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1 Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται σε µια περίοδο
ριζικής αλλαγής µε την τη σύγκλιση του ∆ιαδικτύου και των κινητών υπηρεσιών
φωνής. Επιπλέον τα δίκτυα άρχισαν να γιγαντώνονται µε ταχύτατους ρυθµούς
γεγονός που έκανε την επίβλεψη και διαχείρισή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Τα
προβλήµατα που σχετίζονται µε την επέκταση του δικτύου επηρεάζουν τόσο την
διαχείριση της καθηµερινής λειτουργίας του όσο και τον στρατηγικό σχεδιασµό για
τη µελλοντική ανάπτυξή του. Επιπλέον έχει αυξηθεί σηµαντικά η πιθανότητα να
συµβεί κάποιο λάθος και έτσι ολόκληρο το δίκτυο ή ένα µέρος του να τεθεί εκτός
λειτουργίας ή να µειωθεί η αξιοπιστία και η απόδοση του.
Απ’ την άλλη µεριά µέσα από την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο κάθε χρήστης
έχει την δυνατότητα να χρησιµοποιήσει µια πληθώρα από συσκευές διαφορετικών
κατηγοριών που µπορούν να µεταδώσουν ασύρµατα, δεδοµένα. Αυτό όµως έχει σαν
αποτέλεσµα ο κάθε πάροχος ασύρµατης πρόσβασης να έχει να υποστηρίξει έναν
αυξανόµενο αριθµό χρηστών, να διασφαλίσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών στον
πελάτη

καθώς επίσης και να αυξήσει την απόδοση του δικτύου µέσα από την

εφαρµογή κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης και του σωστού QoS (Quality of
Service) για να καλύψει την αυξανόµενη ανάγκη για ασύρµατη µετάδοση δεδοµένων.
Μια αυξανόµενη ανάγκη προέκυψε λοιπόν για την αυτοµατοποιηµένη διαχείρισή
των δικτύων, η οποία θα ελάττωνε τις πιθανότητες σφάλµατος σε διαφορετικά
περιβάλλοντα τεχνολογιών και υπηρεσιών, θα αξιοποιούσε καλύτερα το διαθέσιµο
φάσµα, θα ικανοποιούσε τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις των χρηστών και θα
µείωνε τα έξοδα για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου. Έτσι µια σειρά από
αρχιτεκτονικές αυτόνοµης διαχείρισης άρχισαν να προτείνονται από διάφορους
Οργανισµούς Τυποποίησης, από ερευνητικά κέντρα ή ακόµα και από µεµονωµένους
ερευνητές µε απώτερο σκοπό την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να µελετήσει µια από αυτές τις
αρχιτεκτονικές η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου End-to-End
Efficiency (E3) (https://ict-e3.eu/). Μετά από τη µελέτη αυτή έγινε µια προσπάθεια
απλοποίησης κάποιων από τα δοµικά στοιχεία της εν λόγω αρχιτεκτονικής και τέλος
µια υλοποίηση της σε υψηλό επίπεδο χρησιµοποιώντας την γλώσσα προδιαγραφής
πρωτοκόλλων SDL. Η SDL (Specification and Description Language) [1] είναι η
9

γλώσσα προδιαγραφής και περιγραφής πρωτοκόλλων και τηλεπικοινωνιακών
συστηµάτων γενικότερα, που αναπτύχθηκε και τυποποιήθηκε από την CCITT [2]
(International Telegraph and Telephone Consultative Committee). Γενικά, οι
προδιαγραφές και οι περιγραφές καλύπτουν ποικίλους τοµείς ενός συστήµατος. Η
SDL εστιάζει στη συµπεριφορά των συστηµάτων, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τη
χρήση δεδοµένων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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2 Η αρχιτεκτονική End to End Efficiency Project (E3)

2.1

Εισαγωγή

2.1

∆υναµικά αυτό-οργανούµενα δίκτυα (Self Organizing Networks SON)

Στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα δικτυακά στοιχεία ρυθµίζονται χειροκίνητα το
οποίο έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους λόγω του ότι εξειδικευµένο
προσωπικό θα πρέπει να αναλάβει να ρυθµίσει τις παραµέτρους. Η παραπάνω
διαδικασία όµως είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη και πιο αργή σε σχέση µε
τις πολύ συχνές αλλαγές στη λειτουργία του δικτύου, µε αποτέλεσµα τη χαµηλή
απόδοση. Επειδή τα µελλοντικά δίκτυα θα είναι ετερογενή και θα υποστηρίζουν
ποικίλες εφαρµογές και υπηρεσίες, η διαχείριση των δικτυακών κόµβων θα είναι
ακόµα πιο πολύπλοκη Γι αυτό το λόγο λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη, σ’ ένα
περιβάλλον όπως έχει περιγραφεί παραπάνω, η εισαγωγή και υιοθέτηση
αυτοµατισµών και δυνατοτήτων αυτό-οργάνωσης που θα διαµορφώνουν τα δικτυακά
στοιχεία όταν αυτό απαιτείται.
Οι λειτουργίες ενός δυναµικά αυτό-οργανούµενου δικτύου (Self Organizing
Network) όπως αναφέρεται και στο [7] µπορούν να χωριστούν στις παρακάτω
κατηγορίες:
•

Η αυτό-διαµόρφωση παραµέτρων(Self-Configuration): π.χ., αρχική
διαµόρφωση διευθύνσεων, πιστοποίηση, εγκατάσταση και διαµόρφωση
λογισµικού, διαµόρφωση παραµέτρων κάλυψης κτλ

•

Η αυτό-βελτιστοποίηση (Self-Optimization): αλλαγή σε κάποιες από τις
παραπάνω παραµέτρους για την πιο αποδοτική λειτουργία του δικτύου

•

Η αυτό-αποκατάσταση (Self-Healing): ο εντοπισµός και η αποκατάσταση
βλαβών

Μια τέτοια αρχιτεκτονική υλοποιήθηκε στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Ε3 ([14]-1[6]) και
παρουσιάζεται στις επόμενες υπό-ενότητες.
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2.2

∆οµικά στοιχεία της Ε3 Αρχιτεκτονικής

Η αρχιτεκτονική παρουσιάζεται όπως αναφέρεται και στο [15] σε ένα δισδιάστατο
χώρο. Ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί στους αρχιτεκτονικούς πυλώνες της Ε3,και
συγκεκριµένα:
 Reconfiguration Management,
 Cognition Enablers,
 Autonomic Radio Entity Management ,
 Spectrum Management,
 Cognitive Radio Access Network Optimization,
 Radio Resource Management.
Οι διάφορες περιπτώσεις εγκατάστασης της Ε3 αρχιτεκτονικής αποτυπώνονται στον
κατακόρυφο άξονα. Συγκεκριµένα από πάνω προς τα κάτω εµφανίζονται οι
ακόλουθες περιπτώσεις τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος:
 Multi / Meta Operator,
 Single Operator,
 Multi Radio,
 Radio Technology Specific Case,
 Vendor Specific HW/SW.
Κάθε πυλώνας συλλαµβάνει µια συγκεκριµένη περιοχή του project.Μέσα σε κάθε
περιοχή υπάρχουν ένα ή περισσότερα δοµικά στοιχεία. Κάθε δοµικό στοιχείο
τοποθετείται µέσα σε ένα πυλώνα, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι
θα αντιµετωπίσει.
2.3

Παρουσίαση των λειτουργικών οντοτήτων

Τα

δοµικά στοιχεία που έχει ένα σύστηµα το οποίο είναι βασισµένο στην E3

αρχιτεκτονική όπως αναφέρονται στα [14][15][16] είναι τα εξής:

 Autonomic Entity Management (AEM)
 Cognitive Control Radio (CCR)
 Cognitive Pilot Channel (CPC)
 Spectrum Sensing (SS)
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 Reconfiguration Control Module (RCM)
 Dynamic Spectrum Management (DSM)
 Dynamic Self-Organizing Network Planning and Management (DSNPM)
 Self-x for Radio Access Networks (Self-x for RAN)
 Joint Radio Resource Management (JRRM)
 Radio Resource Management (RRM)

