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ηόρνο Πηπρηαθήο-Οξηζκόο 

Femtocell
Οη Femtocells είλαη ζεκεία πξόζβαζεο ρακειήο

ηζρύνο ηα νπνία παξέρνπλ αζύξκαηε θσλεηηθή
επηθνηλσλία θαη επξπδσληθέο ππεξεζίεο ζε
νηθηαθό ή επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ .

Σα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πξόζβαζεο αλαθέξνληαη
θαη σο FAP (Femtocell Access Point). Σα FAP
παξέρνπλ θπςεισηή πξόζβαζε θαη ζπλδένληαη
κε ην δίθηπν ηνπ παξνρέα κέζσ ηεο
επξπδσληθήο ζύλδεζεο Internet πνπ δηαζέηεη ν
πειάηεο.

• Φαζκαηηθή Απόδνζε.

• Δύθνιε εγθαηάζηαζε από ηνλ 
ρξήζηε.

• Μεηαθεξηζκόηεηα.

• Έιεγρνο πξνζβαζηκόηεηαο.

• Τπνζηεξίδεη πεξηνξηζκέλν αξηζκό 
ρξεζηώλ.

• Η ηηκνιόγεζε ηεο θαιππηόκελεο 
πεξηνρήο. 

• Πνηθηιία κνληέισλ  ηδηνθηεζίαο.

• Δπεθηαζηκόηεηα.

• Καηλνηνκία  ππεξεζηώλ .

Πιενλεθηήκαηα

1) Μειέηε ηερληθώλ δηαρείξηζεο ξαδηνπόξσλ ζε

δίθηπα κε Femtocells γηα ηελ κείσζε ησλ

παξεκβνιώλ κεηαμύ ηεο Μαθξνθπςέιεο θαη ηεο

Femtocell νη νπνίεο παξεκβνιέο, κεηώλνπλ ηελ

ρσξεηηθόηεηα, αιιά θαη ηελ πνηόηεηα ησλ

ξαδηνδηαύισλ ηνπ ζπζηήκαηνο.

2) Μειέηε ηνπ νηθνλνκηθνύ αληίθηππνπ ηόζν ζηνλ

πάξνρν όζν θαη ζηνλ πειάηε-ζπλδξνκεηή, πνπ

αθνξά ηελ είζνδν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο

ζηελ αγνξά.

ηόρνο Πηπρηαθήο Οξηζκόο



ελάξην Α΄ 

Πώο ε θάησ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο

επεξεάδεη ηνλ  ρξήζηε Femtocell

d_mu

FUE

Δδώ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε κειέηε δύν παξαγόλησλ. 

Α) Καζνξηζκόο ηνπ νξίνπ θάιπςεο ηεο Femtocell.

Β) Οη ππεξεζίεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθεξζνύλ ππό απηέο ηεο ζπλζήθεο.



Όξην θάιπςεο Femtocell-

Υσξεηηθόηεηα
ελάξην Α΄

Σηκέο/Μνλάδεο πκβνιηζκνί

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell

21dBm Ptx_f

Απόζηαζε MNB

θαη FUE

100m d_mu

Ιζρύο ΜΝΒ 43dBm Ptx_max

Bound Upper Bound UB

Όξνθνο FAP-FUE Ίδιορ όποθορ  n=1

Κηίξην Καηοικία Residential=28

______ 1ε Πξνζνκνίσζε(1000m)

______ 2ε Πξνζνκνίσζε(500m)

______ 3ε Πξνζνκνίσζε(100m)



ελάξην Β΄ 

Η άλσ δεύμε ηεο Μαθξνθπςέιεο παξεκβάιεη 

ηνλ δέθηε ηεο ζπζθεπήο Femtocell

Σν ζελάξην απηό αλαιύεηαη κε ηνλ εμήο ηξόπν:

Α) Τπνινγίδεηαη ε ηζρύο πνπ ιακβάλεη ην FAP, από ηελ άλσ δεύμε ηεο Μαθξν-

θπςέιεο, γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο κεηαμύ FAP-MUE .

B) ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ππνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηεο άλσ δεύμεο γηα ην FUE

γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο ηνπ MUE από ηελ Femtocell, έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη

ην απαηηνύκελν Eb/No γηα θιήζε θσλήο κεηαμύ ηεο Femtocell θαη FAP .

Γ) Σέινο ππνινγίδεηαη ε επίδξαζε ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηεο Femtocell, εμαηηίαο

ηεο άλσ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο.



Η ηζρύο ηεο άλσ δεύμεο γηα ην  FUE γηα δηάθνξεο απνζηάζεηο ηνπ 

MUE από ηελ Femtocell έηζη ώζηε λα δηαηεξείηαη ην απαηηνύκελν 

Eb/No γηα θιήζε θσλήο κεηαμύ ηεο Femtocell θαη FAP. 

ελάξην Β΄
Σηκή πκβνιη

ζκόο

Μέγηζηε 

Ιζρύο Tx 

MUE

21dBm Ptx_f

Όξνθνο

FAP-FUE

Ίδιορ 

όποθορ  

n=1

Κηίξην Καηοικία Residenti

al=28

Απόζηαζ

ε FUE-

Femtocell

5m, 

10m 

,15m

d_fue

______ 1ε Πξνζνκνίσζε(5m)

______ 2ε Πξνζνκνίσζε(10m)

______ 3ε Πξνζνκνίσζε(15m)

Class
Max Power 

(dBm)

1 33

2 27

3 24

4 21

Διάρηζηε απόζηαζε MUE-FAP

Class
Max Power 

(dBm)

5m

(FUE-FAP)

10m

(FUE-FAP)

15m

(FUE-FAP)

1 33 ~1m ~1m ~1.5m

2 27 ~1m ~1.6m ~2.2m

3 24 ~1m ~1.8m ~3m

4 21 ~1m ~2.5m ~3.5m



Η επίδξαζε ηεο άλσ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο 

ζηε ρσξεηηθόηεηαο ηεο Femtocell
ελάξην Β΄

_____ 1ε Πξνζνκνίσζε

_____ 2ε Πξνζνκνίσζε

_____ 3ε Πξνζνκνίσζε

_____ 4ε Πξνζνκνίσζε

1ε Πξνζνκνίσζε

Σηκή πκβνιηζκνί

Μέγηζηε 

Ιζρύο Tx Fue

10dBm Ptx_f

Απόζηαζε 

FAP-FUE

5m d_mue

2ε Πξνζνκνίσζε

Μέγηζηε 

Ιζρύο Tx Fue

20dBm Ptx_f

Απόζηαζε 

FAP-FUE

5m d_mue

3ε Πξνζνκνίσζε

Μέγηζηε 

Ιζρύο Tx Fue

10dBm Ptx_f

Απόζηαζε 

FAP-FUE

15m d_mue

4ε Πξνζνκνίσζε

Μέγηζηε 

Ιζρύο Tx Fue

20dBm Ptx_f

Απόζηαζε 

FAP-FUE

15m d_mue

Ptx_mue=21dBm



ελάξην C΄. Η θάησ δεύμε ηεο Femtocell

παξεκβάιεη ηελ ζπζθεπή  ηνπ ρξήζηε 

Μαθξνθπςέιεο

πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο αλάιπζεο:

Α) Καζνξηζκόο ηεο ειάρηζηεο απόζηαζεο FAP-MUE, γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηεο ζύλδεζεο ηνπ MUE ζηελ Μαθξνθπςέιε .

B) Η επίδξαζε ηεο θάησ δεύμεο ηεο Femtocell, ζηελ ρσξεηηθόηεηα ηεο 

θάησ δεύμεο ηεο Μαθξνθπςέιεο .



Καζνξηζκόο ηεο ειάρηζηεο απόζηαζεο FAP-MUE γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ζύλδεζεο ηνπ MUE ζηελ Μαθξνθπςέιε. 

Η επίδξαζε ηεο θάησ δεύμεο ηεο Femtocell ζηελ ρσξεηηθόηεηα ηεο θάησ δεύμεο 

ηεο Μαθξνθπςέιεο.

