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Περίληψη 
 

Το διαδίκτυο, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, γίνεται ένα παγκόσµιο 
µέσο επικοινωνίας. Συνεχώς ορίζονται καινούριες υπηρεσίες µε σκοπό να εξελιχθεί 
σε ένα δίκτυο ολοκληρωµένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι απαραίτητο να 
παρέχονται στους χρήστες µε κάποια ποιότητα. Από την άλλη πλευρά, τα ασύρµατα 
δίκτυα δεδοµένων αναπτύσσονται συνεχώς και έχουν ήδη γίνει ένα αναπόσπαστο 
κοµµάτι των επικοινωνιών. Μέχρι πρόσφατα, η κύρια εφαρµογή των περισσότερων 
κινητών ραδιο-συστηµάτων, όπως το GSM, ήταν η κινητή τηλεφωνία. Η 
εντυπωσιακή ανάπτυξη της κυψελοειδούς τηλεφωνίας όµως, σε συνδυασµό µε τον 
αριθµό των χρηστών του διαδικτύου (internet) έχουν οδηγήσει σε µια αγορά που 
συνδυάζει και τις δύο καινοτοµίες: κυψελοειδείς ασύρµατες υπηρεσίες δεδοµένων. Σε 
µερικά χρόνια, θα υπάρξει εκτεταµένη ζήτηση για κυψελοειδείς ασύρµατες υπηρεσίες 
δεδοµένων. Πιο συγκεκριµένα, οι χρήστες θα απαιτούν ασύρµατη πρόσβαση υψηλής 
απόδοσης, στο διαδίκτυο. Τα ασύρµατα δίκτυα εποµένως, θα χρησιµοποιούνται σαν 
τεχνολογίες πρόσβασης. Ένα σηµαντικό ερευνητικό ζήτηµα, είναι να επεκταθούν τα 
µοντέλα ποιότητας υπηρεσίας και οι αλγόριθµοι που αναπτύχθηκαν για τα ενσύρµατα 
δίκτυα, για τα ασύρµατα δίκτυα. 

Για να γίνει αυτό, πρέπει καταρχήν να καθοριστούν οι διαφορές ανάµεσα στο 
ασύρµατο και το ενσύρµατο δικτυακό περιβάλλον. Οι βασικές διαφορές είναι οι 
ακόλουθες: 

 Η χωρητικότητα του καναλιού µεταβάλλεται δυναµικά. 
 Τα λάθη στο κανάλι εξαρτώνται από τη θέση του κινητού σταθµού και είναι 
από τη φύση τους εκρηκτικά. 
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 Υπάρχει ανταγωνισµός για την πρόσβαση στο κανάλι ανάµεσα σε πολλούς 
κινητούς σταθµούς. 
 Οι κινητοί σταθµοί δεν γνωρίζουν τη συνολική κατάσταση του συστήµατος. 
Αυτό σηµαίνει ότι δε γνωρίζουν πόσοι και ποιοι άλλοι σταθµοί προσπαθούν 
να αποκτήσουν πρόσβαση στο κανάλι. 
 Ο χρονοπρογραµµατισµός πρέπει να γίνει χωριστά για την ευθεία από την 
ανάστροφη κατεύθυνση. 
 Τέλος, οι κινητοί σταθµοί συχνά περιορίζονται από έλλειψη υπολογιστικής 
ισχύος και έλλειψη ισχύος της µπαταρίας. 

 
Μέχρι στιγµής έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για την ανάπτυξη αλγορίθµων 

χρονοπρογραµµατισµού, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη λίγους ή περισσότερους από 
τους παραπάνω παράγοντες. Εµείς µελετήσαµε τους παράγοντες που επηρεάζουν τον 
χρονοπρογραµµατισµό στα ασύρµατα δίκτυα και πιο συγκεκριµένα για την επέκταση 
του GSM για µετάδοση πακέτων το GPRS και προτείνουµε έναν διαφορετικό τρόπο 
χρονοπρογραµµατισµού από τις παραπάνω εργασίες. Ο αλγόριθµος που προτείνουµε 
ονοµάζεται LUB (Lower Upper Bound). Με το δικό µας αλγόριθµο 
χρονοπρογραµµατισµού η µέγιστη καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα φράζεται 
µε αποτέλεσµα η διαδικασία αποδοχής νέων κλήσεων να µπορεί να δεχτεί 
περισσότερες ροές χωρίς να αυξηθεί η µέγιστη καθυστέρηση. 
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Abstract 
 

In recent years, Internet technology has emerged as a global communication 
means. New services are defined in order to evolve in a true integrated services 
network. These new services are ought to provide a level of quality to users. On the 
other hand, wireless data networks are evolving with tremendous rates and are 
becoming an important part of communications. Up to now, the main application of 
most mobile radio systems, like the pan-European GSM (Global System for Mobile 
communication), has been mobile telephony. The impressive growth of cellular 
mobile telephony as well as the number of internet users promises an exciting 
potential for a market that combines both innovations: cellular wireless data services. 
Within the next few years, there will be an extensive demand for wireless data 
services. More precisely, users will demand high performance wireless access to the 
Internet. An important research issue is to extend the QoS models and the algorithms 
developed for the wireline networks for the wireless networks as well. 

In order to do so, the differences between the wireless and the wireline 
environment must be defined. The fundamental differences are the following: 

 Channel capacity is varying dynamically. 
 The channel errors depend on the position of the mobile station and are 

bursty in nature. 
 Mobile stations are contenting to gain access to the wireless channel. 
 Mobile stations do not have knowledge of the system state. This means they 

do not know how may other stations are trying to gain access to the channel. 
 Scheduling must be done separately for the uplink and downlink. 
 Finally, mobile stations are often restrained by lack of computational power 

and lack of battery power. 
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Until now, there are some efforts for the development of scheduling algorithms, 

which take into account one or a few of the above factors. We studied the factors that 
play an important role to the scheduling in wireless networks and more precisely for 
GPRS, the data transmission extension of GSM. We propose are own algorithm under 
the name LUB. With our scheduling algorithm, the maximum delay of the system has 
a lower upper bound. The CAC (Call Admission Control) process therefore can admit 
more flows without increase of the maximum delay. 
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Β. Ε. Καλύβα                                                                          Αλγόριθµοι Χρονοπρογραµµατισµού για δίκτυα GPRS 

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 
 
 
Ασύρµατη Επικοινωνία µε την υπηρεσία GPRS 
 
 

Το πιο διαδεδοµένο και δηµοφιλές πρότυπο για τα κυψελοειδή δίκτυα της 
δεύτερης γενιάς είναι το GSM (Global System for Mobile Communications). Το 
GSM λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων των 900 MHz. Εκτός από αυτήν τη ζώνη, το 
GSM λειτουργεί στις ζώνες συχνοτήτων 1800 MHz και 1900 MHz. Σε αυτές τις 
ζώνες αναφέρεται ως DCS (Digital Cellular System), DCS 1800 και DCS 1900 
αντίστοιχα. Σήµερα υπάρχουν 684,2 εκατοµµύρια συνδροµητές σε 179 χώρες. 

Η ανάπτυξη του GSM προχώρησε σε τρεις φάσεις. Η προτυποποίηση της 
τεχνολογίας έγινε το 1992 κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης. Αυτό ήταν αρκετό για 
να αρχίσει η εµπορική εφαρµογή του, παρέχοντας τηλεφωνία και υπηρεσία σύντοµων 
µηνυµάτων SMS (Short Message Service). Το 1996 τελείωσε η δεύτερη φάση, η 
οποία ολοκλήρωσε των αρχικό σχεδιασµό και έθεσε τα θεµέλια για περαιτέρω 
ανάπτυξη. Η φάση 2+ πρόσθεσε βελτιωµένες κωδικοποιήσεις φωνής και προηγµένες 
υπηρεσίες µετάδοσης δεδοµένων. 

Οι υπάρχουσες κυψελοειδείς υπηρεσίες δεδοµένων δεν ικανοποιούν τις ανάγκες 
ούτε των χρηστών, ούτε των παροχέων υπηρεσιών. Από την πλευρά των χρηστών, οι 
ρυθµοί µετάδοσης δεδοµένων είναι πολύ αργοί και η εγκατάσταση της σύνδεσης 
παίρνει πολύ χρόνο και είναι µάλλον πολύπλοκη. Ακόµη, η υπηρεσία είναι πολύ 
ακριβή για τους περισσότερους χρήστες. Από την τεχνική πλευρά, το πρόβληµα 
προκύπτει από το γεγονός ότι οι τρέχουσες ασύρµατες υπηρεσίες δεδοµένων 
βασίζονται σε ραδιοµεταδόσεις µεταγωγής κυκλώµατος. Στη διεπιφάνεια του αέρα, 
ένα ολόκληρο κανάλι κίνησης δεσµεύεται για έναν χρήστη για όλη τη διάρκεια της 
κλήσης. Όταν η κίνηση είναι εκρηκτική, το παραπάνω οδηγεί σε µη αποδοτική χρήση 
των πόρων. Είναι προφανές ότι για εκρηκτική κίνηση, η υπηρεσία µεταγωγής 
πακέτου κάνει πιο αποδοτική χρήση των πόρων. Αυτό συµβαίνει γιατί ένα κανάλι 
δεσµεύεται µόνο όταν χρειάζεται και απελευθερώνεται αµέσως µετά τη µετάδοση 
των δεδοµένων. Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή, πολλοί χρήστες µπορούν να 
µοιράζονται ένα φυσικό κανάλι (στατιστική πολυπλεξία). ∆ύο τεχνολογίες έχουν 
αναπτυχθεί µέχρι τώρα µε βάση την παραπάνω αρχή. Το CDPD (Cellular Digital 
Packet Data) για δίκτυα AMPS, IS-95 και IS-136 και το GPRS (General Radio Packet 
Service). Το GPRS αρχικά σχεδιάστηκε για το GSM αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και για το IS-136. 

Το GPRS είναι µία νέα υπηρεσία µεταφοράς πακέτων για το GSM που βελτιώνει 
και απλοποιεί την ασύρµατη πρόσβαση στα δίκτυα πακέτων δεδοµένων, π.χ το 
internet. Από το GPRS υποστηρίζονται δίκτυα IP (Internet Protocol) και δίκτυα X.25. 
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Χρησιµοποιεί µεταγωγή πακέτων για να µεταφέρει τα δεδοµένα των χρηστών 
αποδοτικά, από τους κινητούς σταθµούς του GSM στα εξωτερικά δίκτυα δεδοµένων. 
Τα πακέτα αυτά µπορούν να δροµολογηθούν κατευθείαν από κινητούς σταθµούς 
GPRS σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων. Οι χρήστες του GPRS ωφελούνται από τους 
µικρότερους χρόνους πρόσβασης και τους υψηλότερους ρυθµούς δεδοµένων. Στο 
συµβατικό GSM, η εγκατάσταση της σύνδεσης διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα και ο 
ρυθµός για µετάδοση δεδοµένων είναι περιορισµένος στα 9,6kbps. Το GPRS, στην 
πράξη, έχει χρόνους εγκατάστασης των συνδέσεων µικρότερους από ένα 
δευτερόλεπτο και ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων περίπου όπως στο ISDN (Integrated 
Services Digital Network). 

Ακόµη, η µετάδοση πακέτων µε το GPRS έχει πιο φιλική χρέωση για το χρήστη 
από ότι οι υπηρεσίες µεταγωγής κυκλώµατος, όπου η χρέωση γίνεται µε βάση τη 
διάρκεια της σύνδεσης πράγµα που είναι ακατάλληλο για εφαρµογές που έχουν 
εκρηκτική κίνηση. Ο χρήστης χρεώνεται για όλη τη διάρκεια της σύνδεσης, ακόµη 
και για περιόδους στις οποίες δε στέλνονται πακέτα (π.χ όταν διαβάζει σελίδες web). 
Αντίθετα µε το παραπάνω, στις υπηρεσίες µεταγωγής πακέτου, η χρέωση γίνεται 
βάση του όγκου των δεδοµένων που µεταδόθηκαν. Το πλεονέκτηµα για το χρήστη 
είναι πως µπορεί να είναι συνδεδεµένος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αλλά να 
χρεώνεται ανάλογα µε τον όγκο των δεδοµένων που έλαβε ή µετέδωσε. 

Για να συνοψίσουµε, το GPRS βελτιώνει τη χρησιµοποίηση των ραδιο-πόρων, 
παρέχει χρέωση ανάλογα µε τον όγκο των δεδοµένων, υψηλότερους ρυθµούς 
µετάδοσης, µικρότερους χρόνους σύνδεσης και απλοποιεί την πρόσβαση στα δίκτυα 
δεδοµένων πακέτων. Ένα άλλο πλεονέκτηµα αυτής τεχνολογίας είναι ότι δίνει σε 
όσους κατέχουν άδειες GSM τη δυνατότητα να µοιράζουν δυναµικά τους φυσικούς 
πόρους ανάµεσα στις υπηρεσίες δεδοµένων και τις παραδοσιακές υπηρεσίες GSM. Το 
GPRS έχει προτυποποιηθεί από το ETSI (European Telecommunications Institute) τα 
τελευταία πέντε χρόνια και έχει γίνει αποδεκτό από τους περισσότερους παροχείς 
υπηρεσιών GSM. 
 
 
∆ιαµοιρασµός των πόρων και ασύρµατο κανάλι 
 
 

Ένα σηµαντικό ζήτηµα στα δίκτυα GPRS είναι ο διαµοιρασµός των ραδιο-
πόρων. Τα ασύρµατα δίκτυα επιτυγχάνουν χαµηλότερους ρυθµούς µετάδοσης σε 
σχέση µε τα ενσύρµατα δίκτυα. Οι πόροι εποµένως σε αυτά τα δίκτυα είναι πολύτιµοι 
και είναι αναγκαία η αποδοτική χρήση και η δίκαια διαµοίρασή τους. 

Το πρόβληµα της απόδοσης των πόρων δεν είναι τετριµµένο λόγω της µοναδικής 
φύσης του ασύρµατου καναλιού. Το ασύρµατο κανάλι συνήθως παρουσιάζει 
υψηλότερο ρυθµό λαθών από ότι το ενσύρµατο. Τα λάθη που παρουσιάζονται 
εξαρτώνται από τη θέση του κινητού σταθµού και συµβαίνουν σε ριπές. Οι συνήθεις 
αιτίες για αυτά τα λάθη είναι η εξασθένιση, η απόσβεση, η παρεµβολή από άλλους 
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κινητούς σταθµούς ή από το ίδιο το σήµα που ανακλάται σε διάφορα αντικείµενα και 
ο θόρυβος. Ακόµη οι κινητοί σταθµοί ανταγωνίζονται για να αποκτήσουν πρόσβαση 
στο κανάλι και να κάνουν τις αιτήσεις τους δηµιουργώντας περισσότερες παρεµβολές 
ο ένας στον άλλο. Επιπλέον η χωρητικότητα του καναλιού µεταβάλλεται δυναµικά 
δυσχεραίνοντας τη δίκαιη απόδοση των πόρων ανάµεσα στις ροές. Τέλος 
παρουσιάζονται συχνές διακοπές της σύνδεσης. 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η αξιοπιστία µιας ασύρµατης ζεύξης 
ποικίλει και συνήθως ένα πακέτο επαναµεταδίδεται µέχρι ο αποδέκτης να το 
επιβεβαιώσει. Είναι πολύ πιθανή εποµένως η περίπτωση ένας κινητός σταθµός να 
έχει δεδοµένα προς µετάδοση ή ο σταθµός βάσης να έχει δεδοµένα προς αποστολή σε  
αυτόν τον κινητό σταθµό, αλλά το ασύρµατο κανάλι να µην το επιτρέπει. Αν γίνει 
απόδοση πόρων σε αυτόν τον κινητό σταθµό τα δεδοµένα δε θα παραληφθούν σωστά 
µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί σπατάλη πόρων. Με τις συνεχείς επαναµεταδόσεις 
υπάρχει ακόµη µεγαλύτερη απώλεια πόρων. 

Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται για την απόδοση των πόρων εποµένως 
πρέπει να χειρίζονται όλους τους παραπάνω περιορισµούς. Ακόµη πρέπει να 
λαµβάνουν υπόψη τους πως οι κινητοί σταθµοί έχουν περιορισµούς στην ισχύ και να 
φροντίζουν να µειώνουν τους χρόνους αναµονής. Τέλος πρέπει να είναι σχετικά 
απλοί γιατί ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου υπόκειται σε περιορισµούς που 
οφείλονται στην έλλειψη υπολογιστικής ισχύος και το χρόνο που η τεχνολογία ορίζει 
ανάµεσα στις διαδοχικές αναθέσεις. 
 
 
Προηγούµενη αντιµετώπιση 
 
 

Μέχρι τώρα έχουν προταθεί διάφοροι αλγόριθµοι για τη σωστή και δίκαιη 
διαµοίραση των πόρων στο ασύρµατο κανάλι και συγκεκριµένα για την υπηρεσία 
GPRS. 

Αρχικά η πρώτη αντιµετώπιση ήταν να τροποποιηθούν οι κλασσικοί αλγόριθµοι 
χρονοπρογραµµατισµού ώστε να λειτουργούν κάτω από τους παραπάνω 
περιορισµούς που εισάγει το ασύρµατο κανάλι. Ο σταθµός βάσης διατηρεί για κάθε 
κινητό σταθµό το ποσό της εξυπηρέτησης που έχει λάβει παραπάνω ή παρακάτω και 
λαµβάνει την απόφαση χρονοδροµολόγησης ανάλογα. Οι αλγόριθµοι που 
προκύπτουν από αυτόν τον τρόπος αντιµετώπισης παράγουν ένα αυστηρά δίκαιο 
χρονοδιάγραµµα αλλά απαιτούν µεγάλη υπολογιστική ισχύ και µνήµη. 

Στη συνέχεια το πρόβληµα αντιµετωπίστηκε ως µία εξίσωση βελτιστοποίηση της 
χρήσης του ασύρµατου καναλιού κάτω από κάποιος περιορισµούς. Η απόδοση µιας 
χρονικής σχισµής προσδίδει αξία ή ευχαρίστηση στον κινητό σταθµό στον οποίο 
ανατίθεται. Σκοπός του αλγορίθµου είναι η µεγιστοποίηση της συνολικής 
ευχαρίστησης που υπάρχει στο σύστηµα κάτω από τους περιορισµούς της σχετικής 
βαρύτητας που έχει κάθε κινητός σταθµός. Η αντιµετώπιση αυτή δε λαµβάνει υπόψη 
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το γεγονός ότι οι κινητοί σταθµοί κάνουν αιτήσεις και ότι η απόδοση µιας σχισµής 
έχει διαφορετική αξία για το σταθµό ανάλογα µε το ποσοστό της αίτησής του που 
έχει ήδη εξυπηρετηθεί. Η επέκταση του αλγορίθµου ώστε η απόδοση µιας σχισµής να 
προσδίδει ευχαρίστηση στον κινητό σταθµό ανάλογα µε το ποσοστό της αίτησης που 
έχει εξυπηρετηθεί δεν είναι άµεση. 

Τέλος για την αντιµετώπιση του ζητήµατος της ανάθεσης πόρων προτάθηκε και 
η χρησιµοποίηση του µέτρου της επιµήκυνσης. Η επιµήκυνση είναι ένα µέτρο που 
συνδυάζει εκτός από την καθυστέρηση που έχει υποστεί µία αίτηση ή µία ροή και τον 
συνολικό όγκο δεδοµένων της αίτησης ή της ροής. Στους αλγορίθµους αυτούς δε 
λαµβάνεται υπόψη η κατάσταση του καναλιού µε το επιχείρηµα ότι η επιµήκυνση σα 
µέτρο από µόνη της διατηρεί την ισορροπία ανάµεσα στις ροές. Η επιµήκυνση των 
ροών που έχουν λάβει λιγότερους πόρους εξαιτίας του καναλιού τους είναι µεγάλη 
εποµένως ο αλγόριθµος προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει την επιµήκυνση αποδίδει 
πόρους στις ροές που έχουν καθυστερήσει. Το πρόβληµα µε αυτήν την προσέγγιση 
είναι ότι τελικά αυτές οι ροές µονοπωλούν το κανάλι. 
 
 
Προσέγγιση του προβλήµατος 
 
 

Για να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα της ανάθεσης των πόρων στο ασύρµατο 
περιβάλλον του GPRS ακολουθούµε την παρακάτω διαδικασία: 

Αρχικά εντοπίζουµε τα κριτήρια τα οποία µπορεί και πρέπει να χρησιµοποιήσει 
ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού για να διαχωρίσει τις ροές µεταξύ τους. Τα 
κριτήρια αυτά είναι το µέγεθος της αίτησης που έκανε ο κινητός σταθµός, το µέγεθος 
της αίτησης που αποµένει να εξυπηρετηθεί, η σχετική βαρύτητα κάθε ροής, ο χρόνος 
παραµονής της αίτησης στο σύστηµα και η κατάσταση του καναλιού για κάθε κινητό 
σταθµό. Το µέγεθος της αίτησης που έκανε ο κινητός σταθµός είναι εκφρασµένο σε 
bytes και συνήθως αντιστοιχεί σε ένα πακέτο. Το µέγεθος της αίτησης που αποµένει 
να εξυπηρετηθεί χρησιµοποιείται στην περίπτωση που οι αιτήσεις δεν 
εξυπηρετούνται ολόκληρες για να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης τους. 
Η σχετική βαρύτητα κάθε ροής προκύπτει από τη διαδικασία της χρέωσης και είναι 
γνωστή στο σταθµό βάσης µετά από την προσκόλληση στο δίκτυο όπως περιγράφεται 
στο κεφάλαιο 2. Ο χρόνος παραµονής της αίτησης στο σύστηµα είναι επίσης γνωστός 
όπως και η κατάσταση του καναλιού για κάθε κινητό σταθµό. 

Στη συνέχεια ορίζονται τα µέτρα σύγκρισης που πρέπει να βελτιώσει ο 
αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού. Τα µέτρα αυτά είναι η µέση αθροιστική 
καθυστέρηση, η µέγιστη καθυστέρηση, η µέση επιµήκυνση και η µέγιστη επιµήκυνση 
του συστήµατος. Η µέγιστη καθυστέρηση εκφράζει το ανώτατο όριο καθυστέρησης 
που µπορεί να εγγυηθεί το σύστηµα στους συνδροµητές του. Αν το σύστηµα ορίζει 
ότι η µέγιστη καθυστέρηση που έχουν οι συνδροµητές του δεν υπερβαίνει ένα 
συγκεκριµένο όριο τότε ένας αλγόριθµος που µειώνει τη µέγιστη καθυστέρηση 
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επιτρέπει στο σύστηµα να δεχτεί περισσότερους συνδροµητές χωρίς να µεταβάλλει 
τις εγγυήσεις που παρέχει. Η µέση αθροιστική καθυστέρηση εκφράζει το µέσο χρόνο 
αναµονής που υφίστανται οι κινητοί σταθµοί προκειµένου να εξυπηρετηθούν. Ο 
χρόνος αυτός είναι σηµαντικός γιατί οι κινητοί σταθµοί έχουν περιορισµένη ενέργεια 
από τη µπαταρία τους και εποµένως η µείωση του συνεπάγεται οικονοµία στην 
ενέργεια. Την ίδια φυσική σηµασία έχουν και τα αντίστοιχα µεγέθη της επιµήκυνσης. 
Η διαφορά είναι πως τα µεγέθη αυτά εκφράζουν την καθυστέρηση σε σχέση µε το 
πλήθος των δεδοµένων που έχουν µεταδοθεί µέσα στο χρόνο αυτό. Τα µεγέθη αυτά 
είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούνται όταν το σύστηµα χειρίζεται ροές που 
µεταδίδουν διαφορετικό όγκο δεδοµένων. 

Μετά τον ορισµό των µέτρων σύγκρισης ακολουθούν οι προτεινόµενοι 
αλγόριθµοι χρονοπρογραµµατισµού. Οι αλγόριθµοι αυτοί διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες τους µη-προεκχωρητικούς και τους προεκχωρητικούς αλγορίθµους. Οι 
µη-προεκχωρητικοί αλγόριθµοι όταν αποδίδουν πόρους σε µία ροή, αποδίδουν 
πόρους τόσους όσους χρειάζονται για να εξυπηρετηθεί όλη η αίτηση. Στους 
προεκχωρητικούς αλγορίθµους υπάρχει η περίπτωση ο αλγόριθµος να διακόψει την 
εξυπηρέτηση µιας αίτησης για να εξυπηρετήσει µία άλλη η οποία έχει πολύ µεγάλη 
προτεραιότητα. 

Για τους µη-προεκχωρητικούς αλγορίθµους αρχικά αποδεικνύεται ότι όταν οι 
πόροι αποδίδονται µε βάση το λόγο του µεγέθους της αίτησης που αποµένει να 
εξυπηρετηθεί προς τη σχετική βαρύτητα της ροής τότε επιτυγχάνεται η µικρότερη 
µέση αθροιστική καθυστέρηση. Αυτός ο τρόπος απόδοσης πόρων µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µόνο σε περιπτώσεις που οι αιτήσεις είναι στατικές γιατί δεν δίνει 
προτεραιότητα στις αιτήσεις που παραµένουν πολύ χρόνο στο σύστηµα. Προκειµένου 
να υπάρχει όσο το δυνατό µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση και να 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος παραµονής της αίτησης στο σύστηµα προτείνεται ο 
αλγόριθµος LUB (Lower Upper Bound) ο οποίος µειώνει τη µέγιστη καθυστέρηση 
του συστήµατος διατηρώντας όσο πιο χαµηλά γίνεται τη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση του συστήµατος. Ο αλγόριθµος αυτός για να επιτύχει την σωστή 
ισορροπία ανάµεσα στη µέση αθροιστική και τη µέγιστη καθυστέρηση χρησιµοποιεί 
ένα συντελεστή k ο οποίος προσδιορίζεται πειραµατικά. 

Για να υπάρχει ακόµη µεγαλύτερη µείωση στη µέγιστη καθυστέρηση 
προτείνεται η προεκχωρητική έκδοση του αλγορίθµου LUB. Ο αλγόριθµος αυτός 
ονοµάζεται PR-LUB (Preemptive LUB) και διακόπτει την αίτηση που εξυπηρετείται 
προκειµένου να εξυπηρετήσει µία άλλη αίτηση η οποία πρέπει να δροµολογηθεί 
άµεσα για να µην ξεπεράσει τη µέγιστη καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα 
µέχρι τη στιγµή της απόφασης. Αποδεικνύεται πειραµατικά πως ο αλγόριθµος PR-
LUB µειώνει ακόµη περισσότερο σε σχέση µε τον αλγόριθµο LUB τη µέγιστη 
καθυστέρηση του συστήµατος. 
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Οργάνωση της εργασίας 
 
 

Στο υπόλοιπο της εργασίας παρουσιάζονται αναλυτικότερα η προσέγγιση και οι 
τεχνικές που περιγράφονται παραπάνω τα αποτελέσµατα των πειραµατικών 
µετρήσεων, η βιβλιογραφία και οι µελλοντικές επεκτάσεις των αλγορίθµων. Πιο 
συγκεκριµένα το υπόλοιπο της εργασίας έχει οργανωθεί ως εξής: 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται µία λεπτοµερής περιγραφή του 
συστήµατος GPRS και των υπηρεσιών που υποστηρίζει. Ακόµη 
παρουσιάζονται οι δυνατότητες και οι τρόποι διασύνδεσης µε εξωτερικά 
δίκτυα. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται πιο αναλυτικά οι προηγούµενες εργασίες 
και οι ελλείψεις τους. Ακόµη ακολουθεί µία λεπτοµερής περιγραφή των 
µέτρων σύγκρισης και των κριτηρίων απόφασης που χρησιµοποιούνται στην 
εργασία αυτή. Στη συνέχεια ορίζονται λεπτοµερώς οι αλγόριθµοι minMAD, 
LUB και PR-LUB. 
 Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα µοντέλα λαθών του καναλιού και 
κίνησης των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν από τον προσοµοιωτή που 
αναπτύχθηκε ειδικά για τους σκοπούς αυτής της εργασίας. 
 Στο πέµπτο κεφάλαιο παρατίθενται τα πειραµατικά αποτελέσµατα και τα 
γραφήµατα που προκύπτουν από αυτά για τις διάφορες κατηγορίες 
πειραµάτων  
 Στο έκτο κεφάλαιο γίνονται κάποιες ρεαλιστικές παραδοχές για τα ανώτατα 
όρια καθυστέρησης και επιµήκυνσης που µπορεί να εγγυηθεί ένας παροχέας 
GPRS υπηρεσιών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πλήθος των συνδροµητών 
που µπορεί να γίνει δεκτό από το σύστηµα µε τον εκάστοτε αλγόριθµο 
χρονοπρογραµµατισµού. 

Τέλος στο παράρτηµα Α παρατίθεται η απόδειξη ότι η απόδοση πόρων µε βάση 
το λόγο του µεγέθους της αίτησης που αποµένει προς το βάρος της ροής δίνει το 
χρονοδιάγραµµα µε τη µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση. 
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Κεφάλαιο 2 - Η υπηρεσία GPRS 
 
 
Γενική επισκόπηση του GSM. 
 
 
Αρχιτεκτονική του Συστήµατος 
 
 

Για να γίνει κατανοητή η αρχιτεκτονική του GPRS, χρειάζεται να γίνει πρώτα 
µία σύντοµη περιγραφή του GSM [1]. Το σχήµα 1 παρουσιάζει την αρχιτεκτονική 
ενός PLMN (Public Land Mobile Network). Το σύστηµα GSM αποτελείται από τρία 
τµήµατα, τους κινητούς σταθµούς MS (Mobile Stations), το υποσύστηµα σταθµών 
βάσης BSS (Base Station Subsystem) και το κέντρο στο οποίο γίνεται η µεταγωγή 
MSC (Mobile Switching Center). To BSS αποτελείται από δύο στοιχεία: τον 
αναµεταδότη του σταθµού βάσης BTS (Base Transceiver Station) και τον ελεγκτή 
βάσης BSC (Base Station Controller). 
 
 

 
Σχήµα 1: Τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του συστήµατος GSM. 

 
 

Μία κυψέλη ορίζεται να είναι η περιοχή κάλυψης ενός BTS. Μερικά BTS 
ελέγχονται από ένα BSC. Τα BTS και το BSC σχηµατίζουν το BSS. Το BTS 
διαχειρίζεται τη διεπιφάνεια του αέρα και το BSC διαχειρίζεται την κατανοµή των 
πόρων και τις µεταβιβάσεις (handovers) των MSs ανάµεσα στις κυψέλες. Η συνολική 
κίνηση προς τους κινητούς σταθµούς δροµολογείται προς τις αντίστοιχες κυψέλες 
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µέσω του MSC. Οι συνδέσεις που ξεκινούν ή καταλήγουν σε σταθερό δίκτυο 
διαχειρίζονται από έναν αποκλειστικό µεταγωγέα το GMSC (Gateway Mobile 
Switching Center). Το GSM σύστηµα επικοινωνεί µε άλλα δίκτυα όπως το ∆ηµόσιο 
Τηλεφωνικό ∆ίκτυο Μεταγωγής PSTN (Public Switched Telephone Network), το 
ψηφιακό δίκτυο ολοκληρωµένων υπηρεσιών ISDN (Integrated Services Digital 
Network), δηµόσια δίκτυα µεταγωγής κυκλώµατος CSPDN (Circuit Switched Public 
Data Networks) και δηµόσια δίκτυα µεταγωγής πακέτων PSPDN (Packet Switched 
Public Data Networks) π.χ. HellasPac, HellasCom. 

Τα δίκτυα GSM είναι δοµηµένα ιεραρχικά. Αποτελούνται από µία τουλάχιστον 
περιοχή διαχείρισης, η οποία ανατίθεται σε ένα MSC. Κάθε τέτοια περιοχή 
αποτελείται από µία τουλάχιστον υποπεριοχή LA (Location Area). Κάθε LA 
αποτελείται από ορισµένες οµάδες κυψελών. Μία οµάδα κυψελών ανατίθεται σε ένα 
BSC. 

Για τη διαχείριση του δικτύου και τον έλεγχο των κλήσεων υπάρχουν οι εξής 
βάσεις δεδοµένων: η οικεία βάση εγγραφών θέσης HLR (Home Location Register), η 
επισκεπτόµενη βάση εγγραφών θέσης VLR (Visitor Location Register), το κέντρο 
πιστοποίησης AUC (Authentication Center) και η βάση εγγραφών πιστοποίησης 
υλικού EIR (Equipment Identity Register). Για όλους τους συνδροµητές ενός παροχέα 
υπηρεσιών δικτύου, αποθηκεύονται στην HLR µόνιµα δεδοµένα (όπως το προφίλ του 
συνδροµητή) καθώς και προσωρινά δεδοµένα (όπως η τρέχουσα θέση του 
συνδροµητή). Όταν γίνεται κλήση σε ένα συνδροµητή, από την HLR καθορίζει το 
δίκτυο την τρέχουσα θέση του. Η VLR καλύπτει µία οµάδα από LAs και έχει τα 
δεδοµένα των συνδροµητών που βρίσκονται στην περιοχή κάλυψης της. Τα δεδοµένα 
αυτά περιλαµβάνουν τµήµατα από τα µόνιµα δεδοµένα των συνδροµητών που έχουν 
µεταδοθεί από την HLR για πιο γρήγορη πρόσβαση. Επίσης στη VLR µπορούν να 
υπάρχουν και τοπικά δεδοµένα π.χ για προσωρινή ταυτοποίηση. Η AUC παράγει και 
αποθηκεύει δεδοµένα για την ασφάλεια, όπως κλειδιά για την πιστοποίηση και την 
κρυπτογράφηση. Τέλος η EIR καταχωρεί τα δεδοµένα για το υλικό (µεταγωγείς, 
τερµατικές συσκευές, κτλ). 
 
 
Αριθµοί ταυτοποίησης του GSM 
 
 

Στο GSM γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα στο χρήστη και την τερµατική του 
συσκευή. Εκτός από τους τηλεφωνικούς αριθµούς και τους αριθµούς ταυτοποίησης 
συνδροµητών και συσκευών, έχουν οριστεί και κάποιοι άλλοι αριθµοί, που 
χρησιµοποιούνται για διαχείριση της κινητικότητας των συνδροµητών και 
διευθυνσιοδότηση των υπόλοιπων στοιχείων του δικτύου. 

Ο διεθνής αριθµός ταυτότητας του κινητού σταθµού IMEI (International Mobile 
station Equipment Identity) προσδιορίζει µοναδικά τον κινητό σταθµό παγκόσµια. 
Πρόκειται για το σειριακό αριθµό της συσκευής. Ο IMEI δεσµεύεται από τον 
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κατασκευαστή και καταχωρείται από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου στη βάση 
δεδοµένων EIR. 

Κάθε καταχωρηµένος συνδροµητής προσδιορίζεται µοναδικά από το διεθνή 
αριθµό ταυτότητας του συνδροµητή, τον IMSI (International Mobile Subscriber 
Identity). Ο αριθµός αυτός αποθηκεύεται στην κάρτα SIM (Subscriber Identity 
Module). Ένα κινητό τηλέφωνο µπορεί να λειτουργήσει µόνο αν έχει ένα έγκυρο 
αριθµό IMEI και είναι εφοδιασµένο µε µία κάρτα SIM που έχει έναν έγκυρο αριθµό 
IMSI. 

Τέλος η βάση δεδοµένων VLR, η οποία είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα θέση 
του συνδροµητή, µπορεί να αναθέσει ένα προσωρινό αριθµό ταυτότητας στο 
συνδροµητή TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity). Ο αριθµός αυτός έχει 
τοπική σηµασία και δεν µεταφέρεται ποτέ από τη VLR στην HLR. 
 
 
Λογικά κανάλια του GSM 
 
 

Το GSM είναι ένα υβριδικό σύστηµα διαµοιρασµού συχνότητας και χρόνου 
(FDMA/TDMA) και οργανώνει τις ραδιο-µεταδόσεις, εκχωρώντας φέροντα και 
χρονοσχισµές (time slots) σε λογικά κανάλια. Η διάρκεια ενός πλαισίου είναι 4,615 
ms και κάθε πλαίσιο χωρίζεται σε οκτώ χρονοσχισµές, όπως φαίνεται στο σχήµα 2. 
 
 
 

8.25
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  F
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  3
  T 

TS 7TS 6TS 5TS 4TS 3TS 2TS 1TS 0
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Σχήµα 2: Η δοµή µιας χρονοσχισµής του GSM. 

 
 

Στο σύστηµα GSM υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες λογικών καναλιών, τα 
κανάλια κίνησης και τα κανάλια σηµατοδοσίας. Τα κανάλια σηµατοδοσίας 
υποδιαιρούνται σε τρεις οµάδες: στα κανάλια εκποµπής (broadcast channels), στα 
κοινά κανάλια ελέγχου (common control channels) και στα αφιερωµένα κανάλια 
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ελέγχου (dedicated control channels), Πίνακας 1. Ένας σταθµός βάσης χρησιµοποιεί 
τα κανάλια εκποµπής για να µεταδώσει την ίδια πληροφορία σε όλα τα τερµατικά που 
βρίσκονται στην περιοχή κάλυψής του. Στο πρότυπο του GSM περιγράφονται τρεις 
τύποι καναλιών εκποµπής: το κανάλι ελέγχου εκποµπής (broadcast control channel – 
BCCH), το κανάλι διόρθωσης συχνότητας (frequency correction channel – FCH) και 
το κανάλι συγχρονισµού (synchronization channel – SCH). Τα κοινά κανάλια ελέγχου 
µεταφέρουν πληροφορία προς και από συγκεκριµένη οµάδα τερµατικών. Υπάρχουν 
τρία διαφορετικά κοινά κανάλια ελέγχου: το κανάλι ειδοποίησης (paging channel – 
PCH) και το κανάλι παραχώρησης προσπέλασης (access grant channel – AGCH), τα 
οποία µεταφέρουν πληροφορία στην ευθεία κατεύθυνση (forward link BS → MS) 
ενώ υπάρχει και το κανάλι τυχαίας προσπέλασης (random access channel – RACH), 
το οποίο είναι κανάλι ανάστροφης κατεύθυνσης (reverse link MS → BS). Τα 
αφιερωµένα κανάλια ελέγχου χρησιµοποιούν φυσικά κανάλια που εκχωρούνται σε 
συγκεκριµένα τερµατικά. Υπάρχουν τρεις τύποι αφιερωµένων καναλιών ελέγχου. Το 
αυτόνοµο αφιερωµένο κανάλι ελέγχου (standalone dedicated control channel – 
SDCCH), το οποίο χρησιµοποιείται για τη µεταφορά µηνυµάτων σηµατοδοσίας 
µεταξύ των MSs και των BSs κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης κλήσης. Τα αργά 
και τα γρήγορα συσχετισµένα κανάλια ελέγχου (slow και fast-associated control 
channel – SACCH και FACCH), που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση µηνυµάτων 
σηµατοδοσίας µεταξύ του BS και του MS κατά τη διάρκεια µιας κλήσης. 
 
 

Group Name Function 
BCCH Broadcast Control 
FCCH Frequency Correction 

Broadcast 
Channels 

SCH Synchronisation 
PCH Notification 
AGCH Access Grand 

Common 
Control 
Channels RACH Random Access 

SDCCH Standalone Dedicated Control 
SACCH Slow Associated Control 

Dedicated 
Control 
Channels FACCH Fast Associated Control 

Πίνακας 1: Κανάλια σηµατοδοσίας του GSM 
 
 
Υπάρχουσες υπηρεσίες δεδοµένων στο GSM 
 
 

Στο GSM, τόσο η φωνή όσο και η µετάδοση δεδοµένων (SMS – Short Message 
Service) χρησιµοποιούν µεταγωγή κυκλωµάτων. Το πρότυπο του GSM ορίζει 
λειτουργίες διασύνδεσης µε δίκτυα PSTN, ISDN, µεταγωγής πακέτων και µεταγωγής 
κυκλωµάτων. Η διασύνδεση µε το PSTN είναι εφικτή µε τη βοήθεια διαµορφο-
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αποδιαµορφωτών (modems) τοποθετηµένων στο MSC. Επίσης, η διασύνδεση µε 
δίκτυα µεταγωγής πακέτων Χ.25 επιτυγχάνεται µε διαµορφο-αποδιαµορφωτές 
συνδεδεµένους σε ένα ασύγχρονο συναρµολογητή (assembler) και 
αποσυναρµολογητή πακέτων (PAD). Επιπλέον των παραπάνω υπηρεσιών, η 
πρόσβαση από το GSM σε δίκτυο ISDN γίνεται µια ολοένα και πιο σηµαντική 
υπηρεσία δεδοµένων. Το πλεονέκτηµα µιας σύνδεσης GSM-ISDN είναι ο σύντοµος 
χρόνος εγκατάστασης κλήσης (call establishment time). Σε µια πλήρως ψηφιακή 
σύνδεση ISDN, δεν απαιτείται χειραψία από το διαµορφο-αποδιαµορφωτή, γεγονός 
που µειώνει σηµαντικά το χρόνο µιας κλήσης. Συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου 
σηµατοδοσίας του GSM, η εγκατάσταση µιας κλήσης σε µία σύνδεση GSM-PSTN 
χρειάζεται περίπου 22 δευτερόλεπτα, ενώ σε µία σύνδεση GSM-ISDN χρειάζεται 
περίπου 10 δευτερόλεπτα. 