To Autonomic Entity Management [19] ( AEM – Αυτόνοµη διαχείριση οντότητας )
στοχεύει στην αυτόνοµη λειτουργία των γνωσιακών Μίκρο-κυµατικών οντοτήτων µε
σκοπό την επίτευξη µιας βέλτιστης απόδοσης. Το ΑΕΜ εκτελεί επίσης την
λειτουργία επιλογής ράδιο τεχνολογίας(Radio Access Technology-RAT) σε ad-hoc ή
multi-hop περιπτώσεις διαδροµής, σε αντίθεση προς το JRRM που εµπλέκεται στις
παραδοσιακές λειτουργίες επιλογής RAT.
Το Cognitive Control Radio ( CCR- Γνωσιακή ∆ιαχείριση Μίκρο-κυµατικής )[20]
είναι µια ραδιοεπικοινωνία υποστήριξης µεταξύ ετερογενών κόµβων του δικτύου(π.χ.
µεταξύ των τερµατικών σταθµών ή µεταξύ ενός δικτύου πρόσβασης και των
τερµατικών ) για την ανταλλαγή πληροφοριών του συστήµατος. Λειτουργεί σε µια
γνωστή συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε µη αδειοδοτηµένη ζώνη όπου τα
ασύρµατα τερµατικά µπορούν να λειτουργήσουν. Επιπλέον αυτή η γνωστική µπάντα
µπορεί να περιέχει και άλλους χρήστες.
Το Cognitive Pilot Channel [17][18]( CPC - Γνωσιακό Πιλοτικό Κανάλι) είναι ένα
λογικό και προαιρετικό επίσης γνωσιακό κανάλι, το οποίο παρέχει πληροφορίες από
το δίκτυο προς τα τερµατικά,(π.χ. για τις ζώνες συχνοτήτων, για τις τεχνολογίες
πρόσβασης, για τις πολιτικές χρήσης του ράδιο-φάσµατος κλπ.) ώστε να καταστεί
δυνατό ένα τερµατικό να βρει γι αυτό την βέλτιστη πρόσβαση στο δίκτυο κορµού.
Ο σκοπός του Spectrum Sensing[23]( SS – Ανίχνευση Φάσµατος) είναι να
αποκτήσει γνώση των διαθέσιµων ράδιο-συστηµάτων,Να χαρακτηρίσει της συνθήκες
ράδιο-µετάδοσης και να εκτιµήσει την ποιότητα της ράδιο-ζεύξης. Οι SS
πληροφορίες µπορούν να διανεµηθούν µεταξύ διαφόρων κόµβων χρησιµοποιώντας
το CCR ή το CPC.
Το

Reconfiguration

Control

Module

[15]

(RCM

–Μονάδα

ελέγχου

αναδιαµόρφωσης) είναι κυρίως υπεύθυνο για την εκτέλεση της αναδιαµόρφωσης ενός
τερµατικού σταθµού ή σταθµού βάσης ,ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται
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από τα άλλα δοµικά στοιχεία, συνήθως από το DSNMP,Το Self-x for RAN και το
JRRM.Είναι απαραίτητο σε αναδιαρθρώσιµα τερµατικά, σταθµούς βάσης, έτσι ώστε
να επιβάλει

και να συνειδητοποιήσουν την προσαρµογή τους στην παρούσα

κατάσταση.
Το Dynamic Spectrum Management ( DSM – ∆υναµική διαχείριση φάσµατος) [20]
[21] παρέχει τη µέσω και µακροπρόθεσµη διαχείριση του φάσµατος (π.χ. της τάξης
ωρών ή ηµερών) για τα διάφορα ράδιο-συστήµατα. Επιπλέον παρέχει τις
πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές για την ανάθεση των συχνοτήτων και πρέπει να
λαµβάνει υπόψη του το ρυθµιστικό πλαίσιο για τη χρήση φάσµατος.
Το Dynamic Self-Organizing Network Planning and Management (DSNMP∆υναµικός σχεδιασµός και διαχείριση αυτό-οργανώµενου δικτύου) [22] παρέχει τις
µεσοπρόθεσµες

και

µακροπρόθεσµες

αποφάσεις

επί

των

δράσεων

της

αναδιαµόρφωσης ενός τµήµατος του δικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ορισµένες
πληροφορίες εισόδου καθώς επίσης εφαρµόζοντας και την λειτουργικότητα της
βελτιστοποίησης, ενισχυµένες µε µαθησιακές ικανότητες. Για παράδειγµα το
DSNMP αποφασίζει για την βέλτιστη παραµετροποίηση ενός ευέλικτου σταθµού
βάσης FBS(Flexible Base Station).Αυτές οι αποφάσεις παραµετροποιούνται στο
RCM το οποίο είναι υπεύθυνο και για την εκτέλεση και εφαρµογή αυτών των
παραµετροποιήσεων όπως είδαµε παραπάνω.
Το Self-x for Radio Access Networks ( Self-x for RAN ) [23] ενεργοποιεί τον
αυτοµατισµό για τις επιχειρησιακές εργασίες, Γενικά αυτές οι λειτουργίες self-x
βασίζονται σε ένα επαναληπτικό βρόχο που περιέχει τις εξής διαδικασίες: συλλογή
εισερχόµενων πληροφοριών, επεξεργασία αυτών και τέλος εξαγωγή της βέλτιστης
παραµετροποίησης.
Το Self-x for RAN [15] στοχεύει στις λειτουργίες αυτό-οργάνωσης για το δίκτυο
ασύρµατης

πρόσβασης

(RAN),

παρέχοντας

κυρίως

βραχυπρόθεσµες

και

µακροπρόθεσµες αποφάσεις. Το Self-x for RAN το εντοπίζουµε συνήθως στις
περιπτώσεις χρήσης που είναι σχετικές µε την τεχνολογία ασύρµατης πρόσβασης.
Τέτοια παραδείγµατα περιπτώσεων χρήσης είναι τα παρακάτω «βελτιστοποίηση
παραµέτρων

διαποµπής

(handover),ανίχνευση

διακοπής

των

κυττάρων

και

αποζηµίωση, καθώς επίσης και εξισορρόπηση φόρτου.»
Το Self-x for RAN συνεργάζεται µε τις παρακάτω οντότητες :
 Με το JRRM, για την εφαρµογή αποφάσεων του Self-x for RAN
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 Με το DSNMP, για να παίρνει KPIs(Key Performance Indicators) και
πολιτικές
 Με το RCM για την εφαρµογή των παραµετροποιήσεων

Το Joint Radio Resource Management (JRRM) [24] εκτελεί την από κοινού
διαχείριση των ράδιο-πόρων που µπορεί να ανήκουν σε ετερογενή RATs.Επιλέγει την
καλύτερη ασύρµατη πρόσβαση ανάλογα µε τις απαιτήσεις ενός χρήστη µε βάση:
 Το αιτούµενο QoS ( εύρος ζώνης, µέγιστη καθυστέρηση κλπ.)
 Τις συνθήκες µετάδοσης (ποιότητα σήµατος, διαθέσιµο εύρος ζώνης)
 Την κατάσταση του δικτύου(χωρητικότητα κυψέλης, φόρτο κυψέλης)
 Τις προτιµήσεις του χρήστη
 Τις πολιτικές του δικτύου
Το JRRM παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικές µε τους γείτονες για πιο
αποτελεσµατική ανακάλυψη των διαθέσιµων επιλογών πρόσβασης, οι οποίες
µπορούν να διανεµηθούν χρησιµοποιώντας το CPC.
Το Radio Resource Management (RRM) περιέχει την λειτουργικότητα της ειδικής
διαχείρισης ράδιο-πόρων για τα RAT.Αυτή η λειτουργικότητα υπάρχει ήδη στα
τωρινά GSM και UMTS δίκτυα ,αλλά χρειάζεται να επεκταθεί µε µια ενιαία διεπαφή
προς το JRRM.

2.4

Παραδείγµατα Λειτουργίας των µηχανισµών δικτύου της Ε3

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε δύο παραδείγµατα της λειτουργικότητας του Ε3 µε
τη µορφή των διαγραµµάτων ακολουθίας µηνυµάτων όπως αυτά περιγράφονται στο
[25]. Σκοπός µας είναι για λόγους πληρότητας της εργασίας να παρουσιάσουµε και σ’
αυτό το κείµενο πώς συνεργάζονται µεταξύ τους οι λειτουργικές οντότητες της Ε3 που
παρουσιάστηκαν πάρα πάνω, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εξελιγµένων
διαδικασιών διαχείρισης
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Σχήµα 1: Σενάριο ανταλλαγής πληροφοριών CPC µεταξύ του τερµατικού (Τ) και δικτύου (N)[25]

Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται ένα σενάριο για την συνδυασµένη χρήση του Outband CPC και του In-band CPC . Στην λεγόµενη «φάση εκκίνησης", όταν το
τερµατικό είναι ενεργοποιηµένο, ξεκινά ακρόαση στο Out-band CPC για να
αποκτήσει τις βασικές παραµέτρους (π.χ. τοπικά διαθέσιµα δίκτυα) για την επιλογή
του δικτύου και τη σύνδεση. Μετά τη σύνδεση σε ένα δίκτυο το τερµατικό σταµατά
να ακούει το Out-Band CPC και ξεκινά την ανάκτηση των In-Band CPC
πληροφοριών στο εγγεγραµµένο δίκτυο µε τη χρήση των on-demand διαδικασιών
"CPC_Info_Request" και "CPC_Info_Answer".
Το Σχήµα 2 δείχνει µια παραδειγµατική διαδικασία ή οποία εφαρµόζεται γενικά για
τις Self-x περιπτώσεις χρήσης (π.χ. βελτιστοποίηση λίστας γειτονικών κυψελών, τον
έλεγχο παρεµβολών, βελτιστοποίηση των παραµέτρων διαποµπής, εξισορρόπηση
φόρτου, ανίχνευση διακοπής κυττάρων και αποζηµίωση) σε ένα µονό περιβάλλον
RAT. Το λειτουργικό τµήµα "Self-x for RAN" χρησιµοποιεί τις διαδικασίες
Monitoring and Fault/Event Detection για να ελέγχει συνεχώς την κατάσταση του
περιβάλλοντος του δικτύου. Η Λειτουργία παρακολούθησης εκτιµά όλες τις εκθέσεις
µέτρησης του συστήµατος. Η Fault/Event Detection λειτουργία ανιχνεύει αν ένα
σφάλµα και / ή άλλο γεγονός (π.χ. διακοπή λειτουργίας των κυττάρων, κυτταρικές
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παρεµβολές,

ασύµµετρος

φόρτος

δικτύου,

µη-κατάλληλες

διαµορφώσεις,

αναγνώριση ενός νέου σταθµού βάσης, κλπ.) έχει συµβεί. Το DSNPM υποστηρίζει τις
διαδικασίες αυτές µε την παροχή KPIs και πολιτικών για το "Self-x for RAN". Η
λειτουργία Λήψης Αποφάσεων αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαίο να αλλάξει η
συµπεριφορά του συστήµατος και επιλέγει τους αλγόριθµους βελτιστοποίησης που
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. Η λειτουργία Input Data Selection υπολογίζει
διαφορετικές µετρήσεις εισόδου και ορίζει τις παραµέτρους για την έναρξη των
αλγόριθµοι βελτιστοποίησης. Προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα των
αντίστοιχων ενεργειών, η γνώση που έχει δηµιουργηθεί από πρώην αποτελέσµατα
βελτιστοποίησης εκτιµάται επίσης από την Input Data Selection λειτουργία. Μετά την
εκτέλεση, των αλγόριθµων βελτιστοποίησης και της προκύπτουσας διαµόρφωσης
παραµέτρων, η δυνατότητα αναδιαµόρφωσης ελέγχεται µεταξύ των Self-x for RAN
και RCM-Ν και µία αντίστοιχη εντολή αποστέλλεται στο JRRM-Ν.
Τέλος, το Self-x για RAN και το DSNPM είναι ενηµερωµένα για τις νέες ρυθµίσεις.
Αυτή η διαδικασία γενικά ισχύει για όλες τις Self-x (single RAT) περιπτώσεις
χρήσης.

Σχήµα 2:Παράδειγµα διαδικασίας για Self-x περιπτώσεις χρήσης[25]
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3 Προτάσεις για την ανάδειξη µιας βελτιωµένης αρχιτεκτονικής

3.1

Εισαγωγή

Μελετώντας και αναλύοντας την αρχιτεκτονική Ε3 προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε
Κάποια σηµεία που ενδεχοµένως να µείωναν τη συνολική πολυπλοκότητα του
συστήµατος συγχωνεύοντας κάποιες από τις λειτουργίες σε µικρότερο αριθµό
οντοτήτων.
Κατά την διαδικασία ανάλυσης της Ε3 αρχιτεκτονικής παρατηρήσαµε ότι πολλές
από τις λειτουργικές οντότητες συνυπάρχουν µε άλλα στοιχεία και βρίσκονται σε
διαφορετικά µέρη του δικτύου: Π.χ. Το DSNMP εµφανίζεται στο Radio Access
Network , στο Core Network και στο Operation & Management κοµµάτι του δικτύου
που έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των λογικών καναλιών και της σηµατοδοσίας.
Τα JRRM-N και το JRRM-T είναι οµότιµες οντότητες στο δίκτυο και στο τερµατικό.
Η JRRM-T υπάρχει κυρίως για να συλλέγει στοιχεία τα οποία αξιολογούνται από το
JRRM-N. Τα στοιχεία αυτά όµως µπορούν κάλλιστα να συλλέγονται από µια από τις
άλλες οντότητες που υπάρχουν στο τερµατικό
Επιπλέον παρατηρήσαµε ότι η ύπαρξη πολλών λειτουργικών οντοτήτων στα κατά
µέρη στοιχεία του δικτύου δεν είναι επιβεβληµένη και µπορούν να συγχωνευθούν σε
µία λειτουργική οντότητα η οποία θα έχει πιο διευρυµένες αρµοδιότητες και θα
καλύπτει εξίσου αποτελεσµατικά την λειτουργία του δικτύου. Αυτό θα έχει σαν
αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των λογικών καναλιών και την απλοποίηση του
συστήµατος. Π.χ. το Spectrum Sensing θα µπορούσε να είναι ενσωµατωµένο
λειτουργικά στο Self-x κλπ.
Κλείνοντας για όλους του παραπάνω λόγους προχωράµε στην δηµιουργία µιας
τροποποιηµένης αρχιτεκτονικής, βασισµένη στην E3 την οποία θα υλοποιήσουµε σε
SDL και θα παρουσιάσουµε παραδείγµατα χρήσης για την καλύτερη κατανόηση της.
Την τροποποιηµένη αρχιτεκτονική την αποκαλούµε E4
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3.2

∆ιαφορές της Ε4 Αρχιτεκτονικής µε την αντίστοιχη της Ε3

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε τις λειτουργικές οντότητες που συναντάµε
στην συγκεκριµένη αρχιτεκτονική καθώς επίσης θα ορίσουµε και τις αρµοδιότητες
τους όσο πιο καλύτερα γίνεται.

Οι λειτουργικές οντότητες είναι οι εξής:
 Network Planning (NP)
 Dynamic Spectrum Management (DSM)
 Radio Management (RM)
 Joint Radio Resource Management (JRRM)
 Self-X
 Cognitive Pilot Channel (CPC)

Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των ορισµών των παραπάνω οντοτήτων θα
ήταν χρήσιµο να παρουσιάσουµε τις διαφορές µεταξύ των Ε3 και Ε4 αρχιτεκτονικών
έτσι ώστε να αναδείξουµε την βελτίωση που προκύπτει µε την νέα προσέγγιση µας.
Αναλύοντας την Ε3 αρχιτεκτονική παρατηρήσαµε ότι το DSNMP εµφανίζεται σε
πολλούς τοµείς του δικτύου µας κάτι που συνεισφέρει στην αύξηση των λογικών
καναλιών και της σηµατοδοσίας. Ως εκ τούτου αποφασίσαµε λοιπόν την δηµιουργία
µιας νέας οντότητας του NP της οποίας ο ορισµός βρίσκεται παρακάτω και η οποία
τοποθετείται στο OSS κοµµάτι του δικτύου µας.
Ένα δεύτερο πράγµα που διαπιστώσαµε και θελήσαµε να βελτιστοποιήσουµε είναι
το JRRM . Όπως µπορούµε να δούµε στην Ε3 διαχωρίζεται σε δύο µέρη α) το JRRMT και β) το JRRM-N. ∆ηλαδή στο κοµµάτι του τερµατικού και στο κοµµάτι του
δικτύου αντίστοιχα. Εδώ σε αυτή την περίπτωση θεωρήσαµε ότι είναι πλεονασµός η
ύπαρξη του JRRM στο κοµµάτι του τερµατικού εφόσον το τερµατικό δεν κάνει
διαχείριση ράδιο-πόρων παρά µόνο δέχεται αποφάσεις. Στο κοµµάτι λοιπόν του
τερµατικού απαλείφθηκε

η

παρουσία της συγκεκριµένης οντότητας, ενώ στο

κοµµάτι του δικτύου τοποθετήθηκε σε πιο κεντρική θέση .
Επιπροσθέτως στο κοµµάτι του τερµατικού παρατηρήσαµε ότι υπάρχουν
λειτουργικές οντότητες, για τις οποίες δεν είναι επιβεβληµένη η αυτόνοµη παρουσία
τους λόγω της περιορισµένης λειτουργίας τους. Π.χ. Spectrum Sensing, RCM, CPC.
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Έτσι λοιπόν αποφασίσαµε την ενσωµάτωση των λειτουργιών των συγκεκριµένων
οντοτήτων σε µια ενιαία η οπoία είναι το Self-X. Με αυτό τον τρόπο µπορεί κάποιος
να επιτύχει µείωση του αριθµού των διεπαφών.
Στο κοµµάτι του Radio Access Network προχωρήσαµε µε το ίδιο σκεπτικό όπως στο
κοµµάτι του τερµατικού και

στους νέους σταθµούς βάσης τοποθετήσαµε µια

οντότητα Self-x µε διευρυµένες αρµοδιότητες όπως και στην περίπτωση του
τερµατικού , και µια οντότητα RM.Το RM εδώ είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του
φάσµατος που έχει ανατεθεί από το DSM µε σκοπό την σωστή εξυπηρέτηση των
τερµατικών. Τέλος τοποθετήσαµε σε κεντρική θέση το JRRM για τον έλεγχο και την
σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των σταθµών βάσης και αφήσαµε ίδια την
οντότητα του CPC στους σταθµούς βάσης.

Σε αυτό εδώ το σηµείο θα πρέπει να ορίσουµε-διασαφινήσουµε τις αρµοδιότητεςλειτουργίες των νέων οντοτήτων τις νέας µας βελτιωµένης πρότασης αρχιτεκτονικής.
Το NP παρέχει τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες αποφάσεις για την
οργάνωση του δικτύου. Ενηµερώνεται για την κάθε αλλαγή και παρέχει πληροφορίες
σχετικά µε την δοµή του δικτύου. Βρίσκεται και αυτό παρέα µε το DSM στο OSS
κοµµάτι του δικτύου.
Το Self-X είναι από τις πιο βασικές οντότητες και το συναντάµε σχεδόν σε όλο το
δίκτυο. Σκοπός του είναι να εκτελεί όλες εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται
µε την αυτό-διοργάνωση ενός δικτύου. Στο Self-X ενσωµατώνονται όλες εκείνες οι
βασικές λειτουργίες της Ε3 αρχιτεκτονικής οι οποίες είναι απαραίτητες για την
αυτόνοµη λειτουργία του τερµατικού. Με λίγα λόγια το Self-X ενσωµατώνει τις
λειτουργίες JRRM-TE,Spectrum Sensing,CPC και RCM της αντίστοιχης Ε3
αρχιτεκτονικής στην πλευρά του κινητού. Παρακάτω παρουσιάζονται µερικές από τις
βασικές λειτουργίες του Self-X:
 Εκτέλεση ενεργειών αυτό-διοργάνωσης του δικτύου
 Εκτέλεση µετρήσεων για την απόδοση της σύνδεσης µε το δίκτυο, συλλογή
πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον και αποστολή όλων αυτών προς
κεντρικές οντότητες του δικτύου.
 Ανίχνευση εκπεµπόµενων καναλιών CPC
 Και τέλος επικοινωνία µε άλλες δικτυακές οντότητες για ανταλλαγή
πληροφοριών κατάστασης καθώς επίσης µεταφορά εντολών από και προς
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αυτές

έτσι ώστε να συµβαδίζουν απόλυτα όλοι στα νέα δεδοµένα της

κατάστασης του δικτύου.
3.3

Παραδείγµατα Λειτουργίας των µηχανισµών δικτύου της Ε4

Όπως είναι γνωστό, µια εικόνα ισούται µε χίλιες λέξεις. Γι αυτό το λόγο, σε αυτή
την ενότητα, θα παρουσιάσουµε παραδείγµατα µε διαγράµµατα ακολουθίας
µηνυµάτων για την κατανόηση της αρχιτεκτονικής Ε4 καθώς επίσης και του τρόπου
λειτουργίας των λειτουργικών οντοτήτων όπως αυτές υλοποιήθηκαν σε SDL.

3.3.1

Επιλογή Πρόσβασης για το Τερµατικό

Το Σχήµα 3 µας

δείχνει

ένα παραδειγµατικό σενάριο για το πως το JRRM

πραγµατοποιεί την επιλογή πρόσβασης σε ένα τερµατικό βασιζόµενο στο ζητούµενο
QoS,τις απαιτήσεις του χρήστη, την κατάσταση του δικτύου κλπ.
Στην πλευρά του δικτύου όπως µπορούµε να διακρίνουµε υπάρχει το JRRM το
οποίο είναι ενήµερο για την κατάσταση των διαθέσιµων RATs ,των τεχνολογιών
πρόσβασης που υπάρχουν υπό την επίβλεψη του, την χωρητικότητα και άλλες
παρόµοιες παραµέτρους.
Στην πλευρά του τερµατικού υπάρχει το Self-X,το οποίο έχει κάνει την αρχική
επιλογή πρόσβασης µετά την ενεργοποίηση του κινητού και τώρα στέλνει στο δίκτυο
µήνυµα µε το ζητούµενο QoS για την υποστήριξη των υπηρεσιών που τρέχει ο
χρήστης. Επιπλέον στέλνει και επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την απόδοση
της σύνδεσης, την ποιότητα του σήµατος και άλλα.
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Σχήµα 3:∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων για την επιλογή πρόσβασης του
τερµατικού

Το JRRM µε την σειρά του αφού συνδυάσει τις παραπάνω πληροφορίες µε τη
κατάσταση που επικρατεί στην πλευρά του δικτύου θα αποφασίσει για το ποια
πρόσβαση θα χρησιµοποιήσει το τερµατικό και θα στείλει την απόφαση αυτή στο
τερµατικό. Σε περίπτωση όπως αυτή του σχήµατος που έχει επιλεγεί ένα διαφορετικό
RAT τότε θα πρέπει να γίνει handover.
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3.3.2

Ενηµέρωση του JRRM για την κατάσταση του RAN

Σχήµα 4: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων για την επικαιροποίηση των πληροφοριών που
αφορούν την κατάσταση του RAN.

Στο δεύτερο παράδειγµα θα δούµε πως ενηµερώνεται το JRRM για την κατάσταση
του δικτύου µε σκοπό την παροχή επικαιροποιηµένων context και profile
πληροφοριών µέσω των CPC στα τερµατικά τα οποία επιθυµούν να συνδεθούν στο
δίκτυο. Επίσης όλες αυτές οι επικαιροποιηµένες πληροφορίες που θα λάβει το JRRM
θα το βοηθήσουν να πάρει σωστές αποφάσεις σε µελλοντικά ζητήµατα αφού θα τις
έχει συµπεριλάβει στην διαδικασία λήψης των.
Όπως µπορούµε να διακρίνουµε και στο Σχήµα 4 σε πρώτη φάση το JRRM στέλνει
το µήνυµα Net Info προς το RNC και ουσιαστικά ζητάει να του σταλούν
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επικαιροποιηµένες πληροφορίες. Στη συνέχεια το RNC µε τη σειρά του προωθεί το
αίτηµα στο Self-X των σταθµών βάσης. Το Self-x του κάθε σταθµού δηµιουργεί µέσα
από τις διαδικασίες του τις καινούριες πληροφορίες και τις στέλνει µε το µήνυµα BS
new info.Τέλος το RNC µε τη σειρά του προωθεί προς το JRRM τις πληροφορίες.
Στην δεύτερη φάση το JRRM έχοντας λάβει επιτυχώς όλες τις παραπάνω
πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση του δικτύου τις στέλνει προς τα CPC για
να ενηµερωθούν και να παρέχουν µε τη σειρά τους αυτές τις πληροφορίες στα
τερµατικά.
Αυτός ο τρόπος ενηµέρωσης του JRRM ουσιαστικά γίνεται ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα και αφορά όλη την περιοχή κάλυψης του. Βέβαια όπως θα δούµε και σε
επόµενα παραδείγµατα το JRRM ενηµερώνεται και µε άλλα µηνύµατα ιδίως όταν
πρόκειται για προβλήµατα συγκεκριµένων δικτυακών στοιχείων που έχουν προκύψει
στο δίκτυο και χρειάζεται άµεση επίλυση τους έτσι ώστε να µην επηρεαστεί
σηµαντικά η λειτουργία του.

5.5.3.1 ∆ιαδικασία διαποµπής του τερµατικού µετά από διάγνωση σφάλµατος από τη
µεριά του τερµατικού

Μια διαφοροποίηση του προηγούµενου σεναρίου είναι να λάβει το JRRM µια
ειδοποίηση για ένα πρόβληµα που υπάρχει από το τερµατικό (Όπως συµφόρηση ή
παρεµβολές) και έτσι να προκαλέσει την εκκίνηση της διαδικασίας διαποµπής
(handover)
Στο Σχήµα 5 που ακολουθεί το Self-x του τερµατικού προσδιορίζει εάν
παρατηρείται συµφόρηση ή παρεµβολές στη συγκεκριµένη τεχνολογία πρόσβασης
του δικτύου. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί η ύπαρξη τους στέλνει ένα Event
notification µήνυµα στο JRRM το οποίο µε τη σειρά του θα αποφασίσει την εκκίνηση
των διαδικασιών handover ή θα λάβει µια εναλλακτική απόφαση για την εξάλειψη
του συγκεκριµένου προβλήµατος.
.
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Σχήµα 5: ∆ιαδικασία handover η οποία προκλήθηκε από το τερµατικό και ελέγχεται από το
JRRM

5.5.3.2 ∆ιαδικασία διαποµπής του τερµατικού µετά από διάγνωση σφάλµατος από τη
µεριά του δικτύου