ελάξην C΄

Σηκέο πκβνιηζκόο

Μέγηζηε Ιζρύο Tx 

Femtocell

10dBm Ptx_f

Όξνθνο FAP-

ΜUE

Ίδιορ όποθορ n=1

Κηίξην Καηοικία Residential=28



ελάξην D΄. Η άλσ δεύμε ηνπ ρξήζηε Femtocell

παξεκβάιεη ηνλ ζηαζκό βάζεο ηεο 

Μαθξνθπςέιεο (Macro Node B).

d_mu

Η κειέηε έρεη δύν πξνζεγγίζεηο.

Α) Σελ κεηαβνιή ηνπ Noise Rise ζην ΜΝΒ, εμαηηίαο ηεο άλσ δεύμεο 

ηεο Femtocell. 

B) Σελ κεηαβνιή ηνπ Noise Rise ζην ΜΝΒ, εμαηηίαο ππεξεζίαο ζην 

FUE 2Mbps.



H κεηαβνιή ηνπ Noise Rise ζην ΜΝΒ, εμαηηίαο 

ηεο άλσ δεύμεο ηεο Femtocell.

ελάξην D’

______ 2ε Πξνζνκνίσζε (Pfue=10dBm)

Σηκή πκβνιηζκόο

Απόζηαζε ΜΝΒ

θαη FUE

50m, 100m d_mu

Όξνθνη κεηαμύ

FUE-FAP

1 n

Δίδνο Κηηξίνπ Καηοικία Ep

______ 1ε Πξνζνκνίσζε (d_mu=50m)

______ 2ε Πξνζνκνίσζε(d_mu=100m)



ελάξην Δ’ .Η θάησ δεύμε ηνπ Femtocell 

παξεκβάιεη δηπιαλνύο ρξήζηεο ηεο Femtocell.

FAP1
FAP2

FUE2

FUE1

Γηακέξηζκα 1 Γηακέξηζκα 2

Γη’απηό ην ζελάξην πξαγκαηνπνηνύληαη 2 αλαιύζεηο:

A) Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ FΑΡ2, γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ FUE2, 

ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ παξεκβνιή ηνπ FΑΡ1 ζην FUE2 .

B) Μειέηε ρσξεηηθόηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε ηελ παξνπζία 

πιήζνπο Femtocells. 



Τπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ηνπ FΑΡ2 γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ FUE2 

ιακβάλνληαο ππόςηλ ηελ παξεκβνιή ηνπ FΑΡ1 ζην FUE2-Υσξεηηθόηεηα

ελάξην E’
Σηκέο πκβνιηζκνί

Απόζηαζε κεηαμύ ΑΡ2-UE2 30m, 20m d_fue

Δίδνο θηηξίνπ Καηοικία ch

Πιήζνο νξόθσλ κεηαμύ FAP-FUE 1 N

Ιζρύο θάησ δεύμεο ΑΡ1 21dBm, 10dBm Ptx_max1

______ 1ε Πξνζνκνίσζε(d_fue=30m, Ptx_max1=21dBm)

______ 2ε Πξνζνκνίσζε(d_fue=20m, Ptx_max1=21dBm)

______ 3ε Πξνζνκνίσζε(d_fue=20m, Ptx_max1=10dBm)



ελάξην F΄.  Η άλσ  δεύμε ηνπ Femtocell 

παξεκβάιεη δηπιαλέο ζπζθεπέο  Femtocell 

Σν δεηνύκελν είλαη ε ειάρηζηε απόζηαζε FUE2-FAP1, γηα θάζε απόζηαζε 

κεηαμύ FAP1-FUE1.

FAP1
FAP2

FUE2

FUE1



Οηθνλνκηθή Μειέηε  αλάπηπμεο δηθηύνπ 

Μαθξνθπςέιεο-Κόζηνο Δηήζηα Λεηηνπξγία

Τπνινγίδεηαη  όηη ην  θόζηνο αλά θαηνηθία αλέξρεηαη ζηα 

13€+19,24€=32,24€ ή 16,12€/ πλδξνκεηή  (2 πλδξνκεηέο / 

Καηνηθία).



