιας κινητότητας

(mobility) σε συνδυασμό με εφαρμογές πολυμέσων.
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ΕΞΕ 1\.ΙΞΗ ΣΥΣΤΗJVΙΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗ~
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΞΗΡ ΛΣ
Γεν ά

3

Παγκόσμια κινητότητα

(UMTS)

Πολυ έσα
Εξατομικευμένες υπηρεσίες και
φορητότητα

2.5

δεδομένα και πακέτα

64 kbit/s

Ποιότητα και βελτιώσεις χωρητικότητας
Πα κόσ ια πε ια ω

' : 900/1800/1900

Κινητή τηλεφωνία με διεθνή περιαγωγή

2

Μικρά μηνύματα, δεδομένα ρυθμού

9.6 kbit/s,

και

fax

Μεγάλη ποικιλία συμπληρωματικών υπηρεσιών

2002

1999

1997

COSMOTFJ Δ/ΝΣΒ ΛΕΠΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔfΝΤ'--11 ΕΙΠΧΕΙΡ. ΑΝΑΠ1ΎΞΗΣ

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΙΌΠΟΥΛΟΣ

Η εφαρμογή του GS~ που θεωρείται σύστημα 2ης γενιάς. ευρίσκεται στη

δεύτερη φάση ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει (Φάση

2). Μια νέα ομάδα
· εξελιγμένων υπηρεσιών που ανήκουν στη Φάση 2+ οδηγεί προς την γεvώ. 2,5
μέχρι να αρχίσει η υλοποίηση του UMTS, που θα γiνει το 2002, μετά από
δοκιμαστική περίοδο 2 ετών.
Σκοπός της εισαγωγής των υπηρεσιών Φάσης

GSM

στη

διεθνή

αγορά

με

ταυτόχρονη

2+

είναι η ισχυροποίηση του

ενδυνάμωση

Εκμετάλλευσης δικτύων στις αντίστοιχες αγορές τους.

των

Φορέων

ΧΡΗΣΤΕ~ ~ι\.ΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
3000

-.--ι~~4J...-r------τ---~

2500

-+--L-...___.+------1~-.fil l l

2000

-+----+------1~1

1500

...._---+-----.ι

1000

-+-----+-:.ι1'1

Β

+----,.'1'11111 1

§HW. Europe

ΙΙJ

Total

~

500

Rest of the
world
~ Asia Pacific

Nr America

0 -'8Ϊ~~~ Ξ:::Ξ:::ΞΞΞ:Ξ
1995

2000

2005

2010

2015
Έτος

COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΩΝ Ι ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ ΛΟΣ

Η αύξηση των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να είναι ραγδαία.

Σημαvnκό μερίδιο στην παγκόσμια αγορά διαδραματίζουν οι χώρες της
Ασίας, στην περιοχή του Εφηνυcού. Πρώτες αναμένεται να φθάσουV στον
κόρο οι αγορές της Β . Αμερικής και της Ευρώπης. Όμως, ακόμα και το έτος

2015

οι αγορές της Ν. Αμερικής, Ασίας Αφρικής, θα απέχουν κατά πολύ του

κόρου, χωρίς μάλιστα να υπολογιστεί και η πληθυσμιακή τους αύξηση.

·
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Α.Π,ΑΙΤΗ~ΕC: ΥΠΗΡΕ~ΙΩΝ

•

Υποστήριξη υπηρεσιών πολυμέσων και ομιλίας με
βελτιωμένη ευελιξία: κινητό

•

internet, intranet κλπ.

Παγκόσμια περιαγωγή μεταξύ όλων των επίγειων

....

δικτύων

GSM σε όλες· τις ζώνες συχνοτήτων και στα
δορυφορικά δίκτυα που βασίζονται στο GSM
•

Διαφοροποίηση υπηρεσιών και προσωποποίηση κατά
την περιαγωγή

•

Κινητότητα

"seamless" και διαφάνεια υπηρεσιών σε
διαφορετικά περιβάλλοντα (WLL, ασυρματικό, Pl\1R,
κυψελοειδές, δορυφορικό)

COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ .ι\ΕΠΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝ. ΓΕ.ΩΡfΌΠΟΥΛΟΣ

.
.
Η προφανής αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών πολυμέσων δημιουργεί την

ανάγκη προσφοράς υπηρεσιών που θα δημιουργούν την αίσθηση ενός ιδεατού
οικείου περιβάλλοντος
αυτό θα περ~μβάνει υπηρεσίες που ·eα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του crοyκεκριμένου χρήστη, ακόμα και όταν

αυτός περιάγεται

(roaming).