Μια τελείως διαφορετική υπηρεσία, από τις υπηρεσίες δεδοµένων που παρείχε η 
πρώτη γενιά κυψελοειδών δικτύων είναι η υπηρεσία σύντοµων µηνυµάτων (SMS). 
Πρόκειται για µια υπηρεσία πακέτων, η οποία παρέχει αποστολή και λήψη µικρών 
κειµένων, µέχρι και 160 χαρακτήρων κωδικοποιηµένων σε 140 bytes. Το µήνυµα 
µεταδίδεται µεταξύ ενός MS και ενός κέντρου SMS, το οποίο λειτουργεί σαν ένας 
εξυπηρετητής store-and-forward για το µήνυµα µέχρι να µπορέσει να το παραδώσει 
στον παραλήπτη. Η µετάδοση ενός µηνύµατος, από και προς το κινητό, γίνεται µέσω 
του γρήγορου συσχετισµένου καναλιού ελέγχου (FACCH), εκτός εάν το κινητό 
βρίσκεται στη µέση κάποιας κλήσης, όποτε και το µήνυµα µεταδίδεται  παράλληλα 
µε την κλήση σε ένα αργό συσχετισµένο κανάλι ελέγχου (SACCH). Εξ΄ αιτίας των 
µεγάλων απαιτήσεων σε σηµατοδοσία, η µετάδοση ενός SMS απαιτεί αρκετά 
δευτερόλεπτα. 
 
 
Γενική επισκόπηση του GPRS 
 
 

Στο σχήµα 3, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του συστήµατος GPRS [2]. Σε 
σύγκριση µε το GSM, προστέθηκε µία νέα κατηγορία κόµβων προκειµένου να 
επιτευχθεί η από άκρο σε άκρο µεταφορά πακέτων. Οι κόµβοι αυτοί ονοµάζονται 
κόµβοι υποστήριξης του GPRS, GSNs (GPRS support nodes). Ακόµη, η HLR 
εµπλουτίστηκε µε πληροφορίες για τη δροµολόγηση των δεδοµένων των 
συνδροµητών του GPRS. Οι GSNs είναι υπεύθυνοι για τη παράδοση και τη 
δροµολόγηση των πακέτων ανάµεσα στους κινητούς σταθµούς και στα εξωτερικά 
δίκτυα πακέτων. 

Ένας εξυπηρετητής GSN (Serving GSN), είναι υπεύθυνος για την παράδοση των 
πακέτων από και προς τους κινητούς σταθµούς που βρίσκονται µέσα στην περιοχή 
εξυπηρέτησης του. Οι εργασίες που επιτελεί είναι δροµολόγηση και µεταφορά 
πακέτων, διαχείριση της κινητικότητας (προσκόλληση και αποκόλληση στο δίκτυο 
και εύρεση της θέσης των σταθµών), διαχείριση της τοπικής ζεύξης, πιστοποίηση των 
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συνδροµητών και διατήρηση εγγραφών χρέωσης. Ο τοπικός κατάλογος που διατηρεί 
ο SGSN περιέχει πληροφορίες για τη θέση (π.χ την τρέχουσα κυψέλη, την τρέχουσα 
VLR στην οποία βρίσκεται ο σταθµός) και τα προφίλ των χρηστών (π.χ IMSI, 
διευθύνσεις µε τις οποίες διευθυνσιοδοτούνται από το δίκτυο πακέτων) που 
βρίσκονται στην περιοχή εξυπηρέτησης του. 
 
 

 
Σχήµα 3: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος GPRS. 

 
 
Μία πύλη GSN (Gateway GSN) λειτουργεί σα διεπιφάνεια ανάµεσα στο δίκτυο 

κορµού του GPRS και στο εξωτερικό δίκτυο πακέτων, Μετατρέποντας τα πακέτα του 
GPRS που προέρχονται από έναν SGSN στην κατάλληλη µορφή και στέλνοντας τα 
στο αντίστοιχο εξωτερικό δίκτυο. Η κατάλληλη µορφή στην οποία µετατρέπει τα 
πακέτα είναι σύµφωνη µε το πρωτόκολλο πακέτων (PDP, Packet Data Protocol) του 
εξωτερικού δικτύου, π.χ IP και X.25. Στην άλλη κατεύθυνση, οι διευθύνσεις PDP των 
εισερχόµενων πακέτων µετατρέπονται στις διευθύνσεις GSM των χρηστών 
προορισµού. Στη συνέχεια, τα πακέτα στέλνονται στον SGSN που εξυπηρετεί τον 
παραλήπτη. Για αυτό το λόγο ο GGSN αποθηκεύει στον τοπικό του κατάλογο το 
προφίλ του χρήστη και τον κόµβο SGSN που τον εξυπηρετεί. Τέλος, ο GGSN εκτελεί 
λειτουργίες πιστοποίησης και χρέωσης. 

Γενικά, υπάρχει σχέση πολλά προς πολλά (N-to-M) ανάµεσα στους SGSNs και 
στους GGSNs. Ένας GGSN είναι η διεπιφάνεια προς τα εξωτερικά δίκτυα πακέτων 
για αρκετούς SGSNs. Ένας SGSN µπορεί να δροµολογεί τα πακέτα σε διαφορετικούς 
GGSNs για να φτάσουν σε διαφορετικά δίκτυα πακέτων. Στο σχήµα 3 φαίνονται 
επίσης και οι διεπιφάνειες ανάµεσα στους νέους κόµβους και το δίκτυο GSM, όπως 
ορίζονται από το ETSI. 
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Η διεπιφάνεια Gb συνδέει το BSC µε το SGSN. Οι διεπιφάνειες Gn και Gp 
χρησιµοποιούνται για µετάδοση δεδοµένων και σηµατοδοσία ανάµεσα στους GSNs. 
Η διεπιφάνεια Gn χρησιµοποιείται όταν ο SGSN και ο GGSN βρίσκονται στο ίδιο 
PLMN, ενώ η διεπιφάνεια  Gp χρησιµοποιείται όταν βρίσκονται σε διαφορετικό 
PLMN. Όλοι οι GSNs συνδέονται µέσω ενός IP δικτύου κορµού. Μέσα σε αυτό το 
δίκτυο κορµού οι GSNs ενθυλακώνουν τα πακέτα και τα µεταδίδουν 
χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο GTP (GPRS Tunnelling Protocol). Υπάρχουν δύο 
ειδών δίκτυα κορµού GPRS. 

 Τα Intra-PLMN δίκτυα κορµού που συνδέουν τους GSNs µέσα στο ίδιο 
PLMN και εποµένως είναι ιδιωτικά δίκτυα IP του ίδιου παροχέα υπηρεσιών 
δικτύου GPRS. 
 Τα Inter-PLMN δίκτυα κορµού που συνδέουν τους GSNs που βρίσκονται σε 
διαφορετικά PLMNs. Για να υπάρξει ένα τέτοιο δίκτυο κορµού χρειάζεται να 
γίνει µία συµφωνία για περιαγωγή ανάµεσα στους δύο παροχείς υπηρεσιών 
δικτύου GPRS. 

Στο σχήµα 4 φαίνονται δύο δίκτυα κορµού Intra-PLMN που συνδέονται µε ένα 
δίκτυο κορµού Inter-PLMN. 
 
 

 
Σχήµα 4: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος GPRS και ένα παράδειγµα δροµολόγησης. 

 
 

Οι πύλες ανάµεσα στα PLMNs και το εξωτερικό Inter-PLMN δίκτυο 
ονοµάζονται συνοριακές και ανάµεσα στα άλλα, εκτελούν λειτουργίες ασφάλειας για 
να προστατέψουν τα ιδιωτικά Intra-PLMN δίκτυα κορµού από επιθέσεις. Οι 
διεπιφάνειες Gn και Gp όπως είπαµε συνδέουν δύο GSNs. Με αυτόν τον τρόπο 
µπορούν οι κόµβοι να ανταλλάσσουν τα προφίλ των χρηστών όταν αυτοί 
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µετακινούνται από την µία περιοχή κάλυψης στην άλλη. Μέσω της διεπιφάνειας Gf, 
ένας SGSN µπορεί να ζητήσει το IMEI ενός κινητού σταθµού που προσπαθεί να 
προσκολληθεί στο δίκτυο. Η διεπιφάνεια Gi συνδέει το PLMN µε τα εξωτερικά 
δηµόσια ή ιδιωτικά PDNs, όπως το διαδίκτυο ή εταιρικά δίκτυα. Υποστηρίζονται 
δίκτυα IP (IPv4 και IPv6) και X.25. Η βάση HLR αποθηκεύει το προφίλ του χρήστη, 
την τρέχουσα διεύθυνση SGSN και τη διεύθυνση PDP για κάθε χρήστη µέσα στο 
PLMN. Η διεπιφάνεια Gr χρησιµοποιείται για να γίνεται η ανταλλαγή πληροφορίας 
ανάµεσα στην HLR και τον κόµβο SGSN. Για παράδειγµα, ο SGSN πληροφορεί τη 
βάση HLR για την τρέχουσα θέση του MS. Όταν το MS µπαίνει στην περιοχή 
κάλυψης ενός άλλου SGSN, η βάση HLR θα στείλει το προφίλ του χρήστη στον νέο 
κόµβο. Ο κόµβος GGSN χρησιµοποιεί τη διεπιφάνεια Gc για να αποκτήσει το προφίλ 
του χρήστη και τη θέση του. 
 
 
Παρεχόµενες υπηρεσίες 
 
 

Η υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων του GPRS προσφέρουν µεταφορά από άκρο 
σε άκρο µεταγωγή πακέτων. Υπάρχουν δύο ειδών υπηρεσίες: Η υπηρεσία από ένα 
σηµείο σε ένα άλλο σηµείο PTP (Point to Point) και η υπηρεσία από ένα σηµείο σε 
πολλά σηµεία PTM (Point to multipoint). 

Η υπηρεσία PTP προσφέρει µεταφορά δεδοµένων ανάµεσα σε δύο χρήστες. 
Μπορεί να είναι είτε χωρίς σύνδεση (π.χ IP) είτε µε σύνδεση (π.χ X.25). Η υπηρεσία 
PTM προσφέρει µεταφορά δεδοµένων από ένα χρήστη σε πολλούς χρήστες. 
Υπάρχουν δύο ειδών PTM υπηρεσίες, η PTM-M (multicast) και η PTM-G (group). 
Στην υπηρεσία PTM-M, τα δεδοµένα εκπέµπονται σε µία γεωγραφική περιοχή. Τα 
δεδοµένα µπορεί να προορίζονται είτε για όλη τη γεωγραφική περιοχή είτε για τα 
µέλη µιας οµάδας τα οποία βρίσκονται µέσα σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή. Στην 
υπηρεσία PTM-G, τα δεδοµένα εκπέµπονται στα µέλη µιας οµάδας σε όποια 
γεωγραφική περιοχή και αν αυτά βρίσκονται. 

Είναι δυνατό να σταλούν και µηνύµατα SMS πάνω από ένα δίκτυο GPRS. 
Τέλος, ένας φορέας παροχής υπηρεσιών GPRS µπορεί να προσφέρει πρόσθετες 
υπηρεσίες, όπως η πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων. 
 
 
Ποιότητα υπηρεσίας 
 
 

Οι απαιτήσεις για ποιότητα υπηρεσίας σε εφαρµογές που µεταφέρουν δεδοµένα 
από το κινητό είναι πολύ διαφορετικές µεταξύ τους. Στο GPRS η ποιότητα υπηρεσίας 
καθορίζεται µε τις παραµέτρους προτεραιότητας, αξιοπιστίας, καθυστέρησης και 
ρυθµού απόδοσης. 
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 Η προτεραιότητα µιας υπηρεσίας ορίζεται σε σχέση µε το βαθµό 
προτεραιότητας των άλλων υπηρεσιών. Υπάρχουν τρία επίπεδα 
προτεραιότητας: υψηλό, κανονικό και χαµηλό. 
 Η αξιοπιστία δείχνει τα χαρακτηριστικά της µετάδοσης που απαιτούνται από 
την εφαρµογή. Υπάρχουν τρεις κλάσεις αξιοπιστίας που εγγυούνται 
ορισµένες µέγιστες τιµές για την πιθανότητα απώλειας, παραλαβής διπλού 
πακέτου, εκτός σειράς ή αλλοιωµένου. Οι τιµές φαίνονται στον πίνακα 2. 

 
 

Probability for 
Class 
 Lost packet 

Duplicated 
packet 

Out of sequence 
packet 

Corrupted 
packet 

1 10-9 10-9 10-9 10-9 

2 10-4 10-5 10-5 10-6 

3 10-2 10-5 10-5 10-2 

Πίνακας 2:Οι κλάσεις της αξιοπιστίας. 

 
 

 Οι παράµετροι τις καθυστέρησης ορίζουν τις µέγιστες τιµές για τη µέση 
καθυστέρηση και για το 95% τις καθυστέρησης, Πίνακας 3. Το τελευταίο 
είναι η µέγιστη καθυστέρηση που εγγυάται το σύστηµα ότι θα έχει για το 
95% όλων των δεδοµένων. Η καθυστέρηση ορίζεται ως ο χρόνος µεταφοράς 
από άκρο σε άκρο ανάµεσα σε δύο κινητούς σταθµούς που επικοινωνούν ή 
ανάµεσα σε έναν κινητό σταθµό και τη διεπιφάνεια Gi µε ένα εξωτερικό 
δίκτυο δεδοµένων πακέτων. Αυτό περιλαµβάνει τις καθυστερήσεις µέσα στο 
δίκτυο GPRS π.χ καθυστέρηση για την αίτηση και την ανάθεση ραδιο-πόρων 
και η καθυστέρηση διέλευσης από το δίκτυο κορµού του GPRS. Οι 
καθυστερήσεις µεταφοράς έξω από το δίκτυο GPRS, π.χ., στα εξωτερικά 
δίκτυα, δεν λαµβάνονται υπόψη. 

 
 

128 byte packet 1024 byte packet Class 
 Mean delay 95% delay Mean delay 95% delay 

1 <0.5s <1.5s <2s <7s 

2 <5s <25s <15s <75s 

3 <50s <250s <75s <375s 

4 Best effort Best effort Best effort Best effort 

Πίνακας 3: Οι κλάσεις της καθυστέρησης. 
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 Ο ρυθµός απόδοσης καθορίζει το µέγιστο και το µέσο ρυθµό µετάδοσης. 
Χρησιµοποιώντας αυτές τις κατηγορίες υπηρεσίας, ο χρήστης και το δίκτυο 

µπορούν να διαπραγµατευτούν το προφίλ της ποιότητας υπηρεσίας για κάθε σύνοδο 
χωριστά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τους διαθέσιµους πόρους. Η χρέωση της 
υπηρεσίας στη συνέχεια, υπολογίζεται µε βάση τον όγκο των δεδοµένων που 
µεταδόθηκαν, τον τύπο της υπηρεσίας (π.χ πραγµατικού χρόνου) και το προφίλ της 
ποιότητας υπηρεσίας που επιλέχθηκε. 
 
 
Παράλληλη χρήση των υπηρεσιών µεταγωγής πακέτου και των υπηρεσιών 
µεταγωγής κυκλώµατος 
 
 

Σε ένα δίκτυο GSM/GPRS, οι συµβατικές υπηρεσίες µεταγωγής κυκλώµατος 
(φωνή, SMS) και οι υπηρεσίες GPRS µπορεί να χρησιµοποιούνται παράλληλα. 
Υπάρχουν τρεις τύποι κινητών σταθµών, A, B, C. Ο τύπος A υποστηρίζει ταυτόχρονη 
χρήση και των δύο δικτύων. Ο τύπος B µπορεί να προσκολληθεί και στα δύο δίκτυα 
αλλά δεν µπορεί να τα χρησιµοποιεί ταυτόχρονα. Ο τύπος C µπορεί να προσκολληθεί 
είτε στο ένα είτε στο άλλο δίκτυο αλλά όχι ταυτόχρονα. 
 
 
∆ιαχείριση συνόδου, διαχείριση κινητικότητας και δροµολόγηση 
 
 
∆ιαδικασία αποκόλλησης και προσκόλλησης 
 
 

Προτού ένας κινητός σταθµός µπορέσει να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες του 
GPRS, πρέπει να καταχωρηθεί σε έναν SGSN του δικτύου. Το δίκτυο ελέγχει αν ο 
χρήστης είναι εξουσιοδοτηµένος, αντιγράφει το προφίλ του χρήστη από τη βάση 
HLR και αναθέτει έναν προσωρινό αριθµό ταυτότητας TMSI (Temporary Mobile 
Subscriber Identity) στο χρήστη. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται προσκόλληση στο 
GPRS. Ένας κινητός σταθµός που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες και του GSM και του 
GPRS, µπορεί να ακολουθήσει διαδικασία προσκόλλησης και στα δύο δίκτυα 
ταυτόχρονα. Η αντίθετη διαδικασία, η διακοπή από της σύνδεσης από το δίκτυο 
GPRS, ονοµάζεται αποκόλληση. 
 
 
∆ιαχείριση συνόδου 
 
 

Ένας κινητός σταθµός µετά τη διαδικασία προσκόλλησης, για να ανταλλάξει 
δεδοµένα µε εξωτερικά PDNs, πρέπει να αποκτήσει µία ή περισσότερες διευθύνσεις 
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που χρησιµοποιούνται στο PDN, π.χ διεύθυνση IP. Η διεύθυνση αυτή ονοµάζεται 
διεύθυνση PDP. Για κάθε σύνοδο δηµιουργείται ένα πλαίσιο PDP (PDP context), το 
οποίο περιγράφει τα χαρακτηριστικά της συνόδου. Το PDP context περιέχει τον τύπο 
του PDP (π.χ IPv4), την διεύθυνση PDP που έχει ανατεθεί στον κινητό σταθµό, το 
προφίλ ποιότητας υπηρεσίας που ζήτησε ο χρήστης και την διεύθυνση του GGSN 
που είναι το σηµείο πρόσβασης µε το εξωτερικό δίκτυο. Το PDP context 
αποθηκεύεται στον κινητό σταθµό, στον SGSN και στον GGSN. Με ένα ενεργό PDP 
context, ο κινητός σταθµός είναι ορατός από το εξωτερικό δίκτυο και είναι σε θέση 
να στείλει και να λάβει πακέτα. Ένας χρήστης µπορεί να έχει ταυτόχρονα πολλά 
ενεργά PDP contexts. 

Η δέσµευση της διεύθυνσης PDP µπορεί να είναι στατική ή δυναµική. Στην 
πρώτη περίπτωση, ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου, ορίζει µόνιµα µία διεύθυνση PDP 
για κάθε χρήστη. Στη δεύτερη περίπτωση η διεύθυνση PDP δίνεται στο χρήστη µε 
την ενεργοποίηση του PDP context. Η διεύθυνση PDP µπορεί να δίνεται από τον 
παροχέα υπηρεσιών δικτύου GPRS ή από τον παροχέα υπηρεσιών του εξωτερικού 
δικτύου. Ο κόµβος GGSN είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση και την 
απενεργοποίηση των διευθύνσεων PDP. 

Το σχήµα 5 δείχνει τη διαδικασία ενεργοποίησης του PDP context. 
 
 

 
Σχήµα 5: Η ενεργοποίηση ενός πλαισίου PDP. 

 
 
Αρχικά ο κινητός σταθµός ενηµερώνει τον SGSN για το ζητούµενο PDP context. 

Αν χρησιµοποιείται δυναµική ανάθεση διεύθυνσης, η παράµετρος διεύθυνση PDP 
αφήνεται άδεια. Στη συνέχεια ακολουθούν οι διαδικασίες ασφάλειας για τον 
καθορισµό της ταυτότητας του χρήστη. Όταν επιβεβαιωθεί η πρόσβαση, ο κόµβος 
SGSN θα ζητήσει από τον αντίστοιχο GGSN να δηµιουργήσει ένα PDP context. Ο 
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GGSN δηµιουργεί και καταχωρεί το PDP context και επιστρέφει ένα µήνυµα 
επιβεβαίωσης στον κόµβο SGSN. Το µήνυµα αυτό περιλαµβάνει και τη διεύθυνση 
PDP στην περίπτωση που χρησιµοποιείται δυναµική ανάθεση διεύθυνσης. Ο κόµβος 
SGSN ενηµερώνει τον πίνακα που διατηρεί µε τα PDP contexts και επιβεβαιώνει την 
ενεργοποίηση στο MS. 
Το GPRS υποστηρίζει και ανώνυµη ενεργοποίηση του PDP context. Σε αυτήν την 
περίπτωση οι διαδικασίες για τον καθορισµό της ταυτότητας του χρήστη 
παραλείπονται και ο χρήστης παραµένει άγνωστος για το δίκτυο. Φυσικά σε αυτήν 
την περίπτωση χρησιµοποιείται δυναµική ανάθεση διεύθυνσης. 
 
 
∆ροµολόγηση 
 
 

Το σχήµα 4 δίνει ένα παράδειγµα για το πώς τα πακέτα δροµολογούνται στο 
GPRS. Το εξωτερικό δίκτυο υποτίθεται πως είναι ένα IP δίκτυο. Ένας κινητός 
σταθµός που βρίσκεται στο PLMN 1 στέλνει πακέτα σε έναν κόµβο που βρίσκεται 
στο IP δίκτυο. Ο SGSN ο οποίος εξυπηρετεί τον κινητό σταθµό, ενθυλακώνει τα IP 
πακέτα που του στέλνει, εξετάζει το PDP context και τα δροµολογεί διαµέσου του 
δικτύου κορµού intra-PLMN στον κατάλληλο GGSN. Ο GGSN αποθυλακώνει 
(decapsulate) τα πακέτα και τα στέλνει στο IP δίκτυο. Τα πακέτα στη συνέχεια 
δροµολογούνται µε µηχανισµούς του εξωτερικού δικτύου IP. 

Ας υποθέσουµε ότι ο κινητός σταθµός ανήκει στο PLMN 2. Ο GGSN του PLMN 
2 έχει αναθέσει µία διεύθυνση IP στον κινητό σταθµό. Εποµένως η διεύθυνση του 
MS έχει το ίδιο πρόθεµα δικτύου όπως ο GGSN του PLMN 2. Ο εξωτερικός κόµβος 
του IP δικτύου στέλνει IP πακέτα στο κινητό. Τα πακέτα δροµολογούνται από το IP 
δίκτυο στο GGSN του PLMN 2. Ο GGSN του PLMN 2 µε επερώτηση στη βάση HLR 
βρίσκει ότι το MS βρίσκεται στο PLMN 1. Ο GGSN ενθυλακώνει τα πακέτα IP και 
µε το πρωτόκολλο GTP τα στέλνει µέσω του δικτύου κορµού inter-PLMN στον 
κατάλληλο SGSN του PLMN1. Ο SGSN αποθυλακώνει τα πακέτα και τα στέλνει 
στον κινητό σταθµό. 
 
 
∆ιαχείριση θέσης 
 
 

Ο βασικός στόχος της διαχείρισης θέσης είναι να είναι γνωστή η τρέχουσα θέση 
του χρήστη, ώστε τα εισερχόµενα πακέτα να δροµολογούνται στο κινητό του. Γι’ 
αυτό το σκοπό, το κινητό στέλνει συχνά µηνύµατα ενηµέρωσης της θέση του στον 
SGSN που το εξυπηρετεί. Εάν ο κινητός σταθµός στέλνει τις ενηµερώσεις σπάνια, η 
θέση του δεν είναι γνωστή µε ακρίβεια. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να 
γίνεται ειδοποίηση (paging) για κάθε πακέτο που προορίζεται για αυτό το κινητό, µε 
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αποτέλεσµα να υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση. Από την άλλη πλευρά, αν οι 
ενηµερώσεις της θέσης συµβαίνουν πολύ συχνά, η θέση του κινητού είναι γνωστή µε 
ακρίβεια και τα πακέτα στέλνονται αµέσως χωρίς επιπρόσθετη κλήση προς το κινητό. 
Όµως, σε αυτήν την περίπτωση καταναλώνεται πολλή χωρητικότητα από το κανάλι 
και ενέργεια από την µπαταρία. Εποµένως µία καλή στρατηγική για τη διαχείριση της 
θέσης είναι ένας καλός συµβιβασµός ανάµεσα σε αυτές τις δύο ακραίες µεθόδους. 

Η διαχείριση θέσης στο GPRS γίνεται σύµφωνα µε το µοντέλο καταστάσεων που 
φαίνεται στο σχήµα 6. Ένας κινητός σταθµός µπορεί να βρίσκεται σε µία από τις 
τρεις καταστάσεις ανάλογα µε το ποσό της κίνησης που πρέπει να στείλει. Η 
συχνότητα της ενηµέρωσης της θέσης εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το MS. 

 
 

 
Σχήµα 6: Το µοντέλο καταστάσεων ενός κινητού σταθµού του GPRS. 

 
 
Πριν ο κινητός σταθµός προσκολληθεί στο δίκτυο βρίσκεται στην κατάσταση 

IDLE. Σε αυτήν την κατάσταση, το κινητό δεν είναι προσβάσιµο. Μετά τη διαδικασία 
προσκόλλησης από την κατάσταση IDLE µεταβαίνει στην κατάσταση READY. Στην 
αντίθετη περίπτωση, µετά τη διαδικασία αποκόλλησης µεταβαίνει από την 
κατάσταση READY στην κατάσταση IDLE και όλα τα PDP contexts διαγράφονται. 
Στην κατάσταση STANDBY το κινητό µεταβαίνει όταν έχει πολλή ώρα να στείλει ή 
να λάβει κάποιο πακέτο και εποµένως έχει λήξει ο χρονοµέτρης της κατάστασης 
READY. 

Στην κατάσταση IDLE δε γίνεται καθόλου ενηµέρωσης της θέσης και το δίκτυο 
δε γνωρίζει την τρέχουσα θέση του κινητού. Στην κατάσταση READY το κινητό 
ενηµερώνει το δίκτυο για κάθε αλλαγή κυψέλης. Για τη διαχείριση θέσης ενός 
κινητού που βρίσκεται στην κατάσταση STANDBY, µία υποπεριοχή (LA) χωρίζεται 
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σε µερικές περιοχές δροµολόγησης (RA). Κάθε RA αποτελείται από µερικές κυψέλες. 
Ο SGSN ενηµερώνεται µόνο όταν ο κινητός σταθµός αλλάξει RA. Για να βρει ο 
SGSN την τρέχουσα κυψέλη ενός κινητού το οποίο βρίσκεται στην κατάσταση 
STANDBY, χρειάζεται να γίνει κλήση σε όλη τη RA, σχήµα 9β. Για κινητά στα 
οποία βρίσκονται σε κατάσταση READY, δε χρειάζεται να γίνει κλήση. 

Όταν ένα κινητό αλλάζει RA, στέλνει στον SGSN που το εξυπηρετεί, ένα 
µήνυµα αίτησης για να κάνει ενηµέρωση της θέσης του, σχήµα 7. Το µήνυµα περιέχει 
την ταυτότητα της παλιάς RA του κινητού. Το BSS προσθέτει την ταυτότητα της 
κυψέλης από όπου ο SGSN µπορεί να αποκτήσει τη νέα RA. ∆ύο διαφορετικές 
περιπτώσεις υπάρχουν: 

 Intra-SGSN ενηµέρωση, σχήµα 7. Το κινητό έχει µετακινηθεί σε µία RA που 
εξυπηρετείται από τον ίδιο κόµβο SGSN. Σε αυτήν την περίπτωση ο SGSN έχει 
ήδη το προφίλ του χρήστη και µπορεί να του αναθέσει έναν νέο προσωρινό αριθµό 
ταυτότητας (TMSI). ∆ε χρειάζεται αλλαγή σε κανένα άλλο στοιχείο του δικτύου. 
 Inter-SGSN ενηµέρωση. Το κινητό έχει µετακινηθεί σε µία RA που 

εξυπηρετείται από διαφορετικό κόµβο SGSN. Ο νέος SGSN καταλαβαίνει ότι ένα 
κινητό έχει έρθει στην περιοχή του και ζητάει από τον παλιό SGSN να στείλει τα 
PDP contexts του χρήστη. Ο νέος SGSN ενηµερώνει τους αντίστοιχους GGSN, την 
HLR και αν χρειάζεται και την MSC/VLR. 

 
 

 
Σχήµα 7: Inter-SGSN ενηµέρωση της περιοχής δροµολόγησης. 

 
 

Υπάρχουν επίσης και συνδυασµένες RA/LA ενηµερώσεις. Οι ενηµερώσεις αυτές 
συµβαίνουν όταν ένα κινητό µετακινείται σε µία νέα LA. Το κινητό στέλνει ένα 
µήνυµα αίτησης για ενηµέρωση της θέσης του. Η παράµετρος «τύπος ενηµέρωσης» 
χρησιµοποιείται για να δείξει ότι χρειάζεται ενηµέρωση της LA. Το µήνυµα στη 
συνέχεια προωθείται στη βάση VLR για να εκτελέσει την ενηµέρωση. 
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Για να συνοψίσουµε, η διαχείριση της κινητικότητας του GPRS αποτελείται από 
δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο οι λειτουργίες για τη διαχείριση της κινητικότητας 
εκτελούνται από τον κόµβο SGSN και αφορούν στις αλλαγές της RA και της 
κυψέλης. Στο δεύτερο επίπεδο οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται από τον κόµβο 
GGSN και αφορούν στις αλλαγές των SGSNs. 
 
 
∆ιεπιφάνεια Αέρα – Φυσικό επίπεδο 
 
 
Πολλαπλή πρόσβαση και αρχές διαχείρισης των ραδιο-πόρων 
 
 

Στο φυσικό επίπεδο, το GSM χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό FDMA (Frequency 
Division Multiple Access) και TDMA (Time Division Multiple Access) για την 
πολλαπλή πρόσβαση [4]. Όπως φαίνεται στο σχήµα 8, έχουν δεσµευτεί δύο ζώνες 
συχνοτήτων που απέχουν 45 MHz για το GSM. Η µετάδοση από το κινητό προς τα 
σταθµό βάσης γίνεται στο φάσµα 890-915 MHz και από το σταθµό βάσης προς το 
κινητό γίνεται στο φάσµα 935-960 MHz. Κάθε µία από αυτές τις ζώνες των 25 MHz 
διαιρείται σε 124 κανάλια ενός φορέα των 200 kHz. Ένας ορισµένος αριθµός από 
αυτά τα κανάλια συχνότητας, δεσµεύεται για ένα BTS, δηλαδή για µία κυψέλη. 

 
 

 
Σχήµα 8: Οι φορείς συχνοτήτων του GSM και τα πλαίσια TDMA. 

 21



Β. Ε. Καλύβα                                                                          Αλγόριθµοι Χρονοπρογραµµατισµού για δίκτυα GPRS 

Κάθε ένα από αυτά τα κανάλια συχνότητας των 200 kHz, διαιρείται σε οχτώ 
κανάλια χρόνου. Αυτό γίνεται διαιρώντας κάθε ένα από αυτά σε οχτώ σχισµές (TS 
Time Slot). Οι οχτώ σχισµές σε αυτά τα κανάλια χρόνου σχηµατίζουν ένα πλαίσιο 
TDMA. Κάθε σχισµή ενός πλαισίου TDMA διαρκεί 156,25 φορές τη διάρκεια των 
δυαδικών ψηφίων και, αν χρησιµοποιείται, περιέχει µία έκρηξη δεδοµένων (data 
burst). Η σχισµή διαρκεί 15/26 ms, δηλαδή 576,9 µs. Εποµένως ένα πλαίσιο TDMA 
διαρκεί 4,613 ms. Η επανάληψη µιας συγκεκριµένης σχισµής, ορίζει ένα φυσικό 
κανάλι. 

Η δέσµευση καναλιών στο GPRS είναι διαφορετική από το αρχικό GSM. Το 
GPRS επιτρέπει σε ένα κινητό να µεταδώσει σε πολλές σχισµές του ίδιου πλαισίου 
TDMA. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να γίνεται πολύ ευέλικτη η δέσµευση των 
καναλιών: µια ως οχτώ σχισµές του ίδιου πλαισίου TDMA µπορούν να δεσµευτούν 
για τον ίδιο κινητό σταθµό. Επίσης, η δέσµευση για τις δύο κατευθύνσεις γίνεται 
χωριστά, υποστηρίζοντας ικανοποιητικά την ασύµµετρη µεταφορά δεδοµένων. 

Στο GSM, ένα κανάλι δεσµεύεται µόνιµα για ένα συγκεκριµένο χρήστη, για όλη 
τη διάρκεια της κλήσης, είτε µεταδίδονται δεδοµένα είτε όχι. Αντίθετα στο GPRS, τα 
κανάλια δεσµεύονται µόνο όταν αποστέλλονται ή λαµβάνονται πακέτα και 
απελευθερώνονται αµέσως µετά τη µετάδοση. Όταν έχουµε εκρηκτική κίνηση έχουµε 
πιο αποδοτική χρήση των ραδιο-πόρων. Με αυτήν την αρχή, πολλοί χρήστες, 
µπορούν να µοιράζονται ένα φυσικό κανάλι. 

Σε µία κυψέλη που υποστηρίζει GPRS, µπορούν να δεσµεύονται κανάλια για 
κίνηση του GPRS. Ένα τέτοιο φυσικό κανάλι ονοµάζεται PDCH (Packet Data 
Channel). Τα PDCHs λαµβάνονται από την κοινή οµάδα όλων των διαθέσιµων 
καναλιών στην κυψέλη. Εποµένως, οι πόροι µιας κυψέλης, µοιράζονται ανάµεσα 
στους χρήστες του GPRS και τους χρήστες του GSM που βρίσκονται σε αυτήν την 
κυψέλη. Η αντιστοίχιση των φυσικών καναλιών σε κανάλια του GPRS ή του GSM, 
γίνεται δυναµικά, ανάλογα µε το φόρτο της κίνησης και την προτεραιότητα των 
υπηρεσιών. Μία διαδικασία επίβλεψης του φόρτου ελέγχει το φόρτο της κίνησης των 
PDCHs στην κυψέλη. Σύµφωνα µε την τρέχουσα ζήτηση, ο αριθµός των καναλιών 
που δεσµεύονται για το GPRS µπορεί να αλλάξει. Τα φυσικά κανάλια που δεν 
χρησιµοποιούνται πλέον από το GSM, µπορούν να δεσµευτούν για το GPRS, ώστε να 
αυξήσουν την ποιότητα υπηρεσίας που παρέχει. Όταν υπάρχει ζήτηση πόρων για 
υπηρεσίες µε µεγαλύτερη προτεραιότητα, τα PDCHs µπορούν να αποδεσµευτούν. 
 
 
Λογικά κανάλια στο GPRS 
 
 

Πάνω από τα φυσικά κανάλια, ορίζεται µια σειρά από λογικά κανάλια που 
χρησιµοποιούνται για ένα πλήθος λειτουργιών, π.χ σηµατοδοσία, συγχρονισµό, 
paging. Ο πίνακας 4 περιέχει τα λογικά κανάλια πακέτων που ορίζονται στο GPRS. 
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Όπως συµβαίνει και στο GSM, µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: κανάλια 
δεδοµένων και κανάλια σηµατοδοσίας ή ελέγχου. 
 
 

Group Channel Function Direction 

Packet data 
traffic channel 

PDTCH Data Traffic MS↔BS 

Packet 
Broadcast 

control channel 
PBCCH 

Broadcast 
control 

MS←BS 

PRACH Random Access MS→BS 
PAGCH Access grant MS←BS 
PPCH Paging MS←BS 

Packet common 
control channel 

(PCCCH) 
PNCH Notification MS←BS 

PACCH 
Associated 

control 
MS↔BS 

Packet dedicated 
control channels 

PTCCH 
Timing Advance 

control 
MS↔BS 

Πίνακας 4: Λογικά κανάλια στο GPRS. 

 
 

Τα κανάλια PDTCH (Packet Data Traffic Channel) µεταφέρουν την κίνηση των 
χρηστών. Τα κανάλια αυτά ανατίθεται σε ένα κινητό σταθµό ή στην περίπτωση της 
υπηρεσίας PTM σε πολλούς σταθµούς. Ένας κινητός σταθµός µπορεί να 
χρησιµοποιεί ταυτόχρονα περισσότερα από ένα PDTCH. 

Το κανάλι PBCCH (Packet Broadcast Traffic Channel) είναι µίας κατεύθυνσης, 
από το BS στα MSs. Χρησιµοποιείται από το BS για να στείλει σε όλους τους 
χρήστες της κυψέλης πληροφορίες σχετικές µε την οργάνωση του δικτύου. Εκτός από 
τις πληροφορίες για την οργάνωση του GPRS, µπορεί να στέλνει και πληροφορίες για 
την οργάνωση του GSM, έτσι ώστε ένας σταθµός που χρησιµοποιεί και τα δυο δίκτυα 
να µην χρειάζεται να ακούει και το αντίστοιχο κανάλι του GSM. 

Το κανάλι PCCCH (Packet Common Control Channel) χρησιµοποιείται για να 
µεταφέρει πληροφορία για την πρόσβαση στο δίκτυο, π.χ δέσµευση των ραδιο-πόρων 
και ειδοποίηση (paging). Αποτελείται από τέσσερα υπο-κανάλια: 

 Το κανάλι PRACH (Packet Random Access Channel), το οποίο 
χρησιµοποιείται από τους κινητούς σταθµούς να στείλουν τις αιτήσεις τους 
στο BS. 
 Το κανάλι PAGCH (Packet Access Grand Channel), το οποίο 
χρησιµοποιείται από το BS για να στείλει στο κινητό τη δέσµευση των πόρων 
που έχει κάνει. 
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 Το κανάλι PPCH (Packet Paging Channel), το οποίο χρησιµοποιείται από το 
BS για να βρει τη θέση ενός κινητού (paging) πριν τη µετάδοση των 
πακέτων. 
 Το κανάλι PNCH (Packet Notification Channel), το οποίο χρησιµοποιείται 
για να ενηµερώσει τα κινητά για εισερχόµενα µηνύµατα PTM. 

Το κανάλι PDCCH (Packet Dedicated Control Channel) χρησιµοποιείται για να 
µεταφέρει πληροφορία σηµατοδοσίας. Αποτελείται από δύο υπο-κανάλια: 

 Το κανάλι PACCH (Packet Associated Control Channel) δεσµεύεται πάντα 
σε συνδυασµό µε ένα ή περισσότερα κανάλια PDTCH που ανήκουν στον ίδιο 
κινητό σταθµό. Μεταφέρει πληροφορία σηµατοδοσίας για ένα συγκεκριµένο 
κινητό π.χ για έλεγχο της ισχύος. 
 Το κανάλι PTCCH (Packet Timing Advance Control Channel) 
χρησιµοποιείται για συγχρονισµό. 

Ο συντονισµός µεταξύ των καναλιών των υπηρεσιών µεταγωγής κυκλώµατος 
και των καναλιών των υπηρεσιών µεταγωγής πακέτου είναι πολύ σηµαντικός. Εάν το 
PCCCH δεν είναι διαθέσιµο στην κυψέλη, ο κινητός σταθµός µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το CCCH του GSM για να ξεκινήσει τη µεταφορά πακέτου. Ακόµη 
αν το PBCCH δεν είναι διαθέσιµο, ο κινητός σταθµός µπορεί να ακούσει στο BCCH 
για να πάρει πληροφορίες για το δίκτυο. 

Το σχήµα 9α. δείχνει τη διαδικασία που ακολουθεί ένας κινητός σταθµός όταν 
θέλει να ξεκινήσει µία µεταφορά πακέτων. Ο κινητός σταθµός στέλνει ένα µήνυµα 
αίτησης πόρων στο κανάλι PRACH ή στο RACH. Το δίκτυο απαντά στο αντίστοιχο 
κανάλι και πληροφορεί τον κινητό σταθµό ποια κανάλια κίνησης του ανατίθενται. 
Ένα πεδίο, το USF (Uplink State Flag) που µεταδίδεται στην αντίθετη κατεύθυνση 
δείχνει στο κινητό πότε µπορεί να χρησιµοποιήσει τα κανάλια που του έχουν 
ανατεθεί. Το σχήµα 9β. δείχνει τη διαδικασία κλήσης ενός κινητού σταθµού όταν τη 
µεταφορά των πακέτων την ξεκινά ο σταθµός βάσης. 
 