Κνζηνιόγεζε Femtocell
Κόζηε /Δμνηθνλνκήζεηο Πνζό

Αγοπά Femtocell κόζηορ ζηην 

οικογένεια

67,50€

Δπιβάπςνζη  Παπόσος ανά καηοικία 395,50€-67,50=328€

Δξοικονόμηζη κόζηοςρ από ηην 

μεηαθόπηυζη κίνηζηρ ζηην 

Femtocell

68€

Κόζηνο γηα θάιπςε Femtocell ζηελ πεξηνρή

Δπένδςζη για ζύνολο καηοικιών 328€*561=184.008€

Απόζβεζη ζε 24 μήνερ/Κόζηορ ανά 

μήνα

184008€/24=7.664€

Κόζηορ ανά καηοικία 7664€/561=13,6€

Κόζηνο αλά θαηνηθία Μαθξνθπςέιεο κε ηελ παξνπζία Femtocell 

:32.24€(Γηαθάλεηα 15) +13,6€=45.84€

Γαπάλε Πνζό

Δηήζηα 

ιεηηνπξγία

87.179€-38.148€=49.031€

Λεηηνπξγία αλά 

κήλα

49.031€/12(Μήλεο)=4.085€

Πνζό αλά λνηθ. 4.085€/561(Καηνηθίεο)=7,28€



Οηθνλνκηθή Δπίδξαζε παξνπζίαο 

Femtocell-Δπηπιένλ Δπηβαξύλζεηο

Τπεξεζία Μεληαία πλδξνκή

Γυπεάν σπόνορ ομιλίαρ 20€

Μηνιαία ςνδπομή 6,75€

Τπεξεζία Μεληαία 

πλδξν

κή

Νέερ Βεληιυμένερ Τπηπεζίερ ζε 

ζσέζη με ηην 

Μακποκςτέλη

6,75€

Βεληίυζη ςπηπεζιών πος 

ςπολειηοςπγούζαν

6,75€

Σν κεληαίν θόζηνο αλά λνηθνθπξηό, 

δηακνξθώλεηαη ιακβάλνληαο ππόςηλ ηα 

πξνεγνύκελα :

40,12€+20€+6,75€= 66,87€(33,4€/πλδξνκεηή)

Σν κεληαίν θόζηνο αλά θαηνηθία (Μαθξνθπςέιε-

Femtocell-Δπηπιένλ ππεξεζίεο-Τπνζηήξημε 

ππαξρόλησλ ππεξεζηώλ  ), ιακβάλνληαο ππόςηλ 

ηα πξνεγνύκελα  δηακνξθώλεηαη ζηα : 

66,87€+6,75€+6,75€= 80,37€. (40,2€/πλδξνκεηή)



Καηαγξαθή Ιζνινγηζκνύ δηάξθεηαο 24 κελώλ

Έζνδα- Έμνδα
Τπνινγηζκόο

Πνζό

Έζοδα ππιν Femto

32,24€/Νοικ*561

Νοικ*24μ

ην 434.079,36€

Έζοδα με Femto

40,12€/Νοικ*561

Νοικ*24μ

ην 540.175,68€

Έζοδα με Femto-

Δπιπλέον Τπηπ

80,37€/Νοικ*561

*24μην 1.082.101,68€

Έζοδα -με νέοςρ 

ζςνδπομηηέρ(200ζ

ςν)

1.082.101,68€+19

2.000€

1.274.101,68€

Έξοδα ςποδομήρ 

Μακποκςτέληρ 259.120€

Έξοδα λειηοςπγίαρ 
87.179€ *2έηη

174.358€

Ππομήθεια Femtocell
328€*561 Νοικ

184.008€

Δξοικονόμηζη 

λειηοςπγίαρ λόγυ 

Femtocell 38.148€

ύλνιν Δμόδσλ 579.338€



Γεληθό Οηθνλνκηθό Μνληέιν
Πεξίπησζε Τπνινγηζκόο

ύλνιν Καηνηθηώλ (Femtocells) (1)

Υξόλνο Απόζβεζεο (ζε κήλεο) (2)

Δπέλδπζε Κεθαιαίνπ

(Πξηλ Femto)

Τποδομή + Σποθοδοζία Ρεύμαηορ + Βοηθηηικά 

Ηλεκηπονικά + Κεθάλαια για Μεηάδοζη + 

Άδεια Πεπιοσήρ

(3)