Η υπάρχουσα "ασυμβατότητα" που υφίσταται,

λ&yω των διαφορετικών ζώνών λειτουργίας του

GSM, πρέπει να εξομαλυνθεί.

Επίσης, η ανάγκη δυνατότητας περιαγωγής σε διαφορετικά περιβάλλοντα (π. χ.
ασυρματική πρόσβαση στον τοπικό βρόγχο

- WLL,

κuψελοειδή δύcrυα,

ιδιωτικά ραδιοδίκτυα, ακόμα και σε δορυφορικά δίκτυα που χρησιμοποιούν

την πλατφόρμα GSM) κρίvεται απαραίτητη.

r-ΠΗΡΕ~ΙΕ~

•

GS\[

Φ .-\~W-

2+

Νέες Υπηρεσίες:
../Εξατομίκευση υπηρεσιών και χαρακτηριστικών
ν". Φορητότητα μέσω

CAMEL (Customized Access for i\'[obile

Enhanced Logic)
../Δεδομένα υψηλής ταχύτητας HSCSD

(High Speed Circuit

Swίtched

Data) έως 64 kbit/s
../ GPRS (General Packet Radio Service)
../ FIGS (Σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών απάτης)
../ Sll\1 toolkit

COSMOTFJ ΔΙΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔΙΝ"-Η ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΙΠΥΞΗΣ

Ι.ΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥι\ΟΣ

Το χαρακτηριστικό CAMEL (Εξατομικευμένες εφαρμογές για βελτιωμένη
λσyυcή κινητού δικτύου) δίνει τη δυνατότητα σε ένα οικείο κινητό δίκτυο
(HPLMN) να προσφέρει μερικές από τις OSS υπηρεσίες του (Operator

Specific Service -

Ειδικές Υπηρεσίες Φορέα εκμετάλλευσης) σε μερικούς ή σε

όλους τους συνδρομητές του, όταν περιάγουν σε διαφορετικό δίκ:τυο
Η ραδιοϋπηρεσiα γενικού πακέτου

υπηρεσιών

GPRS

(PLMN).

είναι ένα σύνολο νέων κομιστικών

GSM που παρέχουν μετάδοση με μορφή πακέτων εντός του

Δημόσιου κινητού δικτύου ξηράς (PLMN) και διασυνφyάζεται με εξωτερικά
δίκτυα. Η GPRS δίνει τη δυνατότητα φθηνής και αποδοτικής χρήσης των
ραδιοπόρων του δικτύου, για εφαρμογές δεδομένων με τρόπο μεταφοράς
πακέτων.
Η υπηρεσία

HSCSD

επιτρέπει στους χρήστες που εγγράφονται στις γενικές

κομιστικές υπηρεσίες. να έχουν πρόσβαση σε ρυθμούς που μπορούν να

επιτευχθούν με ένα ή περισσότερα κανάλια κίνησης (ΓCH/F) . Η

HSCSD

υποστηρίζει διαφανείς (Transparent) και μη διαφανείς υπηρεσίες δεδομένων .
Το

FIGS παρέχει τη δυνατότητα στο HPLl\1N να παρακολουθεί ένα

καθορισμένο σύνολο δραστηριοτήτων του χρήστη . Ο σκοπός της υπηρεσίας
αυτής είναι να δώσει τη δυνατότητα στους Φορείς παροχής υπηρεσιών, να

χρησιμοποιούν iλέγχους περιορισμού της υπηρεσίας, όπως

008 (Operator
Deteπnined Baπing) και Άμεσου Τερματισμού Υπηρεσίας (Immediate Service
Teπnination - IST), για να περιορίσει τον κίνδυνο από μεγάλους, απλήρωτους
λογαριασμούς, όταν ο συνδρομητής περιάγει εκτός του HPL.MN.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕ~ GSί\ιf Φ .-\~ΙC:

2+
( συνέχε ια)

•

Πολλαπλή ζώνη/τρόπος λειτουργίας:

./ GSM 900, 1800, 1900
./ DECΓ, σε δίκτυα GSM
./ GSM & Iridίum/ICO/Globstar etc.