 

 
Σχήµα 9: α) ∆έσµευση καναλιών στο uplink – Μεταφορά πακέτων µε πηγή το κινητό β) Κλήση 

ενός κινητού σταθµού – Μεταφορά πακέτων µε πηγή το σταθµό βάσης 
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Αντιστοίχιση των λογικών καναλιών στα φυσικά κανάλια 
 
 

Η αντιστοίχιση των λογικών καναλιών στα φυσικά κανάλια έχει δύο στοιχεία: 
την αντιστοίχιση στη συχνότητα και την αντιστοίχιση στο χρόνο. Η αντιστοίχιση στη 
συχνότητα ορίζεται από τον αριθµό του πλαισίου TDMA και τις συχνότητες που 
έχουν ανατεθεί στο σταθµό βάσης. Η αντιστοίχιση στο χρόνο βασίζεται στον ορισµό 
πολύπλοκων δοµών πάνω από πλαίσια TDMA. Μια τέτοια δοµή που αποτελείται από 
52 πλαίσια TDMA φαίνεται στο σχήµα 10. 
 
 

 
Σχήµα 10: ∆οµή µε 52 TDMA πλαίσια. 

 
 

Τέσσερα συνεχόµενα πλαίσια TDMA σχηµατίζουν ένα radio block (12 radio 
block, Β0-Β11). ∆ύο πλαίσια TDMA είναι δεσµευµένα για τη µετάδοση του PTCCH, 
και τα υπόλοιπα δύο πλαίσια είναι άδεια. Η αντιστοίχιση των λογικών καναλιών στα 
block Β0-Β11 µπορεί να ποικίλει από block σε block και εξαρτάται από παραµέτρους 
που µεταδίδονται στο PBCCH. 
 
 
Κωδικοποίηση καναλιού 
 
 

Η κωδικοποίηση καναλιού χρησιµοποιείται για να προστατεύσει τα πακέτα από 
τα λάθη. Η τεχνική κωδικοποίησης του GPRS είναι όµοια µε αυτή του GSM [5,6]. 
Υπάρχουν τέσσερα σχήµατα κωδικοποίησης, όπως φαίνεται στον πίνακα 5. 
 

Coding 
Scheme 

Pre-
coded 
USF 

Info-
bits 
No 

USF 

Parity 
bits 

Tail 
bits 

Output 
conv. 

Encoder

Punctu
-red 
bits 

Code 
rate 

Data 
rate 
Kbits/s 

CS-1 3 181 40 4 456 0 1/2 9.05 

CS-2 6 268 16 4 588 132 2/3 13.4 
CS-3 6 312 16 4 676 220 3/4 15.6 

CS-4 12 428 16 - 456 - 1 21.4 

Πίνακας 5: Κωδικοποίηση του καναλιού για τα λογικά κανάλια του GPRS. 
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Αρχιτεκτονική του πρωτοκόλλου 
 
 
Επίπεδο µετάδοσης 
 
 
∆ίκτυο κορµού GPRS: SGSN – GGSN 
 
 

Στο σχήµα 11 φαίνεται η αρχιτεκτονική του GPRS. Όπως αναφέραµε και 
νωρίτερα τα πακέτα ενθυλακώνονται µέσα στο δίκτυο κορµού του GPRS. Το 
πρωτόκολλο GTP µεταφέρει τα πακέτα δεδοµένων και τη σχετική σηµατοδοσία 
ανάµεσα στους κόµβους GSN. Το πρωτόκολλο αυτό ορίζεται και µεταξύ GSNs που 
βρίσκονται µέσα στο ίδιο PLMN (διεπιφάνεια Gn) και µεταξύ GSNs που βρίσκονται 
σε διαφορετικά PLMNs (διεπιφάνεια Gp). Στο επίπεδο µετάδοσης, το GTP 
χρησιµοποιεί έναν µηχανισµό tunnelling, για να µεταφέρει τα πακέτα δεδοµένων. Στο 
επίπεδο σηµατοδοσίας, το GTP καθορίζει τον έλεγχο και τη διαχείριση του 
tunnelling. Η σηµατοδοσία χρησιµοποιείται για να δηµιουργηθούν, να τροποποιηθούν 
και να διαγραφούν τα tunnels. 
 
 

 
Σχήµα 11: Το επίπεδο µετάδοσης. 
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Τα πακέτα του GTP µεταφέρουν τα πακέτα IP ή X.25 των χρηστών. Κάτω από το 
GTP, τα πρωτόκολλα TCP ή UDP χρησιµοποιούνται για να µεταφέρουν τα πακέτα 
του GTP µέσα στο δίκτυο κορµού. Το δίκτυο X.25 υποστηρίζει µία αξιόπιστη ζεύξη 
δεδοµένων, εποµένως χρησιµοποιείται το TCP. Το UDP χρησιµοποιείται για 
µεταφορά πακέτων που προέρχονται από εξωτερικά δίκτυα IP, τα οποία δεν 
υποστηρίζουν αξιοπιστία από το επίπεδο δικτύου και κάτω. Το IP υιοθετείται στο 
στρώµα δικτύου για να δροµολογήσει τα πακέτα στο δίκτυο κορµού. Κάτω από το IP 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν Ethernet, ISDN ή ATM πρωτόκολλα. Για να 
συνοψίσουµε, στο δίκτυο κορµού του GPRS έχουµε µία αρχιτεκτονική µεταφοράς 
IP/X.25 over GTP over UDP/TCP over IP. 
 
 
SNDCP 
 
 

Το SNDCP (Sub-Network Dependent Convergence Protocol) χρησιµοποιείται 
για να µεταφέρει πακέτα ανάµεσα στο SGSN και το MS. Οι λειτουργίες του 
περιλαµβάνουν: 

 Πολυπλεξία µερικών συνδέσεων του επιπέδου δικτύου σε µία εικονική 
λογική σύνδεση στο επίπεδο LLC. 
 Συµπίεση και αποσυµπίεση των δεδοµένων. 

 
 
∆ιεπαφή του αέρα 
 
 
Επίπεδο ζεύξης δεδοµένων 
 
 

Το επίπεδο ζεύξης δεδοµένων (DLL) το οποίο βρίσκεται ανάµεσα στο MS και το 
δίκτυο, χωρίζεται σε δύο υποεπίπεδα: το επίπεδο LLC ανάµεσα στο MS και το SGSN 
και το επίπεδο RLC/MAC ανάµεσα στο MS και το BSS.  

Το επίπεδο LLC παρέχει µία αξιόπιστη λογική ζεύξη ανάµεσα σε ένα MS και 
στο SGSN που το εξυπηρετεί. Οι λειτουργίες του περιλαµβάνουν τη διανοµή των 
πακέτων στη σωστή σειρά, τον έλεγχο ροής, της ανίχνευση λαθών και 
επαναµεταδόσεις (ARQ, Automatic Repeat Request). Ακόµη, υπάρχουν λειτουργίες 
κρυπτογραφίας ώστε τα δεδοµένα να παραµένουν εµπιστευτικά. Το µέγεθος των 
πλαισίων του  LLC είναι µεταβλητό. Υπάρχουν δύο τρόποι µετάδοσης, µε 
επιβεβαιώσεις και χωρίς επιβεβαιώσεις. 

Το επίπεδο RLC/MAC στη διεπιφάνεια του αέρα περιλαµβάνει δύο λειτουργίες. 
Η βασική λειτουργία του επιπέδου RLC είναι να εγκαταστήσει µία αξιόπιστη ζεύξη 
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ανάµεσα στο MS και το BSS. Αυτό περιλαµβάνει την κατάτµηση και την 
συναρµολόγηση των πλαισίων LLC σε radio blocks (RLC data blocks) και 
επαναµετάδοση όσων έχουν ληφθεί λάθος. Το επίπεδο MAC ελέγχει τις προσπάθειες 
πρόσβασης στο ραδιο-κανάλι, που διαµοιράζεται από ορισµένα MSs. Περιλαµβάνει 
αλγορίθµους για επίλυση του συνωστισµού (contention resolution), πολυπλεξία 
πολλών χρηστών σε ένα PDTCH και χρονοπρογραµµατισµό ανάλογα µε το προφίλ 
της ποιότητας υπηρεσίας που ζήτησαν οι χρήστες. Το πρωτόκολλο GPRS MAC 
βασίζεται στην αρχή του slotted ALOHA. Στο επίπεδο RLC/MAC υπάρχουν δύο 
τρόποι µετάδοσης, µε επιβεβαιώσεις και χωρίς επιβεβαιώσεις. 

Το σχήµα 12 παρουσιάζει τη δοµή των radio blocks για τα δεδοµένα του χρήστη 
και τα µηνύµατα ελέγχου. Κάθε radio block αποτελείται από έναν MAC header, ένα 
RLC data block ή ένα RLC/MAC control block και από µία ακολουθία ελέγχου των 
blocks (Block Check Sequence – BCS). Το radio block µεταφέρεται πάντοτε από 4 
κανονικές ριπές (bursts). 

Ο MAC header αποτελείται από το uplink state flag (USF), το block type 
indicator (T) και τα πεδία ελέγχου ισχύος (PC). Το RLC data block αποτελείται από 
τον RLC header και τα RLC δεδοµένα. To RLC/MAC control block περιέχει 
πληροφορία σηµατοδοσίας. 
 
 

 
Σχήµα 12: Η δοµή ενός radio block του GPRS. 

 
 
Ροή της πληροφορίας 
 
 

Τα πακέτα που παραλαµβάνονται από το επίπεδο δικτύου, µεταδίδονται κατά 
µήκος της διεπιφάνειας του αέρα, µεταξύ του MS και του SGSN χρησιµοποιώντας το 
πρωτόκλλο LLC. Στην αρχή το SNDCP µετατρέπει τα πακέτα σε πλαίσια LLC. Στη 
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διαδικασία αυτή είναι δυνατό να περιλαµβάνεται και η συµπίεση της επικεφαλίδας 
και των δεδοµένων, ο κατακερµατισµός και η κρυπτογράφηση. Στη συνέχεια, ένα 
πλαίσιο LLC κατακερµατίζεται σε RLC data blocks, τα οποία µορφοποιούνται στο 
φυσικό επίπεδο. Κάθε block περιλαµβάνει 4 κανονικές ριπές σε συνεχόµενα πλαίσια 
TDMA. Η ροή της µετατροπής των δεδοµένων στο GPRS φαίνεται στο σχήµα 13. 
 
 
Ανάστροφη µεταφορά δεδοµένων 
 
 

Εφαρµόζοντας µία µέθοδο δέσµευσης πολλαπλών PDCH καναλιών (multi-slot 
channel) σε ένα κελί, µπορούµε να επιτύχουµε αποδοτική εκµετάλλευση του 
διαθέσιµου φάσµατος για τη µεταφορά πακέτων δεδοµένων. Blocks ενός MS 
µπορούν να σταλούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά PDCHs. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 
τη µείωση στην καθυστέρηση κατά τη µετάδοση των πακέτων. Σε µία µετάδοση 
µπορούν να εκχωρηθούν από ένα ως οκτώ TS σε ένα πλαίσιο TDMA, συναρτήσει 
ορισµένων παραγόντων, ενός ο αριθµός των διαθέσιµων PDCHs, η δυνατότητα του 
MS για multi-slot λειτουργία και ο τρέχων φόρτος του συστήµατος. 
 
 

 
Σχήµα 13: Η ροή µετατροπής των δεδοµένων στο GPRS. 

 
 

Αναφέρθηκε νωρίτερα ότι η αρχή αφέντη-σκλάβου που διέπει τα κανάλια 
απαιτεί µηχανισµούς αποδοτικής χρήσης των ανάστροφων PDCHs. Γι’ αυτό το λόγο 
στα PDCHs χρησιµοποιείται το πεδίο Uplink State Flag (USF). Το USF βρίσκεται 
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στην αρχή κάθε block που στέλνεται στην ευθεία κατεύθυνση και δείχνει στο 
επόµενο ανάστροφο block. Επιτρέπεται η κωδικοποίηση οκτώ διαφορετικών USF 
καταστάσεων, οι οποίες χρησιµοποιούνται στην πολυπλεξία ενός ανάστροφης 
κυκλοφορίας. Όταν ένα MS έχει κατορθώσει να κάνει την αίτηση του και οι πόροι 
που ζήτησε είναι διαθέσιµοι, µια προσωρινή ροή από block εγκαθίσταται (Temporary 
Block Flow – TBF). Όταν ένα TBF έχει εγκατασταθεί, οι πόροι έχουν δεσµευτεί για 
το MS και η µετάδοση µπορεί να αρχίσει. Μόλις όλα τα δεδοµένα του συγκεκριµένου 
MS µεταδοθούν, το TBF µπορεί να απελευθερωθεί (release). Η χρήση αυτού του 
ευέλικτου τρόπου για δέσµευση πόρων επιτρέπει τη διάρκεια του TBF να κυµαίνεται 
από µερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου µέχρι κάποια λεπτά. 

Ένα MS κατά τη διάρκεια του TBF παρακολουθεί το USF και ανάλογα µε την 
τιµή του, προσδιορίζει τα PDCHs που έχουν εκχωρηθεί σε αυτό και ξεκινάει 
µετάδοση. Αυτό επιτρέπει την αποδοτική πολυπλεξία των blocks από ένα αριθµό 
κινητών σε ένα µόνο PDCH. Ενός, η εντολή δέσµευσης καναλιών µπορεί να σταλθεί 
στο MS ακόµη και πριν απελευθερωθεί ο συνολικός αριθµός των απαιτούµενων 
PDCHs. Έτσι, το USF εκτός από την επίτευξη δυναµικής δέσµευσης πόρων, 
επιτρέπει τη διακοπή ενός µετάδοσης για χάρη ενός εκκρεµούς η υψηλής 
προτεραιότητας µηνύµατος. Μια USF τιµή χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει την 
κατάσταση PRACH (USF=FREE). Οι ενός τιµές χρησιµοποιούνται για να 
δεσµεύσουν το ανάστροφο κανάλι για διαφορετικά MSs (USF=R1/R2/../R7). 

Αφού µεταδοθούν τα blocks στα δεσµευµένα TSs, το BSS στέλνει στο κανάλι 
PACCH µια επιβεβαίωση (ACK). Σε περίπτωση αρνητικής επιβεβαίωσης, 
επαναµεταδίδονται µόνο τα blocks που αναφέρθηκαν ως λανθασµένα. Η αρνητική 
επιβεβαίωση περιλαµβάνει ένα bitmap των λανθασµένων blocks, ένα Packet 
Resource Assignment για επαναµετάδοση, πληροφορία χρονικής προόδου και 
πληροφορία ελέγχου ισχύος, 

Ενός το MS δεν λάβει µια ACK µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, 
ξεκινάει µια διαδικασία ανάκαµψης ενός µεταφοράς πλαισίου, στέλνοντας ένα νέο 
µήνυµα Packet Channel Request για ένα block. Εάν το BSS απαντήσει µε ένα Packet 
Resource Assignment, το πρώτο block του τρέχοντος πλαισίου θα σταλθεί στο BTS. 
Έτσι, το BTS γνωρίζει ότι το τελευταίο ACK που ανήκε στην τρέχουσα µετάδοση 
πλαισίου δεν παραλήφθηκε σωστά και πρέπει να επαναµεταδοθεί. 

Στο σχήµα 14 φαίνεται πως χρησιµοποιούνται οι πόροι στη διεπιφάνεια του 
αέρα. Το σχήµα απεικονίζει την εγκατάσταση ενός TBF και τον τρόπο λειτουργίας 
των USF καταστάσεων [3]. 

Κάθε radio block στο σχήµα δείχνει το USF (δηλαδή, πιο κινητό επιτρέπεται να 
χρησιµοποιήσει το αντίστοιχο radio block στο ανάστροφο κανάλι), τον τύπο του 
µηνύµατος (Dt, PUA, PCR, PCA, Ack) και πιο κινητό είναι ο ιδιοκτήτης των 
δεδοµένων που µεταφέρονται. Όπως φαίνεται, ένα radio block µπορεί να µεταφέρει 
δεδοµένα για ένα MS στο ευθύ κανάλι και την ίδια στιγµή να δείχνει, µέσω του USF, 
ένα διαφορετικό MS το οποίο να µπορεί να στείλει στο ανάστροφο κανάλι. Αυτό 
συµβαίνει στο block 2 του TS 1 στο ευθύ κανάλι. Ένα block από δεδοµένα (Dt) για το 
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MS 3 µεταδίδεται και το MS 1 µπορεί να χρησιµοποιήσει το block 2 του TS 1 στο 
ανάστροφο κανάλι. ∆υο TSs για το ευθύ και το ανάστροφο κανάλι χρησιµοποιούνται 
σαν PDCHs. Σε αυτό το σχήµα υποτίθεται πως το MS 1 έχει ήδη εγκαταστήσει ένα 
TBF (TS0 και TS1) για το ανάστροφο κανάλι και µεταδίδει. Το MS 3 υποτίθεται ότι 
έχει ένα TBF (µόνο στο TS 1) για το ευθύ κανάλι. Σε αυτό το σηµείο το MS 2 
επιθυµεί να εγκαταστήσει ένα TBF στο ανάστροφο κανάλι. 
 
 

 
Σχήµα 14: Η χρήση του πεδίου USF και η εγκατάσταση ενός TBF. 

 
 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 10, τα radio blocks στο ευθύ κανάλι που µεταφέρουν 
το USF και τα ανάστροφα radio blocks είναι µετατοπισµένα κατά ένα offset γιατί το 
κινητό πρέπει να λάβει το USF προτού αρχίσει τη µετάδοση. Το block 2 στο TS 0 στο 
ευθύ κανάλι περιέχει το USF=FREE, δείχνοντας ότι το επόµενο radio block ανήκει 
στο PRACH. Όλα τα MSs που επιθυµούν να εγκαταστήσουν ένα TBF πρέπει να 
χρησιµοποιήσουν αυτό το λογικό κανάλι. Στη συγκεκριµένη περίπτωση µόνο το MS 
2 στέλνει ένα Packet Channel Request (PCR). Το BSC απαντά µε ένα µε ένα Packet 
Uplink Assignment (PUA) πληροφορώντας το MS 2 σε ποια κανάλια µπορεί να 
µεταδώσει. Μετά τη λήψη του PUA, το TBF εγκαθίσταται και το κινητό ακούει στα 
TS 0 και TS 1 για το δικό του USF. Σύµφωνα µε το σχήµα τρία radio blocks δίνονται 
στο MS 2 σε δύο διαφορετικά κανάλια. Στη συνέχεια το BSC στέλνει ένα Ack 
µήνυµα δείχνοντας ότι όλα τα δεδοµένα έχουν φτάσει σωστά. Ένα τελικό radio block 
ανατίθεται στο MS 2 για να µεταδώσει το PCA (Packet Control Acknowledgement) 
ώστε να απελευθερωθεί και το TBF.  
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Φυσικό επίπεδο 
 
 

Το φυσικό επίπεδο ανάµεσα στο MS και το BSS χωρίζεται σε δύο επίπεδα: το 
PLL (Physical Link Layer) και το RFL (RF Layer). 

Το επίπεδο PLL παρέχει ένα φυσικό κανάλι ανάµεσα στο MS και το BSS. Τα 
καθήκοντα του περιλαµβάνουν την κωδικοποίηση του καναλιού (ανίχνευση λαθών, 
διόρθωση λαθών), τη διαφύλλωση και την ανίχνευση της συµφόρησης στο φυσικό 
επίπεδο. Το επίπεδο RFL λειτουργεί κάτω από το PLL. Ανάµεσα στα άλλα, εκτελεί 
τη διαµόρφωση και την αποδιαµόρφωση. 
 
 
∆ιεπιφάνεια ανάµεσα στα BSS και SGSN 
 
 

Το πρωτόκολλο BSSGP (BSS GPRS Application Protocol) µεταφέρει 
πληροφορίες δροµολόγησης και τα προφίλ της ποιότητας υπηρεσίας ανάµεσα στο 
BSS και στο SGSN. Το πρωτόκολλο NS (Network Service) που βρίσκεται κάτω από 
το BSSGP βασίζεται στο πρωτόκολλο Frame Relay. 
 
 
Επίπεδο σηµατοδοσίας 
 
 

Η αρχιτεκτονική των πρωτοκόλλων του επιπέδου σηµατοδοσίας περιλαµβάνει 
πρωτόκολλα για έλεγχο και υποστήριξη των λειτουργιών του επιπέδου µετάδοσης, 
π.χ προσκόλληση και αποκόλληση στο GPRS, ενεργοποίηση των PDP context, 
έλεγχος των µονοπατιών δροµολόγησης και δέσµευση των πόρων του δικτύου.  

Ανάµεσα στο MS και στο SGSN, σχήµα 15, το πρωτόκολλο GMM/SM (GPRS 
Mobility Management  and Session Management) υποστηρίζει την κινητικότητα και 
τη διαχείριση των συνόδων µε λειτουργίες όπως προσκόλληση και αποκόλληση στο 
GPRS, λειτουργίες για ασφάλεια και ενεργοποίηση των PDP context. 

Η αρχιτεκτονική των πρωτοκόλλων του επιπέδου σηµατοδοσίας ανάµεσα στον 
κόµβο SGSN και τις βάσεις HLR, VLR και EIR, χρησιµοποιεί τα ίδια πρωτόκολλα 
τις το GSM και τα επεκτείνει µε λειτουργίες ειδικά για το GPRS, σχήµα 16. Ανάµεσα 
στον κόµβο SGSN και τη βάση HLR,  καθώς και ανάµεσα στον κόµβο SGSN και τη 
βάση EIR υπάρχει το πρωτόκολλο MAP (Mobile Application Part). Το MAP είναι το 
αντίστοιχο πρωτόκολλο µε το SS7 στα ενσύρµατα δίκτυα. Μεταφέρει τις 
πληροφορίες για τις ενηµερώσεις τις θέσης, τη δροµολόγηση, τα προφίλ των χρηστών 
και τις αλλαγές κυψελών (handovers). 
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Σχήµα 15: Το επίπεδο σηµατοδοσίας SM-SGSN. 

 
 
 

       
Σχήµα 16: α) Επίπεδο σηµατοδοσίας: SGSN-HLR, SGSN-EIR β) Επίπεδο σηµατοδοσίας:SGSN-

MSC/VLR 

 
 

Τα µηνύµατα MAP ανταλλάσσονται µε τη βοήθεια του TCAP (Transaction 
Capabilities Application Part) και του SCCP (Signalling Connection Control Part). Το 
BSSAP+ (Base Station System Application Part) περιλαµβάνει λειτουργίες όµοιες µε 
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εκείνες του αντίστοιχου πρωτοκόλλου του GSM, το BSSAP. Στόχος του είναι να 
µεταφέρει πληροφορίες σηµατοδοσίας ανάµεσα στο SGSN και τη VLR. Επίσης 
περιλαµβάνει σηµατοδοσία για τη διαχείριση της κινητικότητας όταν υπάρχει 
συνεργασία και συντονισµός των λειτουργιών του GSM και του GPRS. 
 
 
∆ιαλειτουργικότητα µε δίκτυα IP 
 
 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 18, το σηµείο πρόσβασης από και προς δίκτυα IP είναι 
η διεπιφάνεια Gi. Από έξω, από ένα εξωτερικό δίκτυο IP, το δίκτυο GPRS δείχνει σαν 
ένα άλλο υποδίκτυο IP και ο κόµβος GGSN σαν ένας συνηθισµένος δροµολογητής. 
Το σχήµα 17, δείχνει τη στοίβα πρωτοκόλλων στον κόµβο GGSN. 

Το σχήµα 18, δείχνει πως µπορεί ένα δίκτυο GPRS να συνδεθεί µε το διαδίκτυο. 
Κάθε νόµιµος χρήστης που επιθυµεί να ανταλλάξει πακέτα µε ένα δίκτυο IP, πρέπει 
πρώτα να πάρει µία διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP λαµβάνεται από το χώρο 
διευθύνσεων του παροχεά του GPRS. Εποµένως για να µπορεί να υποστηρίξει ένα 
µεγάλο αριθµό από χρήστες, πρέπει να χρησιµοποιεί δυναµική δέσµευση 
διευθύνσεων. ∆ηλαδή, πρέπει να εγκατασταθεί ένας DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) εξυπηρετητής. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ένας DNS 
(Domain Name Server) εξυπηρετητής, ο οποίος διαχειρίζεται από τον κόµβο GGSN. 
 
 

 
Σχήµα 17: Τα πρωτοκόλλα της διεπιφάνειας Gi IP. 

 
 

Με αυτή την τοπολογία, το GPRS φαίνεται σα να είναι µία ασύρµατη επέκταση 
του διαδικτύου, µέχρι το κινητό τηλέφωνο ή τον κινητό υπολογιστή. Ο τελικός 
χρήστης έχει άµεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
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Σχήµα 18: Παράδειγµα σύνδεσης του GPRS µε το διαδίκτυο. 
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Κεφάλαιο 3 – Προηγούµενες Εργασίες και Προτεινόµενοι Αλγόριθµοι 
 
 
Το µοντέλο του GPRS 
 
 

Στο GPRS κάθε σταθµός βάσης εκτελεί το χρονοπρογραµµατισµό για τις 
κινητούς σταθµούς που βρίσκονται µέσα στην κυψέλη που εξυπηρετεί. Αυτές οι 
µεταδόσεις µπορεί να είναι είτε από τον κινητό σταθµό προς το σταθµό βάσης 
(uplink), είτε από το σταθµό βάσης προς τον κινητό σταθµό (downlink). Εποµένως, 
δύο κινητοί σταθµοί µπορούν να επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω του σταθµού 
βάσης, χωρίς να χρειάζεται ο ένας να είναι στην εµβέλεια του άλλου. Οι µεταδόσεις 
σε γειτονικά κελιά είναι ανεξάρτητες, γιατί σε κάθε κελί χρησιµοποιούνται 
διαφορετικοί φορείς συχνοτήτων από τα γειτονικά του. Ο χρονοπρογραµµατισµός 
γίνεται στο επίπεδο MAC του GPRS, που είναι βασισµένο στην αρχή του TDMA. O 
χρόνος χωρίζεται σε σχισµές ίσου µεγέθους τις οποίες µεταφέρονται πακέτα 
σταθερού µεγέθους που ονοµάζονται radio blocks.  

Για να υποστηριχθεί η µεταγωγή πακέτων στο GPRS, οι πόροι του λογικού 
καναλιού δεσµεύονται προσωρινά για κάθε κινητό σταθµό. Ο σταθµός βάσης ελέγχει 
τη διάθεση των πόρων και στις δύο κατευθύνσεις. Στο downlink οι µεταδόσεις 
ξεκινούν από το σταθµό βάσης, εποµένως δεν µπορεί να συµβεί ταυτόχρονη 
πρόσβαση. Στο uplink αντίθετα, τα κανάλια µετάδοσης πακέτων µοιράζονται 
ανάµεσα σε όλους τις κινητούς σταθµούς που βρίσκονται στην εµβέλεια του σταθµού 
βάσης. Το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για την πολλαπλή πρόσβαση στο uplink 
είναι το παρακάτω: 

Οι κινητοί σταθµοί στέλνουν στο κανάλι πολλαπλής πρόσβασης PRACH τις 
αιτήσεις PCR (Packet Channel Request). Οι αιτήσεις αυτές περιέχουν τον όγκο των 
δεδοµένων και εκφράζονται σε bytes. Αν υπάρξει σύγκρουση ο σταθµός βάσης θα 
προσπαθήσει να αναλύσει το σήµα που έλαβε. Αν οι προσπάθειες πρόσβασης είναι 
πολλές τότε καµία αίτηση δεν θα φτάσει στο σταθµό βάσης, διαφορετικά θα φτάσει η 
αίτηση του κινητού σταθµού που είναι πιο κοντά στο σταθµό βάσης. Ο σταθµός 
βάσης όταν αποφασίσει να εξυπηρετήσει µία αίτηση, εγκαθιστά µία προσωρινή 
σύνδεση TBF (Temporary Block Flow) και στέλνει ένα µήνυµα PUA (Packet Uplink 
Assignment) στο κανάλι PAGCH για τον αντίστοιχο κινητό σταθµό. Το µήνυµα αυτό 
περιέχει τα κανάλια δεδοµένων τα οποία έχουν ανατεθεί σε αυτήν την αίτηση, σχήµα 
9α. 

Για την πολυπλεξία πολλών κινητών σταθµών στο ίδιο κανάλι δεδοµένων 
χρησιµοποιείται το πεδίο USF (Uplink State Flag). Μόλις τελειώσει η µετάδοση των 
δεδοµένων ο σταθµός βάσης στέλνει µία επιβεβαίωση στο κανάλι PACCH. Αν η 
µετάδοση δεν έγινε σωστά, στέλνεται αρνητική επιβεβαίωση η οποία περιέχει ένα 
bitmap των blocks που ελήφθησαν λάθος και ένα PUA για αυτά. Αν ο κινητός 
σταθµός δε λάβει µία επιβεβαίωση µέσα σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα, ξεκινά 
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τη διαδικασία από την αρχή για ένα radio block. Το radio block που στέλνει είναι το 
πρώτο τις µετάδοσης που δεν πήρε επιβεβαίωση. Έτσι ο σταθµός βάσης γνωρίζει ότι 
η τελευταία επιβεβαίωση δεν έφτασε και τη στέλνει ξανά. Ο κινητός σταθµός αφού 
λάβει την επιβεβαίωση στέλνει ένα µήνυµα PCA (Packet Control Acknowledgement) 
στο κανάλι PACCH για να γίνει η απελευθέρωση του TBF. Εποµένως παρόλο που ο 
αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού εκτελείται στο επίπεδο RLC/MAC µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το µέγεθος τις αίτησης που είναι πληροφορία του επιπέδου LLC. 

Με βάση τα παραπάνω κάθε κινητός σταθµός µπορεί να µοντελοποιηθεί από δύο 
ουρές προτεραιότητας που περιέχουν αιτήσεις. Η µία ουρά περιέχει την κίνηση στο 
uplink και η άλλη στο downlink. Για τις αιτήσεις στο uplink ο κινητός σταθµός έχει 
περάσει από το στάδιο τις πολλαπλής πρόσβασης και εποµένως κάθε µία έχει πάρει 
το µήνυµα PUA. Στην ουρά προτεραιότητας για κάθε αίτηση αποθηκεύονται το 
µέγεθος του πακέτου σε bytes και η χρονική σχισµή στην οποία ο κινητός σταθµός 
πήρε το µήνυµα PUA ή έφτασε το πακέτο στο σταθµό βάσης από τον κόµβο SGSN. 
Ακόµη, επειδή ο σταθµός βάσης ελέγχει τις πόρους και για τις δύο κατευθύνσεις 
γνωρίζει πόσα bytes από το πακέτο έχουν µεταδοθεί. Έτσι, για κάθε αίτηση σε κάθε 
ουρά προτεραιότητας αποθηκεύεται και το µέγεθος του πακέτου που αποµένει να 
µεταδοθεί. 

Για να µοντελοποιηθεί ο σταθµός βάσης, πρέπει καταρχήν να καθοριστούν οι 
διαφορές ανάµεσα στο ασύρµατο και το ενσύρµατο δικτυακό περιβάλλον. Οι βασικές 
διαφορές είναι οι ακόλουθες: 

 Η χωρητικότητα του καναλιού µεταβάλλεται δυναµικά. 
 Τα λάθη στο κανάλι εξαρτώνται από τη θέση του κινητού σταθµού και 

είναι από τη φύση τους εκρηκτικά. 
 Οι κινητοί σταθµοί δεν γνωρίζουν τη συνολική κατάσταση του 

συστήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι δε γνωρίζουν πόσοι και ποιοι άλλοι σταθµοί 
προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο κανάλι ούτε και τι µέγεθος έχουν 
τα πακέτα που µεταδίδουν. 

 Ο χρονοπρογραµµατισµός γίνεται χωριστά για τo uplink από το 
downlink. 

 Τέλος οι κινητοί σταθµοί συχνά περιορίζονται από έλλειψη 
υπολογιστικής ισχύος και έλλειψη ισχύος τις µπαταρίας. 

Εποµένως ο σταθµός µπορεί να µοντελοποιηθεί από µία δοµή δεδοµένων η 
οποία περιέχει τους κινητούς σταθµούς που εξυπηρετεί. Για κάθε κινητό σταθµό, η 
δοµή αυτή περιέχει την κατάσταση του καναλιού του. Με τη διαδικασία διαχείρισης 
της συνόδου ο σταθµός βάσης γνωρίζει ποια κλάση ποιότητας υπηρεσίας έχει ζητήσει 
ο κινητός σταθµός και έτσι στη δοµή που διατηρεί αποθηκεύεται και το βάρος που 
έχει σε σχέση µε τους υπόλοιπους σταθµούς. Ο σταθµός βάσης, χρησιµοποιώντας τη 
δοµή που διατηρεί και τις ουρές προτεραιότητας των κινητών σταθµών, εκτελεί τον 
αλγόριθµο χρονοπρογραµµατισµού και αποδίδει στον κινητό σταθµό που επιλέγεται 
το αντίστοιχο κανάλι. Το µοντέλο του GPRS για το uplink φαίνεται στο σχήµα 19, 
για το downlink είναι όµοιο. 
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wN, No Error
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  ... 

…  SzN, RszN, aN 

…  Sz2, Rsz2, a2 

…  Sz1, Rsz1, a1 

 
 
 
 
 

Σχήµα 19:Το µοντέλο του GPRS. 

 
Προηγούµενες Εργασίες 
 
 

Ένα σηµαντικό ερευνητικό ζήτηµα είναι να επεκταθούν τα µοντέλα ποιότητας 
υπηρεσίας και οι αλγόριθµοι που αναπτύχθηκαν για τα ενσύρµατα δίκτυα, στα 
ασύρµατα δίκτυα. Μέχρι στιγµής έχουν γίνει σχετικά λίγες προσπάθειες για την 
ανάπτυξη αλγορίθµων χρονοπρογραµµατισµού στο επίπεδο διεπιφάνειας του αέρα οι 
οποίες λαµβάνουν υπόψη λίγους ή περισσότερους από τους παραπάνω παράγοντες. Η 
αιτία είναι ότι ίδιο το πρωτόκολλο έχει περάσει από διάφορες φάσεις προτυποποίησης 
που τράβηξαν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Τη µεγαλύτερη προσοχή έχει τραβήξει 
η αξιολόγηση του δικτύου κορµού του GPRS. Οι αρχικές προσπάθειες κινήθηκαν 
προς την τροποποίηση των κλασσικών αλγορίθµων που προέκυψαν από τον ιδεατό 
αλγόριθµο GPS (Generalized Processor Sharing) ώστε να προσαρµοστούν στο 
ασύρµατο κανάλι [7]. Οι προσπάθείες αυτές ξεκίνησαν τα τέλη του 1998 και 
συνεχίστηκαν µέχρι πρόσφατα. Στις νεότερες προσπάθειες γίνεται εισαγωγή ενός 
νέου µέτρου του stretch (επιµήκυνση), και εµφανίζονται πιο λεπτοµερείς τρόποι 
µοντελοποίησης του ασύρµατου καναλιού. Εµείς µελετήσαµε τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τον χρονοπρογραµµατισµό στο GPRS και προτείνουµε ένα δικό µας 
απλό αλγόριθµο. 
 
 
Αλγόριθµοι εικονικού χρόνου 
 
 
GPS (Generalized Processor Sharing) και WFQ (Weighted Fair Queuing) 
 
 

Έστω ότι υπάρχουν Μ σύνοδοι και κάθε µία χαρακτηρίζεται από ένα θετικό 
πραγµατικό αριθµό wj  µε Mj ≤≤1  που είναι το βάρος της. Ο εξυπηρετητής είναι 
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work-conserving. Έστω Wj(t1,t2) το ποσό της κίνησης από τη σύνοδο j που 
εξυπηρετήθηκε στο χρονικό διάστηµα [t1,t2]. Αν ο εξυπηρετητής ακολουθεί τον 
αλγόριθµο χρονοπρογραµµατισµού GPS τότε ισχύει: 

 
( )
( ) Ni

w
w

W
W

i

j

i

j ,...,2,1          
t2t1,
t2t1,

=≥  

 
για όλες τις συνόδους που έχουν πακέτα στις ουρές στο διάστηµα [t1,t2]. 

Ο GPS είναι ένας ιδανικός αλγόριθµος γιατί δεν µεταδίδει τα πακέτα ως 
οντότητες. Υποθέτει ότι µπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις συνόδους που αναµένουν 
στις ουρές ταυτόχρονα και ότι µπορεί να µεταδώσει απειροελάχιστα µικρή κίνηση. Σε 
ένα πραγµατικό σύστηµα δεν µπορούν δύο σύνοδοι να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 
και ένα ολόκληρο πακέτο πρέπει να εξυπηρετηθεί προτού ένα άλλο πακέτο αρχίσει 
να εξυπηρετείται. Η πιο καλή υλοποίηση-προσέγγιση του GPS σε ένα σύστηµα 
πακέτων είναι ο αλγόριθµος WFQ. 

Έστω  ο χρόνος στον οποίο ένα πακέτο p θα αναχωρήσει από τον 

εξυπηρετητή (finish time), αν χρονοδροµολογηθεί µε τον αλγόριθµο GPS. Μια καλή 
προσέγγιση θα ήταν στον WFQ τα πακέτα να φεύγουν σύµφωνα µε την αύξουσα 
σειρά των  . Όµως αυτό δεν είναι δυνατό γιατί το σύστηµα πρέπει να είναι work-

conserving. Το πρόβληµα προκύπτει γιατί όταν ο εξυπηρετητής είναι έτοιµος να 
µεταδώσει το επόµενο πακέτο αυτό µπορεί να µην έχει ακόµη φτάσει. Εκτός του 
γεγονότος ότι µε αυτόν τον τρόπο το σύστηµα δεν είναι work-conserving, για να 
δουλέψει απαιτείται γνώση του µέλλοντος. 

p
GPSd

p
GPSd

Στον αλγόριθµο WFQ, όταν ο εξυπηρετητής είναι έτοιµος να µεταδώσει το 
επόµενο πακέτο, υπολογίζει το χρόνο στον οποίο κάθε πακέτο θα αναχωρούσε στο 
αντίστοιχο GPS σύστηµα αν δεν ερχόταν άλλα πακέτα και µεταδίδει αυτό µε το 
µικρότερο finish time. Όταν τα πακέτα έχουν το ίδιο µέγεθος ο WFQ εκφυλίζεται σε 
WRR (Weighted Round Robin). 

Κάθε αλγόριθµος PFQ (Packet Fair Queuing), όπως ο WFQ, διατηρεί για το 
σύστηµα έναν εικονικό χρόνο V(t). Ακόµη διατηρεί για κάθε σύνοδο j έναν εικονικό 
χρόνο έναρξης Sj(t) και έναν εικονικό χρόνο λήξης Fj(t). ∆ιαισθητικά, το V(t) 
αναπαριστά το ποσό εξυπηρέτησης που πρέπει να λάβουν όλοι οι σύνοδοι σε χρόνο t. 
Το Sj(t) αναπαριστά το ποσό εξυπηρέτησης που πρέπει να έχει λάβει η σύνοδος j 
µέχρι το χρόνο t, εναλλακτικά συµβολίζεται µε Vj(t). Το Fj(t) είναι το άθροισµα του 
Sj(t) και του ποσού εξυπηρέτησης που θα λάβει η σύνοδος j αν εξυπηρετηθεί το δικό 
της πακέτο. Σκοπός κάθε αλγόριθµου PFQ είναι να ελαχιστοποιεί τις διαφορές 
ανάµεσα στο V(t) και τα Vj(t). Με αυτόν τον τρόπο οι αλγόριθµοι PFQ παρέχουν 
εγγύηση και δικαιοσύνη στις υπηρεσίες στα ενσύρµατα δίκτυα. 

Στα ασύρµατα συστήµατα όµως, λόγω των λαθών που υπάρχουν στο κανάλι 
κάποιων κινητών σταθµών το παραπάνω δεν είναι εφικτό. Αν κάποια σύνοδος δεν 
µπορεί να µεταδώσει λόγω λαθών, ο εικονικός της χρόνος γίνεται µικρότερος από 
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τους εικονικούς χρόνους των υπολοίπων ή αυξάνει χωρίς πλέον να αναπαριστά το 
ποσό εξυπηρέτησης που έχει λάβει η σύνοδος. Όταν η σύνοδος µπορέσει να 
µεταδώσει πάλι, επειδή ο εικονικός της χρόνος είναι µικρότερος από όλους τους 
άλλους, αποκτά αποκλειστική πρόσβαση µέχρι να φτάσει να γίνει ο εικονικός της 
χρόνος ίσος µε τους υπόλοιπους. Στο µεταξύ οι υπόλοιπες σύνοδοι δεν 
εξυπηρετούνται καθόλου, πράγµα που δεν είναι επιθυµητό. Αν µετά από µία περίοδο 
λαθών ο εικονικός της χρόνος ενηµερωθεί και γίνει ίσος µε τον εικονικό χρόνο του 
συστήµατος, τότε το σύστηµα γίνεται άδικο γιατί δεν υπάρχει τρόπος να ανακτήσει η 
σύνοδος την εξυπηρέτηση που έχασε. 
 