Δηήζηα Γαπάλε Λεηηνπξγίαο

(Πξηλ Femto)

Μίζθυζη Σοποθεζίαρ + ςνηήπηζη 

Ηλεκηπονικών  + Γαπάνη Μεηάδοζηρ
(4)

Δηήζηα Γαπάλε Λεηηνπξγίαο αλά Καηνηθία

(Πξηλ Femto)

Δηήζια Γαπάνη Λειηοςπγίαρ /12 Μήνερ / (1)
(5)

Δπέλδπζε Κεθαιαίνπ αλά Καηνηθία (3) /(2) / (1) (6)

Μεληαίν Κόζηνο αλά Καηνηθία (Υξέσζε) (5)+(6) (7)

Κόζηνο Femtocell

Κόζηορ παποσήρ Femtocell +  Ππόβλετη και 

ηιμολόγηζη +  Διδικέρ Πλαηθόπμερ Femtocell + 

Έξοδα πώληζηρ + Μάπκεηινγκ /Γιαθήμιζη + 

Τπηπεζίερ-Δγκαηάζηαζη + Κόζηορ ςποζηήπιξηρ

(8)

Κόζηνο Femtocell αλά θαηνηθία {ςμμεηοσή Παπόσος * (1)} / (2) / (1) (9)

Κόζηνο Femtocell & Μαθξνθπςέιεο αλά Καηνηθία(Υξέσζε) (7) + (9) (10)

Δμνηθνλόκεζε Κόζηνπο Ποζό Δξοικονόμηζηρ * (1) (11)

Δηήζηαο Γαπάλεο Λεηηνπξγίαο κε Δμνηθνλόκεζε Κόζηνπο αλά Καηνηθία {(5)-(11) }/12 (μήνερ) /(1) (12)

Κόζηνο Femtocell & Μαθξνθπςέιεο αλά Καηνηθία(κε 

εμνηθνλόκεζε)(Υξέσζε)

(9)+(6)+(12)
(13)

Πξνζαξκνγή Πξόηαζεο (ρξέσζε) (13)+Μηνιαία ζςνδπομή για κάθε νέα ςπηπεζία. (14)

Έζνδα πξηλ Femto (7)*(1)*μήνερ (15)

Έζνδα κε Femto (10)*(1)*μήνερ (16)

Έζνδα κε Femto-Δπηπιένλ Τπεξ (14)*(1)*μήνερ (17)

Έζνδα από Έγγξαθή ρξεζηώλ
{(14)/Πλήθ. ςνδ ανά καηοικία}*Πληθορ

Δγγπαθών*Γιάπκεια απόζβεζηρ
(18)



Καηαγξαθή Ιζνινγηζκνύ δηάξθεηαο 24 

κελώλ



πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο

1. Η ηζρύο ηνπ FAP, πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη αλά πεξίπησζε θαη λα κελ παξακέλεη ζηαζεξή, έηζη ώζηε λα 
κεηώλνληαη νη παξεκβνιέο ηόζν ζηα MUE όζν θαη ζην ΜΝΒ, αιιά θαη γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο . Βέβαηα ν 
έιεγρνο ηζρύνο απμάλεη ηελ πνιππινθόηεηα θαη ην θόζηνο δηθηύνπ.

2. Όηαλ  έλα MUE βξίζθεηαη ζηα όξηα θάιπςεο ηεο Μαθξνθπςέιεο, αιιά θαη ζηελ πεξηνρή θάιπςεο κηαο 
Femtocell, εθπέκπεη ζε κέγηζηε ηζρύ πξνθαιώληαο παξεκβνιή ζηα FUE, αιιά θαη ζην FAP. ε απηέο ηηο 
πεξηπηώζεηο, πξνηείλεηαη ε κεηαπνκπή ηνπ MUE ζε θνληηλόηεξν ΜΝΒ ή αθόκε θαη ζηελ Femtocell .

3. Πξνηείλεηαη ε κεηαπνκπή ηνπ FUE ζηελ Μαθξνθπςέιε όηαλ ην FUE παξεκβάιεη MUE, άιιεο Femtocells ή
όηαλ βξίζθεηαη θνληά ζε ΜΝΒ.

4. ηελ πεξίπησζε ησλ γεηηνληθώλ Femtocells, είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε δπλαηόηεηαο ηεο πξνζαξκνγήο ηεο
ηζρύνο. Eθκεηαιιεπόκελνη ηελ ζπγθεθξηκέλε δπλαηόηεηα, ε ηζρύο ζα πξέπεη πξνζαξκόδεηαη έηζη ώζηε λα
ππάξρεη θάιπςε έσο ηα όξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο.

5. Με ηελ κεηαπνκπή ρξεζηώλ από ηελ Μαθξνθπςέιε ζηελ Femtocell κεηώλνληαη νη παξεκβνιέο κε

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ην Qos ζηελ Μαθξνθπςέιε.

6. Η παξνπζία Femtocell ζε κηα πεξηνρή, πεξηνξίδεη ηνλ ξπζκό κεηάδνζεο ηεο Μαθξνθπςέιεο, εηδηθά όηαλ δελ

έρνπκε πξνζαξκνγή ζηελ ηζρύ θαη θαηά επέθηαζε ζηα όξηα θάιπςεο ηεο Μαθξνθπςέιεο

7. Γεληθά είλαη  ζαθέο  όηη ε  νκνδηαπιηθή παξεκβνιή πεξηνξίδεηαη κε ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηζρύνο ηεο Femtocell, 

ελώ έρνπκε βειηησκέλε θαζκαηηθή απόδνζε. Λόγσ ηεο κηθξήο αθηίλαο θάιπςεο, είλαη δπλαηό ε ζπρλή 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ Μαθξνθπςέιε, κε ιηγόηεξν θόζηνο, απμάλνληαο ηελ 

ρσξεηηθόηεηα 

Οηθνλνκηθή Μειέηε

1. Η ζπλδξνκή ηνπ ρξήζηε απμάλεηαη αιιά ε αύμεζε αληηζηαζκίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ησλ ππάξρνπζσλ 

ππεξεζηώλ αιιά θαη κε ηελ πξνζζήθε λέσλ ππεξεζηώλ (δσξεάλ ρξόλν νκηιίαο θηι). 

2. Με ηελ ρξήζε ηεο Femtocell απμάλνληαη ζηαδηαθά ηα έζνδα καδί βέβαηα  κε ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο 

αιιά θαη κε ηελ εγγξαθή λέσλ πειαηώλ, παξνπζηάδνληαο ηειηθά θέξδνο ζην όξην ηνπ 24κήλνπ αθήλνληαο 

πεξηζώξηα κείσζεο ηεο ζπλδξνκήο ησλ ρξεζηώλ .

3. Οη ππεξεζίεο ηνπ ρξήζηε  βειηηώλνληαη, κε ηνλ απεξηόξηζην ρξόλν νκηιίαο, κε ηελ θζελόηεξε ρξέσζε αλά 

κνλάδα ΜΒ ζε ζρέζε κε ηελ Μαθξνθπςέιε. Έηζη όηαλ ζέιεη λα κεηαδώζεη δεδνκέλα ή λα κηιήζεη πξνηηκά λα 

ην θάλεη όηαλ βξεζεί ζηα όξηα θάιπςεο ηεο Femtocell .

Παξαηεξήζεηο
•Μειεηώληαο ηα ζελάξηα ζηελ ηερληθή κειέηε ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη ίζσο λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα παξεκβνιώλ,
αιιά θαη πεξηνξηζκόο ζηνλ ξπζκό κεηάδνζεο κε άκεζν αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ.
•Η πηζαλόηεηα όκσο λα ζπκβνύλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα είλαη κηθξή, αθνύ κηιάκε γηα αθξαία ζελάξηα (worst case), νπόηε
ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα είλαη πνιύ ιηγόηεξα πηζαλά λα ζπκβνύλ από εθείλα ιόγσ ηεο παξνπζίαο κόλν ηεο
Μαθξνθπςέιεο.

Σερληθή Μειέηε



Σέινο Παξνπζίαζεο

αο επραξηζηώ 

Βύξεο Μ. Γεκήηξηνο