•

Κωδικοποίηση ομιλίας, Ποιότητα, Χωρητικότητα:

./ AMR (Adaptive multirate)
./ EFR/FR/BR. - TFO (Γranscoder Free Operation)
./Αύξηση χωρητικότητας δικτύου, εξυπηρέτηση 80°/ο
πληθυσμού

•

Οικείος Σταθμός Βάσης

(HBS)

COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔ/ΝΣR ΕΠJΧΕΙΡ. ΑΝΑΙΙΤΥΞΗΣ

Ι.Ω.ΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Βασική επιδίωξη με την υλοποίηση των υπηρεσιών Φάσης

2+, είναι η
λειτουργία των lCtVητώv σταθμών σε όλες τις διαθέσιμες ζώνες (900, 1800,
1900 Wfz). Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση του συστήματος DECT (Ψηφιακών
Βελτιωμένων Ασυpματικών Τηλεπικοινωνιών), θα δώσει τη δυνατότητα

προσφοράς υπηρεσιών στους χρήστες με μικρό κόστος, ιδιαίτερα σε σημεία
μεγάλης πυ1CVότητας συνδρομητών.

Η

εισαγωγή

του

προσαρμοστικού

κωδucοαποκωδικοποιητή

πολλαπλού

ρυθμού (Adaptiνe Multi-rate - A!νfR), δίνει τη δυνατότητα προσαρμσyής στο
τοπικό κανάλι και στις συνθήκες κίνησης και επιλέγει το βέλτιστο κανάλι
(μισού ή πολλαπλού ρυθμού), καθώς και τον τρόπο ιcωδικοαποκωδικοποίησης.
Το αποτέλεσμα αυτής της τεχνικής είναι ο βέλτιστος συνδυασμός ποιότητας

ομtλίας και χωρητικότητας.
Ο βελτιωμένος κωδίκ:οαποκωδικοποιητής πλήρους ρυθμού

(EFR), ύστερα από

πολλές δοκιμές, πιστοποίησε ότι προσφέρει εμφανώς καλύτερη ποιότητα
ομtλίας και αποτελεί σαφές πλεονέκτημα των δικ:τύων στα οποία έχει
υλοποιηθεί.

Ο σχεδιασμός του Οικείου Σταθμού Βάσης (HBS) δεν έχει οwκληρωθεί.
Στόχος είναι η δυνατότητα χρήσης του τερματικού

GSM

σε μια περιοχή κοντά

στο σπίτι, ως ασυρματικού τηλεφώνου, με αντίστοιχη χαμηλή χρέωση . Η
ελκυστική αυτή ιδέα αναμένεται να αυξήσει τη χρήση του

GSM, καθιστώντας

το αναπόσπαστο βοηθό κάθε συνδρομητή .
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ΙL\ΕΟΝΕΙ~ΤΗ\ιL..\Τλ ι-\ΙΤS

•

Υποστήριξη υπηρεσιών στενής και ευρείας ζώνης
(ομιλία, ήχος, δεδομένα, γραφικά, εικόνες και βίντεο)

•
..
•

Ποιότητα συγκρίσιμη με των σταθερών δικτύων
Μεγάλη ταχύτητα

ISDN

(144, 384, 2000 kbit/s)

Εύκολη πρόσβαση μέσω:

../επιλογής υπηρεσίας και ευελιξίας
../προσφορά υπηρεσιών για κάθε χρήστη

../ιδεατό οικιακό περιβάλλον

(VHE)

../φιλική διεπαφή χρήστη (βελτιωμένη οθόνη, ΜΜΙ)