 
CIF-Q (Channel-condition Independent Packet Fair Queuing) 
 
 

Μία λύση στο πρόβληµα που έχουν οι αλγόριθµοι εικονικού χρόνου δίνεται στο 
[31] µε τον αλγόριθµο CIF-Q. Στο σύστηµα S που βρίσκεται προς εξέταση 
αντιστοιχίζεται ένα σύστηµα Sr το οποίο δεν έχει λάθη. Για κάθε σύνοδο διατηρείται 
ένας αριθµός που ονοµάζεται υστέρηση (lag). Αν η σύνοδος έχει λάβει 
περισσότερους πόρους από το δίκαιο µερίδιο της τότε η υστέρησή της είναι αρνητική, 
αν έχει λάβει λιγότερους πόρους από το δίκαιο µερίδιο της τότε η υστέρησή της είναι 
θετική και αν έχει λάβει το δίκαιο µερίδιό της τότε η υστέρησή της είναι µηδέν. Οι 
αποφάσεις λαµβάνονται στο σύστηµα Sr µε έναν αλγόριθµο PFQ. Αν η σύνοδος που 
επιλέγεται µπορεί να µεταδώσει και έχει θετική υστέρηση, µεταδίδει και ο εικονικός 
χρόνος ενηµερώνεται για αυτή τη σύνοδο. Αν η σύνοδος που επιλέγεται δεν µπορεί 
να µεταδώσει ή έχει αρνητική υστέρηση τότε µεταδίδει µία άλλη αλλά ο εικονικός 
χρόνος ενηµερώνεται για την πρώτη σύνοδο.  

Στο [31] υπάρχει η απόδειξη ότι ο παραπάνω αλγόριθµος µοιράζει δίκαια τους 
πόρους του συστήµατος µακροπρόθεσµα. Η λύση όµως αυτή είναι πολύ ακριβή 
υπολογιστικά. Για κάθε πακέτο που µεταδίδεται ο αλγόριθµος πρέπει να ενηµερώνει 
και τα δύο συστήµατα. Σε ένα πραγµατικό σύστηµα µε πολλές συνόδους οι οποίες 
είναι ενεργές για πολλή ώρα η κατάσταση ανάµεσα στα δύο συστήµατα είναι αρκετά 
διαφορετική και εποµένως πρέπει να αποθηκεύεται πολλή πληροφορία. 
 
 
Αλγόριθµοι µεγιστοποίησης της χρήσης του ασύρµατου καναλιού 
 
 

Οι αλγόριθµοι αυτοί έχουν ως βασικό κριτήριο µε το οποίο αποδίδουν πόρους 
στις συνόδους τη βελτιστοποίηση της χρήσης του καναλιού, δηλαδή τη 
µεγιστοποίηση του ρυθµού απόδοσης, throughput [35]. Οι αλγόριθµοι αυτοί επιλύουν 
το πρόβληµα βελτιστοποίησης του συνολικού throughput κάτω από κάποιους 
περιορισµούς συνήθως κόστους ή ελάχιστου ρυθµού ανά σύνοδο. Πιο συγκεκριµένα 
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σε κάθε χρήστη j για τη σχισµή k αντιστοιχίζεται ένας αριθµός U . Ο αριθµός αυτός 

εκφράζει την ευχαρίστηση που θα έχει ο χρήστης j αν του δοθεί η χρονική σχισµή k 
και εξαρτάται από την κατάσταση του καναλιού. Ακόµη, επειδή το throughput που 
επιτυγχάνει ένας κινητός σταθµός είναι αύξουσα συνάρτηση της κατάστασης του 
καναλιού του, ο αριθµός U  εκφράζει και το throughput που θα έχει ο χρήστης j αν 

του δοθεί η χρονική σχισµή k. Τέλος οι τιµές U  για κάθε ροή έχουν δύο ιδιότητες, 

είναι συγκρίσιµες και προσθετικές. ∆ηλαδή αν >U , τότε είναι προτιµότερο να 
επιλεγεί η ροή 1 γιατί οδηγεί σε µεγαλύτερη απόδοση του συστήµατος και αν στον 
ίδιο χρήστη αποδοθούν δύο σχισµές η συνολική του ευχαρίστηση είναι U +U . 

k
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, το διάνυσµα µε την απόδοση που θα έχει κάθε χρήστης 
αν του δοθεί η χρονική σχισµή k. Ακόµη wj είναι το βάρος κάθε ροής έτσι ώστε: 
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Το πρόβληµα του χρονοπρογραµµατισµού ορίζεται ως εξής: δεδοµένου του U , 

πρέπει να καθοριστεί ποιος χρήστης θα έχει πρόσβαση τη χρονική σχισµή k. Ορίζεται 
η πολιτική Q να είναι η αντιστοίχιση από το διάνυσµα 
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 αν η σχισµή k αποδοθεί στο χρήστη j. Στο 

σύστηµα τότε προστίθεται ευχαρίστησηU . Εποµένως  είναι η µέση 

απόδοση του συστήµατος που προκύπτει από την πολιτική Q.  Από το σύνολο όλων 
των πολιτικών είναι αποδεκτές µόνο εκείνες για τις οποίες ισχύει . 

Το σύνολο των παραπάνω πολιτικών συµβολίζεται µε Θ. Σκοπός του αλγορίθµου 
είναι να βρεθεί η πολιτική Q για την οποία µεγιστοποιείται η µέση απόδοση του 
συστήµατος. ∆ηλαδή: 
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Εκτός του γεγονότος ότι η επίλυση του παραπάνω προβλήµατος 

βελτιστοποίησης είναι πολύ δύσκολη µαθηµατικά η παραπάνω προσέγγιση έχει ένα 
πρόβληµα. Η ευχαρίστηση που αποκοµίζει ένας κινητός σταθµός δεν εξαρτάται µόνο 
από την κατάσταση του καναλιού του αλλά και από το αν του αποδόθηκε η 
προηγούµενη σχισµή, αν είναι προς το τέλος της εξυπηρέτησης της αίτησης του κτλ. 
Η τροποποίηση του  ώστε να περιλαµβάνει τα παραπάνω δεν είναι άµεση γιατί 
πλέον χάνει την αθροιστική ιδιότητά του.  

kU
r
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Αλγόριθµοι που ελαχιστοποιούν τη µέγιστη επιµήκυνση 
 
 

Εκτός από την καθυστέρηση, ένα άλλο µέτρο που χρησιµοποιείται για την 
αξιολόγηση των αλγορίθµων χρονοπρογραµµατισµού είναι η επιµήκυνση. Η 
επιµήκυνση ορίζεται να είναι η καθυστέρηση που υφίσταται µία αίτηση προς το 
χρόνο που θα έκανε να εξυπηρετηθεί αν ήταν µόνη της στο σύστηµα. Στο [26] 
προτείνεται ένας αλγόριθµος εικονικού χρόνου που προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τη 
µέγιστη επιµήκυνση. Το πρόβληµα µε τον αλγόριθµο αυτό είναι ότι δεν λαµβάνει 
υπόψη του την κατάσταση του καναλιού. Στη προσοµοίωση παρόλο που ο 
αλγόριθµος RMAX δε λαµβάνει υπόψη του την κατάσταση του καναλιού ο 
αλγόριθµος τροποποιήθηκε λίγο ώστε να τη λαµβάνει υπόψη του. Ο αλγόριθµος 
αυτός ονοµάζεται RMAX. 
 
 
Ο αλγόριθµος RMAX 

 
 
Ο αλγόριθµος αυτός ορίζει µία προσέγγιση της µέγιστης επιµήκυνσης (stretch) S, 

που έχει εµφανιστεί µέχρι τώρα στο σύστηµα, και την προσαρµόζει δυναµικά. Στην 
αρχή το S έχει την τιµή 1. Τα βήµατα του αλγορίθµου είναι τα παρακάτω: 
 

1. Σε κάθε πακέτο αντιστοιχίζεται µία προθεσµία , µε jD j
j

j
j aw

lSD +⋅= . 

Εδώ ο χρόνος  είναι η χρονική στιγµή κατά την οποία έφτασε στο σταθµό 

βάσης η αίτηση για το συγκεκριµένο πακέτο. 
ja

2. Στη συνέχεια εξυπηρετείται το πακέτο µε τη µικρότερη προθεσµία. 
3. Στο τέλος της εξυπηρέτησης κάθε πακέτου προσαρµόζεται η τιµή του S στη 
µεγαλύτερη τιµή από την τιµή που ήδη έχει και της τιµής της επιµήκυνσης του 
πακέτου που εξυπηρετήθηκε. 

 
 
Κριτήρια Λήψης Αποφάσεων 
 
 

Ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού για να αποφασίσει σε ποια ροή θα 
αποδώσει πόρους και για πόσο χρονικό διάστηµα λαµβάνει υπόψη του τα παρακάτω 
κριτήρια: 

Το πρώτο και πιο σηµαντικό κριτήριο σε αυτήν την απόφαση είναι το µέγεθος 
κάθε αίτησης. Είναι φανερό πως οι µικρότερες αιτήσεις πρέπει να εξυπηρετούνται 
κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις µεγαλύτερες αιτήσεις. Αυτό συµβαίνει γιατί 
είναι προτιµότερο στην καθυστέρηση των µικρών αιτήσεων να προστίθεται η 
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καθυστέρηση των µεγάλων αιτήσεων και όχι το αντίθετο. Εποµένως το αρχικό 
µέγεθος της αίτησης είναι ένας σηµαντικός παράγοντας στη διαδικασία της 
χρονοδροµολόγησης. Εκτός όµως από το αρχικό µέγεθος της αίτησης, σηµαντικός 
είναι και ο ρόλος που έχει το µέγεθος της αίτησης που αποµένει να εξυπηρετηθεί. 
Μία αίτηση η οποία έχει µεγάλο µέγεθος αλλά µέχρι τη σχισµή/στιγµή της απόφασης 
έχει εξυπηρετηθεί το µεγαλύτερο µέρος της, πρέπει να έχει µεγάλη προτεραιότητα. 
Αν δηλαδή αυτό που της αποµένει να µεταδώσει για να τελειώσει είναι πολύ µικρό, 
τότε είναι λογικό ο αλγόριθµος να της παραχωρήσει τους πόρους που χρειάζονται για 
να τελειώσει και να µην παραµένει περισσότερο στο σύστηµα. 

Το δεύτερο κριτήριο που θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη ο αλγόριθµος 
χρονοπρογραµµατισµού είναι το βάρος κάθε ροής. Κάθε συνδροµητής ανάλογα µε τη 
σύµβαση που έχει κάνει µε το δίκτυο έχει ένα βάρος έναντι των υπολοίπων 
συνδροµητών. Το βάρος µιας ροής είναι ένας θετικός ακέραιος αριθµός µεγαλύτερος 
της µονάδας και προκύπτει κυρίως από τη διαδικασία της χρέωσης. Έτσι οι αιτήσεις 
των ροών µε µεγάλο βάρος πρέπει να εξυπηρετούνται µε µεγαλύτερη προτεραιότητα 
σε σχέση µε τις αιτήσεις των ροών µε µικρότερο βάρος γιατί για την πρώτη 
περίπτωση οι συνδροµητές έχουν χρεωθεί περισσότερο και περιµένουν να έχουν 
µικρότερη καθυστέρηση από τους υπόλοιπους. Για παράδειγµα µία ροή µε βάρος 2 
έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα έναντι µιας ροής µε βάρος 1. Για να εκφράζουν τα 
βάρη των ροών πιθανότητα εξυπηρέτησης χρησιµοποιούνται κανονικοποιηµένα. Αν 
λοιπόν σε ένα σύστηµα υπάρχουν Μ συνδροµητές µε βάρη wj ο κάθε ένας από 
αυτούς, τότε το κανονικοποιηµένο βάρος που αντιστοιχεί στο συνδροµητή j είναι: 

 

∑
=

= M

j
j

j
j

w

w
w

1

. 

 
Ο τρίτος παράγοντας που είναι σηµαντικός σε αυτήν την απόφαση είναι ο χρόνος 

παραµονής της αίτησης στο σύστηµα. Αν µία αίτηση είτε γιατί είναι µεγάλη είτε γιατί 
έχει µικρό βάρος παραµένει πολύ ώρα στο σύστηµα χωρίς να εξυπηρετείται, τότε 
πρέπει να της δοθεί προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων που έχουν γίνει πολύ 
πρόσφατα. Αυτό είναι λογικό γιατί χωρίς το παραπάνω κριτήριο είναι πολύ πιθανό να 
εµφανιστούν έντονα φαινόµενα µεγάλων καθυστερήσεων ή και starvation. Υπάρχει 
επίσης η περίπτωση κάποια ροή να σπάει τα πακέτα της σε περισσότερες από µία 
αιτήσεις µε σκοπό να εξυπηρετηθεί ένα µεγάλο πακέτο γρηγορότερα. Το κάθε τµήµα 
του πακέτου όµως θα έχει διαφορετικό χρόνο παραµονής στο σύστηµα, γιατί για κάθε 
ένα τµήµα πρέπει να κάνει ξεχωριστή αίτηση, οπότε τα τελευταία τµήµατα θα έχουν 
µικρότερη προτεραιότητα έναντι άλλων πακέτων που είναι µεν µεγάλα αλλά έφτασαν 
στο σύστηµα µαζί µε το πρώτο τµήµα του συγκεκριµένου πακέτου. Ο χρόνος 
παραµονής στο σύστηµα είναι σηµαντικός εποµένως και για λόγους δικαιοσύνης. 
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Τέλος, την απόφαση του αλγόριθµου χρονοπρογραµµατισµού πρέπει να την 
επηρεάζει η κατάσταση του καναλιού που έχει κάθε κινητός σταθµός και εποµένως η 
ποιότητα των πόρων που αποδίδονται σε κάθε ροή. Αν µία ροή έχει µεγάλη 
προτεραιότητα γιατί ισχύει ένας ή περισσότεροι από τους παραπάνω παράγοντες 
αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση του καναλιού του συγκεκριµένου κινητού σταθµού 
δεν είναι καλή, τότε είναι προτιµότερο να µην αποδοθούν πόροι σε αυτήν την ροή. 
Στην περίπτωση που αποδοθούν πόροι σε µία ροή που δεν µπορεί να τους 
χρησιµοποιήσει, τότε τα δεδοµένα της είτε δε θα φτάσουν στο σταθµό βάσης είτε θα 
φτάσουν µε λάθη. Αυτό θα έχει σα συνέπεια ο κινητός σταθµός να κάνει αίτηση 
ξανά, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σπατάλη πόρων και για την αίτηση που θα γίνει και 
γιατί θα αποδοθούν πόροι για το ίδιο πακέτο ξανά. Είναι δυνατό να υπάρξει καλύτερη 
χρησιµοποίηση του καναλιού αν οι πόροι αποδίδονται σε ροές που µπορούν να τους 
χρησιµοποιήσουν. 
 
 
Μέτρα σύγκρισης 
 
 
Μέση και Μέγιστη Αθροιστική Καθυστέρηση 
 
 

Έστω ότι υπάρχουν στο σύστηµα Μ ροές, αριθµηµένες από 1 ως Μ µε 
1 ≤ και βάρος wMj ≤

,[ +∈ nn

j η κάθε µία. Κάθε ροή στέλνει µία αίτηση στο σταθµό βάσης για 
κάθε πακέτο που επιθυµεί να µεταδώσει. Έστω Nj το σύνολο των πακέτων που θα 
µεταδώσει η ροή j. Οι αιτήσεις αυτές περιέχουν το µέγεθος του πακέτου σε radio 
block. Το µέγεθος του radio block είναι σταθερό και ίσο µε l. Ορίζουµε να είναι pji το 
i-οστό πακέτο της ροής j µε µέγεθος lji radio block που έφτασε στο σταθµό βάσης τη 
χρονική στιγµή t. Ο χρόνος διαιρείται σε σχισµές ίσου µεγέθους µεταξύ τους. Σε κάθε 
σχισµή µπορεί να µεταδοθεί ένα radio block. Η σχισµή n είναι το διάστηµα . 
Συµβολίζουµε µε a

]1,[ +nn

ji το πλήθος των σχισµών από το τέλος της σχισµής n, όπου 
, µέχρι το τέλος της προηγούµενης σχισµής από τη σχισµή στην οποία 

αρχίζει η µετάδοση του p
]1t

ji, όπως φαίνεται στο σχήµα 20. Ο χρόνος αυτός είναι ο 
χρόνος αναµονής της ροής  j µέχρι να πάρει το κανάλι. 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 20: Χρόνος παραµονής µίας αίτησης στο σύστηµα. 

aji

lji

n t n+1 
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Η καθυστέρηση που υφίσταται το πακέτο pji είναι: 
 

jijiji l ad +=  

 

Αν η εξυπηρέτηση του πακέτου pji διακοπεί λόγω λαθών στο κανάλι της ροής j, 
τότε η καθυστέρηση του πακέτου δίνεται και πάλι από την προηγούµενη σχέση. Ο 
χρόνος αναµονής όµως είναι όπως στο σχήµα 21. Το lsji είναι το τελευταίο τµήµα του 
πακέτου pji. 
 

 
 
 
 
 
 

lsij aij 

n t n+1

Σχήµα 21: Χρόνος παραµονής µίας αίτησης στο σύστηµα όταν η εξυπηρέτησή της διακόπτεται 
λόγω λαθών του καναλιού. 

Η συνολική καθυστέρηση που υφίσταται η ροή j είναι: 
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=
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i 1
jij d D  

 
Η µέγιστη καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα είναι: 
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Η µέση αθροιστική καθυστέρηση (Mean Aggregate Delay, MAD) στο σύστηµα είναι: 
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Από την παραπάνω σχέση είναι φανερό ότι για να επιτευχθεί µικρή µέση 

αθροιστική καθυστέρηση πρέπει οι καθυστερήσεις των ροών µε µεγάλο βάρος να 
είναι µικρότερες από τις καθυστερήσεις των ροών µε µικρό βάρος. Αν και αυτό είναι 
δίκαιο γιατί οι ροές µε µεγάλο βάρος ανήκουν σε χρήστες που έχουν χρεωθεί 
περισσότερο, έχει το µειονέκτηµα ότι η µέγιστη αθροιστική καθυστέρηση που 
υπάρχει στο σύστηµα είναι πολύ µεγαλύτερη από τη µέση αθροιστική καθυστέρηση. 
Η ελαχιστοποίηση της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης σε ένα σύστηµα είναι 
σηµαντική γιατί µειώνει την κατανάλωση ενέργειας των τερµατικών συσκευών. Όσο 
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µικρότερος είναι ο µέσος χρόνος αναµονής σε ένα σύστηµα τόσο λιγότερη ενέργεια 
καταναλώνεται από τους χρήστες. Από την άλλη πλευρά, η ελαχιστοποίηση της 
µέγιστης αθροιστικής καθυστέρησης είναι σηµαντική γιατί ο χρόνος αυτός είναι ο 
χρόνος που µπορεί να εγγυηθεί το δίκτυο σε µία νέα ροή που εισέρχεται στο 
σύστηµα. 
 
 
Μέση και Μέγιστη Επιµήκυνση 
 
 

Εκτός από την καθυστέρηση, ένα άλλο µέτρο που χρησιµοποιείται για την 
επίδοση παρόµοιων συστηµάτων είναι η επιµήκυνση. Επειδή τα µεγαλύτερα πακέτα 
χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να µεταδοθούν, είναι πιθανότερο να αποκτήσουν 
µεγαλύτερες καθυστερήσεις. Για λόγους δικαιοσύνης, εισήχθηκε το µέγεθος της 
επιµήκυνσης ή της κανονικοποιηµένης καθυστέρησης. Έστω ότι ισχύουν οι 
συµβολισµοί της προηγούµενης παραγράφου. Η επιµήκυνση (stretch) sj της ροή j 
ορίζεται να είναι το πηλίκο της καθυστέρησης που υφίσταται η ροή προς το άθροισµα 
των µεγεθών των πακέτων της ροής. ∆ηλαδή είναι:  
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Για την επιµήκυνση ορίζονται τα παρακάτω µεγέθη. Η µέγιστη επιµήκυνση που 
υπάρχει στο σύστηµα είναι: 
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Η µέση επιµήκυνση (Mean Stretch, MStr) στο σύστηµα είναι: 
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Η ελαχιστοποίηση της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης επιµήκυνσης είναι 

σηµαντική για τους ίδιους λόγους που είναι και η ελαχιστοποίηση των αντίστοιχων 
µεγεθών της καθυστέρησης. 
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Μη-προεκχωρητικοί Αλγόριθµοι 
 
 

Ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού πρέπει να δίνει το κατάλληλο 
χρονοδιάγραµµα πρόσβασης στο κανάλι έτσι ώστε το σύστηµα να έχει τελικά όσο το 
δυνατό µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση, µέγιστη καθυστέρηση, µέση 
επιµήκυνση και µέγιστη επιµήκυνση. 

Για να επιτευχθεί η µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση και η µικρότερη 
µέση επιµήκυνση, πρέπει όταν αποδίδονται πόροι σε µία ροή να αποδίδονται µέχρι να 
τελειώσει την αίτηση της. Ο αλγόριθµος εποµένως πρέπει να είναι µη 
προεκχωρητικός. Αυτό φαίνεται στο σχήµα 22. 
 
 

Cκ Cκ+1 Ακ+5Ακ+4Bκ+1Βκ  Ακ+3 Ακ+2 DΤ Ακ+1 Ακ 

Cκ Cκ+1 Ακ+5Ακ+4Bk+1DT  Ακ+3 Ακ+2 Βk Ακ+1 Ακ  ….
 
 ….
 

Σχήµα 22: Παράδειγµα χρονοδροµολόγησης τεσσάρων αιτήσεων  
 
 

Οι ροές a, b και c έχουν κάνει αιτήσεις οι οποίες έχουν αρχίσει να 
εξυπηρετούνται και σύµφωνα µε το σχήµα τελειώνουν κάποια στιγµή στο µέλλον. 
Στο σύστηµα υπάρχει άλλη µία ροή, η d. Το radio block dT είναι το τελευταίο της 
αίτησης που έχει κάνει αυτή η ροή. Αν γίνει µία εναλλαγή ανάµεσα στο radio block 
bk µε το dT, τότε χωρίς να αυξηθεί η καθυστέρηση της ροής b έχει µειωθεί κατά τρία 
radio block η καθυστέρηση της ροής d. Με άλλα λόγια, αν η εξυπηρέτηση µιας 
αίτησης δεν γίνει σταδιακά αλλά αν το ξεκίνηµα της εξυπηρέτησης αναβληθεί για το 
µέλλον κατά το µέγιστο ώστε η ροή να διατηρήσει την ίδια τελική καθυστέρηση, θα 
υπάρξει µείωση της καθυστέρησης σε κάποιες από τις υπόλοιπες ροές και εποµένως 
και µείωση της µέσης καθυστέρησης του συστήµατος. Το ίδιο ισχύει και για την 
επιµήκυνση. Σύµφωνα µε το παραπάνω, η απόφαση του αλγορίθµου 
χρονοπρογραµµατισµού πρέπει να εφαρµόζεται µέχρι να τελειώσει η εξυπηρέτηση 
της αίτησης της ροής που επιλέχθηκε. Αυτό βέβαια έχει δύο εξαιρέσεις. Η πρώτη 
είναι αν κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης της αίτησης αλλάξει η κατάσταση του 
καναλιού της ροής στην οποία ανήκει. Σε αυτήν την περίπτωση η ροή δεν µπορεί να 
εκµεταλλευτεί τους πόρους που της δίνονται οπότε είναι πιο αποδοτικό να γίνει µία 
νέα ανάθεση. Η δεύτερη είναι αν κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης της αίτησης µία 
άλλη ροή που δεν έχει εκκρεµείς αιτήσεις (non-backlogged) κάνει µία νέα αίτηση. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκτελεστεί ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού 
γιατί η νέα αίτηση ενδέχεται να έχει υψηλή προτεραιότητα και να πρέπει να 
εξυπηρετηθεί άµεσα. 
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Ο αλγόριθµος minMAD  
 
 

Ο υπολογισµός της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης µπορεί να γίνει σε 
διαδοχικά βήµατα, µε κάθε βήµα να αντιστοιχεί σε µία εκτέλεση του αλγόριθµου 
χρονοπρογραµµατισµού. Αρχικά αποδεικνύεται για δύο ροές ποιος είναι ο βέλτιστος 
τρόπος επιλογής των ροών χωρίς να υπάρχουν λάθη στο κανάλι ή αλλαγή του 
πλήθους των ενεργών ροών. Στο παράρτηµα Α υπάρχει η απόδειξη για Ν ροές. Στη 
συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση των λαθών του καναλιού και των νέων ροών. 

Έστω ότι στο βήµα k ο σταθµός βάσης πρέπει να αποφασίσει ποια ροή θα 
µεταδώσει για τις επόµενες σχισµές. Υποθέτουµε, χωρίς απώλεια της γενικότητας, 
πως έχει να επιλέξει ανάµεσα σε δύο ροές, τη ροή a και τη ροή b µε βάρη wa και wb 
αντίστοιχα. Η πιο παλιά αίτηση της ροής a έχει αρχικό µέγεθος lA και η πιο παλιά 
αίτηση της ροής b έχει αρχικό µέγεθος lB .Έστω ότι αποµένουν ακόµη la radio block 
στη ροή a και lb radio block στη ροή b για να τελειώσει η µετάδοση αυτής της 
αίτησης. Αν ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού επιλέξει τη ροή a, τότε σε αυτό το 
βήµα θα προστεθεί στη µέση αθροιστική καθυστέρηση µία ποσότητα ίση µε 

. Η ποσότητα aaab lwlw ⋅+⋅ aa lw ⋅  αντιστοιχεί στην καθυστέρηση που προστίθεται 

στη ροή a και η ποσότητα  αντιστοιχεί στην καθυστέρηση που προστίθεται στη 

ροή b. Η ποσότητα  όµως θα προστεθεί στο MAD ούτως ή άλλως, είτε σε αυτό 

είτε σε κάποιο επόµενο βήµα γιατί είναι η ελάχιστη καθυστέρηση που µπορεί να 
προστεθεί στη ροή a. Εποµένως µε αυτήν την απόφαση ο αλγόριθµος 
χρονοπρογραµµατισµού έχει επιβαρύνει το MAD µε 

ba l⋅w

aa lw ⋅

ba lw ⋅ . Αντίστοιχα, αν επιλεγεί η 

ροή b θα προστεθεί στη µέση αθροιστική καθυστέρηση µία ποσότητα ίση µε 
 και η επιβάρυνση στο MAD θα είναι bbba lwlw ⋅+⋅ ab lw ⋅ . 

Για να επιλεγεί η ροή a πρέπει η επιβάρυνση που προσθέτει στο MAD να είναι 
µικρότερη από την επιβάρυνση που προσθέτει στο MAD η ροή b. Από τα παραπάνω 
προκύπτει πως για να επιλεγεί η ροή a πρέπει η κατάσταση του καναλιού της να είναι 
ικανοποιητική και να ισχύει: 

 

b

b

a

a
baab w

l
w
llwlw <⇔⋅<⋅  (1) 

 
Αν η ροή a δεν µπορέσει να στείλει και τα la radio block που τις αποµένουν λόγω 

κακής κατάστασης του καναλιού της ή άλλης backlogged ροής που έκανε αίτηση και 
µπορέσει να στείλει µόνο ένα µέρος από αυτά, τότε ο αλγόριθµος εκτελείται ξανά. Αν 
η µετάδοση της ροής a σταµάτησε λόγω του καναλιού της και αν  το i-οστό τµήµα 

της αίτησης της ροής a, τότε στο βήµα k προστέθηκε η µικρότερη δυνατή 
καθυστέρηση γιατί ισχύει: 

i
al
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b

b

a

a
baabbaaab w

l
w
llwlwlwllw <⇔⋅<⋅⇔⋅<+⋅

1
121 )(  

 
Αν η µετάδοση της ροής a σταµάτησε γιατί ήρθε µία νέα ροή c τότε υπάρχουν 

δύο περιπτώσεις. Αν στο βήµα k+1 επιλεγεί η ροή a, τότε αυτή θα συνεχίσει µέχρι 
τέλους και εποµένως στο βήµα k έγινε η σωστή επιλογή. Αν στο βήµα k+1 δεν 
επιλεγεί η ροή a τότε µπορεί να επιλεγεί µόνο η ροή c γιατί ισχύει: 

 

b

b

a

a

c

c

w
l

w
l

w
l

<<
1

 

 
Στο βήµα k+2 µε βάση το παραπάνω θα επιλεγεί και πάλι η ροή a. Εποµένως στο 

τέλος του βήµατος k+2 θα έχει προστεθεί στο MAD επιπρόσθετη καθυστέρηση ίση 
µε . Αν είχε επιλεγεί η ροή b στο βήµα k θα είχε 

προστεθεί στο MAD επιπρόσθετη καθυστέρηση ίση µε . 

Εποµένως σωστά επιλέχθηκε στο βήµα k η ροή a. 

21
abcbcaab lwlwlwlw ⋅+⋅+⋅+⋅

21
bacbcaba lwlwlwlw ⋅+⋅+⋅+⋅

Με επαγωγή πάνω στα βήµατα k όλης της διαδικασίας, αν επιλέγεται πάντα η 
ροή που έχει το µικρότερο πηλίκο, πλήθους radio block που πρέπει να µεταδώσει 
προς το βάρος της, τότε το µέγεθος MAD έχει τη µικρότερη δυνατή τιµή. 
 
 
Ο αλγόριθµος Lower-Upper Bound (LUB) 
 
 

Όµως ο προηγούµενος αλγόριθµος έχει το µειονέκτηµα ότι ευνοεί τις µικρές 
αιτήσεις µε αποτέλεσµα οι ροές που επιθυµούν να µεταδώσουν µεγάλα πακέτα να 
υφίστανται µεγάλες καθυστερήσεις ή και starvation. Το starvation µπορεί να συµβεί 
στην περίπτωση που ο αλγόριθµος αποδοχής των κλήσεων (CAC – Call Admission 
Control) που χρησιµοποιείται στο GPRS δεν είναι πολύ αυστηρός και υπερφορτώνει 
το σύστηµα. Ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού για να είναι πιο δίκαιος και να 
κάνει πιο αποδοτικό το CAC, πρέπει να προσθέσει στα κριτήρια του και το χρόνο που 
βρίσκεται η αίτηση στο σύστηµα. 

Έστω ότι ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού έχει να επιλέξει ανάµεσα σε δύο 
ροές, τη ροή a και τη ροή b µε βάρη wa και wb αντίστοιχα. Η πιο παλιά αίτηση της 
ροής a έχει αρχικό µέγεθος lA και η πιο παλιά αίτηση της ροής b έχει αρχικό µέγεθος 
lB .Έστω ότι αποµένουν ακόµη la radio block στη ροή a και lb radio block στη ροή b 
για να τελειώσει η µετάδοση αυτής της αίτησης. Ακόµη, η αίτηση a έχει χρόνο 
παραµονής στο σύστηµα aa και η αίτηση b έχει χρόνο παραµονής στο σύστηµα ab. 

Για κάθε αίτηση ο χρόνος παραµονής της στο σύστηµα έχει διαφορετική 
σηµασία ανάλογα µε το µέγεθος του πακέτου της. Για παράδειγµα, ανάµεσα σε δύο 
αιτήσεις που έχουν τον ίδιο χρόνο παραµονής στο σύστηµα αλλά η πρώτη έχει 
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διπλάσιες απαιτήσεις σε όγκο δεδοµένων από τη δεύτερη, εκείνη που πρέπει να 
προηγηθεί έναντι της άλλης είναι η δεύτερη γιατί παρόλο που αυτή επιθυµεί να 
στείλει λιγότερα δεδοµένα περιµένει ήδη τον ίδιο χρόνο. Εποµένως, ο αλγόριθµος 
πρέπει να ευνοεί τις αιτήσεις που έχουν µεγάλο χρόνο παραµονής στο σύστηµα ανά 
µονάδα µεγέθους της αίτησης. ∆ηλαδή για να επιλεγεί η αίτηση a πρέπει να ισχύει: 

 

B

k
b

A

k
a

l
a

l
a

>  ή k
b

B
k
a

A

a
l

a
l

<  (2) 

 
Ο συντελεστής k είναι ένας εκθέτης που καθορίζει τη σχετική σηµασία του 

χρόνου παραµονής στο σύστηµα έναντι του µεγέθους της αίτησης στον καθορισµό 
της προτεραιότητας. Εκτός από τη σχέση 1, επειδή πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα και 
οι προηγούµενες συνθήκες της σχέσης 2, τελικά ο αλγόριθµος πρέπει να επιλέγει µε 
βάση την παρακάτω ανισότητα: 

 

k
bb

bB
k
aa

aA

aw
ll

aw
ll

<  (3) 

 
 
Προεκχωρητικοί Αλγόριθµοι 
 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω για να επιτευχθεί η µικρότερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση, πρέπει ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού να αποδίδει πόρους στη 
ροή µε το µικρότερο λόγο πλήθους radio block που αποµένουν να µεταδώσει προς το 
βάρος της, για όσο χρόνο χρειάζεται µέχρι να τελειώσει η εξυπηρέτηση της αίτησης 
της. Όταν όµως επιτυγχάνεται η µικρότερη δυνατή µέση αθροιστική καθυστέρηση 
τότε στο σύστηµα υπάρχει πολύ µεγάλη µέγιστη καθυστέρηση. Για τη µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης, εκτός από τον αλγόριθµο LUB, προτείνεται ο 
προεκχωρητικός αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού PR-LUB. 

Σε αυτήν την περίπτωση ο αλγόριθµος δεν αποδίδει όλους τους πόρους που 
χρειάζεται η ροή για να τελειώσει η εξυπηρέτηση της αίτηση της, αλλά υπάρχει 
περίπτωση παρόλο που αυτή δεν έχει τελειώσει να τη σταµατήσει για να αποδώσει 
πόρους σε µία άλλη ροή που κινδυνεύει να ξεπεράσει ένα κατώφλι. Επειδή ο σκοπός 
αυτού του αλγόριθµου είναι να µειώσει όσο το δυνατό τη µέγιστη καθυστέρηση, 
ορίζεται το κατώφλι να είναι η µέγιστη καθυστέρηση του συστήµατος µέχρι τη 
στιγµή της απόφασης. Έτσι, εκτός από τους τρεις λόγους για τους οποίους ο 
αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού έπρεπε να εκτελεστεί ξανά, στην περίπτωση του 
προεκχωρητικού αλγόριθµου υπάρχει ακόµη ένας. Οι τρεις λόγοι που προκαλούν την 
εκτέλεση του προεκχωρητικού αλγόριθµου είναι: ο τερµατισµός της εξυπηρέτησης 
µιας αίτησης, η αλλαγή της κατάστασης του καναλιού της ροής που εξυπηρετείται 
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και η περίπτωση στην οποία µια ροή του συστήµατος γίνει backlogged ξανά. Ο 
προεκχωρητικός αλγόριθµος εκτελείται επίσης αν υπάρξει ροή η οποία αν δεν 
εκτελεστεί άµεσα θα ξεπεράσει το κατώφλι χωρίς όµως να το ξεπεράσει τελικά η ροή 
που διακόπτεται. Η ροή που διακόπτει την τρέχουσα επιλέγεται από το σύνολο των 
ροών εκτός από εκείνη που έχει µέχρι στιγµής τη µέγιστη καθυστέρηση και ούτως ή 
άλλως πάντα θα ξεπερνάει το κατώφλι. Τέλος να σηµειωθεί πως στην περίπτωση που 
υπάρχουν δύο ή περισσότερες ροές που ξεπερνούν το κατώφλι επιλέγεται εκείνη για 
την οποία ισχύει: 

 

k
bb

bB
k
aa

aA

aw
ll

aw
ll

<  

 
Ο προεκχωρητικός αλγόριθµος φαίνεται στο σχήµα 23. Την τρέχουσα χρονική 

σχισµή η καθυστέρηση της ροής του αποστολέα είναι DA, της ροής 1 είναι D1 και της 
ροής 2 είναι D2. Αν ο αλγόριθµος δεν δώσει πόρους άµεσα σε µία από τις ροές 1 και 2 
τότε αυτές θα ξεπεράσουν το κατώφλι και θα αυξήσουν την µέγιστη καθυστέρηση 
του συστήµατος. Γι’ αυτό το λόγο σταµατάει η εξυπηρέτηση της ροής του αποστολέα 
και επιλέγεται µία από τις δύο µε βάση την ανισότητα 3. 
 
 

D2 D1DA 

Αντικαταστάτης 2 

Αντικαταστάτης 1 

αποστολέας 

           Delay 

Κατώφλι = maxDelay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 23: Ο προεκχωρητικός αλγόριθµος LUB. 
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Κεφάλαιο 4 – Παράµετροι Προσοµοίωσης 
 
 
Μοντέλο λαθών στο ασύρµατο κανάλι 
 
 

Υπάρχουν δύο τρόποι που χρησιµοποιούνται για να µοντελοποιηθούν τα λάθη σε 
ένα ασύρµατο κανάλι [37]. Αυτοί είναι είτε µε µετρήσεις είτε µε κάποιο αναλυτικό 
µοντέλο καταστάσεων. Για να γίνουν µετρήσεις χρειάζεται ένα πραγµατικό 
περιβάλλον δοκιµών και τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνει η συλλογή των 
µετρήσεων. Ο τρόπος αυτός είναι και ο πιο έγκυρος. Επειδή όµως δεν υπήρχε 
διαθέσιµο περιβάλλον δοκιµών ή έτοιµες αξιόπιστες µετρήσεις, προτιµήσαµε τη 
δεύτερη µέθοδο.  

Τα πιο απλά αναλυτικά µοντέλα λαθών είναι µοντέλα µίας κατάστασης και 
χαρακτηρίζονται από µία παράµετρο a και µία στατιστική κατανοµή που παράγει 
λάθη µε ρυθµό a. Για παράδειγµα, ένα µοντέλο εκθετικών λαθών που έχει µία 
κατάσταση, γεννά λάθη µε συγκεκριµένο ρυθµό βασισµένο σε µία εκθετική 
κατανοµή στις κατάλληλες µονάδες (πακέτα, bytes ή χρόνο). Τα πιο πολύπλοκα 
µοντέλα λαθών πολλών καταστάσεων υλοποιούνται συνθέτοντας µοντέλα µίας 
κατάστασης. Τέτοια µοντέλα έχουν µελετηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία και 
χαρακτηρίζονται από έναν αριθµό από καταστάσεις οργανωµένες σε µία Μαρκοβιανή 
αλυσίδα. Κάθε κρίκος της αλυσίδας είναι ένα µοντέλο λαθών µιας κατάστασης, που 
χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο ρυθµό και µία κατανοµή. Οι µεταβάσεις από 
τον ένα κρίκο στον άλλο συµβαίνουν σύµφωνα µε έναν πίνακα µετάβασης από 
πιθανότητες. 

Η µοντελοποίηση των λαθών µε αυτόν τον τρόπο όµως έχει ένα µειονέκτηµα. Σε 
αυτά τα µοντέλα είναι πολύ δύσκολο να καθοριστούν οι κατάλληλες παράµετροι. Η 
διαδικασία για τον υπολογισµό των παραµέτρων από πειραµατικές µετρήσεις δεν 
είναι ξεκάθαρη. Έτσι, ενώ η χρήση µοντέλων µιας κατάστασης µας καθιστά ικανούς 
να προσδιορίσουµε τη σχετική απόδοση του συστήµατος σε συνάρτηση του ρυθµού 
των λαθών, δε µας δίνει όµως καµία πληροφορία για την απόλυτη απόδοση σε ένα 
πραγµατικό ασύρµατο περιβάλλον κάτω από πραγµατικές συνθήκες λαθών. 

Εµείς χρησιµοποιήσαµε το αναλυτικό µοντέλο που φαίνεται στο σχήµα 24. Το 
µοντέλο αυτό είναι γνωστό ως µοντέλο Gilbert και χρησιµοποιείται ευρέως για τη 
µοντελοποίηση του ασύρµατου καναλιού. 

Το κανάλι αρχικά βρίσκεται στην κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν λάθη. 
Με πιθανότητα 0,13 µεταβαίνουµε στην κατάσταση στην οποία το κανάλι έχει λάθη 
και παραµένουµε εκεί για χρόνο Τ2. Με πιθανότητα 0,87 παραµένουµε στην ίδια 
κατάσταση για χρόνο Τ1. Ο χρόνος Τ2 δίνεται από την εκθετική κατανοµή µε µέση 
τιµή 3 (χρόνος µετάδοσης 3 radio blocks = 0,06 sec). Ο χρόνος Τ1 δίνεται από την 
εκθετική κατανοµή µε µέση τιµή 18,1 (χρόνος µετάδοσης 18,1 radio blocks = 0,362 
sec). Όταν το κανάλι βρίσκεται στην κατάσταση λάθους, µεταβαίνουµε, µε 
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πιθανότητα 0,87, στην κατάσταση στην οποία το κανάλι δεν έχει λάθη και 
παραµένουµε εκεί για χρόνο Τ1. Με πιθανότητα 0,13 παραµένουµε στην ίδια 
κατάσταση για χρόνο Τ2. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό το κανάλι βρίσκεται σε 
κατάσταση λάθους για το 2,5 % του χρόνου. 
 