Το συγκεκριµένο παράδειγµα είναι το ίδιο µε το προηγούµενο µε την διαφορά όµως
ότι το JRRM αφού έλαβε το µήνυµα µε τις πληροφορίες από το RAT προσδιόρισε
την ύπαρξη προβλήµατος και αποφάσισε σαν λύση να κάνει το τερµατικό διαποµπή
από µία τεχνολογία πρόσβασης σε µία άλλη.
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Σχήµα 6: ∆ιαδικασία handover η οποία προκλήθηκε και ελέγχεται από το JRRM

3.3.3

Παράδειγµα λειτουργίας In-Band και Out-Band CPC

Σχήµα 7: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων για συνδυασµό In-Band και Out-Band CPC
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Το Σχήµα 7 µας δείχνει µια διαδικασία για συνδυασµένη χρήση In-Band και OutBand CPCs.Όπως εύκολα µπορούµε να διακρίνουµε από το σχήµα υπάρχουν δύο
φάσεις. Στην πρώτη φάση, η οποία αρχίζει µε το που ανοίξει το τερµατικό, τότε αυτό
αρχίζει να «ακούει» ένα συγκεκριµένο Out-band CPC µε σκοπό να λάβει
συγκεκριµένες πληροφορίες και παραµέτρους έτσι ώστε να συνδεθεί µε κάποιο
διαθέσιµο δίκτυο. Στην δεύτερη φάση, η οποία αρχίζει όταν το τερµατικό συνδεθεί
επιτυχώς µε ένα δίκτυο, τότε το τερµατικό σταµατάει να λαµβάνει από το Out-band
CPC και αρχίζει να λαµβάνει µηνύµατα από το In-Band CPC.

3.3.4

Αποτυχία δικτυακών στοιχείων

Σχήµα 8: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων για αναµενόµενη αποτυχία
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Σε αυτό το παράδειγµα σκοπός µας είναι να παρουσιάσουµε τις διεργασίες µεταξύ
των οντοτήτων της Ε4 οι οποίες εµπλέκονται στο χειρισµό της έλλειψης ενός σταθµού
βάσης και την αδυναµία του να παράσχει υπηρεσίες στους χρήστες. Σε µια τέτοια
περίπτωση οι ράδιο-πόροι που έχουν ανατεθεί σε αυτό το σταθµό βάσης δεν
χρησιµοποιούνται και έτσι µπορούν να ανακατανεµηθούν σε γειτονικούς σταθµούς
βάσης για να αυξήσουν την χωρητικότητα τους και τελικά να µειώσουν την περιοχή η
οποία είναι εκτός υπηρεσιών.
Στο Σχήµα 8 διακρίνουµε ένα σταθµό βάσης ο οποίος ενηµερώνει το JRRM για την
αναµενόµενη διακοπή παροχής των υπηρεσιών του για κάποιους λόγους. Οι λόγοι
αυτοί µπορεί να είναι :
 Επανεκκίνηση
 Αναβάθµιση του λογισµικού
 Αποτυχία σύνδεσης Back-Haul
Το JRRM µε τη σειρά του ενηµερώνει τους υπόλοιπους σταθµούς βάσης για την
συγκεκριµένη διακοπή. Οι σταθµοί βάσης εφόσον λάβουν επιτυχώς την
συγκεκριµένη πληροφορία, ζητούν µε τη σειρά να χρησιµοποιήσουν τους πόρους που
είχε ο εκτός λειτουργίας σταθµός. Το JRRM εξετάζοντας τα αιτήµατα αυτά
προχωράει στην λήψη της απόφασης και δίνει έγκριση σε ένα σταθµό βάσης να τα
χρησιµοποιήσει.
Ο

σταθµός

βάσης

που

πήρε

την

έγκριση

προχωράει

αµέσως

σε

επαναπαραµετροποίηση και συµπεριλαµβάνει τους συγκεκριµένους ελεύθερους
πόρους .Αφού τελειώσει µε αυτή την ενέργεια ενηµερώνει το JRRM µε τις καινούριες
πληροφορίες Context και το JRRM ενηµερώνει το NP για την καινούρια αλλαγή που
προέκυψε στο δίκτυο και το DSM για την αλλαγή στην χρησιµοποίηση του φάσµατος
αντίστοιχα.
Σε αυτό το παράδειγµα όπως βλέπουµε υπάρχει ενηµέρωση από τον σταθµό βάσης
για την διακοπή λειτουργίας του. Θα ήταν σκόπιµο λοιπόν να αναφέρουµε τι γίνεται
στην περίπτωση όπου δεν υπάρξει αυτή η ενηµέρωση ποιες θα είναι οι ενέργειες του
δικτύου για την γρήγορη ανίχνευση της και την επίλυση του προβλήµατος.
Πιο συγκεκριµένα θα αναφέρουµε δύο τρόπους µε τους οποίους θα δράσει το δίκτυο
σε µια τέτοια µη αναµενόµενη αποτυχία. Στον πρώτο τρόπο η διακοπή θα ανιχνευθεί
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από τα Self-X των γειτονικών σταθµών βάσης εφόσον αυτά διαπιστώσουν άµεσα την
ύπαρξη ελεύθερου φάσµατος και µε τη σειρά τους ενηµερώσουν το JRRM.
Ο άλλος τρόπος είναι µέσα από περιοδικά µηνύµατα που στέλνει το JRRM για την
ενηµέρωση των πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση του δικτύου όπως
αναλύσαµε σε προηγούµενο παράδειγµα. Με αυτό τον τρόπο το RNC θα στείλει
µήνυµα ότι ο συγκεκριµένος σταθµός βάσης έχει βγει εκτός υπηρεσιών και πιθανόν
εκτός λειτουργίας.
Και µε τους δύο τρόπους δράσης το JRRM θα ενηµερωθεί για την αποτυχία και θα
δράσει όπως και στην περίπτωση της αναµενόµενης αποτυχίας.

3.3.5

Ανάκτηση λειτουργιών του σταθµού βάσης µετά από επίλυση της δικτυακής του
αποτυχίας

Σχήµα 9: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων µε σκοπό την ανάκτηση λειτουργιών του σταθµού
βάσης που αντιµετώπισε πρόβληµα
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Στο συγκεκριµένο παράδειγµα που αποτυπώνετε στο Σχήµα 9 όπως µπορούµε να
διακρίνουµε ο σταθµός βάσης BS3 αφού τέλειωσε η επίλυση των προβληµάτων του
στέλνει προς το JRRM µήνυµα και ζητά την χρησιµοποίηση δικτυακών πόρων µε
σκοπό να παρέχει ξανά υπηρεσίες.
Το JRRM µε τη σειρά αποστέλλει µήνυµα επαναπαραµετροποίησης στον σταθµό
βάσης BS2 στον οποίο είχαν ανατεθεί οι δικτυακοί πόροι του BS3 και ουσιαστικά να
απελευθερώσει τους συγκεκριµένους πόρους. Εφόσον γίνει επιτυχώς αυτό στέλνει
µήνυµα απάντησης στο BS3 και του δηλώνει ότι έγινε δεκτό το αίτηµα του. Τότε ο
BS3 προχωράει και αυτός σε επαναπαραµετροποίηση και στέλνει τις καινούριες
πληροφορίες Context στο JRRM.
Τέλος το JRRM αποστέλλει προς το NP ενηµέρωση για την καινούρια αλλαγή
του δικτύου και ενηµέρωση προς το DSM για την αλλαγή στην χρησιµοποίηση του
φάσµατος.
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4 Υλοποίηση πτυχών της Ε4 Αρχιτεκτονικής σε SDL
4.1

Εισαγωγή

Σε αυτό το κεφάλαιο αναπτύξαµε µε την βοήθεια της SDL δύο παραδείγµατα
δικτύων βασισµένα στην Ε4 αρχιτεκτονική µε σκοπό να αναδείξουµε και να
κατανοήσουµε καλύτερα την λειτουργική αρχιτεκτονική της Ε4.
Ο σκοπός που αναπτύξαµε δύο παρόµοια δίκτυα είναι απλός και βασίζεται στην
καλύτερη οργάνωση και παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των ίδιων των δικτύων.
Και στα δύο παραδείγµατα όπως αναφερθήκαµε και στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της
εργασίας εργαστήκαµε µε την Top-Down προσέγγιση στην υλοποίηση στην sdl αφού
αποδεικνύεται καλύτερη όταν είµαστε στη φάση σχεδιασµού ενός συστήµατος γενικά
λόγω του ότι µεταβαίνουµε από γενικές περιγραφές σε περισσότερο ειδικές που
αφορούν την λειτουργία του.
Στο πρώτο παράδειγµα µας παραθέτουµε τα δοµικά στοιχεία από τα οποία
αποτελείται το συγκεκριµένο δίκτυο του παραδείγµατος καθώς επίσης και το πως
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε σκοπό να παρουσιάσουµε τα παρακάτω διαγράµµατα
ακολουθίας µηνυµάτων:
 Αναµενόµενη αποτυχία ενός σταθµού βάσης
 Εγκατάστασης ενός νέου σταθµού στο δίκτυο
 Σύνδεσης τερµατικού στο δίκτυο και έλεγχος για ενηµερωµένο
λογισµικό στην πλευρά του τερµατικού
 ∆ιαδικασία αναβάθµισης λογισµικού στα διαθέσιµα eNodeB
Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι σε αυτό το παράδειγµα συναντάµε µόνο
τεχνολογία πρόσβασης UMTS .
Στο δεύτερο επίσης παραθέτουµε τα δοµικά στοιχεία του συγκεκριµένου δικτύου
του παραδείγµατος µας και έχουµε σαν σκοπό να παρουσιάσουµε την συνεργασία
µεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών πρόσβασης µε σκοπό την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών στο τερµατικό του κάθε χρήστη. Εδώ το

διάγραµµα ακολουθίας

µηνυµάτων είναι το εξής:
 Αλλαγή σύνδεσης του τερµατικού µεταξύ των διαφορετικών
τεχνολογιών πρόσβασης υπό την επιτήρηση του JRRM
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Κλείνοντας αυτή την µικρή εισαγωγή και πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση των
παραδειγµάτων θα ήταν σωστό να αναφερθεί ότι λόγω του πλήθους των οντοτήτων
στο ίδιο σύστηµα και λόγω του ότι µετά από την εµφάνιση ενός γεγονότος
δηµιουργείται µια σειρά από αντιδράσεις, κάποια από τα αντίστοιχα κάποια Message
Sequence Charts έχουν διαµορφωθεί έτσι ώστε να είναι αναγνώσιµα σε µια σελίδα
Α4 και επιπλέον να αποτυπωθούν όλες οι αντιδράσεις µεταξύ των δικτυακών
στοιχείων µε τον καλύτερο τρόπο .
Η υλοποίηση αυτής τη διπλωµατικής θα µπορούσε να µελετηθεί και σε συνδυασµό
µε την [7] η οποία ασχολήθηκε παράλληλα και ανεξάρτητα µε το ίδιο αντικείµενο
εστιάζοντας στην ενεργοποίηση των τερµατικών και των σταθµών βάσης, στην
εκτέλεση µεταποµπών µε τη συνέργια του JRRM, αλλά σε ένα σενάριο αυτό-ίασης.
4.2

Παρουσίαση υλοποίησης στην SDL του πρώτου παραδείγµατος
Στο Σχήµα 10 που ακολουθεί παρουσιάζουµε
την οργανωτική δοµή του δικτύου του
παραδείγµατος µας. Όπως βλέπουµε και στην
εικόνα δίπλα σύστηµα µας αποτελείται από:
•

Operation & surveillance system
o Network Planning(NP)

•

Core Network (CN)
o Router

•

Radio Access Network(RAN)
o JRRM
o UMTS1
•

RNC

•

eNodeB1

•

eNodeB2

o UMTS2
• RNC
• eNodeB1
• eNodeB2
 Mobile Terminal (MT)
Σχήµα 10: Οργανωτική απεικόνιση του δικτύου του πρώτου παραδείγµατος µας
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Όπως µπορούµε να διακρίνουµε, στα παραπάνω λείπει το DSM.To DSM δεν έχει
συµπεριληφθεί σκόπιµα στην οργανωτική αυτή δοµή λόγω του ότι έχουµε µιας πολύ
µικρής κλίµακας δίκτυο και την δουλειά του DSM άνετα την κάνει το NP.Επίσης
έχουµε τοποθετήσει ένα δροµολογητή µόνο στο Core Network λόγω του πάρα πολύ
µικρού µεγέθους του δικτύου. Σε περίπτωση όµως υλοποίησης ενός πολύ
µεγαλύτερου δικτύου πρέπει να συµπεριληφθούν οπωσδήποτε το DSM αλλά και
περισσότεροι του ενός δροµολογητές .
Συνεχίζοντας την παρουσίαση προχωράµε προς το αρχικό επίπεδο του συστήµατος
µας το οποίο ονοµάζουµε handover3 και συναντάµε τα παρακάτω block:
 Operation & Surveillance System
 Core Network (CN)
 Radio Access Network(RAN)
 Mobile Terminal(MT)

Σχήµα 11: Υλοποίηση σε sdl του πρώτου επιπέδου του συστήµατος µας
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Το Block OSS(Operation & Surveillance System) είναι το σηµείο όπου γίνεται η
κεντρική διαχείριση και επιτήρηση του συνολικού δικτύου. Όπως αναφέραµε και πριν
εδώ θα έπρεπε να ήταν τοποθετηµένο το DSM αν το δίκτυο µας ήταν µεγαλύτερο.
Τώρα το DSM είναι ενσωµατωµένο στο NP.

Σχήµα 12: Υλοποίηση του block OSS σε SDL

Το επόµενο block που θα παρουσιάσουµε είναι το block του CN(Core
Network).Όπως αναφέραµε και πιο πάνω εκεί βρίσκονται οι δροµολογητές οι οποίοι
τρέχοντας κατάλληλα πρωτόκολλα δροµολόγησης βοηθούν σηµαντικά στην
δροµολόγηση των πακέτων από το OSS στο RAN και αντίστροφα.

Σχήµα 13 : Υλοποίηση σε SDL του block CN(Core Network)
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Στο Σχήµα 14 παρουσιάζουµε την υλοποίηση σε SDL του Radio Access
Network.Όπως µπορούµε να δούµε και απ’ το σχήµα µέσα στο συγκεκριµένο Block
έχουµε σχεδιάσει το JRRM και τα δύο διαθέσιµα RAT όπου στην περίπτωση µας
είναι η ίδια τεχνολογία πρόσβασης. Άρα λοιπόν έχουµε ένα block για το UMTS_1 και
ένα για το UMTS_2

Σχήµα 14: Υλοποίηση σε SDL του block RAN

Το κάθε ένα από τα RAT περιέχει για τις ανάγκες του σεναρίου µας δύο σταθµούς
βάσης και ένα RNC για τη διαχείριση τους. Εσωτερικά στο κάθε RNC έχουµε
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τοποθετήσει και το κεντρικό CPC της τεχνολογίας πρόσβασης. Στα Σχήµατα 15 και
16 µπορούµε να δούµε το σχεδιασµό των UMTS_1 και UMTS_2

Σχήµα 15: Υλοποίηση σε SDL του Block UMTS_1
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Σχήµα 16 :Υλοποίηση σε SDL του Block UMTS2

Και για το τέλος αφήνουµε την υλοποίηση το Block ΜΤ(Mobile Terminal) όπου
έχουµε σχεδιάσει ένα τερµατικό για τις ανάγκες των σεναρίων µας και παρουσιάζεται
στο Σχήµα 17
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Σχήµα 17: Υλοποίηση σε SDL του Block MT

Κλείνοντας αυτή την ενότητα θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι αναλύοντας βαθύτερα
όλα τα Blocks θα συναντήσουµε τις αντίστοιχες process καθώς επίσης και τα κανάλια
δροµολόγησης µηνυµάτων για την επικοινωνία µεταξύ τους και µε το περιβάλλον.

4.3

∆ιαγράµµατα ακολουθίας µηνυµάτων (MSCs) µετά από προσοµοίωση σεναρίων
λειτουργίας

Σε αυτή εδώ την ενότητα σκοπός µας είναι να αναλύσουµε τον τρόπο όπου το
δίκτυο θα δράσει σε συγκεκριµένα ζητήµατα που θα προκύψουν. Γι αυτό το λόγο
δηµιουργήσαµε σενάρια µε ζήτηµα δυσλειτουργιών, οργάνωσης και διαχείρισης του
δικτύου, τα προσοµοιώσαµε και τώρα θα παρουσιάσουµε τα διαγράµµατα
ακολουθίας µηνυµάτων που προκύπτουν από το κάθε ένα σενάριο όσο καλύτερα
γίνεται.
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4.3.1

∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων αναµενόµενης αποτυχίας RAT

Στο πρώτο παράδειγµα που ακολουθεί

θα παρουσιάσουµε το σενάριο που

υλοποιήσαµε και αφορά την αναµενόµενη αποτυχία ολόκληρης τεχνολογίας
πρόσβασης(RAT).Ονοµάζεται αναµενόµενη γιατί το RAT πριν σταµατήσει να
παρέχει υπηρεσίες ενηµερώνει το δίκτυο γι αυτή την διακοπή .
Όπως βλέπουµε στο Σχήµα 18 το Self-x του RNC δέχεται ένα µήνυµα off από το
περιβάλλον που σηµαίνει ότι πρέπει να βγει εκτός λειτουργίας. Αυτό έγινε για να
προκληθεί η εκκίνηση του σεναρίου µας. Σε πραγµατικές περιπτώσεις το Self-X µετά
από διάγνωση προβλήµατος θα θέσει το RAT εκτός λειτουργίας.
Στο επόµενο στάδιο το Self-x θα στείλει Failure_Notification µήνυµα προς το JRRM
και προς τον σταθµό βάσης ο οποίος µε τη σειρά του θα ενηµερώσει το τερµατικό
που είναι συνδεδεµένο σε αυτό να αλλάξει RAT.
Το JRRM στη συνέχεια θα ενηµερώσει µε το Failure_Indication µήνυµα το RNC
του δεύτερου RAT το οποίο θα ζητήσει να λάβει περισσότερους πόρους για να
καλύψει την ανεπάρκεια. Εφόσον πάρει την έγκριση από το JRRM τότε το RNC θα
στείλει µε τη σειρά του στους σταθµούς βάσης Failure_Indication και αυτοί θα
ζητήσουν περισσότερους πόρους .Το Self-X του RNC λοιπόν θα δώσει σύµφωνα µε
τις οδηγίες του JRRM έγκριση στον ένα σταθµό βάσης και θα απορρίψει την αίτηση
του άλλου.
Σε αυτό το σηµείο το σενάριο µας εξελίσσεται σε δύο πλευρές, στην πλευρά του
δικτύου και στην πλευρά του τερµατικού. Στην πλευρά του δικτύου λοιπόν ο σταθµός
που πήρε την έγκριση θα ζητήσει από το JRRM να του δοθούν καινούριες
πληροφορίες Context και αφού τις πάρει το JRRM θα ενηµερώσει το NP για τις
καινούριες αλλαγές στο δίκτυο και στη χρησιµοποίηση του φάσµατος αφού το NP
συµπεριλαµβάνει και τις αρµοδιότητες του DSM.
Στην πλευρά τώρα του τερµατικού, αυτό θα λάβει πληροφορίες από τα δύο Ιn-band
CPC των δύο διαθέσιµων σταθµών βάσης και αφού τις επεξεργαστεί θα λάβει την
απόφαση η οποία καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες του και θα ζητήσει να συνδεθεί στο
δίκτυο µε τον συγκεκριµένο σταθµό βάσης.
Τα Σχήµατα 18 και 19 απεικονίζουν το διάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων του
συγκεκριµένου σεναρίου.
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Σχήµα 18: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων αναµενόµενης αποτυχίας RAT(1/2)
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Σχήµα 19: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων αναµενόµενης αποτυχίας RAT(2/2)
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4.3.2

∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων εγκατάστασης καινούριου σταθµού βάσης
στο δίκτυο

Σχήµα 20: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων εγκατάστασης νέου σταθµού βάσης στο δίκτυο
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Σε αυτό το σενάριο θα αναλύσουµε την περίπτωση εγκατάστασης ενός σταθµού
βάσης στο ήδη υπάρχον δίκτυο και τις απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν για
την σωστή λειτουργία του σταθµού αλλά και την σωστή λειτουργία και οργάνωση
ολόκληρου του υπολοίπου δικτύου.
Όπως βλέπουµε και στο Σχήµα 20 εφόσον έχει εγκατασταθεί ο σταθµός βάσης
ενεργοποιείται και στέλνει µήνυµα στο CPC του RNC για να του στείλει τις
απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται για να συνδεθεί στο δίκτυο. Σε αυτό το
παράδειγµα παίρνουµε σαν δεδοµένο την ύπαρξη της τελευταίας έκδοσης λογισµικού
στο σταθµό βάσης και έτσι δεν χρειάζεται να γίνει έλεγχος για τυχόν αναβαθµίσεις.
Στη συνέχεια το Self-x του σταθµού αφού τελειώσει µε την λήψη των απαιτούµενων
πληροφοριών και την µεταβίβαση των πληροφοριών που αφορούν το RM στο RM
στοιχείο ζητάει από το RNC να του µεταβιβάσει τις καινούριες πληροφορίες
Context.To RNC µε τη σειρά του ενηµερώνει το JRRM για την τοποθέτηση ενός νέου
σταθµού και το JRRM ενηµερώνει το NP για την αλλαγή που προέκυψε στο δίκτυο
και επίσης για να πάρει άδεια χρήσης του συγκεκριµένου φάσµατος που θα
χρησιµοποιηθεί από τον σταθµό βάσης.
Το ΝP ενηµερώνει το JRRM ότι η αίτηση εγκρίθηκε και το JRRM ενηµερώνει το
RNC έτσι ώστε να δοθούν µέσω αυτού οι καινούριες πληροφορίες context καθώς
επίσης και οι πολιτικές που αφορούν τη χρήση φάσµατος στο νέο σταθµό βάσης.
Τέλος αφού ο σταθµός βάσης λάβει τις πληροφορίες και τις πολιτικές προχωράει
στην εγγραφή τις κυψέλης και είναι έτοιµος να παρέχει υπηρεσίες στα τερµατικά που
θα ζητήσουν να έχουν υπηρεσίες του δικτύου µέσω αυτού.
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4.3.3

∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων σύνδεσης τερµατικού στο δίκτυο

Στο σενάριο που ακολουθεί σκοπός µας είναι να περιγράψουµε τις διαδικασίες οι
οποίες λαµβάνουν χώρα κατά την σύνδεση ενός τερµατικού σε σταθµό βάσης του
δικτύου πρόσβασης.
Εφόσον ενεργοποιηθεί το κινητό µας αρχίζει να λαµβάνει τα CPC broadcast
µηνύµατα του συγκεκριµένου σταθµού βάσης. Με το που λάβει τα µηνύµατα το Selfx του τερµατικού στέλνει ένα µήνυµα το οποίο περιέχει την έκδοση του λογισµικού
που έχει και το οποίο αφορά την υποστήριξη της συγκεκριµένης υπηρεσίας στην
πλευρά του.
Τότε το CPC ελέγχει την έκδοση του λογισµικού µέσα απ’ την µεταβλητή sw και
προχωράει στην συγκεκριµένη ενέργεια. Αν το λογισµικό είναι ενηµερωµένο(sw:=2)
τότε στέλνει µήνυµα στο Self-x του τερµατικού ότι δεν χρειάζεται να γίνει καµία
ενέργεια. Σε περίπτωση όµως όπου δεν είναι ενηµερωµένο το λογισµικό (sw: < 2)
ακολουθεί διαδικασία αναβάθµισης του.
Τελειώνοντας και µε την διαδικασία αναβάθµισης, το τερµατικό ζητάει να συνδεθεί
στο δίκτυο και περιµένει να λάβει απάντηση. Όταν λάβει απάντηση από το δίκτυο
πρόσβασης ότι η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί τότε µπορεί να χρησιµοποιήσει τις
υπηρεσίες του δικτύου.

44

Σχήµα 21: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων κατά τη διαδικασία σύνδεσης του τερµατικού στο
δίκτυο
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4.3.4

∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων κατά τη διαδικασία αναβάθµισης λογισµικού
υπό την επίβλεψη του NP

Με αυτό το σενάριο θέλουµε να υποδείξουµε ένα τρόπο αναβάθµισης των
δικτυακών στοιχείων του δικτύου πρόσβασης µας εκµεταλλευόµενοι τις λειτουργίες
αυτό-οργάνωσης και αυτό-διαχείρισης του δικτύου µας.
Όπως είναι γνωστό κάθε τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει στο δίκτυο που έχει
αναπτύξει δικτυακές συσκευές διαφορετικών κατασκευαστών τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή διαφορετικών τεχνολογιών
πρόσβασης στα τερµατικά των χρηστών.
Πιο συγκεκριµένα, για να περάσουµε στο σενάριο του παραδείγµατος µας την
εργασία της αναβάθµισης την έχουµε αναθέσει στο ΝP. Το NP λοιπόν διατηρεί βάση
δεδοµένων µε την διάταξη του δικτυακών στοιχείων καθώς επίσης και µε τις
προδιαγραφές ξεχωριστά του καθενός απ’ αυτά. Αυτό που έχει να κάνει είναι να
οµαδοποιήσει τις δικτυακές συσκευές που είναι αναπτυγµένες κατά τόπους µε βάση
την τεχνολογία πρόσβασης, τον κατασκευαστή εγκατεστηµένο λογισµικό που
τρέχουν κλπ.