COSMOTFJ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΙΠΥ~ΗΣ

Το

βασικό

πλεονέκτημα του

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

UMTS είναι η δυνατότητα υποστήριξης

υπηρεσιών στενής και ευρείας ζώνης (βίντεο, γραφικά κλπ), χάρη στην

προσφερόμενη μεγάλη ταχύτητα μεταφοράς, (384
περιβάλλον πεζών ανθρώπων), η οποία φθάνει τα

kbit/s τουλάχιστον για
2 Mbit/s (βλ. επόμενο

διάγραμμα) .
Η δυνατότητα επιλογής υπηρεσιών ανά)...σγα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου
χρήστη και η δημιουργία ενός ιδεατού οικιακού περιβάλλοντος, αποτελεί
βασική προτεραιότητα του

UMTS.

Με τη βελτίωση της τεχνολσyίας στις

οθόνες των 1Ctνητών σταθμών και την εξελιγμένη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής
(ΜΜΙ-

Man Machine Interface) η

οποία διευ~cολύνει σημαντικά το χρήστη, θα

είναι δυνατή η πρόσβαση και περtπλά.νηση στους χώρους του

πραγματοποίηση

τηλεφώνου .

αγορών,

κλείσιμο

εισιτηρίων

κλπ,

μέσω

Internet,

του

η

1Ctνητού

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ένα σχέδιο τερματικού

UMTS της ΝΟΚΙΑ.

(πηyή: παρουσίαση για το W-CDlvWJ.T. Bergqvist) .
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ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ~ffiΤΑ~ΟΣΗΣ

UM
2+

GSM
Φάση

ο
Πηγή: Σεμιν. " Theftιture

10 sec

1 min

o/Mob. Comm."

COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ ι\ΕΓΓΟΥΡΠΩΝ / ΥΠΟΔΙΝD:Ι ΕΠΙΧΕΙΡ.

10 min

1h

Χρόνος Μετάδοση ς ~
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Στο παραπάνω διάγραμμα, φαίνεται παραστατικά ο δραματικά μικρότερος
χρόνος που εκτιμάται, ότι θα απαιτείται για να μεταδοθούν πληροφορίες με

μεγάλο περιεχόμενο (π. χ. φωτσγραφία, εucόνα) εντός του UMΓS, σε σχέση με
τα πρσγενέστερα συστήματα.

1

- ~ΤΟ ΧΟΙ

\'ΠΗΡΕ~ΙΕ~

•
•
•
•
•
•
•
•

ΤΟ\. Γ~ΙΤS

Ολοκλήρωση κινητών υπηρεσιών
Επιλογή κινητών σταθμών και υπηρεσιών
Ευελιξία τερματικών

Παγκόσμια κινητότητα τερματικού
Προσωπική κινητότητα και

UPT

Αυξημένη ποιότητα ομιλίας
Δορυφορική κάλυψη

Ασφάλεια, έλεrχος κακόβουλης χρήσης δικτύου,
έλεrχος για κλοπή και απάτη
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡrΟΠΟΥΛΟΣ

COSMOTEJ ΔΙΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΠΙΎΞΗΣ

Κατ' αρχήν το UMΓS πρέπει να παρέχει παγκόσμια τις υπηρεσίες του με

τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους .φορείς εκμετάλλευσης

δι1Ctύων να τις διαφοροποιούν ανόλσyα με τις ανάγΚες των χρηστών. Οι
υπηρεσίες αυτές πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε
δίκτυο UMΓS.

·

Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου κινητού σταθμού,

ανόλσyα

με

τις

υπηρεσίες

που

υποστηρίζει,

ή

ταυτόχρονη

εmλογή

περισσοτέρων τερματικών που παρέχουν διαφορετικές διευκολύνσεις.
Η UPT δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να χρησιμοποιεί ένα καθορισμένο

σύνολο υπηρεσιών και να πραγματοποιεί ή λαμβάνει κλήσεις με βάση ένα
προσωπικό, διαφανή από το δίκτυο αριθμό

UPT, σε διάφορα δίκτυα ή

τερματικά.