 
 

 

 

0.130.87 

0.13

0.87

Exp 
Mean

3

Exp 
Mean 
18.1 

 
 
 

Σχήµα 24: Αναλυτικό µοντέλο γέννησης λαθών του ασύρµατου καναλιού. 
 
 
Μοντέλο κίνησης 
 
 

Στις παλαιότερες προσπάθειες µοντελοποίησης της κίνησης που εισέρχεται στα 
ασύρµατα δίκτυα, η κίνηση που παράγεται από πολλές διαφορετικές εφαρµογές 
θεωρούνταν σαν µία ροή κίνησης TCP. Παρόλα αυτά, οι εφαρµογές όπως WWW και 
E-mail παράγουν ροές κίνησης µε διαφορετικά χαρακτηριστικά [21]. Εµείς 
χρησιµοποιήσαµε τις παρακάτω κατηγορίες κίνησης. 
 
 
Κίνηση HTTP 
 
 

Για την κίνηση του πρωτοκόλλου HTTP είναι διαθέσιµες πολλές εργασίες οι 
οποίες περιγράφουν τη συµπεριφορά ενός χρήστη του παγκόσµιου δικτυακού ιστού. 
Το µοντέλο κίνησης που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία βασίζεται σε δύο 
ξεχωριστές δηµοσιεύσεις. Η πρώτη [19] χρησιµοποιήθηκε γιατί δίνει µία λεπτοµερή 
περιγραφή της δοµής και του µεγέθους µιας ιστοσελίδας. Η δεύτερη [20] 
χρησιµοποιήθηκε γιατί δίνει την περιγραφή όλης της συνόδου, δηλαδή η 
συµπεριφορά του χρήστη δεν περιγράφεται µόνο όταν αυτός κάνει αιτήσεις αλλά και 
όταν επεξεργάζεται τις ιστοσελίδες που κατέβασε. Το στοχαστικό µοντέλο της 
κίνησης HTTP που προκύπτει φαίνεται στο σχήµα 25. 

Το µοντέλο της κίνησης που παράγει µία HTTP πηγή αποτελείται από δύο 
επίπεδα, το επίπεδο συνόδου και το επίπεδο σελίδας. Το επίπεδο συνόδου περιέχει τη 
διαδικασία αφίξεων των συνόδων web και τον αριθµό των σελίδων για κάθε µία 
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σύνοδο. Σύµφωνα µε το [19] η διαδικασία αφίξεων των συνόδων web ακολουθεί την 
κατανοµή Poisson και ο αριθµός των σελίδων για κάθε µία σύνοδο ακολουθεί τη 
Λογαριθµοκανονική κατανοµή. Ο ρυθµός αφίξεων των συνόδων είναι τέσσερις 
σύνοδοι ανά ώρα. Η µέση τιµή του πλήθους των σελίδων για µία σύνοδο είναι 25 και 
η τυπική απόκλιση αυτής της τυχαίας µεταβλητής είναι 100. 
 
 

Inline object Inline object Inline object Main object 

…….. Viewing time Web page Web pageWeb page 

Session arrival Time 

 
WWW session 

 
WWW session 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 25: Το στοχαστικό µοντέλο της κίνησης HTTP. 

 
 

Στο επίπεδο σελίδας δίνεται η δοµή και το µέγεθος µιας ιστοσελίδας. Μία 
ιστοσελίδα αποτελείται από τον κώδικα HTML, ο οποίος αναφέρεται και ως κύριο 
αντικείµενο, και προαιρετικά από εικόνες ή άλλα αρχεία που µέσα στον κώδικα 
HTML αναφέρονται ως ένθετα αντικείµενα. Το µέγεθος του κυρίου και των ένθετων 
αντικειµένων καθώς επίσης και ο αριθµός των ένθετων αντικειµένων ανά σελίδα 
είναι τυχαίες µεταβλητές. Στον πίνακα 6 φαίνονται οι κατανοµές και οι παράµετροι 
που χρησιµοποιήθηκαν. 
 
 
Τυχαία Μεταβλητή Κατανοµή Μέση τιµή Τυπική Απόκλιση 
Αριθµός σελίδων ανά 
σύνοδο 

Λογαριθµοκανονική 25 100 

Χρόνος ανάµεσα σε 
διαδοχικές σελίδες 

Weibull 39,5 sec 92.6 sec 

Αριθµός ένθετων 
αντικειµένων ανά 
σελίδα  

Γάµα 5.55 11.4 

Μέγεθος κύριου 
αντικειµένου 

Λογαριθµοκανονική 10 kBytes 25 kBytes 

Μέγεθος ένθετου 
αντικειµένου 

Λογαριθµοκανονική 7.7 kBytes 126kBytes 

Πίνακας 6: Οι κατανοµές και οι παράµετροί τους για την κίνηση HTTP. 
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Το µέγεθος του κυρίου αντικειµένου δίνεται από τη Λογαριθµοκανονική 
κατανοµή µε µέση τιµή 10 kBytes και τυπική απόκλιση 25. Το µέγεθος των ένθετων 
αντικειµένων δίνεται από τη Λογαριθµοκανονική κατανοµή µε µέση τιµή 7.7 kBytes 
και τυπική απόκλιση 126. Ο αριθµός των ένθετων αντικειµένων ανά σελίδα 
ακολουθεί την κατανοµή Γάµα µε µέση τιµή 5,55 και τυπική απόκλιση 11,4. Επίσης 
δίνεται και η κατανοµή που ακολουθεί ο χρόνος στον οποίο ο χρήστης επεξεργάζεται 
κάθε ιστοσελίδα πριν κάνει αίτηση για την επόµενη. Ο χρόνος αυτός ακολουθεί την 
κατανοµή Weibull, µε µέση τιµή 39,5 sec και τυπική απόκλιση 92.6. 
 
 
Κίνηση E-mail 
 
 

Μετά το HTTP, η πιο σηµαντική εφαρµογή θα είναι πιθανότατα το e-mail. Στη 
βιβλιογραφία, δεν έχουν µελετηθεί τόσο πολύ τα µοντέλα της κίνησης του e-mail όσο 
της κίνησης του HTTP. Παρόλο που για τη µοντελοποίηση του µεγέθους των e-mail 
υπάρχουν κάποιες εργασίες, δεν υπάρχει µοντέλο που να δίνει τη συχνότητα της 
χρήσης του E-mail. 

Το πιο γνωστό µοντέλο προσέγγισης του µεγέθους των E-mails είναι το FUNET 
[21]. Το µοντέλο αυτό (Σχήµα 26) βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία που 
συλλέχθηκαν από χρήση e-mail στο πανεπιστήµιο του Ελσίνκι. Σύµφωνα µε το 
µοντέλο FUNET, το µέγεθος του E-mail προσεγγίζεται από µία συνάρτηση 
κατανοµής Cauchy µε παραµέτρους α = 0,8 και β = 1. ∆ηλαδή από την παρακάτω 
συνάρτηση κατανοµής. 

 
12 ]})(1[{)( −−

+∗=
b

axxCauchy βπ  

 
Το µέγιστο µέγεθος που µπορεί να έχει ένα e-mail σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο 

είναι 10 kbytes. Το πρόβληµα µε το µοντέλο αυτό είναι ότι το µέγεθος των e-mail που 
παράγει είναι πολύ µικρό. Αν η τερµατική συσκευή που χρησιµοποιεί ο χρήστης έχει 
περισσότερες δυνατότητες, π.χ αν χρησιµοποιεί ένα PDA ή ένα φορητό υπολογιστή, 
τότε τα e-mail που στέλνει η λαµβάνει µπορούν να περιέχουν συνηµµένα αρχεία και 
εποµένως να έχουν µεγαλύτερο µέγεθος. Για το λόγο αυτό η κατανοµή που 
χρησιµοποιήσαµε για να µοντελοποιήσουµε το µέγεθος των e-mail, κατασκευάστηκε 
από το σύνολο των αποθηκευµένων e-mail 13 τυχαίων χρηστών του τµήµατος 
Επιστήµης Υπολογιστών του πανεπιστηµίου Κρήτης. Η κατανοµή αυτή 
κατασκευάστηκε από ένα σύνολο 7089 e-mail και έχει µέση τιµή 5,4 kbytes και 
µέγιστη τιµή 50 kbytes. Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της κατανοµής αυτής 
φαίνεται στο σχήµα 27 
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Σχήµα 26: Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του µοντέλου FUNET. 
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Σχήµα 27: Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για κίνηση e-mail. 

 
 
Το µοντέλο Railway 
 
 

Το µοντέλο Railway (Σχήµα 28) είναι βασισµένο σε µία εκτίµηση των 
απαιτήσεων που έχει µία εφαρµογή για την επικοινωνία των σιδηροδροµικών συρµών 
[21]. Το µέσο µέγεθος των µηνυµάτων είναι 170 bytes και το µέγιστο µήκος των 
µηνυµάτων είναι 1000 bytes. Μία προσέγγιση της συνάρτησης πιθανότητας που 
µοντελοποιεί αυτήν την εφαρµογή είναι η εκθετική κατανοµή: 

1701)(
x

exf
−

−=  
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Σχήµα 28: Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας του µοντέλου Railway. 

 
 
Περιγραφή Προσοµοιωτή 
 
 

Για τη µελέτη και την αξιολόγηση των αλγορίθµων χρονοπρογραµµατισµού που 
προτείνουµε, αναπτύξαµε ένα περιβάλλον προσοµοίωσης. Η ανάπτυξη του 
προσοµοιωτή έγινε στη γλώσσα προγραµµατισµού C++ για περιβάλλοντα windows 
µε το εργαλείο Visual C++ 6.0. 

Ο προσοµοιωτής αποτελείται από ένα αντικείµενο το οποίο ονοµάζεται κελί και 
µοντελοποιεί µία κυψέλη ενός GPRS δικτύου που έχει ένα φορέα συχνοτήτων. Το 
αντικείµενο αυτό περιέχει ένα αντικείµενο που µοντελοποιεί το σταθµό βάσης και 
ονοµάζεται BS_ και µία ουρά από αντικείµενα που µοντελοποιούν τους κινητούς 
σταθµούς και ονοµάζονται MS_. Η βασική λειτουργία του αντικειµένου του κελιού 
είναι να διατηρεί το χρονισµό. Σε κάθε επανάληψη, που είναι η διάρκεια ενός radio 
block, δηλαδή χρόνος προσοµοίωσης 20 msec, το κελί καλεί τη διαδικασία 
BS_.oper() του σταθµού βάσης και τη διαδικασία MS_.oper() για κάθε κινητό 
σταθµό. Οι διαδικασίες αυτές προσοµοιώνουν τις λειτουργίες που εκτελούν ο 
σταθµός βάσης και οι κινητοί σταθµοί προκειµένου να επικοινωνήσουν. 

Το αντικείµενο που προσοµοιώνει έναν κινητό σταθµό περιέχει µία δυαδική 
µεταβλητή που περιγράφει την κατάσταση του καναλιού. Η µεταβλητή αυτή 
ονοµάζεται channel_state και παίρνει τις τιµές error και no_error. Ακόµη, περιέχει µία 
µεταβλητή που χαρακτηρίζει τον τύπο της κίνησης που εισάγει αυτός ο κινητός 
σταθµός στο σύστηµα. Η µεταβλητή αυτή ονοµάζεται traffic_type και παίρνει µία 
από τις τρεις τιµές rail_, mail_ και web_. Η βασική λειτουργία του κινητού σταθµού 
είναι να γεµίζει µία ουρά προτεραιότητας µε αιτήσεις οι οποίες παράγονται µε τρόπο 
που καθορίζεται από το traffic_type και να ενηµερώνει τη µεταβλητή channel_state 
σύµφωνα µε το µοντέλο λαθών. Επειδή οι αιτήσεις παράγονται εκφρασµένες σε 
bytes, πριν τοποθετηθούν στην ουρά προτεραιότητας µετατρέπονται σε radio block 
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σύµφωνα µε το σχήµα 13. Τέλος επειδή κάθε κινητός σταθµός αντιστοιχεί σε µία 
ροή, το αντικείµενο MS_ περιέχει και µία µεταβλητή που ονοµάζεται delay και 
περιέχει το άθροισµα των καθυστερήσεων των πακέτων που έχουν ήδη εξυπηρετηθεί. 
Όταν ο κινητός σταθµός λάβει και το τελευταίο radio block που χρειάζεται για να 
τελειώσει η αίτηση που είναι πρώτη στην ουρά προτεραιότητας, ενηµερώνει τη 
µεταβλητή delay, στέλνει µία επιβεβαίωση στο σταθµό βάσης και διαγράφει το 
πακέτο από την ουρά. 

Η λειτουργία του σταθµού βάσης είναι πιο πολύπλοκη. Η βασική του λειτουργία 
είναι να διατηρεί µια ουρά, που ονοµάζεται TBF_ και περιέχει τις αιτήσεις για τις 
οποίες έχει εγκατασταθεί µία σύνοδος. Όταν λάβει µία επιβεβαίωση από έναν κινητό 
σταθµό ότι τελείωσε η εξυπηρέτηση της αίτησης του, ο σταθµός βάσης διαγράφει την 
αίτηση από την ουρά TBF_ και εγκαθιστά µία σύνοδο για την επόµενη αίτηση της 
ίδιας ροής. Στη συνέχεια επιστρέφει µία επιβεβαίωση στον κινητό σταθµό για την 
εγκατάσταση της νέας συνόδου. Η ποιο σηµαντική εργασία του σταθµού βάσης είναι 
να εκτελεί τον αλγόριθµο χρονοπρογραµµατισµού για να αποφασίζει σε ποια ροή θα 
αποδώσει πόρους. Ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού αναζητά τη ροή που έχει το 
µικρότερο κριτήριο επιλογής – λόγος µεγέθους προς βάρος, κτλ – και αν αυτή έχει 
κατάσταση καναλιού no_error την επιλέγει. Στην περίπτωση του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου PR-LUB ο αλγόριθµος είναι πιο περίπλοκος γιατί πρέπει συνεχώς (ανά 
radio block) να ελέγχει αν υπάρχει ροή που τείνει να ξεπεράσει το κατώφλι της. Όταν 
ληφθεί η απόφαση, γίνεται η ανάθεση των πόρων και ενηµερώνει τις µεταβλητές 
µέγεθος της αίτησης που αποµένει και χρόνος παραµονής στο σύστηµα για αυτή την 
αίτηση. 
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Κεφάλαιο 5 – Πειραµατικά Αποτελέσµατα 
 
 
Μία κλάση υπηρεσίας 
 
 

Σε αυτήν την κατηγορία πειραµάτων όλες οι ροές που υπάρχουν στο σύστηµα 
έχουν την ίδια σχετική βαρύτητα µεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο 
αλγόριθµος LUB δεν έχει εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Οι αλγόριθµοι που 
περιγράφηκαν στην προηγούµενη ενότητα εκτελέστηκαν για διάφορα σύνολα ροών – 
από 2 ως 64. Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για τα διαφορετικά είδη 
κίνησης. 
 
 
Κίνηση Rail 
 
 

Για την κατηγορία αυτών των πειραµάτων εκτελέστηκε ο αλγόριθµος LUB µε 
όλους τους συντελεστές k από 0 ως 2 µε βήµα 0,1. Ο σκοπός του αλγορίθµου LUB 
είναι να µειώσει τη µέγιστη καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα, σε σχέση µε τον 
αλγόριθµο minMAD. Η µείωση όµως της µέγιστης καθυστέρησης του συστήµατος 
προκαλεί την αύξηση της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης που υπάρχει στο 
σύστηµα. Ο συντελεστής k εποµένως πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε η µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης να είναι όσο το δυνατό µεγαλύτερη από την αύξηση της 
µέσης αθροιστικής καθυστέρησης. Στο σχήµα 29 φαίνεται η µείωση της µέγιστης 
καθυστέρησης, η αύξηση της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης καθώς και η διαφορά 
τους για διάφορες τιµές του k. Για τιµές µεγαλύτερες του 0,9 παρατηρείται αύξηση 
στη µέγιστη καθυστέρηση. 

Από τη γραφική παράσταση φαίνεται πως στον αλγόριθµο LUB η µέση 
αθροιστική καθυστέρηση µεγαλώνει όσο µεγαλώνει το k. Αυτό συµβαίνει γιατί όσο 
αυξάνεται το k, από τη σχέση 3, αυξάνεται και η βαρύτητα του χρόνου παραµονής 
των αιτήσεων στο σύστηµα σε σχέση µε τους υπόλοιπους παράγοντες που 
επηρεάζουν την απόφαση. Ο χρόνος παραµονής των αιτήσεων στο σύστηµα όµως 
δίνει προτεραιότητα στα πακέτα που έχουν µεγάλο µέγεθος. Αυτό έχει σα συνέπεια 
να καθυστερούνται, περισσότερο από πριν, τα πακέτα τα οποία είναι µεν πιο 
πρόσφατα στο σύστηµα αλλά έχουν µικρό µέγεθος µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 
µέση αθροιστική καθυστέρηση. Από την άλλη πλευρά η αύξηση της βαρύτητας του 
χρόνου παραµονής των αιτήσεων στο σύστηµα δηµιουργεί ένα ακρότατο στη µείωση 
της µέγιστης καθυστέρησης που εµφανίζεται για τα διάφορα k. Αυτό συµβαίνει γιατί 
αρχικά η ροή που εµφανίζει τη µέγιστη καθυστέρηση – η ροή που οι αιτήσεις της 
έχουν µεγάλο χρόνο παραµονής στο σύστηµα – εξυπηρετείται πιο συχνά από ότι στον 
αλγόριθµο minMAD, καθώς όµως το k και εποµένως η βαρύτητα του χρόνου 
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παραµονής στο σύστηµα αυξάνει, αρχίζουν να ευνοούνται από αυτό και άλλες ροές 
µε µεγάλους χρόνους παραµονής στο σύστηµα µε αποτέλεσµα η µείωση της 
καθυστέρησης που αντιστοιχεί στη ροή µε τη µέγιστη καθυστέρηση να µειώνεται. Για 
ένα σύστηµα µε κίνηση rail και µία κλάση υπηρεσίας η µεγαλύτερη διαφορά 
παρουσιάζεται για k = 0,4. 
 

Σύγριση minMAD και LUB για διάφορους συντελεστές k
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Σχήµα 29: ∆ιαφορά στη µέση αθροιστική καθυστέρηση και τη µέγιστη καθυστέρηση 

χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο minMAD και τον αλγόριθµο LUB. (rail) 
 

Σε αυτήν την κατηγορία πειραµάτων οι καµπύλες των µετρικών είναι πολύ 
οµαλές. Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το µέγεθος των 
πακέτων έχει µικρή τυπική απόκλιση. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι και ο χρόνος 
ανάµεσα στις αφίξεις δύο διαδοχικών αιτήσεων της ίδιας ροής έχει µικρή τυπική 
απόκλιση. Παρακάτω φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της µέσης αθροιστικής 
καθυστέρησης, της µέγιστης καθυστέρησης, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης 
επιµήκυνσης για τους αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. Στο σχήµα 30 
φαίνεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση συναρτήσει του πλήθους των ροών. 

Από τη γραφική παράσταση παρατηρείται ότι η αύξηση της µέσης αθροιστικής 
καθυστέρησης είναι εκθετική. Όσο περισσότερες ροές εισέρχονται στο σύστηµα τόσο 
αυξάνει η µέση αθροιστική καθυστέρηση των ροών που υπάρχουν ήδη σε αυτό. Ο 
αλγόριθµος minMAD έχει λίγο µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον 
αλγόριθµο RMAX. Η διαφορά τους στη µέγιστη τιµή της, για 64 ροές, είναι 5 
εκατοστά του δευτερολέπτου. Ο αλγόριθµος LUB, όπως είναι αναµενόµενο, 
παρουσιάζει λίγο µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τους άλλους δύο 
αλγορίθµους. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται στην περίπτωση των 64 
ροών, στην οποία ο αλγόριθµος LUB έχει 7 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση 
αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 30: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (rail) 

 
Στο σχήµα 31 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση συναρτήσει του πλήθους 

των ροών. Ο αλγόριθµος minMAD έχει σχεδόν την ίδια µέγιστη καθυστέρηση µε τον 
αλγόριθµο RMAX. Η διαφορά τους είναι πολύ µικρή υπέρ του αλγορίθµου RMAX. 
Η διαφορά αυτή στη µέγιστη τιµή της είναι 5,55 δευτερόλεπτα. Αντίθετα, όπως είναι 
αναµενόµενο, ο LUB παρουσιάζει λίγο µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τους 
άλλους δύο. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται στην περίπτωση των 64 
ροών, στην οποία ο LUB έχει 20,8 δευτερόλεπτα µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση 
από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 31: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (rail) 

 
Όπως προαναφέρθηκε ο λόγος για τον οποίο ο αλγόριθµος LUB δεν έχει µειώσει 

πολύ τη µέγιστη καθυστέρηση είναι γιατί στο πείραµα αυτό οι παράγοντες που 
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διαχωρίζουν τις ροές είναι το µέγεθος των αιτήσεων και ο χρόνος παραµονής τους 
στο σύστηµα. Από τη φύση των ροών µε κίνηση rail, το µέγεθος των αιτήσεων έχει 
µικρή τυπική απόκλιση και ο χρόνος παραµονής των αιτήσεων στο σύστηµα, 
δεδοµένου ότι ο χρόνος αφίξεων έχει µικρή τυπική απόκλιση, δεν εµφανίζει µεγάλες 
διαφοροποιήσεις. Οι παράγοντες αυτοί εποµένως δεν είναι ικανοί να 
διαφοροποιήσουν τις ροές µε κίνηση rail και έτσι ο αλγόριθµος LUB δεν µπορεί να 
µειώσει πολύ τη µέγιστη καθυστέρηση γιατί δεν έχει κανένα τρόπο να τις 
διαφοροποιήσει. Ακόµη, δεν υπάρχουν ροές µε µεγαλύτερο βάρος για να 
παραχωρήσουν – χωρίς µεγάλο κόστος – πόρους στις ροές µε τη µεγάλη 
καθυστέρηση. 

Οι παραπάνω αλγόριθµοι παρουσιάζουν για την επιµήκυνση την ίδια 
συµπεριφορά που έχουν για την καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στο είδος της κίνησης 
που εισέρχεται στο σύστηµα. Κάθε ροή στέλνει πακέτα περίπου του ίδιου µεγέθους 
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης. Στο τέλος της 
προσοµοίωσης εποµένως, κάθε ροή θα έχει µεταδώσει σχεδόν τον ίδιο όγκο 
δεδοµένων. Από τον ορισµό της µέσης επιµήκυνσης, προκύπτει πως επειδή κάθε ροή 
έχει µεταδώσει περίπου τον ίδιο όγκο δεδοµένων, η µέση επιµήκυνση είναι ευθέως 
ανάλογη της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης. Όµοια, επειδή κάθε ροή στο τέλος 
της προσοµοίωσης έχει µεταδώσει περίπου τον ίδιο όγκο δεδοµένων η ροή που έχει 
τη µέγιστη καθυστέρηση έχει και τη µέγιστη επιµήκυνση. Στο σχήµα 32 
παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της µέσης επιµήκυνσης σε συνάρτηση µε το 
πλήθος των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. 
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Σχήµα 32: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 
minMAD, LUB και RMAX. (rail) 

 
Από το σχήµα 32 παρατηρείται πως για δύο ροές η µέση επιµήκυνση είναι 2,04. 

Το γεγονός ότι η µέση επιµήκυνση είναι µεγαλύτερη από 2 για δυο ροές, οφείλεται 
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στα λάθη που υπάρχουν στο κανάλι τα οποία µεγαλώνουν την καθυστέρηση που 
υφίστανται οι ροές και εποµένως και την ελαστικότητά τους. Από το ίδιο σχήµα 
φαίνεται ότι οι αλγόριθµοι minMAD και RMAX εµφανίζουν την ίδια περίπου µέση 
επιµήκυνση. Η διαφορά τους είναι πολύ µικρή, στην περίπτωση των 64 ροών η µέση 
επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD είναι µικρότερη από τη µέση επιµήκυνση του 
αλγόριθµου RMAX 0,0005 φορές. Η µέση επιµήκυνση του αλγορίθµου LUB για την 
ίδια περίπτωση είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD 
0,0504 φορές. Στο σχήµα 33 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που υπάρχει στο 
σύστηµα σε συνάρτηση µε το πλήθος των ροών. 
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Σχήµα 33: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 
minMAD, LUB και RMAX. (rail) 

 
Ο αλγόριθµος minMAD έχει µεγαλύτερη µέγιστη επιµήκυνση από τον 

αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD 
είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX για τις 64 ροές 0,0662 
φορές, σχήµα 33. Όσο λιγότερες ροές υπάρχουν στο σύστηµα τόσο πιο απότοµα 
µειώνεται αυτή η διαφορά. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει λίγο πιο µικρή µέγιστη 
επιµήκυνση. Ένα σύστηµα µε 64 ροές εµφανίζει µε τον αλγόριθµο LUB µέγιστη 
επιµήκυνση ίση µε 6,85, ενώ µε τον αλγόριθµο minMAD εµφανίζει µέγιστη 
επιµήκυνση ίση µε 7,2. Η διαφορά εποµένως είναι 0,35. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε το συντελεστή k = 0,4. Γενικά οι προεκχωρητικοί 
αλγόριθµοι αυξάνουν περισσότερο τη µέση αθροιστική καθυστέρηση και µειώνουν 
ακόµη περισσότερο τη µέγιστη καθυστέρηση από ότι ο απλός LUB. Στο σχήµα 34 
παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, 
LUB και PR-LUB. Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 7 
δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
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minMAD και ο αλγόριθµος PR-LUB έχει 12 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση 
αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 34: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (rail) 

 
Στο σχήµα 35 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 
ροές έχει 20,4 δευτερόλεπτα µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
minMAD και ο αλγόριθµος PR-LUB έχει 1,26 λεπτά µικρότερη µέγιστη 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. Σε µερικές περιπτώσεις, όπως στην 
περίπτωση των 18 και των 36 ροών, δεν υπάρχει βελτίωση. Αυτό συµβαίνει γιατί ο 
αλγόριθµος PR-LUB δεν µπορεί να κάνει προεκχώρηση χωρίς να αυξηθεί η µέγιστη 
καθυστέρηση. 
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Σχήµα 35: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (rail) 
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Κίνηση E-Mail 
 
 

Ο αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε µε όλους τους συντελεστές k από 0 ως 2 µε 
βήµα 0,1 και για ροές µε κίνηση e-mail. Ο σκοπός του αλγορίθµου LUB, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, είναι να µειώσει τη µέγιστη καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα. 
Η µείωση όµως της µέγιστης καθυστέρησης έχει το µειονέκτηµα ότι αυξάνει τη µέση 
αθροιστική καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα. Ο συντελεστής k εποµένως 
πρέπει να επιλέγεται έτσι ώστε η διαφορά ανάµεσα στη µείωση της µέγιστης 
καθυστέρησης και την αύξηση της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης να είναι όσο το 
δυνατό µεγαλύτερη. Για ένα σύστηµα µε κίνηση e-mail και µία κλάση υπηρεσίας το 
παραπάνω δίνεται για k = 0,6. Στις γραφικές παραστάσεις που ακολουθούν ο 
αλγόριθµος LUB παριστάνεται µε k = 0,6. 

Τα χαρακτηριστικά των ροών µε κίνηση e-mail είναι διαφορετικά από εκείνα 
των ροών µε κίνηση rail. Το µέγεθος των αιτήσεων µπορεί να πάρει πολύ 
µεγαλύτερες τιµές και έτσι υπάρχουν µεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Ο χρόνος µεταξύ 
δύο συνεχόµενων αφίξεων όµως έχει και σε αυτήν την κατηγορία κίνησης µικρή 
τυπική απόκλιση. Τα παραπάνω δηµιουργούν µία µικρή διαφορά στην κλίση των 
καµπυλών αλλά και πάλι εξαιτίας της µικρής τυπικής απόκλισης στο χρόνο µεταξύ 
των αφίξεων ο αλγόριθµος LUB εξακολουθεί να µην έχει πολύ εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα. 

Παρακάτω φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις της µέσης αθροιστικής 
καθυστέρησης, της µέγιστης καθυστέρησης, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης 
επιµήκυνσης για τους αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. Στο σχήµα 36 
παριστάνεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση συναρτήσει του πλήθους των ροών. 
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Σχήµα 36: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
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Από το σχήµα 36 παρατηρείται ότι η αύξηση της µέσης αθροιστικής 
καθυστέρησης είναι εκθετική. Όσο περισσότερες ροές εισέρχονται στο σύστηµα τόσο 
περισσότερο αυξάνει η µέση αθροιστική καθυστέρηση των ροών που υπάρχουν ήδη 
σε αυτό. Ο αλγόριθµος minMAD έχει σχεδόν την ίδια µέση αθροιστική καθυστέρηση 
µε τον αλγόριθµο RMAX. Η διαφορά τους για 64 ροές είναι µικρή, της τάξεως των 
60 εκατοστών του δευτερολέπτου, υπέρ του αλγορίθµου minMAD. Αντίθετα, όπως 
είναι αναµενόµενο, ο LUB παρουσιάζει λίγο µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται 
στην περίπτωση των 64 ροών στην οποία ο αλγόριθµος LUB έχει 22,37 δευτερόλεπτα 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. Για 
λιγότερες ροές οι διαφορές µεταξύ των αλγόριθµων είναι ακόµη πιο µικρές. 

Στο σχήµα 37 φαίνεται η µέγιστη καθυστέρηση συναρτήσει του πλήθους των 
ροών. Από το σχήµα φαίνεται πως όταν οι ροές γίνονται περισσότερες από 54 
αυξάνει απότοµα η µέγιστη καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα. Αυτό συµβαίνει 
γιατί τα µεγέθη των αιτήσεων είναι µεγαλύτερα – περίπου 20 φορές από ότι στην 
περίπτωση rail. Όταν οι ροές που υπάρχουν στο σύστηµα ξεπερνούν ένα όριο – στη 
συγκεκριµένη το 54 – οι συνεχείς και µεγάλες καθυστερήσεις που υφίστανται κάποιες 
από αυτές οδηγούν σε απότοµη αύξηση της µέγιστης καθυστέρησης. Αξίζει να 
σηµειωθεί πως ο αλγόριθµος LUB δεν παρουσιάζει τόσο απότοµη αύξηση όσο οι 
άλλοι δύο αλγόριθµοι. 
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Σχήµα 37: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 

 
Ο αλγόριθµος minMAD έχει σχεδόν την ίδια µέγιστη καθυστέρηση µε τον 

αλγόριθµο RMAX. Η διαφορά τους είναι πολύ µικρή υπέρ του αλγορίθµου RMAX. 
Η διαφορά αυτή, για 64 ροές, είναι 1,54 λεπτά. Αντίθετα, όπως είναι αναµενόµενο, ο 
LUB παρουσιάζει λίγο µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η 
µέγιστη διαφορά που παρατηρείται υπάρχει στην περίπτωση των 64 ροών, στην οποία 
ο LUB έχει 3,12 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον minMAD. 
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Ο λόγος για τον οποίο ο αλγόριθµος LUB δεν έχει µειώσει πολύ τη µέγιστη 
καθυστέρηση είναι γιατί στο πείραµα αυτό οι παράγοντες που διαχωρίζουν τις ροές 
είναι το µέγεθος των αιτήσεων και ο χρόνος παραµονής τους στο σύστηµα. Το 
µέγεθος των αιτήσεων παίρνει διαφορετικές τιµές και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η µείωση της µέγιστης καθυστέρησης είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
µείωση για κίνηση rail. Ο χρόνος παραµονής των αιτήσεων στο σύστηµα όµως 
εξακολουθεί να µην έχει µεγάλες διαφοροποιήσεις.  

Οι παραπάνω αλγόριθµοι παρουσιάζουν για την επιµήκυνση την ίδια 
συµπεριφορά που έχουν για την καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στο είδος της κίνησης 
που εισέρχεται στο σύστηµα. Όλες οι ροές µεταδίδουν πακέτα τα οποία ακολουθούν 
την ίδια κατανοµή, σχήµα 27, για όλη τη διάρκεια της προσοµοίωσης. Οι αιτήσεις 
µιας ροής εποµένως έχουν την ίδια µέση τιµή. Ακόµη ο χρόνος µεταξύ των 
διαδοχικών αιτήσεων ακολουθεί την ίδια κατανοµή για όλες τις ροές. Στο τέλος της 
προσοµοίωσης εποµένως, κάθε ροή θα έχει µεταδώσει τον περίπου ίδιο όγκο 
δεδοµένων. Από τον ορισµό της επιµήκυνσης, προκύπτει πως επειδή κάθε ροή έχει 
µεταδώσει το ίδιο όγκο δεδοµένων, η µέση επιµήκυνση είναι ευθέως ανάλογη της 
µέσης αθροιστικής καθυστέρησης. Όµοια, επειδή κάθε ροή στο τέλος της 
προσοµοίωσης έχει µεταδώσει τον ίδιο όγκο δεδοµένων η ροή που έχει τη µέγιστη 
καθυστέρηση έχει και τη µέγιστη επιµήκυνση. 

Στο σχήµα 38 παρουσιάζεται η γραφική παράσταση της µέσης επιµήκυνσης σε 
συνάρτηση µε το πλήθος των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. Στο σχήµα αυτό η 
µέση επιµήκυνση για τις δύο ροές είναι µικρότερη από δύο. Το παραπάνω σηµαίνει 
πως η κατάσταση του καναλιού δεν έχει επηρεάσει τις καθυστερήσεις των ροών τόσο 
πολύ όσο στην περίπτωση µε την κίνηση rail. Αυτό συµβαίνει γιατί το µέγεθος των 
περιόδων των λαθών δεν είναι συγκρίσιµο µε το µέγεθος των πακέτων στην κίνηση e-
mail όπως είναι µε το µέγεθος των πακέτων στην κίνηση rail. 
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Σχήµα 38: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
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Στο σχήµα 38, οι αλγόριθµοι minMAD και RMAX εµφανίζουν την ίδια περίπου 
µέση επιµήκυνση. Η διαφορά τους είναι πολύ µικρή, στην περίπτωση των 64 ροών η 
µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD είναι µικρότερη από τη µέση 
επιµήκυνση του αλγόριθµου RMAX 0,00349 φορές. Η µέση επιµήκυνση του 
αλγορίθµου LUB για την ίδια περίπτωση είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση 
του αλγόριθµου minMAD 0,17145 φορές. 

Στο σχήµα 39 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα 
σα συνάρτηση του πλήθους των ροών. Στο σχήµα αυτό, όπως και στο σχήµα 37, 
φαίνεται πως για περισσότερες από 54 ροές επιµηκύνονται πολύ οι καθυστερήσεις 
τους και µειώνεται απότοµα η ποιότητα υπηρεσίας που τους αντιστοιχεί. Όµοια µε τη 
µέγιστη καθυστέρηση ο αλγόριθµος LUB δεν παρουσιάζει τόσο απότοµη αύξηση 
στην επιµήκυνση όσο οι άλλοι δύο αλγόριθµοι. 
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Σχήµα 39: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 

 
Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 

επιµήκυνση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο 
αλγόριθµος minMAD είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX για 
τις 64 ροές 0,75510 φορές, σχήµα 39. Όσο λιγότερες ροές υπάρχουν στο σύστηµα 
τόσο πιο απότοµα µειώνεται αυτή η διαφορά. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει λίγο πιο 
µικρή µέγιστη επιµήκυνση. Ένα σύστηµα µε 64 ροές εµφανίζει µε τον αλγόριθµο 
LUB µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 6,6 ενώ µε τον αλγόριθµο minMAD εµφανίζει 
µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 8,6. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε το συντελεστή k = 0,6. Στο σχήµα 40 παρουσιάζεται 
η µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 22,37 δευτερόλεπτα 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο 
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αλγόριθµος PR-LUB έχει 31 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 40: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (e-mail) 

 
Στο σχήµα 41 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. 
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Σχήµα 41: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (e-mail) 

 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 3,12 λεπτά 

µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-
LUB έχει 4,66 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
Σε µερικές περιπτώσεις, όπως για 18 ροές, ο αλγόριθµος PR-LUB δεν µπορεί να 
κάνει προεκχώρηση χωρίς να αυξηθεί η µέγιστη καθυστέρηση. 
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Κίνηση Web 
 
 

Για την κίνηση web ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε για τα 
άλλα δύο είδη κίνησης για τον εντοπισµό του κατάλληλου συντελεστή k. Ο 
αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε µε όλους τους συντελεστές k από 0 ως 2 µε βήµα 0,1. 
Ο συντελεστής k, όπως έχει ήδη αναφερθεί, επιλέγεται ώστε η µείωση που προκαλεί 
στη µέγιστη καθυστέρηση να είναι µεγαλύτερη από την αύξηση που προκαλεί στη 
µέση αθροιστική καθυστέρηση. Για ένα σύστηµα µε κίνηση e-mail και µία κλάση 
υπηρεσίας το παραπάνω δίνεται για k = 0,9. Στις γραφικές παραστάσεις που 
ακολουθούν ο αλγόριθµος LUB παριστάνεται µε k = 0,9. 

Στο σχήµα 42 φαίνεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση συναρτήσει του 
πλήθους των ροών. Η µέση αθροιστική καθυστέρηση σε αυτήν την περίπτωση δεν 
είναι αύξουσα. Είναι εποµένως δυνατό η µέση αθροιστική καθυστέρηση να µειωθεί 
αν αυξηθούν οι ροές που υπάρχουν στο σύστηµα. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της φύσης 
των ροών που εξυπηρετεί αυτό το σύστηµα. Μία σύνοδος web, όπως φαίνεται από 
τον πίνακα 6 αποτελείται από ένα σύνολο κατανοµών µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά. Αυτό έχει σαν άµεση συνέπεια δυο σύνοδοι web να έχουν πολύ 
διαφορετικό όγκο δεδοµένων. Επειδή η καθυστέρηση που υφίσταται µία ροή 
εξαρτάται κυρίως από το πλήθος των δεδοµένων της, οι «µικρές ροές» ουσιαστικά 
έχουν µικρή καθυστέρηση µε αποτέλεσµα να µειώνουν την τιµή της µέσης 
αθροιστικής καθυστέρησης. 
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Σχήµα 42: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 

 
Οι σχέση των τριών αλγορίθµων εξακολουθεί και στην περίπτωση της κίνησης 

web να είναι η ίδια. Ο αλγόριθµος minMAD έχει, ανεξάρτητα από το πλήθος των 
ροών, σχεδόν την ίδια µέση αθροιστική καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο RMAX. Η 
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διαφορά τους είναι σχετικά µικρή, για τις 40 ροές που είναι η µέγιστη τιµή της είναι 
41,6 δευτερόλεπτα. Αντίθετα, όπως είναι αναµενόµενο, ο LUB παρουσιάζει λίγο 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η µέγιστη διαφορά 
που υπάρχει παρουσιάζεται στην περίπτωση των 40 ροών στην οποία ο αλγόριθµος 
LUB έχει 1,46 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
minMAD. 

Στο σχήµα 43 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση σε συνάρτηση του 
πλήθους των ροών που εξυπηρετεί ένας σταθµός βάσης. 
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Σχήµα 43: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 

 
Όπως φαίνεται από το σχήµα σε ορισµένες περιπτώσεις η µέγιστη καθυστέρηση 

µειώνεται αν εισαχθούν στο σύστηµα δύο επιπλέον ροές. Η παρατήρηση αυτή ισχύει 
και για τους τρεις αλγορίθµους. Ο λόγος για τον οποίο ισχύει αυτό είναι όπως και για 
τη µέση αθροιστική καθυστέρηση η φύση των ροών µε κίνηση web. Αν τα πακέτα 
των νέων ροών καθυστερήσουν ένα ή περισσότερα πακέτα αλλάζει εντελώς η σειρά 
εξυπηρέτησης όλων των αιτήσεων. Τα πακέτα που µεταδίδουν οι ροές µε κίνηση web 
έχουν πολύ µεγάλες διακυµάνσεις στο µέγεθος τους. Έτσι αν οι νέες ροές 
καθυστερήσουν αιτήσεις που δεν ανήκουν στη ροή µε τη µέγιστη καθυστέρηση και 
βρεθούν οι κατάλληλες συγκυρίες είναι δυνατό να µειωθεί η µέγιστη καθυστέρηση. 
Οι κατάλληλες συγκυρίες είναι τα πακέτα της ροής µε τη µέγιστη καθυστέρηση να 
ανταγωνισθούν για το κανάλι µε διαφορετικό σύνολο πακέτων, τα πακέτα που δεν 
µεταδόθηκαν γιατί τα καθυστέρησαν οι νέες ροές, και φυσικά σε κάποιες περιπτώσεις 
να το κερδίσουν. Η σειρά εξυπηρέτησης θα µεταβληθεί ακόµη περισσότερο αν η 
κατάσταση του καναλιού αλλάξει και επηρεάσει τη µετάδοση πακέτων που δεν 
ανήκουν στη ροή που είχε τη µεγαλύτερη καθυστέρηση. Από τη γραφική παράσταση 
φαίνεται πως οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει µείωση της µέγιστης καθυστέρησης 
είναι σπάνιες και όταν συµβαίνουν η µείωση που παρατηρείται είναι µικρή. 
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Ο αλγόριθµος minMAD έχει σχεδόν την ίδια µέγιστη καθυστέρηση µε τον 
αλγόριθµο RMAX. Η διαφορά τους είναι µικρή υπέρ του αλγορίθµου RMAX. Η 
διαφορά αυτή στη µέγιστη τιµή της – 48 ροές – είναι 8,6 λεπτά. Αντίθετα, όπως είναι 
αναµενόµενο, ο LUB παρουσιάζει µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τους άλλους 
δύο. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται στην περίπτωση των 60 ροών, 
στην οποία ο LUB έχει 16,79 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον 
αλγόριθµο minMAD. 

Στο σχήµα 44 παρουσιάζεται η µέση επιµήκυνση σε συνάρτηση του πλήθους 
των ροών που εξυπηρετεί ένας σταθµός βάσης. Επειδή οι ροές µε κίνηση web 
µεταδίδουν διαφορετικό πλήθος από δεδοµένα πρέπει οι αλγόριθµοι να συγκρίνονται 
µε τις επιδόσεις τους σε µέτρα που περιέχουν το πλήθος των δεδοµένων που 
µετέδωσε κάθε ροή. Η επιµήκυνση είναι τέτοιο µέτρο. 

Όπως φαίνεται στο σχήµα 44, οι αλγόριθµοι minMAD και RMAX για µικρό 
πλήθος ροών εµφανίζουν την ίδια περίπου µέση επιµήκυνση. Όσο περισσότερες ροές 
εισάγονται στο σύστηµα η µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου RMAX µεγαλώνει πιο 
γρήγορα από την µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD. Στην περίπτωση των 
64 ροών η µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD είναι µικρότερη από τη µέση 
επιµήκυνση του αλγόριθµου RMAX 1,07 φορές. Η µέση επιµήκυνση του αλγορίθµου 
LUB είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD 1,55 
φορές για 44 ροές. Αυτή είναι και η µέγιστη διαφορά στη µέση επιµήκυνση που 
εµφανίζουν οι δύο αλγόριθµοι. 
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Σχήµα 44: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 

 
Στο σχήµα 45 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα 

σα συνάρτηση του πλήθους των ροών. Από τη γραφική παράσταση φαίνεται πως 
όταν το σύστηµα έχει µεγάλο φόρτο, ο αλγόριθµος minMAD αυξάνει απότοµα τη 
µέγιστη επιµήκυνση. Επειδή είναι σχεδιασµένος να ελαχιστοποιεί τη µέση 
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αθροιστική καθυστέρηση, κάποιες αιτήσεις – οι πολύ µεγάλες – εξυπηρετούνται µε 
πολύ µεγάλη καθυστέρηση. Αυτό έχει το αποτέλεσµα να αυξάνεται η ελαστικότητά 
τους. Ο αλγόριθµος RMAX διατηρεί την επιµήκυνση σε πιο χαµηλά επίπεδα από τον 
minMAD. Παρόλο όµως που στον καθορισµό των προθεσµιών λαµβάνεται υπόψη η 
επιµήκυνση για µεγάλο φόρτο και αυτός ο αλγόριθµος παρουσιάζει απότοµη αύξηση 
της µέγιστης επιµήκυνσης Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB 
παρουσιάζει µικρότερη µέγιστη επιµήκυνση από τους άλλους δύο αλγορίθµους. 

Στο σχήµα 45 ο αλγόριθµος minMAD έχει µεγαλύτερη µέγιστη επιµήκυνση από 
τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD 
είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX για τις 62 ροές 40,3 φορές. 
Αυτή είναι η µέγιστη διαφορά τους. Για ροές λιγότερες από 58 η διαφορά αυτή έχει 
µικρότερες τιµές. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει πιο µικρή µέγιστη επιµήκυνση. Στις 
64 ροές η µέγιστη επιµήκυνση του αλγόριθµου LUB είναι πολύ χαµηλότερη από την 
επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD, η διαφορά τους είναι 55,85 φορές. 
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Σχήµα 45 :Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 

 
Ας υποθέσουµε ότι έχουµε ένα σύστηµα που εγγυάται ότι η µέγιστη επιµήκυνση 

που µπορούν να έχουν οι ροές του είναι 40. Τότε µε τον αλγόριθµο minMAD µπορεί 
να δεχτεί µέχρι 52 ροές, µε τον αλγόριθµο RMAX µπορεί να δεχτεί µέχρι 54 ροές και 
µε τον αλγόριθµο LUB µπορεί να δεχτεί µέχρι 62 ροές. Η µέση επιµήκυνση για 62 
ροές µε τον αλγόριθµο LUB είναι 12,45 και η µέση αθροιστική καθυστέρηση είναι 
20,47. Τέλος η µέγιστη καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο LUB για 62 ροές είναι 61,13 
λεπτά. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε το συντελεστή k = 0,9. Στο σχήµα 46 παρουσιάζεται 
η µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 40 ροές έχει τη µέγιστη διαφορά 
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στη µέση αθροιστική καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά αυτή 
είναι 1,46 λεπτά. Ο αλγόριθµος PR-LUB για τις 40 ροές έχει και αυτός τη µέγιστη 
διαφορά από τον αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά τους είναι 1,63 λεπτά. 
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Σχήµα 46: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (web) 

 
Στο σχήµα 47 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. 
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Σχήµα 47: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (web) 

 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 60 ροές έχει 16,79 λεπτά 

µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-
LUB έχει 17,35 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
minMAD. 
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∆ύο κλάσεις υπηρεσίας 
 
 

Σε αυτήν την κατηγορία πειραµάτων οι µισές ροές που υπάρχουν στο σύστηµα 
έχουν διπλάσιο βάρος από τις υπόλοιπες. Το βάρος κάθε ροής που ανήκει στην πρώτη 
κλάση υπηρεσίας είναι 1 και το βάρος κάθε ροής που ανήκει στη δεύτερη έχει βάρος 
2. Ακολουθούν τα αποτελέσµατα για τα διαφορετικά είδη κίνησης. 
 
 
Κίνηση Rail 
 
 

Ο αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε για όλους τους συντελεστές k από 0 ως 2 µε 
βήµα 0,1. Ο συντελεστής k επιλέχθηκε µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση 
της µίας κλάσης υπηρεσίας. Ο αλγόριθµος LUB έχει, όπως και για τη µία κλάση 
υπηρεσίας, τα καλύτερα αποτελέσµατα για το συντελεστή k = 0,4. Ακολουθούν οι 
γραφικές παραστάσεις της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης, της µέγιστης 
καθυστέρησης ανά κλάση, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης επιµήκυνσης ανά 
κλάση για τους αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. 

Στο σχήµα 48 φαίνεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση ανά πλήθος ροών, όταν 
οι µισές από αυτές έχουν διπλάσιο βάρος από τις άλλες µισές. Η µέση αθροιστική 
καθυστέρηση όταν στο σύστηµα υπάρχουν δύο κλάσεις υπηρεσίας είναι πιο µικρή 
από τη µέση αθροιστική καθυστέρηση όταν στο σύστηµα υπάρχει µία κλάση 
υπηρεσίας. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι γιατί οι ροές µε µεγαλύτερο 
βάρος έχουν µικρότερη καθυστέρηση από τις άλλες διατηρώντας τη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση πιο χαµηλά. 
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Σχήµα 48: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (rail) 
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Η σχέση του αλγορίθµου minMAD και του RMAX είναι η ίδια όπως και στην 
περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας, σχήµα 30. ∆ηλαδή, ο αλγόριθµος minMAD 
εµφανίζει λίγο µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX 
και ο αλγόριθµος RMAX εµφανίζει λίγο µικρότερη µέγιστη αθροιστική καθυστέρηση 
από τον αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης, 
όπως φαίνεται στο σχήµα 48, είναι πολύ µικρή της τάξεως των 10 εκατοστών του 
δευτερολέπτου. Ο αλγόριθµος LUB παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει είναι στην 
περίπτωση των 64 ροών στην οποία ο αλγόριθµος LUB έχει 21,7 δευτερόλεπτα 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 

Στο σχήµα 49 φαίνεται η µέγιστη καθυστέρηση ανά πλήθος ροών. Επειδή η 
πρώτη κλάση υπηρεσίας έχει µικρότερο βάρος από τη δεύτερη, η ροή που έχει τη 
µέγιστη καθυστέρηση κάθε φορά ανήκει στην πρώτη κλάση υπηρεσίας. 
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Σχήµα 49: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (rail) 

 
Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 

καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει ο 
αλγόριθµος minMAD είναι κατά 5,72 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη από τη µέγιστη 
καθυστέρηση του RMAX για τις 64 ροές, σχήµα 49. Να σηµειωθεί ότι για λιγότερες 
ροές η διαφορά αυτή είναι µικρότερη. Για 62 ροές για παράδειγµα, η µέγιστη 
καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο minMAD είναι 2,28 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη από 
τη µέγιστη καθυστέρηση του RMAX. Όσο λιγότερες ροές υπάρχουν στο σύστηµα 
τόσο πιο απότοµα µικραίνει αυτή η διαφορά. Η πιο µικρή µέγιστη καθυστέρηση 
δίνεται από τον αλγόριθµο LUB. Η καθυστέρηση αυτή είναι 18,76 λεπτά για τις 64 
ροές, έναντι 21,57 λεπτά που καθυστερούν οι 64 ροές µε τον αλγόριθµο minMAD. Η 
µείωση της µέγιστης καθυστέρησης δηλαδή είναι 2,81 λεπτά. 
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Ακολουθεί στο σχήµα 50, το διάγραµµα της µέγιστης καθυστέρησης και των δύο 
κλάσεων υπηρεσίας ανά πλήθος ροών. Από το σχήµα 50 φαίνεται ότι η µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας συνεπάγεται αύξηση στη 
µέγιστη καθυστέρηση της δεύτερης κλάσης υπηρεσίας. 
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Σχήµα 50: Μέγιστη Καθυστέρηση για κάθε κλάση υπηρεσίας συναρτήσει του Πλήθους των ροών 

για τους αλγορίθµους minMAD και LUB. (rail) 
 

Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο LUB η µέγιστη καθυστέρηση των ροών που 
ανήκουν στη δεύτερη κλάση υπηρεσίας, στην περίπτωση των 58 ροών, αυξάνει για 
1,2 λεπτά. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αρνητικό γιατί από το σχήµα 50 προκύπτει ότι οι 
αλγόριθµοι ευνοούν πολύ περισσότερο τη δεύτερη κλάση υπηρεσίας. Όσο στο 
σύστηµα γίνονται δεκτές περισσότερες ροές, η µέγιστη καθυστέρηση της πρώτης 
κλάσης υπηρεσίας αυξάνει πολύ πιο απότοµα από τη µέγιστη καθυστέρηση της 
δεύτερης κλάσης. 

Οι παραπάνω αλγόριθµοι παρουσιάζουν για την επιµήκυνση την ίδια 
συµπεριφορά που παρουσιάζουν για την καθυστέρηση. Αυτό οφείλεται στο είδος της 
κίνησης που εισέρχεται στο σύστηµα. Στο σχήµα 51 παρουσιάζεται η µέση 
επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα σε σχέση µε το πλήθος των ροών για τους υπό 
εξέταση αλγόριθµους.  

Στην περίπτωση που στο σύστηµα υπάρχουν δύο ροές, η µέση επιµήκυνση είναι 
2,26 για όλους τους αλγορίθµους. Το γεγονός ότι η µέση επιµήκυνση είναι 
µεγαλύτερη από 2 για δύο ροές, οφείλεται στα λάθη που υπάρχουν στο κανάλι τα 
οποία µεγαλώνουν την καθυστέρηση που υφίστανται οι ροές και εποµένως και την 
επιµήκυνση τους. Τέλος αν στο σύστηµα υπάρχουν 64 ροές η µέση επιµήκυνση είναι 
περίπου 5.  

Στο σχήµα 51, οι αλγόριθµοι minMAD και RMAX εµφανίζουν την ίδια περίπου 
µέση επιµήκυνση. Η διαφορά τους είναι πολύ µικρή, στην περίπτωση των 64 ροών η 
µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD είναι µικρότερη από τη µέση 
επιµήκυνση του αλγόριθµου RMAX 0,0008 φορές. Η µέση επιµήκυνση του 
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αλγορίθµου LUB για την ίδια περίπτωση είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση 
του αλγόριθµου minMAD 0,15652 φορές. 
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Σχήµα 51: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 
minMAD, LUB και RMAX. (rail) 

 
Στο σχήµα 52 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζεται στο 

σύστηµα σε συνάρτηση µε το πλήθος των ροών που υπάρχουν σε αυτό. Η µέγιστη 
επιµήκυνση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη 
επιµήκυνση του RMAX για τις 64 ροές 0,0412 φορές. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει 
πιο µικρή µέγιστη επιµήκυνση από τους άλλους δύο αλγορίθµους. Ένα σύστηµα µε 
64 ροές εµφανίζει µε τον αλγόριθµο LUB µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 8,105 ενώ µε 
τον αλγόριθµο minMAD εµφανίζει µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 9,328. ∆ηλαδή η 
διαφορά τους είναι δηλαδή 1,223 φορές. 
 

Μέγιστη Επιµήκυνση

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Πλήθος Ροών

φο
ρέ
ς minMAD

LUB
RMAX

 

Σχήµα 52: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 
minMAD, LUB και RMAX. (rail) 
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Τέλος να σηµειωθεί ότι η επιµήκυνση όπως ορίστηκε περιγράφει τη σχετική 
καθυστέρηση ως προς το πλήθος των δεδοµένων για όλη τη διάρκεια µιας συνόδου. 
Αυτό σηµαίνει πως κατά τη διάρκεια µίας ροής δυο διαφορετικές αιτήσεις είναι 
δυνατό να έχουν πολύ διαφορετική επιµήκυνση. Η µέγιστη επιµήκυνση που έχει 
εµφανίσει µία αίτηση σε σχέση µε το πλήθος των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα 
φαίνεται στο σχήµα 53. 
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Σχήµα 53: Μέγιστη Επιµήκυνση των αιτήσεων συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (rail) 

 
Από το γράφηµα 53 φαίνεται πως η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζουν οι 

αιτήσεις ακολουθεί την ίδια αυξητική καµπύλη µέχρι τις 54 ροές και µε τους τρεις 
αλγορίθµους. Στη συνέχεια υπάρχει ένας διαχωρισµός. Ο αλγόριθµος LUB διατηρεί 
σε πιο χαµηλά επίπεδα τη µέγιστη επιµήκυνση των αιτήσεων. Για την περίπτωση των 
58 ροών η τιµή της µέγιστης επιµήκυνσης των αιτήσεων για τον LUB είναι 59 ενώ 
για τους άλλους δύο αλγόριθµους είναι 75. 

Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της επίπτωσης του αλγορίθµου LUB στη 
µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει κάθε κλάση υπηρεσίας, στο σχήµα 54 
παρουσιάζεται ο λόγος των µέγιστων καθυστερήσεων που εµφανίζει κάθε κλάση σε 
συνάρτηση µε το πλήθος των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. Από το σχήµα 54 
φαίνεται πως για µεγάλο πλήθος ροών, µε τους αλγορίθµους minMAD και RMAX, ο 
λόγος των µέγιστων καθυστερήσεων παίρνει τιµές πάνω από 2,5. Ο αλγόριθµος LUB 
διατηρεί πιο ισορροπηµένο αυτό το λόγο µε τιµές κοντά στο 2. Με τον αλγόριθµο 
LUB εποµένως, οι ροές µε βάρος 1 έχουν διπλάσια µέγιστη καθυστέρηση από τις 
ροές µε βάρος 2. 
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Λόγος Μέγιστων Καθυστερήσεων
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Σχήµα 54: Λόγος Μέγιστης Καθυστέρησης πρώτης κλάσης υπηρεσίας προς Μέγιστη 
Καθυστέρηση δεύτερης κλάσης υπηρεσίας συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (rail) 

 
Στο σχήµα 55 παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB µε συντελεστή k = 0,4. Στην περίπτωση 
που υπάρχουν περισσότερες από µία κλάσεις υπηρεσίας ο αλγόριθµος PR-LUB 
διακόπτει την εξυπηρέτηση µίας αίτησης για µία δεύτερη, αν η δεύτερη αίτηση 
ανήκει σε µία ροή που θα ξεπεράσει τη µέγιστη καθυστέρηση της κλάσης στην οποία 
ανήκει αν δεν εξυπηρετηθεί άµεσα. Από το σχήµα 55 φαίνεται πως ο αλγόριθµος 
LUB, για 64 ροές έχει 21,7 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση 
από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-LUB έχει 27,8 δευτερόλεπτα 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 55 : Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (rail) 
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Στο σχήµα 56 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση για τους αλγορίθµους 
minMAD, LUB και PR-LUB. Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 
ροές έχει 2,81 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
Αντίστοιχα ο αλγόριθµος PR-LUB έχει 4,81 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση 
από τον αλγόριθµο minMAD. Με τον αλγόριθµο PR-LUB και δεδοµένου ότι η 
µέγιστη καθυστέρηση της πρώτης κλάσης υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά το 
σύστηµα µπορεί να δεχτεί µέχρι 60 ροές. 
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Σχήµα 56: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (rail) 

 
Τέλος να σηµειωθεί πως επειδή ο προεκχωρητικός αλγόριθµος αλλάζει τις 

µέγιστες καθυστερήσεις των δύο κλάσεων υπηρεσίας ο λόγος τους παύει πλέον να 
είναι κοντά στην τιµή 2 και είναι µικρότερος. Συγκεκριµένα για κίνηση rail ο λόγος 
αυτός γίνεται 1,778. 
 
 
Κίνηση E-Mail 
 
 

Ο αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε για κίνηση E-mail µε όλους τους συντελεστές k 
από 0 ως 2 µε βήµα 0,1. Ο συντελεστής k επιλέχθηκε µε τον ίδιο τρόπο όπως και 
στην περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας. Ο αλγόριθµος LUB έχει και εδώ τα 
καλύτερα αποτελέσµατα για το συντελεστή k = 0,6. Ακολουθούν οι γραφικές 
παραστάσεις της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης, της µέγιστης καθυστέρησης ανά 
κλάση, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης επιµήκυνσης ανά κλάση για τους 
αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. 

Στο σχήµα 57 φαίνεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση ανά πλήθος ροών, όταν 
οι µισές από αυτές έχουν διπλάσιο βάρος από τις άλλες µισές. Η µέση αθροιστική 
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καθυστέρηση του συστήµατος όταν υπάρχει µία κλάση υπηρεσίας είναι πιο µεγάλη 
από τη µέση αθροιστική καθυστέρηση του συστήµατος όταν υπάρχουν δυο κλάσεις 
υπηρεσίας. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι γιατί οι ροές µε µεγαλύτερο 
βάρος έχουν µικρότερη καθυστέρηση από τις άλλες διατηρώντας τη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση πιο χαµηλά. 
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Σχήµα 57: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Η σχέση του αλγορίθµου minMAD και του RMAX είναι η ίδια όπως και στην 
περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας, σχήµα 36. ∆ηλαδή, ο αλγόριθµος minMAD 
εµφανίζει λίγο µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX 
και ο αλγόριθµος RMAX εµφανίζει λίγο µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον 
αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης, όπως 
φαίνεται στο σχήµα 57, είναι πολύ µικρή της τάξεως των 21 εκατοστών του 
δευτερολέπτου. Ο αλγόριθµος LUB παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει είναι στην 
περίπτωση των 64 ροών στην οποία ο αλγόριθµος LUB έχει 27,70 δευτερόλεπτα 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 

Στο σχήµα 58 φαίνεται η µέγιστη καθυστέρηση ανά πλήθος ροών. Η ροή που 
παρουσιάζει τη µέγιστη καθυστέρηση ανήκει προφανώς στην πρώτη κλάση 
υπηρεσίας. Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µεγαλύτερη διαφορά υπάρχει για τις 58 
ροές. Η µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD για 58 ροές 
είναι κατά 9,12 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη από τη µέγιστη καθυστέρηση του RMAX, 
σχήµα 58. Πιο µικρή µέγιστη καθυστέρηση δίνεται από τον αλγόριθµο LUB. Η 
καθυστέρηση αυτή είναι 16,84 λεπτά για τις 64 ροές, έναντι 19,5 λεπτά που 
καθυστερούν οι 64 ροές µε τον αλγόριθµο minMAD. Η µείωση της µέγιστης 
καθυστέρησης δηλαδή είναι 2,66 λεπτά. 
 

 84



Β. Ε. Καλύβα                                                                          Αλγόριθµοι Χρονοπρογραµµατισµού για δίκτυα GPRS 
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Σχήµα 58: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Ακολουθεί στο σχήµα 59, το διάγραµµα της µέγιστης καθυστέρησης και των δύο 
κλάσεων υπηρεσίας ανά πλήθος ροών. Από το σχήµα 59 φαίνεται ότι η µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας συνεπάγεται αύξηση στη 
µέγιστη καθυστέρηση της δεύτερης κλάσης υπηρεσίας. 

Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο LUB η µέγιστη καθυστέρηση των ροών που 
ανήκουν στη δεύτερη κλάση υπηρεσίας, στην περίπτωση των 62 ροών, αυξάνει για 
2,16 λεπτά. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα αρνητικό γιατί από το σχήµα 59 προκύπτει ότι οι 
αλγόριθµοι ευνοούν πολύ περισσότερο τη δεύτερη κλάση υπηρεσίας. Όσο στο 
σύστηµα γίνονται δεκτές περισσότερες ροές, η µέγιστη καθυστέρηση της πρώτης 
κλάσης υπηρεσίας αυξάνει πολύ πιο απότοµα από τη µέγιστη καθυστέρηση της 
δεύτερης κλάσης.  
 

Μέγιστη Καθυστέρηση για κάθε Κλάση
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Σχήµα 59: Μέγιστη Καθυστέρηση για κάθε κλάση υπηρεσίας συναρτήσει του Πλήθους των ροών 

για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
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Συγκρίνοντας τα σχήµατα 50 και 59 φαίνεται πως η µέγιστη καθυστέρηση των 
δύο κλάσεων όταν στο σύστηµα υπάρχει κίνηση e-mail είναι µικρότερη από τη 
µέγιστη καθυστέρηση των δύο κλάσεων όταν στο σύστηµα υπάρχει κίνηση rail. Ο 
λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι το µικρό µέγεθος των αιτήσεων της κίνησης 
rail. Επειδή οι αλγόριθµοι είναι µη προεκχωρητικοί οι αιτήσεις εξυπηρετούνται 
ολόκληρες, όσο το επιτρέπει η κατάσταση του καναλιού. Αυτό σηµαίνει πως σε ένα 
µεγάλο όγκο δεδοµένων, όταν αυτός είναι χωρισµένος σε πολλές µικρές αιτήσεις 
κάθε µία από αυτές προσθέτει ένα κοµµάτι καθυστέρησης. Γι’ αυτό το λόγο η 
καθυστέρηση που αντιστοιχεί σε µία ροή µε κίνηση rail είναι µεγαλύτερη από την 
καθυστέρηση που αντιστοιχεί σε µία ροή µε κίνηση e-mail. 

Στο σχήµα 60 παρουσιάζεται η µέση επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα σε 
σχέση µε το πλήθος των ροών για τους υπό εξέταση αλγόριθµους. Στο σχήµα 60, οι 
αλγόριθµοι minMAD και RMAX εµφανίζουν την ίδια περίπου µέση επιµήκυνση. Η 
διαφορά τους είναι πολύ µικρή, στην περίπτωση των 64 ροών η µέση επιµήκυνση του 
αλγόριθµου minMAD είναι µικρότερη από τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου 
RMAX 0,00145 φορές. Η µέση επιµήκυνση του αλγορίθµου LUB για την ίδια 
περίπτωση είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD 
0,21562 φορές. 
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Σχήµα 60: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Στο σχήµα 61 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζεται στο 
σύστηµα σα συνάρτηση του πλήθους των ροών που υπάρχουν σε αυτό. 
 

 86



Β. Ε. Καλύβα                                                                          Αλγόριθµοι Χρονοπρογραµµατισµού για δίκτυα GPRS 

Μέγιστη Επιµήκυνση
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Σχήµα 61: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 
επιµήκυνση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο 
αλγόριθµος minMAD είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX για 
τις 62 ροές 0,33745 φορές, σχήµα 61. Όσο λιγότερες ροές υπάρχουν στο σύστηµα 
τόσο πιο απότοµα µειώνεται αυτή η διαφορά. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει πιο µικρή 
µέγιστη επιµήκυνση. Ένα σύστηµα µε 64 ροές εµφανίζει µε τον αλγόριθµο LUB 
µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 7,63 ενώ µε τον αλγόριθµο minMAD εµφανίζει µέγιστη 
επιµήκυνση ίση µε 8,86. Εποµένως η διαφορά τους είναι 1,23 φορές. 

Η επιµήκυνση περιγράφει την καθυστέρηση που υφίσταται µία ροή συνολικά. 
Είναι δυνατό δυο αιτήσεις της ίδιας ροής να έχουν διαφορετική επιµήκυνση. Η 
µέγιστη επιµήκυνση που έχει εµφανίσει µία αίτηση σε σχέση µε το πλήθος των ροών 
που υπάρχουν στο σύστηµα φαίνεται στο σχήµα 62. 
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Σχήµα 62: Μέγιστη Επιµήκυνση των αιτήσεων συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 
αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
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Από το γράφηµα 62 φαίνεται πως η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζουν οι 
αιτήσεις ακολουθεί την ίδια αυξητική καµπύλη µέχρι τις 26 ροές και για τους τρεις 
αλγορίθµους. Στη συνέχεια υπάρχει ένας διαχωρισµός. Ο αλγόριθµος LUB 
παρουσιάζει µία µικρή µείωση στη µέγιστη επιµήκυνση των αιτήσεων µέχρι και τις 
32 ροές. Στη συνέχεια από τις 34 µέχρι τις 38 έχει τις ίδιες τιµές µε τους άλλους δύο 
αλγόριθµους. Για τις υπόλοιπες ροές οι τιµές του διατηρούνται σε αρκετά 
χαµηλότερα επίπεδα. Από αυτή τη συµπεριφορά φαίνεται πως η επιµήκυνση των 
αιτήσεων διατηρείται στις ίδιες ή σε χαµηλότερες τιµές µε τον αλγόριθµο LUB από 
ότι µε τους άλλους δύο αλγόριθµους. 

Στο σχήµα 63 παρουσιάζεται ο λόγος των µέγιστων καθυστερήσεων που 
εµφανίζει κάθε κλάση σε συνάρτηση µε το πλήθος των ροών που υπάρχουν στο 
σύστηµα. Από το σχήµα φαίνεται πως ο λόγος αυτός για τους αλγορίθµους minMAD 
και RMAX παίρνει τιµές πάνω από 3 ενώ µε τον αλγόριθµο LUB διατηρεί πιο 
χαµηλές τιµές κοντά στο 2. Αυτό σηµαίνει πως µε τον αλγόριθµο LUB η µέγιστη 
καθυστέρηση που έχουν οι ροές µε βάρος 2 είναι περίπου η µισή σε σχέση µε τη 
µέγιστη καθυστέρηση που έχουν οι ροές µε βάρος 1. 

 

Λόγος Μέγιστων Καθυστερήσεων 
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Σχήµα 63: Λόγος Μέγιστης Καθυστέρησης πρώτης κλάσης υπηρεσίας προς Μέγιστη 
Καθυστέρηση δεύτερης κλάσης υπηρεσίας συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε το συντελεστή k = 0,6. Στο σχήµα 64 παρουσιάζεται 
η µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 27,70 δευτερόλεπτα 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο 
αλγόριθµος PR-LUB έχει 39,4 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 64: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 
αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (e-mail) 

 
Στο σχήµα 65 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. 
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Σχήµα 65: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB (e-mail) 

 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 2,66 λεπτά 

µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-
LUB έχει 4,87 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο PR-LUB το σύστηµα µπορεί να δεχτεί και τις 64 
ροές χωρίς η µέγιστη καθυστέρηση να υπερβεί τα 15 λεπτά. 
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Κίνηση Web 
 
 

Ο αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε για κίνηση web µε όλους τους συντελεστές k 
από 0 ως 2 µε βήµα 0,1. Ο συντελεστής k επιλέχθηκε µε τον ίδιο τρόπο όπως και 
στην περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας. Ο αλγόριθµος LUB έχει και εδώ, όπως 
και στη µία κλάση υπηρεσίας, τα καλύτερα αποτελέσµατα για το συντελεστή k = 0,9. 
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης, της 
µέγιστης καθυστέρησης ανά κλάση, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης 
επιµήκυνσης ανά κλάση για τους αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. 

Στο σχήµα 66 φαίνεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση ανά πλήθος ροών, όταν 
οι µισές από αυτές έχουν διπλάσιο βάρος από τις άλλες µισές. Η µέση αθροιστική 
καθυστέρηση του συστήµατος όταν υπάρχουν δύο κλάσεις υπηρεσίας είναι µικρότερη 
από τη µέση αθροιστική καθυστέρηση του συστήµατος όταν υπάρχει µία κλάση 
υπηρεσίας. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι γιατί οι ροές µε µεγαλύτερο 
βάρος έχουν µικρότερη καθυστέρηση από τις άλλες διατηρώντας τη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση πιο χαµηλά. Ακόµη ο λόγος για τον οποίο υπάρχει σε ορισµένες 
περιπτώσεις µείωση στη µέση αθροιστική καθυστέρηση µε την είσοδο δύο νέων ροών 
είναι οι «µικρές» ροές που χαµηλώνουν τη µέση τιµή. 
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Σχήµα 66: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Η σχέση του αλγορίθµου minMAD και του RMAX είναι η ίδια όπως και στην 
περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας, σχήµα 42. ∆ηλαδή, ο αλγόριθµος minMAD 
εµφανίζει λίγο µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX 
και ο αλγόριθµος RMAX εµφανίζει λίγο µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον 
αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά που εµφανίζουν αυτοί οι δύο αλγόριθµοι στη µέση 
αθροιστική καθυστέρηση, όπως φαίνεται στο σχήµα 66, έχει τη µέγιστη τιµή της για 
τις 54 ροές και είναι 40 δευτερόλεπτα. Ο αλγόριθµος LUB παρουσιάζει µεγαλύτερη 
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µέση αθροιστική καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει 
παρουσιάζεται στην περίπτωση των 62 ροών στην οποία ο αλγόριθµος LUB έχει 2,15 
λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 

Στο σχήµα 67 φαίνεται η µέγιστη καθυστέρηση ανά πλήθος ροών. Η ροή που 
παρουσιάζει τη µέγιστη καθυστέρηση ανήκει προφανώς στην πρώτη κλάση 
υπηρεσίας. Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει ο 
αλγόριθµος minMAD είναι κατά 3,74 λεπτά µεγαλύτερη από τη µέγιστη 
καθυστέρηση του RMAX για τις 48 ροές, σχήµα 67. Ο αλγόριθµος LUB παρουσιάζει 
πιο µικρή µέγιστη καθυστέρηση από τους άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη 
διαφορά συµβαίνει για τις 34 ροές. Η µέγιστη καθυστέρηση είναι 23,83 λεπτά µε τον 
αλγόριθµο LUB και 36,31 λεπτά µε τον αλγόριθµο minMAD. Η µείωση της µέγιστης 
καθυστέρησης δηλαδή είναι 12,47 λεπτά. 
 

Μέγιστη Καθυστέρηση

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

Πλήθος Ροών

Κα
θυ
στ
έρ
ησ

η 
(λ
επ
τά

)

minMAD

LUB

RMAX

 
Σχήµα 67: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Ακολουθεί στο σχήµα 68, το διάγραµµα της µέγιστης καθυστέρησης και των δύο 
κλάσεων υπηρεσίας ανά πλήθος ροών. Από το σχήµα 68 φαίνεται ότι η µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας συνεπάγεται αύξηση στη 
µέγιστη καθυστέρηση της δεύτερης κλάσης υπηρεσίας. 

Συγκρίνοντας τα σχήµατα 58 και 67 φαίνεται πως η µέγιστη καθυστέρηση όταν 
στο σύστηµα υπάρχει κίνηση e-mail είναι µικρότερη από τη µέγιστη καθυστέρηση 
όταν στο σύστηµα υπάρχει κίνηση web. Ο λόγος για τον οποίο συµβαίνει αυτό είναι η 
καθυστέρηση που προκαλούν µεταξύ τους τα ένθετα αντικείµενα των σελίδων. Η 
αίτηση για τη µετάδοση ενός ένθετου αντικειµένου έρχεται στο σταθµό βάσης 
αµέσως µόλις τελειώσει η µετάδοση του προηγούµενου αντικειµένου. Έτσι, παρόλο 
που το µέγεθος της ιστοσελίδας είναι γνωστό εκ των προτέρων, οι αιτήσεις για τα 
διάφορα τµήµατά της θα γίνουν η µία µετά την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο αν ένα 
ένθετο αντικείµενο καθυστερήσει, θα καθυστερήσει αντίστοιχα να γίνει η αίτηση για 
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το επόµενο αντικείµενο. Γι’ αυτό το λόγο ο χρόνος παραµονής των ένθετων 
αντικειµένων στο σύστηµα είναι µικρός µε αποτέλεσµα να προκαλείται ακόµη 
περισσότερη καθυστέρηση. 
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Σχήµα 68: Μέγιστη Καθυστέρηση για κάθε Κλάση Υπηρεσίας συναρτήσει του Πλήθους των 

ροών για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Στο σχήµα 69 παρουσιάζεται η µέση επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα σε 
σχέση µε το πλήθος των ροών. Στο σχήµα αυτό, οι αλγόριθµοι minMAD και RMAX 
εµφανίζουν την ίδια περίπου µέση επιµήκυνση. Η διαφορά τους είναι πολύ µικρή, 
στην περίπτωση των 54 ροών η µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD είναι 
µικρότερη από τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου RMAX 0,84 φορές. Η µέση 
επιµήκυνση του αλγορίθµου LUB για την ίδια περίπτωση είναι µεγαλύτερη από τη 
µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD 1,04 φορές. 
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Σχήµα 69: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 
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Στο σχήµα 70 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα 
σα συνάρτηση του πλήθους των ροών. 
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Σχήµα 70: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Οι αλγόριθµοι minMAD και RMAX παρουσιάζουν την ίδια συµπεριφορά που 
έχουν για τη µία κλάση υπηρεσίας. Σε συνθήκες φόρτου δηλαδή αυξάνουν απότοµα 
τη µέγιστη καθυστέρηση που υπάρχει στο σύστηµα. Ο αλγόριθµος RMAX στην 
περίπτωση των δύο κλάσεων υπηρεσίας παρουσιάζει πιο απότοµη αύξηση στη 
µέγιστη επιµήκυνση σε σχέση µε την αύξηση που παρουσιάζει για µία κλάση 
υπηρεσίας. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD είναι 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX για τις 58 ροές 21,42 φορές, 
σχήµα 70. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει πιο µικρή µέγιστη επιµήκυνση. Ένα 
σύστηµα µε 62 ροές εµφανίζει µε τον αλγόριθµο LUB µέγιστη επιµήκυνση 67,34 
φορές µικρότερη από τον αλγόριθµο minMAD. 

Η επιµήκυνση, όπως ορίστηκε, περιγράφει τη σχετική καθυστέρηση που 
υφίσταται µία ροή ως προς το πλήθος όλων των δεδοµένων της που µετέδωσε. Αυτό 
σηµαίνει πως κατά τη διάρκεια της ίδιας ροής δυο διαφορετικές αιτήσεις είναι δυνατό 
να έχουν πολύ διαφορετική επιµήκυνση. Η µέγιστη επιµήκυνση που έχει εµφανίσει 
µία αίτηση σε σχέση µε το πλήθος των ροών φαίνεται στο σχήµα 71. Ο αλγόριθµος 
LUB διατηρεί την επιµήκυνση των αιτήσεων χαµηλότερα από τους άλλους δύο 
αλγόριθµους. 
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Σχήµα 71: Μέγιστη Επιµήκυνση των αιτήσεων συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Στο σχήµα 72 φαίνεται ο λόγος της µέγιστης επιµήκυνσης που υπάρχει στην 
πρώτη κλάση προς τη µέγιστη επιµήκυνση που υπάρχει στη δεύτερη κλάση. Από το 
σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB διαφοροποιεί καλύτερα από τους άλλους 
αλγόριθµους τις δύο κλάσεις. 
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Σχήµα 72: Λόγος Μέγιστης Επιµήκυνσης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας προς τη Μέγιστη 
Επιµήκυνσης της δεύτερης κλάσης υπηρεσίας συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε το συντελεστή k = 0,9. Στο σχήµα 73 παρουσιάζεται 
η µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. 
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Σχήµα 73: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 
αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (web) 

 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 62 ροές έχει τη µέγιστη 

διαφορά στη µέση αθροιστική καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά 
αυτή είναι 2,15 λεπτά. Ο αλγόριθµος PR-LUB για τις 60 ροές έχει και αυτός τη 
µέγιστη διαφορά αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά τους είναι 3,02 λεπτά. 

Στο σχήµα 74 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση για τους αλγορίθµους 
minMAD, LUB και PR-LUB.  
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Σχήµα 74: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (web) 
 

Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 4,66 λεπτά 
µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-
LUB έχει 6,4 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Τέσσερις κλάσεις υπηρεσίας 
 
 

Σε αυτήν την περίπτωση στο σύστηµα υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ροών. Οι 
τέσσερις κλάσεις υπηρεσίας διαχωρίζονται από τα βάρη τους. Τα βάρη τους παίρνουν 
τις ακέραιες τιµές από 1 έως 4. 
 
 
Κίνηση Rail 
 
 

Ο αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε για κίνηση rail µε όλους τους συντελεστές k 
από 0 ως 2 µε βήµα 0,1. Ο συντελεστής k επιλέχθηκε µε τον ίδιο τρόπο όπως και 
στην περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας. Ο αλγόριθµος LUB έχει, όπως και για τη 
µία κλάση υπηρεσίας, τα καλύτερα αποτελέσµατα για το συντελεστή k = 0,4. 
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης, της 
µέγιστης καθυστέρησης ανά κλάση, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης 
επιµήκυνσης ανά κλάση για τους αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. 

Στο σχήµα 75 φαίνεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση ανά πλήθος ροών. Η 
µέση αθροιστική καθυστέρηση όταν στο σύστηµα υπάρχουν τέσσερις κλάσεις 
υπηρεσίας είναι µεγαλύτερη από τη µέση αθροιστική καθυστέρηση όταν στο 
σύστηµα υπάρχουν δύο κλάσεις υπηρεσίας. Οι ροές µε βάρη 3 και 4 διατηρούν τις 
µέγιστες καθυστερήσεις περίπου στις τιµές που έχουν οι ροές µε βάρη 1 και 2 στο 
πείραµα µε τις δύο κλάσεις υπηρεσίας γιατί δεν µπορεί να υπάρξει περισσότερη 
βελτίωση. Οι ροές µε βάρη 1 και 2 εµφανίζουν µεγαλύτερες καθυστερήσεις από τις 
ροές µε βάρη 3 και 4 µε αποτέλεσµα η µέση αθροιστική καθυστέρηση να είναι 
µεγαλύτερη από τη µέση αθροιστική καθυστέρηση όταν στο σύστηµα υπάρχουν δύο 
κλάσεις υπηρεσίας. 
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Σχήµα 75: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (rail) 
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Η σχέση του αλγορίθµου minMAD και του RMAX είναι η ίδια όπως και στην 
περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας, σχήµα 75. ∆ηλαδή, ο αλγόριθµος minMAD 
εµφανίζει λίγο µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX 
και ο αλγόριθµος RMAX εµφανίζει λίγο µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον 
αλγόριθµο minMAD. Η µέγιστη διαφορά των δύο αλγορίθµων στη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση είναι 0,79 δευτερόλεπτα για τις 64 ροές. Ο αλγόριθµος LUB 
παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η 
µέγιστη διαφορά που υπάρχει είναι στην περίπτωση των 64 ροών στην οποία ο 
αλγόριθµος LUB έχει 1,09 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον 
αλγόριθµο minMAD. 

Στο σχήµα 76 φαίνεται η µέγιστη καθυστέρηση ανά πλήθος ροών. Επειδή η 
πρώτη κλάση υπηρεσίας έχει µικρότερο βάρος από τις υπόλοιπες, η ροή που έχει τη 
µέγιστη καθυστέρηση κάθε φορά ανήκει στην πρώτη κλάση υπηρεσίας. 
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Σχήµα 76: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (rail) 
 

Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει λίγο µεγαλύτερη µέγιστη 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει ο 
αλγόριθµος minMAD είναι κατά 22,72 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη από τη µέγιστη 
καθυστέρηση του RMAX για τις 64 ροές, σχήµα 76. Ο αλγόριθµος LUB παρουσιάζει 
πιο µικρή µέγιστη καθυστέρηση. Η µέγιστη καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο LUB για 
64 ροές είναι 47,45 λεπτά ενώ µε τον αλγόριθµο minMAD είναι 60,44. Η µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης δηλαδή είναι 12,99 λεπτά. 

Ακολουθεί στο σχήµα 77, το διάγραµµα της µέγιστης καθυστέρησης και των 
τεσσάρων κλάσεων υπηρεσίας ανά πλήθος ροών. Από το σχήµα 77 φαίνεται ότι η 
µείωση της µέγιστης καθυστέρησης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας συνεπάγεται 
αύξηση στη µέγιστη καθυστέρηση όλων των υπολοίπων κλάσεων υπηρεσίας. Η 
µείωση της µέγιστης καθυστέρησης που υπάρχει για 64 ροές στην πρώτη κλάση 
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υπηρεσίας προκαλεί αύξηση κατά 2,1 λεπτά στη δεύτερη κλάση υπηρεσίας, 2,36 
λεπτά στην τρίτη κλάση υπηρεσίας και 2,85 λεπτά στην τέταρτη κλάση υπηρεσίας. 
Ακόµη από το σχήµα 77 προκύπτει πως µε τον αλγόριθµο LUB η µέγιστη 
καθυστέρηση της πρώτης κλάσης υπηρεσίας είναι περίπου 2 φορές µεγαλύτερη από 
τη µέγιστη καθυστέρηση της δεύτερης κλάσης υπηρεσίας, περίπου 3 φορές 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη καθυστέρηση της τρίτης κλάσης υπηρεσίας και περίπου 4 
φορές µεγαλύτερη από τη µέγιστη καθυστέρηση της τέταρτης κλάσης υπηρεσίας. 
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Σχήµα 77: Μέγιστη Καθυστέρηση για κάθε κλάση υπηρεσίας συναρτήσει του Πλήθους των ροών 

για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (rail) 
 

Στο σχήµα 78 παρουσιάζεται η µέση επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα σε 
σχέση µε το πλήθος των ροών για τους υπό εξέταση αλγορίθµους.  
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Σχήµα 78: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (rail) 
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Στο σχήµα 78, οι αλγόριθµοι minMAD και RMAX εµφανίζουν την ίδια περίπου 

µέση επιµήκυνση. Η διαφορά τους είναι πολύ µικρή, στην περίπτωση των 64 ροών η 
µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD είναι µικρότερη από τη µέση 
επιµήκυνση του αλγόριθµου RMAX 0,0056 φορές. Η µέση επιµήκυνση του 
αλγορίθµου LUB για την ίδια περίπτωση είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση 
του αλγόριθµου minMAD κατά 0,4712 φορές. 

Στο σχήµα 79 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα 
σα συνάρτηση του πλήθους των ροών. 
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Σχήµα 79: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (rail) 
 

Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 
επιµήκυνση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο 
αλγόριθµος minMAD είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX για 
τις 64 ροές 0,1416 φορές, σχήµα 79. Όσο λιγότερες ροές υπάρχουν στο σύστηµα τόσο 
πιο απότοµα µειώνεται αυτή η διαφορά. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει πιο µικρή 
µέγιστη επιµήκυνση. Ένα σύστηµα µε 64 ροές εµφανίζει µε τον αλγόριθµο LUB 
µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 20,4795 ενώ µε τον αλγόριθµο minMAD εµφανίζει 
µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 26,1027. 

Τέλος η επιµήκυνση όπως ορίστηκε περιγράφει τη σχετική καθυστέρηση ως 
προς το πλήθος των δεδοµένων για όλη τη διάρκεια µιας συνόδου. Αυτό σηµαίνει 
πως κατά τη διάρκεια µίας ροής δυο διαφορετικές αιτήσεις είναι δυνατό να έχουν 
πολύ διαφορετική επιµήκυνση. Η µέγιστη επιµήκυνση που έχει εµφανίσει µία αίτηση 
σε σχέση µε το πλήθος των ροών φαίνεται στο σχήµα 80. Ο αλγόριθµος LUB 
διατηρεί σε πιο χαµηλά επίπεδα τη µέγιστη επιµήκυνση των αιτήσεων. Για την 
περίπτωση των 64 ροών η τιµή της µέγιστης επιµήκυνσης των αιτήσεων για τον LUB 
είναι 262 ενώ για τους άλλους δύο αλγόριθµους είναι πάνω από 300. Για τις 62 ροές η 
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τιµή της µέγιστης επιµήκυνσης των αιτήσεων για τον LUB είναι 122 ενώ για τους 
αλγορίθµους minMAD και RMAX είναι 143 και 136 αντίστοιχα. Για µικρότερο 
πλήθος ροών οι διαφορές είναι µικρότερες. 
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Σχήµα 80: Μέγιστη Επιµήκυνση των αιτήσεων συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (rail) 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε το συντελεστή k = 0,4. Στο σχήµα 81 παρουσιάζεται 
η µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 1,09 λεπτά 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο 
αλγόριθµος PR-LUB έχει 1,31 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από 
τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 81: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (rail) 
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Στο σχήµα 82 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 
ροές έχει 12,99 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD 
και ο αλγόριθµος PR-LUB έχει 14,31 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον 
αλγόριθµο minMAD. Σε µερικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση των 48 και των 
36 ροών, δεν υπάρχει βελτίωση. Αυτό συµβαίνει γιατί ο αλγόριθµος PR-LUB δεν 
µπορεί να κάνει προεκχώρηση χωρίς να αυξηθεί η µέγιστη καθυστέρηση. 
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Σχήµα 82: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (rail) 

 
 
Κίνηση E-Mail 
 
 

Ο αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε για κίνηση e-mail µε όλους τους συντελεστές k 
από 0 ως 2 µε βήµα 0,1. Ο συντελεστής k επιλέχθηκε µε τον ίδιο τρόπο όπως και 
στην περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας. Ο αλγόριθµος LUB έχει και εδώ, όπως 
και στη µία κλάση υπηρεσίας, τα καλύτερα αποτελέσµατα για το συντελεστή k = 0,6. 
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης, της 
µέγιστης καθυστέρησης ανά κλάση, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης 
επιµήκυνσης ανά κλάση για τους αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. 

Η σχέση του αλγορίθµου minMAD και του RMAX είναι η ίδια όπως και στην 
περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας, σχήµα 30. ∆ηλαδή, ο αλγόριθµος minMAD 
εµφανίζει λίγο µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX 
και ο αλγόριθµος RMAX εµφανίζει λίγο µικρότερη µέγιστη αθροιστική καθυστέρηση 
από τον αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά των δύο αλγορίθµων στη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση, όπως φαίνεται στο σχήµα 83, είναι 2,4 δευτερόλεπτα όταν στο 
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σύστηµα υπάρχουν 64 ροές. Ο αλγόριθµος LUB παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση 
αθροιστική καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει είναι 
στην περίπτωση των 64 ροών στην οποία ο αλγόριθµος LUB έχει 54,66 δευτερόλεπτα 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 83: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Στο σχήµα 84 φαίνεται η µέγιστη καθυστέρηση ανά πλήθος ροών. Η ροή που 
παρουσιάζει τη µέγιστη καθυστέρηση ανήκει προφανώς στην πρώτη κλάση 
υπηρεσίας. 
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Σχήµα 84: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µεγαλύτερη διαφορά υπάρχει για τις 64 
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ροές. Η µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD για 64 ροές 
είναι 4 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη από τη µέγιστη καθυστέρηση του RMAX, σχήµα 
84. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει πιο µικρή µέγιστη καθυστέρηση από τους άλλους 
δύο αλγορίθµους. Η καθυστέρηση αυτή είναι 39,76 λεπτά για τις 64 ροές, έναντι 
48,05 λεπτά που καθυστερούν οι 64 ροές µε τον αλγόριθµο minMAD. Η µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης δηλαδή είναι 8,29 λεπτά. 

Ακολουθεί στο σχήµα 85, το διάγραµµα της µέγιστης καθυστέρησης και των 
τεσσάρων κλάσεων υπηρεσίας ανά πλήθος ροών. Από το σχήµα 85 φαίνεται ότι η 
µείωση της µέγιστης καθυστέρησης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας συνεπάγεται 
αύξηση στη µέγιστη καθυστέρηση όλων των υπολοίπων κλάσεων υπηρεσίας. 
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Σχήµα 85: Μέγιστη Καθυστέρηση για κάθε κλάση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Η µείωση της µέγιστης καθυστέρησης που υπάρχει στην πρώτη κλάση 
υπηρεσίας προκαλεί αύξηση 2,38 λεπτά στη δεύτερη κλάση υπηρεσίας, 3,06 λεπτά 
στην τρίτη κλάση υπηρεσίας και 3,79 λεπτά στην τέταρτη κλάση υπηρεσίας. Οι 
παραπάνω διαφορές είναι όλες για την περίπτωση των 64 ροών. Ακόµη από το σχήµα 
85 προκύπτει πως µε τον αλγόριθµο LUB η µέγιστη καθυστέρηση της πρώτης κλάσης 
υπηρεσίας είναι περίπου 2 φορές µεγαλύτερη από τη µέγιστη καθυστέρηση της 
δεύτερης κλάσης υπηρεσίας, περίπου 3 φορές µεγαλύτερη από τη µέγιστη 
καθυστέρηση της τρίτης κλάσης υπηρεσίας και περίπου 4 φορές µεγαλύτερη από τη 
µέγιστη καθυστέρηση της τέταρτης κλάσης υπηρεσίας. 

Στο σχήµα 86 παρουσιάζεται η µέση επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα σε 
σχέση µε το πλήθος των ροών για τους υπό εξέταση αλγόριθµους. Στο σχήµα 86, οι 
αλγόριθµοι minMAD και RMAX εµφανίζουν την ίδια περίπου µέση επιµήκυνση. Η 
διαφορά τους είναι πολύ µικρή, στην περίπτωση των 64 ροών η µέση επιµήκυνση του 
αλγόριθµου minMAD είναι µικρότερη από τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου 
RMAX 0,0017 φορές. Η µέση επιµήκυνση του αλγορίθµου LUB για την ίδια 
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περίπτωση είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD 
0,4257 φορές. 
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Σχήµα 86: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Στο σχήµα 87 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα 
σαν συνάρτηση του πλήθους των ροών. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο 
αλγόριθµος minMAD είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX για 
τις 64 ροές 0,06149 φορές, σχήµα 87. Όσο λιγότερες ροές υπάρχουν στο σύστηµα 
τόσο πιο απότοµα µειώνεται αυτή η διαφορά. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει πιο µικρή 
µέγιστη επιµήκυνση. Ένα σύστηµα µε 64 ροές εµφανίζει µε τον αλγόριθµο LUB 
µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 16,51 ενώ µε τον αλγόριθµο minMAD εµφανίζει µέγιστη 
επιµήκυνση ίση µε 22,37. 
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Σχήµα 87: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
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Η επιµήκυνση περιγράφει την καθυστέρηση που υφίσταται µία ροή ως προς το 
συνολικό πλήθος των δεδοµένων που µετέδωσε. Άρα είναι δυνατό δυο αιτήσεις της 
ίδιας ροής να έχουν διαφορετική επιµήκυνση. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει 
µία αίτηση φαίνεται στο σχήµα 88. 
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Σχήµα 88: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Στο σχήµα 62 φαίνεται η αντίστοιχη γραφική παράσταση για τις δύο κλάσεις 
υπηρεσίας. Σε αυτή τη γραφική παράσταση οι τιµές της µέγιστης επιµήκυνσης των 
αιτήσεων είναι πιο χαµηλές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν τέσσερις 
κλάσεις υπηρεσίας µε αποτέλεσµα η κλάση µε το πιο µικρό βάρος να έχει µεγάλη 
επιµήκυνση. Παρόλο που συµβαίνει αυτό και πάλι φαίνεται το γεγονός ότι ο 
αλγόριθµος LUB διατηρεί πιο χαµηλά τη µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζεται. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε συντελεστή k = 0,6. Στο σχήµα 89 παρουσιάζεται η 
µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. 
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Σχήµα 89: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (e-mail) 
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Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 54,66 
δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
minMAD και ο αλγόριθµος PR-LUB έχει 1,39 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. Στο σχήµα 90 παρουσιάζεται η µέγιστη 
καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB.  
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Σχήµα 90: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (e-mail) 

 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 8,29 λεπτά 

µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-
LUB έχει 13,75 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
minMAD. 
 
 
Κίνηση Web 
 
 

Ο αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε για όλους τους συντελεστές k από 0 ως 2 µε 
βήµα 0,1. Ο συντελεστής k επιλέχθηκε µε τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση 
της µίας κλάσης υπηρεσίας. Ο αλγόριθµος LUB έχει και εδώ, όπως και στη µία 
κλάση υπηρεσίας, τα καλύτερα αποτελέσµατα για το συντελεστή k = 0,9. 
Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης, της 
µέγιστης καθυστέρησης ανά κλάση, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης 
επιµήκυνσης ανά κλάση για τους αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. 

Η σχέση του αλγορίθµου minMAD και του RMAX είναι η ίδια όπως και στην 
περίπτωση της µίας κλάσης υπηρεσίας, σχήµα 42. Η µέγιστη διαφορά των 
αλγορίθµων αυτών στη µέση αθροιστική καθυστέρηση, όπως φαίνεται στο σχήµα 91, 
είναι 1,05 λεπτά όταν στο σύστηµα υπάρχουν 60 ροές υπέρ του αλγορίθµου 
minMAD. Ο αλγόριθµος LUB παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
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καθυστέρηση από τους άλλους δύο. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει είναι στην 
περίπτωση των 64 ροών στην οποία ο αλγόριθµος LUB έχει 4,28 λεπτά µεγαλύτερη 
µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 91: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Στο σχήµα 92 φαίνεται η µέγιστη καθυστέρηση για διάφορα σύνολα από ροές. 
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Σχήµα 92: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µεγαλύτερη διαφορά υπάρχει για τις 60 
ροές. Η µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD για 60 ροές 
είναι 2,65 λεπτά µεγαλύτερη από τη µέγιστη καθυστέρηση του RMAX, σχήµα 92. Με 
τον αλγόριθµο LUB το σύστηµα παρουσιάζει µικρότερη µέση αθροιστική 
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καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή είναι 166,617 λεπτά για τις 64 ροές, έναντι 
208,717 λεπτά που καθυστερούν οι 64 ροές µε τον αλγόριθµο minMAD. Η µείωση 
της µέγιστης καθυστέρησης δηλαδή είναι 42,09 λεπτά. Στο σχήµα 93 παρουσιάζεται 
η µέση επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα σε σχέση µε το πλήθος των ροών για 
τους υπό εξέταση αλγόριθµους.  
 

MStr 

0

5

10

15

20

25

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

Πλήθος Ροών

φο
ρέ
ς minMAD

LUB
RMAX

 

Σχήµα 93: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 
minMAD, LUB και RMAX. (web) 

 
Στο σχήµα 93, οι αλγόριθµοι minMAD και RMAX εµφανίζουν την ίδια περίπου 

µέση επιµήκυνση. Στην περίπτωση των 56 ροών η µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου 
minMAD είναι µικρότερη από τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου RMAX 1,02 
φορές. Η µέση επιµήκυνση του αλγορίθµου LUB για 56 ροές είναι µεγαλύτερη από 
τη µέση επιµήκυνση του αλγόριθµου minMAD 1,87 φορές. Στο σχήµα 94 
παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα. 
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Σχήµα 94: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 
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Ο αλγόριθµος minMAD, όπως προαναφέρθηκε, έχει µεγαλύτερη µέγιστη 
επιµήκυνση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο 
αλγόριθµος minMAD είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX για 
τις 64 ροές 43,45 φορές, σχήµα 94. Όσο λιγότερες ροές υπάρχουν στο σύστηµα τόσο 
πιο απότοµα µειώνεται αυτή η διαφορά. Ο αλγόριθµος LUB εµφανίζει πιο µικρή 
µέγιστη επιµήκυνση. Ένα σύστηµα µε 64 ροές εµφανίζει µε τον αλγόριθµο LUB 
µέγιστη επιµήκυνση ίση µε 96,71 ενώ µε τον αλγόριθµο minMAD εµφανίζει µέγιστη 
επιµήκυνση ίση µε 297,081. 

Επειδή η επιµήκυνση περιγράφει την καθυστέρηση που υφίσταται µία ροή ως 
προς το συνολικό πλήθος των δεδοµένων που µετέδωσε, είναι δυνατό δυο αιτήσεις 
της ίδιας ροής να έχουν διαφορετική επιµήκυνση. Η µέγιστη επιµήκυνση για µία 
αίτηση που έχει εµφανιστεί σε σχέση µε το πλήθος των ροών φαίνεται στο σχήµα 95. 
Από το σχήµα φαίνεται πως και σε αυτήν την περίπτωση ο αλγόριθµος LUB 
παρουσιάζει πιο χαµηλές τιµές από τους άλλους δύο αλγορίθµους. 
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Σχήµα 95: Μέγιστη Επιµήκυνση των αιτήσεων συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Ακολουθεί στο σχήµα 96, το διάγραµµα της µέγιστης καθυστέρησης και των 
τεσσάρων κλάσεων υπηρεσίας ανά πλήθος ροών. Από το σχήµα 96 φαίνεται ότι η 
µείωση της µέγιστης επιµήκυνσης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας συνεπάγεται 
αύξηση στη µέγιστη επιµήκυνση των άλλων κλάσεων υπηρεσίας. Η µείωση της 
µέγιστης επιµήκυνσης που υπάρχει στην πρώτη κλάση υπηρεσίας προκαλεί αύξηση 
6,31 στην επιµήκυνση της δεύτερης κλάσης υπηρεσίας, 6,36 στην επιµήκυνση της 
τρίτης κλάσης υπηρεσίας και 6,64 στην επιµήκυνση της τέταρτης κλάσης υπηρεσίας. 
Οι παραπάνω διαφορές είναι όλες για την περίπτωση των 64 ροών. 

Ακόµη από το σχήµα 96 προκύπτει πως µε τον αλγόριθµο LUB η µέγιστη 
επιµήκυνση της πρώτης κλάσης υπηρεσίας είναι περίπου 2 φορές µεγαλύτερη από τη 
µέγιστη επιµήκυνση της δεύτερης κλάσης υπηρεσίας, περίπου 3 φορές µεγαλύτερη 
από τη µέγιστη επιµήκυνση της τρίτης κλάσης υπηρεσίας και περίπου 4 φορές 
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µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση της τέταρτης κλάσης υπηρεσίας. 
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Σχήµα 96: Μέγιστη Επιµήκυνση για κάθε κλάση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε το συντελεστή k = 0,9. Στο σχήµα 97 παρουσιάζεται 
η µέση αθροιστική καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. 
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Σχήµα 97: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και LUB-PR. (web) 

 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει τη µέγιστη 

διαφορά στη µέση αθροιστική καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά 
αυτή είναι 4,28 λεπτά. Ο αλγόριθµος PR-LUB για τις 64 ροές έχει και αυτός τη 
µέγιστη διαφορά αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά τους είναι 5,54 λεπτά. Στο σχήµα 
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98 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και 
PR-LUB. 
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Σχήµα 98: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και LUB-PR. (web) 

 
Από το σχήµα φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB, για 64 ροές έχει 42,9 λεπτά 

µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-
LUB έχει 58,22 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
minMAD. 
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Μικτή κίνηση 
 
 

Για τη µελέτη της µικτής κίνησης διεξάχθηκε µία σειρά πειραµάτων στα οποία ο 
σταθµός βάσης εξυπηρετούσε τέσσερις κατηγορίες ροών. Για τη µελέτη της µικτής 
κίνησης στο σύστηµα υπάρχουν ροές µε κίνηση e-mail και βάρος 1, ροές µε κίνηση e-
mail και βάρος 2, ροές µε κίνηση web και βάρος 1 και τέλος ροές µε κίνηση web και 
βάρος 2. 

Ο αλγόριθµος LUB εκτελέστηκε για όλους τους συντελεστές k από 0 ως 2 µε 
βήµα 0,1. Ο συντελεστής k επιλέχθηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει όσο το 
δυνατό µεγαλύτερη µείωση στη µέγιστη καθυστέρηση σε σχέση µε την αύξηση της 
µέσης αθροιστικής καθυστέρησης και για τα δύο είδη κίνησης. Ο αλγόριθµος LUB 
έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα για το συντελεστή k = 0,8. Στο σχήµα 99 φαίνεται η 
µείωση της µέγιστης καθυστέρησης και η αύξηση της µέσης αθροιστικής 
καθυστέρησης για διάφορες τιµές του k για τις ροές µε κίνηση e-mail. Για τιµές 
µεγαλύτερες του 0,9 παρατηρείται αύξηση στη µέγιστη καθυστέρηση. 
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Σχήµα 99: ∆ιαφορά στη µέση αθροιστική καθυστέρηση και τη µέγιστη καθυστέρηση 

χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο minMAD και τον αλγόριθµο LUB. (e-mail) 

 
Από το σχήµα 99 φαίνεται πως για τιµές µικρότερες του 0,4 εκτός από τη µείωση 

που υπάρχει στη µέγιστη καθυστέρηση υπάρχει και µείωση στη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση. Αυτό συµβαίνει γιατί οι ροές µε κίνηση e-mail παίρνουν πόρους από 
τις ροές µε κίνηση web. Για την τιµή 0,4 παρουσιάζεται η πιο µεγάλη µείωση στη 
µέγιστη καθυστέρηση. Για την τιµή 0,9 η µείωση που προκαλείται στη µέγιστη 
καθυστέρηση είναι µικρότερη από την αύξηση που προκαλείται στη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση. Εποµένως ο κατάλληλος συντελεστής k για τις ροές µε κίνηση e-mail 
πρέπει να είναι µικρότερος ή ίσος από 0,8. Στο σχήµα 100 φαίνεται η µείωση της 
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µέγιστης καθυστέρησης και η αύξηση της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης για 
διάφορες τιµές του k για τις ροές µε κίνηση web. 
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Σχήµα 100: ∆ιαφορά στη µέση αθροιστική καθυστέρηση και τη µέγιστη καθυστέρηση 

χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο minMAD και τον αλγόριθµο LUB. (web) 
 

Από το σχήµα 100 φαίνεται πως για τις µικρές τιµές του k υπάρχει αύξηση στη 
µέγιστη καθυστέρηση των ροών µε κίνηση web. Αυτό συµφωνεί µε το γεγονός ότι 
µειώνεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση των ροών µε κίνηση e-mail για αυτές τις 
τιµές. Για να υπάρξει µείωση στη µέγιστη καθυστέρηση που υφίστανται οι ροές µε 
κίνηση web πρέπει ο συντελεστής k να πάρει τιµές µεγαλύτερες του 0,7. Για την τιµή 
αυτή όµως, η αύξηση στη µέση αθροιστική καθυστέρηση είναι µεγαλύτερη από τη 
µείωση στη µέγιστη καθυστέρηση. Εποµένως η κατάλληλη τιµή του συντελεστή k για 
την κίνηση web είναι µεγαλύτερη ή ίση από 0,8. Από τους περιορισµούς για την τιµή 
του k προκύπτει πως ο συντελεστής αυτός πρέπει να έχει την τιµή 0,8. 

Ακολουθούν οι γραφικές παραστάσεις της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης 
συνολικά και για κάθε είδος κίνησης χωριστά, της µέγιστης καθυστέρησης ανά 
κλάση, της µέσης επιµήκυνσης και της µέγιστης επιµήκυνσης ανά κλάση για τους 
αλγόριθµους minMAD, LUB και RMAX. 

Στο σχήµα 101 παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση για όλες τις ροές 
συναρτήσει του πλήθους τους. Από τη γραφική παράσταση παρατηρείται ότι η 
αύξηση της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης είναι εκθετική. Όσο περισσότερες ροές 
εισέρχονται στο σύστηµα τόσο αυξάνει η µέση αθροιστική καθυστέρηση των ροών 
που υπάρχουν ήδη σε αυτό. Ο αλγόριθµος minMAD παρουσιάζει µικρότερη µέση 
αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX και ο αλγόριθµος RMAX 
παρουσιάζει µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. Η 
διαφορά τους είναι σχετικά µικρή. Η µέγιστη διαφορά που έχουν παρουσιάζεται για 
τις 64 ροές και είναι 27,83 δευτερόλεπτα. Ο αλγόριθµος LUB όπως είναι 
αναµενόµενο παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τους 
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άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται για τις 64 
ροές, όπου ο αλγόριθµος LUB έχει 1,28 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Σχήµα 101 Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail & web) 
 

Στο σχήµα 102 παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση µόνο των ροών 
µε κίνηση e-mail, συναρτήσει του πλήθους όλων των ροών που υπάρχουν στο 
σύστηµα. ∆ηλαδή η τιµή της µέσης αθροιστικής καθυστέρηση που απεικονίζεται στη 
γραφική παράσταση για 44 ροές, είναι η τιµή που προκύπτει από τις 11 ροές µε 
κίνηση e-mail και βάρος 1 και από τις 11 ροές µε κίνηση e-mail και βάρος 2. 
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Σχήµα 102: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
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Στο σχήµα 102 παρατηρείται ότι η µέση αθροιστική καθυστέρηση των ροών µε 
κίνηση e-mail έχει την ίδια συµπεριφορά που έχει και η µέση αθροιστική 
καθυστέρηση στο σχήµα 57. Ο αλγόριθµος minMAD παρουσιάζει µικρότερη µέση 
αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η διαφορά τους είναι σχετικά 
µικρή. Η µέγιστη διαφορά που έχουν παρουσιάζεται για τις 64 ροές και είναι 10,32 
δευτερόλεπτα. Ο αλγόριθµος LUB όπως είναι αναµενόµενο παρουσιάζει µεγαλύτερη 
µέση αθροιστική καθυστέρηση από τους άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη 
διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται για τις 64 ροές, όπου ο αλγόριθµος LUB έχει 
39,23 δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
minMAD. 

Στο σχήµα 103 παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση µόνο των ροών 
µε κίνηση web, συναρτήσει του πλήθους όλων των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. 
∆ηλαδή η τιµή της µέσης αθροιστικής καθυστέρηση που απεικονίζεται στη γραφική 
παράσταση για 44 ροές, είναι η τιµή που προκύπτει από τις 11 ροές µε κίνηση web 
και βάρος 1 και από τις 11 ροές µε κίνηση web και βάρος 2. 
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Σχήµα 103: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 

 
Στο σχήµα 103 παρατηρείται ότι η µέση αθροιστική καθυστέρηση των ροών µε 

κίνηση web έχει την ίδια συµπεριφορά που έχει και η µέση αθροιστική καθυστέρηση 
στο σχήµα 66. Ο αλγόριθµος minMAD παρουσιάζει µικρότερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη διαφορά που έχουν 
παρουσιάζεται για τις 64 ροές και είναι 45,42 δευτερόλεπτα. Ο αλγόριθµος LUB 
όπως είναι αναµενόµενο παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από 
τους άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται για τις 
64 ροές, όπου ο αλγόριθµος LUB έχει 1,91 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. 
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Από τα σχήµατα 102 και 103 φαίνεται πως η µέση αθροιστική καθυστέρηση των 
ροών µε κίνηση e-mail είναι µικρότερη από τη µέση αθροιστική καθυστέρηση των 
ροών µε κίνηση web. Αυτό οφείλεται στα ένθετα αντικείµενα που έχουν οι σελίδες 
web και που αυξάνουν την καθυστέρηση ολόκλήρης της σελίδας. Όπως έχει 
αναφερθεί οι αιτήσεις για τα ένθετα αντικείµενα των σελίδων του web φτάνουν στο 
σταθµό βάσης αµέσως µόλις εξυπηρετηθεί η προηγούµενη αίτηση. ∆ηλαδή παρόλο 
που το µέγεθος του αντικειµένου είναι γνωστό από την αρχή, η αίτηση του φτάνει 
αργά στο σταθµό βάσης µε αποτέλεσµα αυτό να έχει µικρό χρόνο παραµονής στο 
σύστηµα και να καθυστερεί. 

Στο σχήµα 104 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση των ροών µε κίνηση e-
mail συναρτήσει του πλήθους όλων των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. Ο 
αλγόριθµος minMAD έχει µεγαλύτερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
RMAX. Η µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD είναι κατά 
2,11 λεπτά µεγαλύτερη από τη µέγιστη καθυστέρηση του RMAX για τις 56 ροές. Για 
τα υπόλοιπα σύνολα ροών η διαφορά αυτή είναι µικρότερη. Με τον αλγόριθµο LUB 
η µέγιστη καθυστέρηση που παρουσιάζεται είναι µικρότερη από τη µέγιστη 
καθυστέρηση που παρουσιάζεται µε τους άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη µείωση 
παρατηρείται στην περίπτωση των 56 ροών, στην οποία η µέγιστη καθυστέρηση από 
10,63 λεπτά που είναι µε τον αλγόριθµο minMAD µειώνεται στα 8,24 λεπτά µε τον 
αλγόριθµο LUB. Η µείωση είναι 2,39 λεπτά. 
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Σχήµα 104: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Στο σχήµα 105 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση των ροών µε κίνηση web 
συναρτήσει του πλήθους όλων των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. Ο αλγόριθµος 
minMAD έχει µεγαλύτερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο RMAX. Η 
µέγιστη καθυστέρηση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD είναι κατά 2,37 λεπτά 
µεγαλύτερη από τη µέγιστη καθυστέρηση του RMAX για τις 64 ροές. Για τα 
υπόλοιπα σύνολα ροών η διαφορά αυτή είναι µικρότερη. Με τον αλγόριθµο LUB η 
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µέγιστη καθυστέρηση που παρουσιάζεται είναι µικρότερη από τη µέγιστη 
καθυστέρηση που παρουσιάζεται µε τους άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη µείωση 
παρατηρείται στην περίπτωση των 64 ροών, στην οποία η µέγιστη καθυστέρηση από 
64,78 λεπτά που είναι µε τον αλγόριθµο minMAD µειώνεται στα 57,13 λεπτά µε τον 
αλγόριθµο LUB. Η µείωση είναι 7,64 λεπτά. 
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Σχήµα 105: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 
Στο σχήµα 106 παρουσιάζεται το διάγραµµα της µέγιστης καθυστέρησης και για τις 
δύο κλάσεις υπηρεσίας µόνο για τις ροές που έχουν κίνηση e-mail. 
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Σχήµα 106: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
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Από το σχήµα 106 φαίνεται πως η µείωση της µέγιστης καθυστέρησης της 
πρώτης κλάσης υπηρεσίας συνεπάγεται αύξηση στη µέγιστη καθυστέρηση στη 
δεύτερη κλάση υπηρεσίας. Ακόµη από το σχήµα φαίνεται πως µε τον αλγόριθµο LUB 
ο λόγος της µέγιστης καθυστέρησης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας προς την 
καθυστέρηση της δεύτερης κλάσης υπηρεσίας είναι περίπου 2. Η µέγιστη 
καθυστέρηση των ροών µε βάρος 2 δηλαδή είναι η µισή από τη µέγιστη καθυστέρηση 
των ροών µε βάρος 1. 

Στο σχήµα 107 παρουσιάζεται η µέση επιµήκυνση για όλες τις ροές συναρτήσει 
του πλήθους τους. Από τη γραφική παράσταση παρατηρείται ότι η αύξηση της µέσης 
επιµήκυνσης είναι εκθετική. Όσο περισσότερες ροές εισέρχονται στο σύστηµα τόσο 
αυξάνει η µέση επιµήκυνση των ροών που υπάρχουν ήδη σε αυτό. Ο αλγόριθµος 
minMAD παρουσιάζει µικρότερη µέση επιµήκυνση από τον αλγόριθµο RMAX και ο 
αλγόριθµος RMAX παρουσιάζει µικρότερη µέγιστη επιµήκυνση από τον αλγόριθµο 
minMAD. Η µέγιστη διαφορά που έχουν παρουσιάζεται για τις 64 ροές και είναι 
0,25889. Ο αλγόριθµος LUB όπως είναι αναµενόµενο παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση 
επιµήκυνση από τους άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει 
παρουσιάζεται για τις 64 ροές, όπου ο αλγόριθµος LUB έχει µεγαλύτερη µέση 
επιµήκυνση από τον αλγόριθµο minMAD 0,49606 φορές. 
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Σχήµα 107: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (email & web) 
 

Στο σχήµα 108 παρουσιάζεται η µέση επιµήκυνση µόνο των ροών µε κίνηση e-
mail, συναρτήσει του πλήθους όλων των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. Από το 
σχήµα αυτό παρατηρείται ότι η µέση επιµήκυνση των ροών µε κίνηση e-mail έχει την 
ίδια συµπεριφορά που έχει και η µέση επιµήκυνση στο σχήµα 60. Ο αλγόριθµος 
minMAD παρουσιάζει µικρότερη µέση επιµήκυνση από τον αλγόριθµο RMAX. Η 
διαφορά τους είναι σχετικά µικρή. Η µέγιστη διαφορά που έχουν παρουσιάζεται για 
τις 56 ροές και είναι 0,16735. Ο αλγόριθµος LUB όπως είναι αναµενόµενο 
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παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση επιµήκυνση από τους άλλους δύο αλγορίθµους. Η 
µέγιστη διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται για τις 64 ροές, όπου η µέση 
επιµήκυνση του αλγορίθµου LUB είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση του 
αλγορίθµου minMAD 0,3 φορές. 
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Σχήµα 108: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (email) 
 

Στο σχήµα 109 παρουσιάζεται η µέση επιµήκυνση µόνο των ροών µε κίνηση 
web, συναρτήσει του πλήθους όλων των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. 
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Σχήµα 109: Μέση Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Στο σχήµα 109 παρατηρείται ότι η µέση επιµήκυνση των ροών µε κίνηση web 
έχει την ίδια συµπεριφορά που έχει και η µέση επιµήκυνση στο σχήµα 69. Ο 
αλγόριθµος minMAD παρουσιάζει µικρότερη µέση επιµήκυνση από τον αλγόριθµο 
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RMAX. Η διαφορά τους είναι σχετικά µικρή. Η µέγιστη διαφορά που έχουν 
παρουσιάζεται για τις 64 ροές και είναι 0,43. Ο αλγόριθµος LUB όπως είναι 
αναµενόµενο παρουσιάζει µεγαλύτερη µέση επιµήκυνση από τους άλλους δύο 
αλγορίθµους. Η µέγιστη διαφορά που υπάρχει παρουσιάζεται για τις 56 ροές, όπου η 
µέση επιµήκυνση του αλγορίθµου LUB είναι µεγαλύτερη από τη µέση επιµήκυνση 
του αλγορίθµου minMAD 0,869 φορές. 

Στο σχήµα 110 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση των ροών µε κίνηση e-mail 
συναρτήσει του πλήθους όλων των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. Ο αλγόριθµος 
minMAD έχει µεγαλύτερη µέγιστη επιµήκυνση από τον αλγόριθµο RMAX. Η 
µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD είναι µεγαλύτερη 0,98 
φορές από τη µέγιστη καθυστέρηση του RMAX για τις 56 ροές. Για τα υπόλοιπα 
σύνολα ροών η διαφορά αυτή είναι µικρότερη. Με τον αλγόριθµο LUB η µέγιστη 
επιµήκυνση που παρουσιάζεται είναι µικρότερη από τη µέγιστη επιµήκυνση που 
παρουσιάζεται µε τους άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη µείωση παρατηρείται 
στην περίπτωση των 64 ροών, στην οποία η µέγιστη επιµήκυνση από 5,64 που είναι 
µε τον αλγόριθµο minMAD µειώνεται σε 4,47 µε τον αλγόριθµο LUB. Η µείωση 
είναι 1,16 φορές. 
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Σχήµα 110: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (e-mail) 
 

Στο σχήµα 111 παρουσιάζεται η µέγιστη επιµήκυνση των ροών µε κίνηση web 
συναρτήσει του πλήθους όλων των ροών που υπάρχουν στο σύστηµα. Σύµφωνα µε το 
σχήµα ο αλγόριθµος minMAD έχει µεγαλύτερη µέγιστη επιµήκυνση από τον 
αλγόριθµο RMAX. Η µέγιστη επιµήκυνση που εµφανίζει ο αλγόριθµος minMAD 
είναι µεγαλύτερη από τη µέγιστη επιµήκυνση του RMAX 2,1 φορές για τις 64 ροές. 
Για τα υπόλοιπα σύνολα ροών η διαφορά αυτή είναι µικρότερη. Με τον αλγόριθµο 
LUB η µέγιστη επιµήκυνση που παρουσιάζεται είναι µικρότερη από ότι µε τους 
άλλους δύο αλγορίθµους. Η µέγιστη µείωση παρατηρείται στην περίπτωση των 64 
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ροών, στην οποία η µέγιστη επιµήκυνση από 31,31 που είναι µε τον αλγόριθµο 
minMAD µειώνεται σε 21,88 µε τον αλγόριθµο LUB. Η µείωση είναι 9,43 φορές. 
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Σχήµα 111: Μέγιστη Επιµήκυνση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και RMAX. (web) 
 

Στο σχήµα 112 παρουσιάζεται το διάγραµµα της µέγιστης επιµήκυνσης για τις 
δύο κλάσεις υπηρεσίας για τις ροές που έχουν κίνηση web. Από το σχήµα φαίνεται 
πως η µείωση της µέγιστης επιµήκυνσης της πρώτης κλάσης υπηρεσίας συνεπάγεται 
αύξηση στη µέγιστη επιµήκυνση στη δεύτερη κλάση υπηρεσίας. Ακόµη από το 
σχήµα φαίνεται πως µε τον αλγόριθµο LUB ο λόγος της µέγιστης επιµήκυνσης της 
πρώτης κλάσης υπηρεσίας προς την καθυστέρηση της δεύτερης κλάσης επιµήκυνσης 
είναι περίπου 2. Η µέγιστη επιµήκυνσης των ροών µε βάρος 2 δηλαδή είναι η µισή 
από τη µέγιστη επιµήκυνσης των ροών µε βάρος 1. 
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Σχήµα 112: Μέγιστη Επιµήκυνση για κάθε κλάση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και RMAX. (web) 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του προεκχωρητικού 
αλγορίθµου LUB (PR-LUB) µε συντελεστή k = 0,8. Στο σχήµα 113 παρουσιάζεται η 
µέση αθροιστική καθυστέρηση όλων των ροών για τους αλγορίθµους minMAD, LUB 
και PR-LUB. Ακόµη επειδή ο αλγόριθµος PR-LUB αυξάνει τη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση κάθε είδους κίνησης χωριστά στα σχήµατα 114 και 115 παρουσιάζεται 
η µέση αθροιστική καθυστέρηση των ροών µε κίνηση e-mail και web αντίστοιχα για 
τους παραπάνω αλγόριθµους. 

Στο σχήµα 113 φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB για 64 ροές έχει 1,28 λεπτά 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο 
αλγόριθµος PR-LUB έχει 1,36 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από 
τον αλγόριθµο minMAD. Η διαφορά δεν είναι πολύ µεγάλη και αυτό σηµαίνει πως η 
µείωση στη µέγιστη καθυστέρηση κάθε είδους κίνησης δεν είναι πολύ µεγάλη. 
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Σχήµα 113: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (e-mail & web) 
 

Στο σχήµα 114 φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB για 64 ροές έχει 39,23 
δευτερόλεπτα µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο 
minMAD και ο αλγόριθµος PR-LUB έχει 1,06 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. Η αύξηση εποµένως που προκαλεί ο 
αλγόριθµος PR-LUB στη µέση αθροιστική καθυστέρηση σε σχέση µε τον αλγόριθµο 
LUB είναι 24,37 δευτερόλεπτα. 
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MAD των ροών µε κίνηση e-mail

0

1

2

3

4

5

6

7

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

Πλήθος Ροών

M
AD

 (m
in

)

minMAD

LUB

PR-LUB

 
Σχήµα 114: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (e-mail) 
 

Στο σχήµα 115 φαίνεται πως ο αλγόριθµος LUB για 64 ροές έχει 1,91 λεπτά 
µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο 
αλγόριθµος PR-LUB έχει 2,27 λεπτά µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση από 
τον αλγόριθµο minMAD. Η αύξηση που προκαλεί εποµένως ο αλγόριθµος PR-LUB 
στη µέση αθροιστική καθυστέρηση σε σχέση µε τον αλγόριθµο LUB είναι 21,6 
δευτερόλεπτα. 
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Σχήµα 115: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους 

αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. (web) 
 

Στο σχήµα 116 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση των ροών µε κίνηση e-
mail για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. Από το σχήµα φαίνεται πως 
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ο αλγόριθµος LUB για 56 ροές – είναι η µέγιστη µείωση – δίνει 2,39 λεπτά µικρότερη 
µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-LUB δίνει 
2,58 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. Η µείωση 
εποµένως που προκαλεί ο αλγόριθµος PR-LUB στη µέγιστη καθυστέρηση σε σχέση 
µε τον αλγόριθµο LUB είναι 11,4 δευτερόλεπτα. Με τον προεκχωρητικό αλγόριθµο η 
αύξηση της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης είναι µεγαλύτερη από τη µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης για τις ροές µε κίνηση e-mail και γι’ αυτό το λόγο είναι 
προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί η κανονική έκδοση του αλγορίθµου LUB. 
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Σχήµα 116: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (e-mail) 
 

Στο σχήµα 117 παρουσιάζεται η µέγιστη καθυστέρηση των ροών µε κίνηση web 
για τους αλγορίθµους minMAD, LUB και PR-LUB. Από το σχήµα φαίνεται πως ο 
αλγόριθµος LUB για 64 ροές – είναι η µέγιστη µείωση – δίνει 7,64 λεπτά µικρότερη 
µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD και ο αλγόριθµος PR-LUB δίνει 
7,81 λεπτά µικρότερη µέγιστη καθυστέρηση από τον αλγόριθµο minMAD. Η µείωση 
εποµένως που προκαλεί ο αλγόριθµος PR-LUB στη µέγιστη καθυστέρηση σε σχέση 
µε τον αλγόριθµο LUB είναι 10,2 δευτερόλεπτα. Με τον προεκχωρητικό αλγόριθµο η 
αύξηση της µέσης αθροιστικής καθυστέρησης είναι µεγαλύτερη από τη µείωση της 
µέγιστης καθυστέρησης για τις ροές µε κίνηση web και γι’ αυτό το λόγο είναι 
προτιµότερο να χρησιµοποιηθεί η κανονική έκδοση του αλγορίθµου LUB. 

Ο λόγος για τον οποίο ο προεκχωρητικός αλγόριθµος δε µειώνει πολύ τη µέγιστη 
καθυστέρηση των κλάσεων µε τη χαµηλή προτεραιότητα είναι γιατί διακόπτονται οι 
αιτήσεις των κλάσεων µε τη χαµηλή προτεραιότητα για να εξυπηρετηθούν αιτήσεις 
που έχουν υψηλή προτεραιότητα. Σύµφωνα µε τον προεκχωρητικό αλγόριθµο PR-
LUB όταν µία ροή τείνει να ξεπεράσει τη µέγιστη καθυστέρηση της κλάσης στην 
οποία ανήκει, διακόπτεται η αίτηση που εξυπηρετείται την ίδια χρονική στιγµή για να 
τις δοθούν πόροι. Έτσι για παράδειγµα µπορεί να διακοπεί µία ροή µε κίνηση web και 
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βάρος 1 για µία ροή µε κίνηση e-mail και βάρος 2. Αυτό έχει σα συνέπεια η 
προεκχώρηση να µειώνει τη µέγιστη καθυστέρηση µιας κλάσης η οποία έχει ούτως ή 
άλλως µικρή καθυστέρηση. 
 

Μέγιστη Καθυστέρηση των ροών µε κίνηση web
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Σχήµα 117: Μέγιστη Καθυστέρηση συναρτήσει του Πλήθους των ροών για τους αλγορίθµους 

minMAD, LUB και PR-LUB. (web) 
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Επίδραση του µεγέθους της περιόδου των λαθών 
 
 

Στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται το µοντέλο λαθών που χρησιµοποιήθηκε στις 
µετρήσεις. Σε αυτό το µοντέλο η µέση τιµή της περιόδου των λαθών είναι 3 radio 
block. Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση της επίδρασης της παραπάνω παραµέτρου 
στις µετρήσεις που παρουσιάστηκαν διενεργήθηκε µία σειρά πειραµάτων µε 
διαφορετικές τιµές για την περίοδο των λαθών. Ο ρυθµός των λαθών παρέµεινε 
σταθερός, δηλαδή το κανάλι βρίσκεται σε κατάσταση χωρίς λάθη για το 97,5% του 
χρόνου. Τα πειράµατα για δύο κλάσεις υπηρεσίας εκτελέστηκαν µε τιµές 2, 4 και 5 
για την παράµετρο αυτή. Παρακάτω παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση 
για τα διάφορα είδη κίνησης. Η µέγιστη καθυστέρηση κάθε κλάσης, η µέση 
επιµήκυνση και η µέγιστη επιµήκυνση για κάθε κλάση έχουν την ίδια συµπεριφορά 
για τις διάφορες τιµές αυτής της παραµέτρου µε τη µέση αθροιστική καθυστέρηση. 

Στο σχήµα 118 παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση ενός 
συστήµατος µε ροές που στέλνουν κίνηση rail και ο χρονοπρογραµµατισµός γίνεται 
µε τον αλγόριθµο LUB (k = 0,4) για διάφορες τιµές του error burst. 
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Σχήµα 118: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο LUB για διάφορα µεγέθη της 

περιόδου των λαθών. (rail) 
 

Από το σχήµα 118 φαίνεται πως όταν το σύστηµα εξυπηρετεί κίνηση rail, όσο 
µεγαλώνει το µέγεθος των περιόδων των λαθών τόσο µεγαλώνει και η µέση 
αθροιστική καθυστέρηση του συστήµατος. Αυτό συµβαίνει γιατί το µέγεθος των 
αιτήσεων είναι συγκρίσιµο µε τα µεγέθη του error burst µε αποτέλεσµα η 
καθυστέρηση που προστίθεται σε µία αίτηση να είναι ανάλογη του µεγέθους της. 

Στο σχήµα 119 παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση ενός 
συστήµατος µε ροές που στέλνουν κίνηση e-mail και ο αλγόριθµος που 
χρησιµοποιείται είναι ο LUB (k = 0,6) για διάφορες τιµές του error burst. 
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Σχήµα 119: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο LUB για διάφορα µεγέθη της 
περιόδου των λαθών. (e-mail) 
 

Από το σχήµα 119 φαίνεται πως όταν το σύστηµα εξυπηρετεί κίνηση e-mail, η 
µέση αθροιστική καθυστέρηση του συστήµατος δεν επηρεάζεται από το µέγεθος της 
περιόδου των λαθών. Αυτό συµβαίνει γιατί το µέγεθος των αιτήσεων είναι πολύ 
µεγαλύτερο από το µέγεθος του error burst µε αποτέλεσµα όταν µία αίτηση 
καθυστερεί λόγω λαθών στο κανάλι να τις προστίθεται µικρή καθυστέρηση σε σχέση 
µε το µέγεθος της. 

Στο σχήµα 120 παρουσιάζεται η µέση αθροιστική καθυστέρηση ενός 
συστήµατος µε ροές που στέλνουν κίνηση web και ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται 
είναι ο LUB (k = 0,9) για διάφορες τιµές του error burst.  
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Σχήµα 120: Μέση Αθροιστική Καθυστέρηση µε τον αλγόριθµο LUB για διάφορα µεγέθη της 

περιόδου των λαθών. (web) 
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Από το σχήµα 120 φαίνεται πως όταν το σύστηµα εξυπηρετεί κίνηση web, η 

µέση αθροιστική καθυστέρηση του συστήµατος δεν επηρεάζεται από το µέγεθος της 
περιόδου των λαθών. Υπάρχουν διακυµάνσεις ανάµεσα στη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση µε τιµή 3 και στις υπόλοιπες τιµές, η µέγιστη διαφορά που υπάρχει 
είναι 28 δευτερόλεπτα. Οι διακυµάνσεις αυτές προκύπτουν επειδή η µικρή 
καθυστέρηση που προσθέτει η αφαιρεί η αλλαγή του error burst σε µία αίτηση 
επηρεάζει το χρόνο άφιξης του επόµενου ένθετου αντικειµένου. Γι’ αυτό το λόγο 
υπάρχουν διαφορές στη µέση αθροιστική καθυστέρηση για διάφορες τιµές του error 
burst αλλά είναι πολύ µικρές. 
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Κεφάλαιο 6 – ∆ιαδικασία CAC και συµπεράσµατα 
 
 
Καθορισµός ορίων για τη διαδικασία CAC για δύο κλάσεις και τέσσερις 
κλάσεις υπηρεσίας 
 
 

Με τους αλγορίθµους LUB και PR-LUB έχει µειωθεί η µέγιστη καθυστέρηση 
και η µέγιστη επιµήκυνση που παρουσιάζεται σε ένα σύστηµα 
χρονοπρογραµµατισµού αιτήσεων για τη µετάδοση τους πάνω από ένα ασύρµατο 
κανάλι σε σχέση µε τους αλγορίθµους minMAD και RMAX. Ένα τέτοιο σύστηµα 
που έχει σκοπό να εξυπηρετήσει όσο το δυνατό περισσότερες ροές πρέπει να ορίσει 
κάποια µέγιστα όρια για την κλάση µε την πιο χαµηλή ποιότητα υπηρεσίας. 

Για τις ροές µε κίνηση rail και e-mail ορίζουµε το µέγιστο όριο της 
καθυστέρησης για την πρώτη κλάση να είναι τα 15 λεπτά όταν στο σύστηµα 
υπάρχουν δύο κλάσεις υπηρεσίας. Στη διάρκεια των τριών ορών της προσοµοίωσης 
µία ροή στέλνει από 6 ως 12 e-mail. Αν κάθε ένα από αυτά καθυστερήσει από 1 ως 
2,5 λεπτά τότε η συνολική καθυστέρηση της ροής δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. 
Όταν στο σύστηµα υπάρχουν άλλες δύο κλάσεις υπηρεσίας τότε οι ροές που ανήκουν 
στην πιο χαµηλή κλάση υπηρεσίας έχουν δύο φορές µεγαλύτερη καθυστέρηση και 
επιµήκυνση από ότι στην προηγούµενη περίπτωση. Γι’ αυτό το λόγο ορίζουµε το όριο 
της µέγιστης καθυστέρησης για την περίπτωση των τεσσάρων κλάσεων υπηρεσίας να 
είναι τα 30 λεπτά. 

Για τις ροές µε κίνηση web επειδή η κάθε µία µεταδίδει τελικά διαφορετικό όγκο 
δεδοµένων το κριτήριο για την αποδοχή νέων ροών είναι η επιµήκυνση. Για τις ροές 
µε κίνηση web ορίζουµε το µέγιστο όριο της επιµήκυνσης για την πρώτη κλάση να 
είναι το 40 όταν στο σύστηµα υπάρχουν δύο κλάσεις υπηρεσίας. Μία σύνοδος web 
αποτελείται κατά µέσο όρο από 162,5 αντικείµενα, κύρια και ένθετα. Ένα κύριο 
αντικείµενο µε µέση τιµή 10 kBytes αν µεταδοθεί αµέσως θα χρειαστεί 4,14 
δευτερόλεπτα. Ένα ένθετο αντικείµενο µε µέση τιµή 7,7 kBytes αν µεταδοθεί αµέσως 
θα χρειαστεί 3,24 δευτερόλεπτα. Αν κάθε ένα από τα κύρια αντικείµενα 
καθυστερήσει µέχρι 1 λεπτό και κάθε ένα από τα ένθετα αντικείµενα καθυστερήσει 
µέχρι 2,5 λεπτά τότε η επιµήκυνση του κύριου αντικειµένου δεν πρέπει να ξεπερνά το 
14,7 και του ένθετου αντικειµένου το 46,29. Επειδή η αναλογία των κύριων προς τα 
ένθετα αντικείµενα είναι 1 προς 5,5 ορίζουµε την µέγιστη επιµήκυνση που µπορεί να 
έχει µία ροή στο 40. 

Όταν στο σύστηµα υπάρχουν άλλες δύο κλάσεις υπηρεσίας τότε οι αιτήσεις που 
ανήκουν στην πιο χαµηλή κλάση υπηρεσίας έχουν δύο φορές µεγαλύτερη 
καθυστέρηση και επιµήκυνση από ότι στην προηγούµενη περίπτωση. Γι’ αυτό το 
λόγο ορίζουµε το όριο της µέγιστης επιµήκυνσης για την περίπτωση των τεσσάρων 
κλάσεων υπηρεσίας να είναι το 80. 
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Κίνηση rail 
 
 

Αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα σύστηµα που εξυπηρετεί ροές µε κίνηση rail, έχει 
δύο κλάσεις υπηρεσίας και εγγυάται ότι η µέγιστη καθυστέρηση που έχουν οι ροές 
της πρώτης κλάσης υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Με αυτόν τον περιορισµό 
χρησιµοποιώντας κάποιον αλγόριθµο από τους minMAD και RMAX µπορεί να 
δεχτεί µέχρι 54 ροές ενώ χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο LUB µπορεί να δεχτεί 
µέχρι 58 ροές. Υπάρχει δηλαδή στο σύστηµα όφελος δύο ροών για κάθε κλάση 
υπηρεσίας. Όµως για να συµβεί αυτό έχει αλλάξει η µέση αθροιστική καθυστέρηση 
που υπάρχει στο σύστηµα. Από 8,68 λεπτά που ήταν η µέση αθροιστική 
καθυστέρηση για 54 ροές µε τον αλγόριθµο minMAD έχει αυξηθεί περίπου 1 λεπτό. 
∆ηλαδή έγινε 9,66 λεπτά για τις 58 ροές µε τον αλγόριθµο LUB. Με τον αλγόριθµο 
PR-LUB µπορούν να εξυπηρετηθούν επιπλέον 2 ροές, µία από κάθε κλάση. 

Εποµένως ένα σύστηµα µε δύο κλάσεις υπηρεσίας χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 7,4% περισσότερες ροές µε κίνηση rail από 
ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD ή τον αλγόριθµο RMAX. 
Ακόµη µε τον αλγόριθµο PR-LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 11,11% περισσότερες 
ροές µε κίνηση rail από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD ή 
τον αλγόριθµο RMAX. 

Αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα σύστηµα που εξυπηρετεί ροές µε κίνηση rail, έχει 
τέσσερις κλάσεις υπηρεσίας και εγγυάται ότι η µέγιστη καθυστέρηση που έχουν οι 
ροές της πρώτης κλάσης υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Με αυτόν τον 
περιορισµό χρησιµοποιώντας κάποιον αλγόριθµο από τους minMAD και RMAX 
µπορεί να δεχτεί µέχρι 48 ροές ενώ χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο LUB µπορεί να 
δεχτεί µέχρι 52 ροές. Υπάρχει δηλαδή στο σύστηµα όφελος µία ροή για κάθε κλάση 
υπηρεσίας. Όµως για να συµβεί αυτό έχει αλλάξει η µέση αθροιστική καθυστέρηση 
που υπάρχει στο σύστηµα. Από 10,68 λεπτά που ήταν η µέση αθροιστική 
καθυστέρηση για 48 ροές µε τον αλγόριθµο minMAD έχει αυξηθεί λίγο περισσότερο 
από 1 λεπτό. ∆ηλαδή έγινε 11,89 λεπτά για τις 52 ροές µε τον αλγόριθµο LUB. Με 
τον αλγόριθµο PR-LUB µπορούν να εξυπηρετηθούν επιπλέον 4 ροές, µία από κάθε 
κλάση. 

Εποµένως ένα σύστηµα µε τέσσερις κλάσεις υπηρεσίας χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 8,3% περισσότερες ροές µε κίνηση rail από 
ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD ή τον αλγόριθµο RMAX. 
Ακόµη µε τον αλγόριθµο PR-LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 16,6% περισσότερες ροές 
µε κίνηση rail από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD ή τον 
αλγόριθµο RMAX. 
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Κίνηση e-mail 
 
 

Αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα σύστηµα που εξυπηρετεί ροές µε κίνηση e-mail, 
έχει δύο κλάσεις υπηρεσίας και εγγυάται ότι η µέγιστη καθυστέρηση που έχουν οι 
ροές της πρώτης κλάσης υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Με αυτόν τον 
περιορισµό χρησιµοποιώντας κάποιον αλγόριθµο από τους minMAD και RMAX 
µπορεί να δεχτεί µέχρι 58 ροές ενώ χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο LUB µπορεί να 
δεχτεί µέχρι 60 ροές. Η µέγιστη καθυστέρηση µε τις 62 ροές είναι 15,08 λεπτά. 
Υπάρχει δηλαδή στο σύστηµα κέρδος µία ροή για κάθε κλάση υπηρεσίας. Όµως για 
να συµβεί αυτό έχει αλλάξει η µέση αθροιστική καθυστέρηση που υπάρχει στο 
σύστηµα. Από 6,23 λεπτά που ήταν η µέση αθροιστική καθυστέρηση για 58 ροές µε 
τον αλγόριθµο minMAD έχει αυξηθεί περίπου µισό λεπτό. ∆ηλαδή έγινε 6,88 λεπτά 
για τις 60 ροές µε τον αλγόριθµο LUB. Με τον αλγόριθµο PR-LUB µπορούν να 
εξυπηρετηθούν επιπλέον 4 ροές, δύο από κάθε κλάση. 

Εποµένως ένα σύστηµα µε δύο κλάσεις υπηρεσίας χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 3,44% περισσότερες ροές µε κίνηση e-mail 
από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD ή τον αλγόριθµο 
RMAX. Ακόµη µε τον αλγόριθµο PR-LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 10,34% 
περισσότερες ροές µε κίνηση e-mail από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον 
αλγόριθµο minMAD ή τον αλγόριθµο RMAX. 

Αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα σύστηµα που εξυπηρετεί ροές µε κίνηση e-mail, 
έχει τέσσερις κλάσεις υπηρεσίας και εγγυάται ότι η µέγιστη καθυστέρηση που έχουν 
οι ροές της πρώτης κλάσης υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Με αυτόν τον 
περιορισµό χρησιµοποιώντας κάποιον αλγόριθµο από τους minMAD και RMAX 
µπορεί να δεχτεί µέχρι 52 ροές ενώ χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο LUB µπορεί να 
δεχτεί µέχρι 56 ροές. Υπάρχει δηλαδή στο σύστηµα κέρδος µία ροή για κάθε κλάση 
υπηρεσίας. Όµως για να συµβεί αυτό έχει αλλάξει η µέση αθροιστική καθυστέρηση 
που υπάρχει στο σύστηµα. Από 8,26 λεπτά που ήταν η µέση αθροιστική 
καθυστέρηση για 52 ροές µε τον αλγόριθµο minMAD έχει αυξηθεί λίγο περισσότερο 
από 1 λεπτό. ∆ηλαδή έγινε 9,52 λεπτά για τις 56 ροές µε τον αλγόριθµο LUB. Με τον 
αλγόριθµο PR-LUB µπορούν να εξυπηρετηθούν επιπλέον 4 ροές, µία από κάθε 
κλάση. 

Εποµένως ένα σύστηµα µε δύο κλάσεις υπηρεσίας χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 7,69% περισσότερες ροές µε κίνηση e-mail 
από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD ή τον αλγόριθµο 
RMAX. Ακόµη µε τον αλγόριθµο PR-LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 15,38% 
περισσότερες ροές µε κίνηση e-mail από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον 
αλγόριθµο minMAD ή τον αλγόριθµο RMAX. 
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Κίνηση web 
 
 

Αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα σύστηµα που εξυπηρετεί ροές µε κίνηση web, 
έχει δύο κλάσεις υπηρεσίας και εγγυάται ότι η µέγιστη επιµήκυνση που έχουν οι ροές 
της πρώτης κλάσης υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το 40. Με αυτόν τον περιορισµό 
χρησιµοποιώντας τους αλγορίθµους minMAD και RMAX µπορεί να δεχτεί µέχρι 50 
ροές και 52 ροές αντίστοιχα. Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο LUB µπορεί να δεχτεί 
µέχρι 60 ροές. Η µέγιστη επιµήκυνση µε τις 62 ροές είναι 40.07. Υπάρχει δηλαδή στο 
σύστηµα κέρδος 5 ροές για κάθε κλάση υπηρεσίας Όµως για να συµβεί αυτό έχει 
αλλάξει η µέση επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα. Από 6,2 που ήταν για 50 ροές 
µε τον αλγόριθµο minMAD έχει έγινε 10,61 για τις 60 ροές µε τον αλγόριθµο LUB. 
Με τον αλγόριθµο PR-LUB επειδή είναι σχεδιασµένος να βελτιώνει την 
καθυστέρηση δεν υπάρχει βελτίωση στην επιµήκυνση. 

Εποµένως ένα σύστηµα µε δύο κλάσεις υπηρεσίας χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 20% περισσότερες ροές µε κίνηση web από 
ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD και 19,23% περισσότερες 
ροές µε κίνηση web από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο RMAX. 

Αν υποθέσουµε ότι έχουµε ένα σύστηµα που εξυπηρετεί ροές µε κίνηση web, 
έχει τέσσερις κλάσεις υπηρεσίας και εγγυάται ότι η µέγιστη επιµήκυνση που έχουν οι 
ροές της πρώτης κλάσης υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το 80. Με αυτόν τον περιορισµό 
χρησιµοποιώντας τους αλγορίθµους minMAD και RMAX το σύστηµα µπορεί να 
δεχτεί µέχρι 44 ροές. Χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο LUB µπορεί να δεχτεί µέχρι 
56 ροές. Υπάρχει δηλαδή στο σύστηµα κέρδος 3 ροές για κάθε κλάση υπηρεσίας 
Όµως για να συµβεί αυτό έχει αλλάξει πολύ η µέση επιµήκυνση που υπάρχει στο 
σύστηµα. Από 6 που ήταν για 44 ροές µε τον αλγόριθµο minMAD έχει έγινε 13,85 
για τις 56 ροές µε τον αλγόριθµο LUB. Με τον αλγόριθµο PR-LUB επειδή είναι 
σχεδιασµένος να βελτιώνει την καθυστέρηση δεν υπάρχει βελτίωση στην 
επιµήκυνση.  

Εποµένως ένα σύστηµα µε τέσσερις κλάσεις υπηρεσίας χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 27,27% περισσότερες ροές µε κίνηση web 
από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD ή τον αλγόριθµο 
RMAX. 
 
 
Καθορισµός ορίων για τη διαδικασία CAC για µικτή κίνηση. 
 
 

Ο καθορισµός των µέγιστων ορίων στην καθυστέρηση και την επιµήκυνση όταν 
το σύστηµα εξυπηρετεί µικτή κίνηση έγινε ως εξής: 

Ένα σύστηµα που εξυπηρετεί µικτή κίνηση όπως περιγράφηκε στο αντίστοιχο 
υποκεφάλαιο, έχει το πολύ 32 ροές µε κίνηση e-mail που ανήκουν σε δύο 
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διαφορετικές κλάσεις υπηρεσίας και 32 ροές µε κίνηση web που επίσης ανήκουν σε 
δύο κλάσεις υπηρεσίας. 

Σε ένα σύστηµα µε δύο κλάσεις υπηρεσίας που εξυπηρετεί µόνο ροές µε κίνηση 
e-mail οι 32 ροές έχουν µέγιστη καθυστέρηση 6,69 λεπτά. Ορίζουµε το µέγιστο όριο 
για την καθυστέρηση των ροών µε κίνηση e-mail σε ένα σύστηµα µε µικτή κίνηση να 
είναι τα 6,69 λεπτά. Με τον ίδιο τρόπο ορίζουµε τη µέγιστη επιµήκυνση των ροών µε 
κίνηση web. Σε ένα σύστηµα µε δύο κλάσεις υπηρεσίας που εξυπηρετεί µόνο ροές µε 
κίνηση web οι 32 ροές έχουν µέγιστη επιµήκυνση 8,8. Ορίζουµε το µέγιστο όριο για 
την επιµήκυνση των ροών µε κίνηση web σε ένα σύστηµα µε µικτή κίνηση να είναι 
το 8,8. 

Από το σχήµα 104 φαίνεται πως µε τον αλγόριθµο minMAD το σύστηµα µπορεί 
να δεχτεί µέχρι 28 ροές και µε τον αλγόριθµο RMAX µπορεί να δεχτεί µέχρι 32 ροές. 
Με τον αλγόριθµο LUB το σύστηµα µπορεί να δεχτεί µέχρι 48 ροές. Από αυτές µόνο 
οι µισές µεταδίδουν κίνηση e-mail. Εποµένως ένα µικτό σύστηµα χρησιµοποιώντας 
τον αλγόριθµο LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 71% περισσότερες ροές µε κίνηση e-
mail από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD και 50% 
περισσότερες ροές µε κίνηση e-mail από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον 
αλγόριθµο RMAX. 

Από το σχήµα 111 φαίνεται πως µε τον αλγόριθµο minMAD το σύστηµα µπορεί 
να δεχτεί µέχρι 40 ροές και µε τον αλγόριθµο RMAX µπορεί να δεχτεί µέχρι 44 ροές. 
Με τον αλγόριθµο LUB το σύστηµα µπορεί να δεχτεί µέχρι 48 ροές. Από αυτές µόνο 
οι µισές µεταδίδουν κίνηση web. Εποµένως ένα µικτό σύστηµα χρησιµοποιώντας τον 
αλγόριθµο LUB µπορεί να εξυπηρετήσει 20% περισσότερες ροές µε κίνηση web από 
ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο minMAD και 9,1% περισσότερες ροές 
µε κίνηση web από ένα σύστηµα που χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο RMAX. 

Εποµένως µε τον αλγόριθµο LUB ένα µικτό σύστηµα µπορεί να εξυπηρετήσει 
µέχρι 24 ροές που µεταδίδουν κίνηση e-mail και 24 ροές που µεταδίδουν κίνηση και 
web. Σε αυτήν την περίπτωση η µέση αθροιστική καθυστέρηση του συστήµατος είναι 
5,46 λεπτά και η µέση επιµήκυνση του συστήµατος είναι 2,81. Στον Πίνακα 7 
παρουσιάζεται το πλήθος των ροών που µπορεί να εξυπηρετήσει ένα σύστηµα µε 
κάθε αλγόριθµο και στον Πίνακα 8 το ποσοστό βελτίωσης του πλήθους των ροών που 
µπορεί να εξυπηρετήσει ένα σύστηµα µε κάθε αλγόριθµο σε σχέση µε τον αλγόριθµο 
minMAD. Επειδή ο αλγόριθµος PR-LUB δε βελτιώνει τη µέγιστη επιµήκυνση 
θεωρούµε δεν µπορεί να εισάγει περισσότερες ροές µε κίνηση web σε ένα σύστηµα 
σε σχέση µε τον αλγόριθµο LUB. 
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 2 κλάσεις 4 κλάσεις Μικτή Κίνηση 
 rail e-mail web rail e-mail web e-mail web 

minMAD 54 58 50 48 52 44 14 20 
RMAX 54 58 52 48 52 44 16 22 
LUB 60 60 60 52 56 56 24 24 

PR-LUB 62 64 60 56 60 56 - - 

Πίνακας 7: Πλήθος ροών που µπορεί να εξυπηρετήσει ένα σύστηµα µε κάθε αλγόριθµο. 

 
 2 κλάσεις 4 κλάσεις Μικτή Κίνηση 
 LUB PR-LUB LUB PR-LUB LUB PR-LUB 
Rail 7,40% 11,11% 8,3% 16,6% - - 
E-mail 3,44% 10,34% 7,69% 15,38% 71% - 
Web 20% 10,34% 27,27% 15,38% 20% - 

Πίνακας 8: Ποσοστό βελτίωσης του πλήθους των ροών που µπορεί να εξυπηρετήσει ένα σύστηµα 
µε κάθε αλγόριθµο σε σχέση µε τον αλγόριθµο minMAD. 

 
 
Συµπεράσµατα 
 
 

Με τις πειραµατικές µετρήσεις αποδείχθηκε ότι ο αλγόριθµος minMAD σε όλες 
τις περιπτώσεις κίνησης παρουσιάζει τη µικρότερη µέση αθροιστική καθυστέρηση σε 
σχέση µε όλους τους υπόλοιπους αλγορίθµους. Αυτό συµβαίνει γιατί σε κάθε βήµα 
προσθέτει τη µικρότερη δυνατή καθυστέρηση στο σύστηµα. Όµως ο αλγόριθµος 
αυτός δίνει τη µεγαλύτερη µέγιστη καθυστέρηση από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό 
ισχύει γιατί οι αιτήσεις µε µικρό µέγεθος εξυπηρετούνται µε µεγαλύτερη 
προτεραιότητα από τις υπόλοιπες µε συνέπεια οι µεγάλες αιτήσεις να καθυστερούν 
πολύ. Ακόµη τα λάθη στο κανάλι αυξάνουν ακόµη περισσότερο τη µέγιστη 
καθυστέρηση κάποιων ροών. Για να γίνει η δέσµευση των πόρων πιο δίκαια 
χρησιµοποιείται ο αλγόριθµος LUB. 

Ο αλγόριθµος αυτός αλλάζει το χρονοδιάγραµµα της εξυπηρέτησης σε σχέση µε 
τον αλγόριθµο minMAD δίνοντας προτεραιότητα σε ροές που έχουν καθυστερήσει 
λόγω του καναλιού τους ή εξαιτίας του µεγέθους τους. Με αυτόν τον τρόπο µία ροή 
που έχει χάσει τη σειρά της εξαιτίας του καναλιού της θα εξυπηρετηθεί όσο το 
δυνατό πιο γρήγορα χωρίς όµως να µονοπωλήσει το κανάλι. Ο παράγοντας ο οποίος 
χρησιµοποιείται για να αλλάξει το χρονοδιάγραµµα είναι ο χρόνος παραµονής της 
αίτησης στο σύστηµα. Αυτή είναι η διαφορά µε τους αλγορίθµους εικονικού χρόνου 
στους οποίους χρησιµοποιείται ο χρόνος άφιξης της αίτησης στο σύστηµα (σταθµό 
βάσης). Ο χρόνος παραµονής είναι πιο ευέλικτος και µε τον τρόπο που 
χρησιµοποιείται στον αλγόριθµο LUB δεν επιτρέπει σε µία ροή να µονοπωλήσει το 
κανάλι. 
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Για να προσδιοριστεί η βαρύτητα του χρόνου παραµονής των αιτήσεων στο 
σύστηµα σε σχέση µε τις άλλες παραµέτρους υπάρχει ο συντελεστής k, στη σχέση 3. 
Με τις πειραµατικές µετρήσεις παρατηρήθηκε πως ο συντελεστής αυτός εξαρτάται 
από το είδος της κίνησης που εισέρχεται στο σύστηµα και όχι τις κατηγορίες 
υπηρεσίας που αυτό προσφέρει. Όσο πιο µικρές αιτήσεις στέλνουν οι ροές τόσο πιο 
µικρή είναι και η τιµή που πρέπει να λάβει ο συντελεστής k. Αυτό ισχύει γιατί όσο 
µεγαλώνει το k, επειδή ο χρόνος παραµονής στο σύστηµα στη σχέση 3 βρίσκεται 
στον παρανοµαστή, µεγαλώνει η προτεραιότητα που δίνει αυτός ο όρος. Εποµένως 
όσο µεγαλύτερες αιτήσεις εισέρχονται στο σύστηµα τόσο µεγαλύτερος πρέπει να 
είναι αυτός ο συντελεστής. 

Το κριτήριο το οποίο χρησιµοποιήθηκε για να επιλεγεί ο συντελεστής k είναι η 
µείωση που προκαλεί στη µέγιστη καθυστέρηση σε σχέση µε την αύξηση που 
προκαλεί στη µέση αθροιστική καθυστέρηση. Από τα πειράµατα παρατηρήθηκε πως 
χρησιµοποιώντας αυτό το κριτήριο και εποµένως τους συντελεστές k που προκύπτουν 
µε βάση αυτό, η ποιότητα υπηρεσίας που παρέχεται για τα διάφορα είδη κίνησης σε 
κάθε διαφορετική κλάση είναι ανάλογη του βάρους της. 

Τέλος να σηµειωθεί πως µε τον αλγόριθµο LUB η µείωση που προκαλείται στη 
µέγιστη καθυστέρηση των ροών είναι αρκετά µεγάλη µε αποτέλεσµα η διαδικασία 
αποδοχής των κλήσεων (CAC) να µπορεί να δεχτεί περισσότερες ροές στο σύστηµα. 
Τα ακριβή µεγέθη φαίνονται στους πίνακες 7 και 8. Εκτός από τον αλγόριθµο LUB 
υπάρχει και η προεκχωρητική του έκδοση, ο αλγόριθµος PR-LUB, ο οποίος διακόπτει 
την εξυπηρέτηση των αιτήσεων όταν χρειάζεται για να επιτευχθεί τελικά µικρότερη 
µέγιστη καθυστέρηση. Ο αλγόριθµος αυτός επιτρέπει στο σύστηµα να εξυπηρετήσει 
περισσότερες ροές αλλά δεν διατηρεί την ίδια σχέση ανάµεσα στις κλάσεις υπηρεσίας 
όπως ο αλγόριθµος LUB. Να σηµειωθεί ότι επειδή είναι σχεδιασµένος να µειώνει τη 
µέγιστη καθυστέρηση δεν µεταβάλλει την επιµήκυνση που υπάρχει στο σύστηµα. Γι 
αυτό το λόγο δεν επιτρέπει στο σύστηµα να εξυπηρετήσει περισσότερες ροές από ότι 
µε τον αλγόριθµο LUB, όταν στο σύστηµα υπάρχούν ροές µε κίνηση web. Τέλος να 
σηµειωθεί πως µε τον τρόπο που ορίστηκε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε καλά 
αποτελέσµατα όταν το σύστηµα εξυπηρετεί µικτή κίνηση. Για να µπορέσει να 
µειώσει αρκετά τη µέγιστη καθυστέρηση σε ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να οριστεί 
διαφορετικά ώστε να µην κάνει προεκχώρηση ανάµεσα σε αιτήσεις διαφορετικού 
είδους κίνησης. 
 
 
Μελλοντική εργασία 
 
 

Στην παρούσα εργασία ο προσοµοιωτής του κελιού του GSM έχει µόνο ένα 
φορέα συχνοτήτων. Αυτό βέβαια στην πραγµατικότητα δεν ισχύει. Ο σταθµός βάσης 
µάλιστα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει περισσότερους φορείς συχνοτήτων ή 
τµήµατα αυτών στην κίνηση δεδοµένων σε περίπτωση που οι κλήσεις φωνής είναι 
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λίγες. Μία τέτοια προοπτική είναι αναµενόµενο να µειώσει τους χρόνους της 
καθυστέρησης και την επιµήκυνσης. Η ακριβείς τιµές των καθυστερήσεων και της 
επιµήκυνσης καθώς και του πλήθους των ροών που τελικά θα µπορούν να εισάγονται 
στο σύστηµα αποτελεί αντικείµενο µελλοντικής µελέτης. 

Ακόµη αντικείµενο µελλοντικής έρευνας αποτελεί και η µελέτης της 
συµπεριφοράς των αλγορίθµων καθώς και ο καθορισµός των ορίων για τη διαδικασία 
CAC στην περίπτωση που στο σύστηµα εισάγεται µικτή κίνηση µε αναλογία που 
προκύπτει από πραγµατικές εκτιµήσεις. Στην παρούσα εργασία η µελέτη της µικτής 
κίνησης έγινε µε ένα µίγµα που αποτελείται κατά το 50% από ροές µε κίνηση e-mail 
και κατά το 50% από ροές µε κίνηση web. Στην πραγµατικότητα αναµένεται το µίγµα 
αυτό να αποτελείται από περισσότερες ροές µε κίνηση web. Η ακριβής αναλογία θα 
προκύψει από τη διαδικασία της χρέωσης και την ποιότητα υπηρεσίας που θα δίνει 
τελικά κάθε παροχέας. 

Τέλος αντικείµενο µελλοντικής µελέτης αποτελεί και η ανάπτυξη αλγορίθµων 
χρονοπρογραµµατισµού για την περίπτωση που στο σύστηµα του GPRS θα 
εισάγονται και πακέτα τα οποία µεταφέρουν φωνή. Η κίνηση αυτή έχει διαφορετικά 
χαρακτηριστικά από την κίνηση πακέτων δεδοµένων. Βασική διαφορά είναι ότι τα 
πακέτα φωνής έχουν και ένα χρονοµέτρη λήξης έτσι ώστε αν δεν εξυπηρετηθούν 
µέχρι κάποια χρονική στιγµή πρέπει να απορριφθούν από τις ουρές. Οι αλγόριθµοι 
χρονοπρογραµµατισµού εποµένως πρέπει να βελτιώνουν το µέγεθος της απώλειας 
των πακέτων (packet loss) και όχι τη µέγιστη καθυστέρηση. 
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Παράρτηµα Α 
 
 
Έστω ότι στο σύστηµα υπάρχουν Ν ροές. Κάθε ροή έχει ένα βάρος  και έχει 

κάνει µία αίτηση µεγέθους . Οι ροές είναι αριθµηµένες από 1 έως Ν, µε , 
έτσι ώστε η ροή µε το µικρότερο δείκτη να έχει και το µικρότερο λόγο του µεγέθους 
της αίτησης προς το βάρος της. ∆ηλαδή ισχύει 
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αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού σε κάθε επανάληψη επιλέγει µία ροή η οποία 
εξυπηρετείται ολόκληρη. Συµβολίζουµε µε  το σύνολο των ροών που έχουν 

εξυπηρετηθεί µέχρι το βήµα  και 
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εξυπηρετηθεί µέχρι το βήµα αυτό. Η µέγιστη τιµή που µπορεί να πάρει ο δείκτης  
είναι N. 
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Όταν επιλέγεται στο βήµα  µία ροή  για να εξυπηρετηθεί, η µέση αθροιστική 
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⋅
N

i Rr
ri

k

wl
1

 (1). 

Στο τέλος όλης της διαδικασίας κάθε ροή  θα έχει προσθέσει στη µέση αθροιστική 
καθυστέρηση µία ποσότητα ίση µε 

i

∑
∈

⋅+⋅
kRr

riii llw w . Εποµένως η επιπλέον ποσότητα 

που προστίθεται στη µέση αθροιστική καθυστέρηση είναι  (2). Οι σχέσεις 

(1) και (2) είναι ταυτόσηµες. 

∑ ∑
= ∈

⋅
N

i Rr
i

k

lw
1

r

Αν ο αλγόριθµος χρονοπρογραµµατισµού επιλέγει πάντα τη ροή µε το µικρότερο 
λόγο του µεγέθους της αίτησης προς το βάρος της τότε η σχέση (2) γίνεται: 
 

∑ ∑
=

−

=

⋅
N

i

i

j
ii lw

1

1

1
. (3) 

 
Για να αποδειχθεί ότι αυτός ο τρόπος επιλογής των ροών παρουσιάζει τη 

µικρότερη δυνατή µέση αθροιστική καθυστέρηση αρκεί να αποδειχθεί ότι κάθε άλλη 
διάταξη των ροών δίνει µεγαλύτερη µέση αθροιστική καθυστέρηση. Χωρίς απώλεια 
της γενικότητας ας επιλέξουµε µία διάταξη στην οποία έχει γίνει µία µετάθεση στην 
εξυπηρέτηση δύο ροών. ∆ηλαδή ο νέος αλγόριθµος έχει µεταθέσει τις ροές  και , 
µε . Για αυτές τις ροές ισχύει 

n m
nm < nmnm lwwl ⋅<⋅ . Με αυτή τη διάταξη η επιπλέον 

ποσότητα που προστίθεται στη µέση αθροιστική καθυστέρηση είναι: 
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Η σχέση (3) µπορεί γραφεί όπως παρακάτω: 
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Αφαιρώντας τις σχέσεις (4) και (5) προκύπτει: 
 
(4) – (5) =  
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Από τη σχέση  µε άθροιση πάνω στο δείκτη ijij lwwl ⋅<⋅ j  για ένα διάστηµα Α πριν 

από το i  προκύπτει: 
 

∑ ∑
∈ ∈

⋅<⋅
Aj Aj

jiji wllw  (7) 

 
Σύµφωνα µε τη σχέση (7) η σχέση (6) είναι πάντα θετική. Εποµένως η µετάθεση 

που έγινε στο αρχικό χρονοδιάγραµµα αύξησε τη µέση αθροιστική καθυστέρηση. Το 
παραπάνω ισχύει γενικά γιατί κάθε δυνατή διάταξη των ροών µπορεί να περιγραφεί 
σα µία σειρά από διαδοχικές µεταθέσεις δύο στοιχείων από την αρχική µας διάταξη. 
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