και να προχωρήσει στην αναβάθµιση τους σε περίπτωση που ο

κατασκευαστής προµηθεύσει τον πάροχο µε αναβαθµισµένο λογισµικό.
Το NP λοιπόν σε περίπτωση αναβάθµισης στέλνει στο JRRM το καινούριο
λογισµικό και αυτό µε τη σειρά του το προωθεί µέσω του RNC στα επιλεγµένα για
αναβάθµιση RATs.Τα RNC µε τη σειρά τους προχωρούν στον έλεγχο της έκδοσης
του συγκεκριµένου λογισµικού για περισσότερη ασφάλεια. Αν σε περίπτωση που έχει
γίνει λάθος και είναι ήδη αναβαθµισµένα ή κάτι πάει στραβά κατά την διαδικασία της
αναβάθµισης, το Self-x των δικτυακών στοιχείων των RATs θα

επιστρέψει το

µήνυµα problem_with_update.Στην περίπτωση που όλα πάνε καλά θα επιστρέψουν
το µήνυµα Update_is_done.
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις αυτά τα µηνύµατα θα πρέπει να τα προωθήσει
το NP προς το περιβάλλον έτσι ώστε να ενηµερωθούν οι διαχειριστές του δικτύου και
σε περίπτωση προβλήµατος να υπάρξει άµεση επίλυση του.
Στα σχήµατα 22 και 23 παρουσιάζονται τα διαγράµµατα ακολουθίας µηνυµάτων του
παραπάνω σεναρίου.
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Σχήµα 22: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων κατά τη διαδικασία αναβάθµισης λογισµικού(1/2)
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Σχήµα 23: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων κατά τη διαδικασία αναβάθµισης λογισµικού(2/2)
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4.4

Παρουσίαση υλοποίησης στην SDL του δεύτερου παραδείγµατος

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε µια υλοποίηση σε SDL ενός πολύ µικρού
δικτύου RAN µε σκοπό να παρατηρήσουµε την συνύπαρξη διαφορετικών
τεχνολογιών στο δίκτυο πρόσβασης και να δούµε πως γίνεται η εναλλαγή σύνδεσης
σε διαφορετική τεχνολογία από το τερµατικό υπό την επιτήρηση του JRRM.
Το παράδειγµα αυτό ουσιαστικά αποτελεί προσοµοίωση ενός µέρους του συνολικού
δικτύου, το έχουµε ονοµάσει handover2 και η οργανωτική του δοµή διακρίνεται
παρακάτω

•

RAN(Radio Access Network)
o

o

o

•

LTE


RNC



ENodeB

UMTS


RNC



ENodeB

JRRM

MT(Mobile Terminal)

Σχήµα 24: Οργανωτική δοµή του δικτύου του δεύτερου παραδείγµατος µας
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Στο σχήµα που ακολουθεί µπορούµε να διακρίνουµε την οργανωτική δοµή του
πρώτου επιπέδου του παραδείγµατος µας.

Σχήµα 25: Οργανωτική δοµή πρώτου επιπέδου δευτέρου παραδείγµατος

Στην παρακάτω εικόνα που ακολουθεί θα δούµε την εσωτερική απεικόνιση του
RAN και θα διακρίνουµε τις τεχνολογίες πρόσβασης που υπάρχουν σε συνεργασία µε
το JRRM .
Όπως είπαµε στην αρχή σκοπός µας είναι να παρατηρήσουµε την συνύπαρξη των
δύο και περισσότερων διαφορετικών τεχνολογιών πρόσβασης κάτω από το ίδιο
JRRM.
Στο σχήµα 33 διακρίνουµε ένα RAT µε UMTS και άλλο ένα µε LTE και η µεταξύ
τους σύνδεση µε το JRRM.
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Σχήµα 26: Υλοποίηση σε sdl του block ran του δευτέρου παραδείγµατος

Σε αυτό το σηµείο θα παρουσιάσουµε την υλοποίηση σε sdl του block LTE το οποίο
περιέχει ένα σταθµό βάσης και έναν controller.Πανοµοιότυπη υλοποίηση έχουµε
κάνει και για το Block του UMTS το οποίο και εκείνο περιέχει ένα RNC και έναν
controller.Στο σχήµα 27 παρουσιάζεται η παραπάνω υλοποίηση.
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Σχήµα 27: Υλοποίηση του block Lte του 2ου παραδείγµατος

Και στο τέλος βλέπουµε την υλοποίηση του block ΜΤ στο Σχήµα 28

Σχήµα 28: Υλοποίηση του block MT του 2ου παραδείγµατος
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4.5

∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων αλλαγής τεχνολογίας πρόσβασης του
τερµατικού υπό την επιτήρηση του JRRM

Σε αυτή την περίπτωση χρήσης θα παρουσιάσουµε µε διάγραµµα ακολουθίας
µηνυµάτων την διαδικασία διαποµπή του τερµατικού υπό την επιτήρηση του JRRM.
Όπως είναι γνωστό το JRRM συλλέγει πληροφορίες σε θέµατα όπως η κατάσταση
της κυψέλης, ο φόρτος της κυψέλης κα. και τα διανέµει µε το µήνυµα update προς
τους ενδιαφερόµενους.
Σε γεγονότα όπως µείωση της ποιότητας σύνδεσης του τερµατικού, αύξηση του
φόρτου της κυψέλης πάνω από το επιτρεπόµενο επίπεδο, ειδοποίηση συµβάντος,
αλλαγή του ζητούµενου QoS του χρήστη το JRRM µπορεί να αποφασίσει την αλλαγή
τεχνολογίας πρόσβασης του τερµατικού.
Στο σχήµα 37 βλέπουµε ένα παραδειγµατικό σενάριο όπου to JRRM παίρνει την
απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας handover ενός τερµατικού. Στην αρχή
αυτό που γίνεται είναι η µεταφορά των πληροφοριών context του τερµατικού από την
µία τεχνολογία πρόσβασης στην άλλη µε το context_tr_req και τελειώνει µε το
context_tr_ans.Στη συνέχεια ο σταθµός βάσης στέλνει στο τερµατικό το µήνυµα
handover_exec_req και του ζητάει να κάνει handover στην άλλη τεχνολογία
πρόσβασης.
Παίρνοντας στην πλευρά του τερµατικού, αυτό εκτελεί την εντολή handover και
ζητάει από το In-Band CPC της άλλης τεχνολογίας πρόσβασης να του στείλει τις
απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να συνδεθεί. Λαµβάνει λοιπόν τις πληροφορίες
αυτές µε το µήνυµα Ch_info και προχωράει σε εγκαθίδρυση σύνδεσης µε τον νέο
σταθµό βάσης.
Στην πλευρά του δικτύου εφόσον ολοκληρωθεί η σύνδεση του τερµατικού τότε οι
τεχνολογίες πρόσβασης ανταλλάσουν µηνύµατα ολοκλήρωσης της συγκεκριµένης
διαδικασίας και στο τέλος ενηµερώνουν το JRRM για την επιτυχή έκβαση της
συγκεκριµένης εργασίας.
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Σχήµα 29: ∆ιάγραµµα ακολουθίας µηνυµάτων αλλαγής τεχνολογίας πρόσβασης υπό την
επιτήρηση του JRRM
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5 Συµπεράσµατα

Κλείνοντας την συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία ήρθε η ώρα να διατυπώσουµε τα
συµπεράσµατα µας καθώς και µελλοντικές πτυχές που µπορούν να υλοποιηθούν
βασισµένες στην παρούσα πτυχιακή.
Ξεκινώντας την συγκεκριµένη πτυχιακή, µελετήθηκε η αρχιτεκτονική End-to-EndEfficiency η οποία είναι βασισµένη σε λειτουργίες SON και στο επόµενο βήµα
προτάθηκαν τροποποιήσεις µε στόχο την βελτιστοποίηση και την απλοποίηση της
παραπάνω αρχιτεκτονικής. Επιπλέον παρουσιάστηκαν διαγράµµατα ακολουθίας
µηνυµάτων για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης µε σκοπό την αποτύπωση της
αντίδρασης του δικτύου σε διαφορετικά πιθανά προβλήµατα που χρήζουν άµεσης
αντιµετώπισης.
Στο τελευταίο στάδιο υλοποιήθηκαν µε την βοήθεια της SDL δύο µικρά
παραδείγµατα βασισµένα στη νέα αρχιτεκτονική µας και σαν αποτέλεσµα ήταν να
εξαχθούν διαγράµµατα ακολουθίας µηνυµάτων και να αποτυπωθεί η απόκριση των
δικτύων των παραδειγµάτων.
Βάζοντας τον επίλογο σε αυτή την πτυχιακή εργασία δεν µπορούσαµε να
γράψουµε κάτι άλλο πέρα απ’ τους µελλοντικούς στόχους της συγκεκριµένης
αρχιτεκτονικής.
Σίγουρα κάποιοι από τους στόχους είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και
βελτιστοποίηση της καθώς επίσης η ενσωµάτωση περισσότερων προκλήσεων κατά
τη σχεδίαση και η ενσωµάτωση υποστήριξης µελλοντικών τεχνολογιών και
εφαρµογών µε σκοπό πάντα την αύξηση της απόδοσης των δικτύων και την καλύτερη
παροχή υπηρεσιών στον τελικό χρήστη.
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