Ως στόχος έχει τεθεί να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση 1Ctνητών σταθμών στο
UMΓS μέσω του δορυφορικού τμήματος. Δορυφόροι θα παρέχουν πρόσβαση
στο UMΓS εκεί όπσυ δεν είναι διαθέσιμο το επίγειο τμήμα του δι1Ctύου.
Απαραίτητη θεωρείται επίσης, η προστασία των υπηρεσιών που παρέχονται

από κακόβουλη ή μη κατάλληλη χρήση.

•
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ΥΠΗΡΕ~ΙΕ~

u\ITS
( συνέχ,εια)

•

Υπηρεσίες πληροφοριών επιχειρήσεων
./κινητό γραφείο
./ιδεατές ομάδες εργασίας

•
•

Εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Υπηρεσίες ψυχαγωγίας

./παιγνίδια βίντεο

COSMOTFJ Δ/ΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡfΌΠΟΥΛΟΣ

Υπηρεσίες που είναι χρήσιμες σε επιχειρήσεις, η δημιουρyία ενός "κινητού
γραφείου" που είναι απαραίτητο σε κάθε επιχειρηματία, θεωρείται ότι θα
προσφέρονtαι από το

UMTS.

Επτπλέον στόχος είναι η προσφορά εκπαιδευτικής φύσης υπηρεσιών, οι οποίες
θα απευθύνονtαι σε μεγάλη μερίδα ανθρώπων, κυρίως νέους.
Ταυτόχρονα

θα

παρέχεται

η

δυνατότητα

πρόσβασης

σε

ψυχαγωγικές

υπηρεσίες, αφού θα είναι εφικτή η μεταφορά πληροφοριών και εικόνων με
μεγάλη ταχύτητα.

1

c

uTR<\. ·-\Υ D\ r.-\ ..
Terrestrial Radio A.ccess)

ΤΕΧΝ ο Λ ο ΓΙ.-\

(tίl\ITS

•
•

Απόφαση από την

SMG#24bis στο Παρίσι (29.1.98)
Τεχνολογία WCDlVIA με TD/CDl\ιIA στη μη διπλή ζώνη
{unpaired zone)

•

Στόχοι:

v' Τερματικά χαμηλού κόστους
,/Εναρμόνιση με το

GSM

,/ FDD!ΓDD λειτουργία διπλού τρόπου
./Προσαρμογή στην ε~χώρηση φάσματος 2 χ

COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

5 l'\1Hz

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡrΌΠΟΥι\ΟΣ

Στις

29 Ιανουαρίου 1998 στο Παρίσι, κατά την 24bis ολομέλεια της Τεχνικής
Επιτροπής SMG (Special Mobίle Group) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), η οποία είναι αρμόδια για την
τυποποίηση των συστημάτων που ανήκουν στην πλατφόρμα του GSM,
ελήφθη μια ιστορική απόφαση για το μέλλον των κινητών επucοινωνιών της

επόμενης χιλιετηρίδα~ αφού επελέγη ως τεχνολογία για τη ραδιοδιεπαφή του

UMTS:
α) στη διπλή ζώνη

(paired band) του UMTS (ΊDD - Time Divisίon Duplex)
υιοθετήθηκε η τεχνική ραδιοπρόσβασης που πρότεινε η ομάδα WCDMA
β) στη μη διπλή ζώνη

(unpaired band) του UMTS (FDD - Frequency Division

Duplex) υιοθετήθηκε
WCDMA

η τεχνική ραδιοπρόσβασης που πρότεινε η ομάδα ΊD-

.

Η επιλογή αυτή απετέλεσε συμβιβαστική λύση που γεφύρωσε τις τάσεις που

επικρατούσαν

ανάμεσα στους μεγαλύτερους κατασκευαστές Οίκους του

κόσμου και των μεγαλύτερων Φορέων Εκμετάλλευσης δικτύων κινητής
τηλεφωνίας. Σημαντικό στοιχείο είναι η αποδοχή της τεχνολσyίας και από την
Ιαπωνία

GSM

(DoCoMo) η οποία απείχε μέχρι σήμερα από την τυποποίηση του

Το γεγονός αυτό θα συντείνει στην παγκόσμια αποδοχή του UMΓS ως

συστήματος κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς.
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•

Κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, διαθεσιμότητα

. φάσματος _
•

Υφιστάμενη τεχνολογία αιχμής ως ενδιάμεσο στάδιο
παροχής υπηρεσιών πολυμέσων

•
•
•

Ανάπτυξη προδιαγραφών

UMTS

Βελτιωμένη επίδοση ημιαγωγικών υλικών
Βελτιωμένες διεπαφές χρήστη και εξελιγμένες οθόνες

COSMOTFI ΔΙΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΠΩΝ ΙΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΙΠΥΞΗΣ

Οι διαδικασίες τυποποίησης του UMΓS από το
υπάρχουσες για το

GSM,

γεyσνός που

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ETSI

οδηγεί

βασίζονται στις ήδη

στον

καθορισμό

ενός

ενοποιημένου συνόλου προδιαγραφών με ανοικτές προδιαγραφές.
Για την Ευρώπη με απόφαση της

WARC '92 έχει εκχωρηθεί το

1980 και 2110-2170 :MHz. Για το
ERC DEC(97)07, παρέχει κατ'

της

φάσμα

1900-

πρώτο στάδιο της υλοποίησης, η απόφαση
ελάχιστο

2 χ 40 MHz από το 2002.

Βασικ:ή προϋπόθεση για την επιτυχία του

UMTS

είναι η διαθεσιμότητα

επαρκούς φάσματος (το λιγότερο
έναρξη,

2 χ 20 :Mfiz για κάθε άδεια) κατά την
καθώς και η σταδιακή απελευθέρωση 185 rvfHz επιπροσθέτως κατά το

2010.
Η υπάρχουσα τεχνολογία του
υπηρεσίες φάσης

2+,

GSM

που αναμένεται να εμπλουτιστεί με τις

θα αποτελέσει το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα

ολοκληρωθεί και η πλατφόρμα του UMΓS .

1900

1920

1980

2010

2025

2210

2170 MHz

!

•
•
•

Υψηλό κόστος επένδυσης

Περιορισμένο φάσμα μακροπρόθεσμα
Περιορισμένη κάλυψη

COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

LΩΑΝ. ΓΕΩΡΙΌΠΟΥΛΟΣ

Το UMΓS θα πρέπει οπωσδήποτε να υπερπηδήσει το αναμενόμενο υψηλό

κόστος επένδυσης που περιλαμβάνει την απαραίτητη υποδομή του δικτύου και
την αναβάθμιση ορισμένων βαθμίδων του υπάρχοντος

GSM δικτύου . Το

γεγονός αυτό, έχει οδηγήσει πολλούς Τηλεπικοινωνιακούς Οργανισμούς σε

εκπόνηση μελετών, στο πλαίσιο ορισμένων ερεUνητικών προγραμμάτων,
προκειμένου να διερευνήσουν τον προσφορότερο τρόπο αναβάθμισης και
συμπλήρωση των υπαρχόντων υποδομών, με στόχο να επιτύχουν οικονομίες
κλίμακας. Το αυξημένο αυτό κόστος προέρχεται τόσο από την εγκατάσταση
νέου εξοπλισμού στους υπάρχοντες σταθμούς βάσης, όσο και από την ανάγκη

δημιουργίας νέων, εξαιτίας της περιορισμένης κάλυψής τους.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Uί\ITS

COSMOTEI Δ/ΝΣΗ ΛΕΠΟΥΡΓΙΩΝ Ι ΥΠΟΔΙΝΣΗ ΕΙΠΧΕΙΡ. ΑΝΑΙΠΥΞΗΣ

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΙΌΠΟΥΛΟ:Ζ:

ΠΑΓΚΟΣ~ΙΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΦΑΣ1\11Α ΤΟΣ

1700
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1100
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.i .
!

1t00
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COSMOTE/ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΠΩΝ Ι ΥΠΟΔΙΝΣΗ ΕΙΠΧΕΙΡ. ΑΝΑΙΠΥΞΗΣ

UlAN. ΓΕΩΡΙΌΠΟΥΛΟ:Ζ:

