
Wprowadzenie 

Technologie informacyjne stały się integralną częścią naszego społeczeństwa, wywierając głęboki 

wpływ społeczno-ekonomiczny i wzbogacając nasze codzienne życie o mnóstwo usług, od rozrywki 

multimedialnej (np. video) po bardziej wrażliwe i krytyczne dla bezpieczeństwa aplikacje (np. e-handel, 

e-zdrowie, usługi pierwszej pomocy itp.). Jeśli prognozy analityków są poprawne, niemal każdy obiekt 

fizyczny, który widzimy (np. ubrania, samochody, pociągi itp.), będzie również podłączony do sieci do 

końca dekady (Internet Rzeczy). Ponadto, według prognozy Cisco dotyczącej wykorzystania sieci IP 

(Internet Protocol) , ruch internetowy przekształca się w bardziej dynamiczny wzorzec ruchu. Globalny 

ruch IP będzie odpowiadał 41 milionom płyt DVD na godzinę w 2017 r., A komunikacja wideo będzie 

nadal w zakresie od 80 do 90% całkowitego ruchu IP. Ta prognoza rynkowa z pewnością pobudzi wzrost 

ruchu mobilnego dzięki obecnym prognozom sugerującym 1000-krotny wzrost w następnej dekadzie. 

Z drugiej strony, zużycie energii stanowi w dzisiejszej sieci kluczowe źródło wydatków dla operatorów, 

które osiągną alarmujący poziom wraz ze wzrostem ruchu mobilnego, a także czynnik, który 

powszechnie oczekuje się, że zmniejszy penetrację rynku dla telefonów nowej generacji, ponieważ stać 

się bardziej wyrafinowanym i głodnym. Te dwa atrybuty w synergii skłoniły operatorów do 

przemyślenia sposobu projektowania, wdrażania i zarządzania sieciami w celu podjęcia znaczących 

kroków w kierunku zmniejszenia kapitału i wydatki operacyjne (Capex i Opex) w sieciach komórkowych 

następnej generacji - co jest ogólnie określane jako 5G, a dokładniej 5G mobile. Aby być gotowym na 

wyzwanie 5G, kluczowi interesariusze mobilni już przygotowują mapę drogową 5G, która obejmuje 

szeroką wizję i przewiduje cele projektowe, które obejmują: szybkość transmisji danych 10–100x 

szczytowej, pojemność sieci 1000x, 10-krotną wydajność energetyczną i 10 –30x niższe opóźnienie 

torujące drogę do gigabitowej łączności bezprzewodowej. Społeczność naukowców zaczęła rozwijać 

koncepcję 5G w oparciu o ten jasny zestaw powszechnie akceptowanych celów projektowych. 

Pojawiają się wczesne ważne scenariusze, w których interesariusze przemysłowi proponują 

przełomowe pomysły na przeniesienie rynku na bazę klientów i wiedzę specjalistyczną. Wszystkie 

pomysły są obiecujące i mogą odgrywać pierwszoplanową rolę we wdrażaniu sieci komórkowych 5G, 

przy czym wiele z tych koncepcji powstało w formie białych ksiąg, międzynarodowych wysiłków 

badawczych i forów technologicznych. Jednak dotychczasowe prace są fragmentaryczne i brakuje im 

spójności, w oparciu o ewolucję konkretnych wątków naukowych i technologicznych, takich jak małe 

komórki, kodowanie sieci, a nawet sieci w chmurze, by wymienić tylko kilka. Metaforycznie, prace te 

mogą być postrzegane jako elementy układanki 5G, ale bez całościowej perspektywy trudno jest 

„wyobrazić sobie i zbudować układankę”; bez przyjęcia interdyscyplinarnego podejścia do 

projektowania jeszcze trudniej „nawet zmieścić dwa elementy”. Oczywiste jest, że bez wspólnego 

poglądu na podstawy 5G skończymy budować system sporadyczny i chaotyczny, zapewniający w 

najlepszym razie stopniową poprawę. Jakie są podstawy 5G? Cóż, w istocie, jeśli wyjaśnimy szczegóły 

technologiczne, są to podstawowe elementy składowe lub aksjomaty, na których możemy zbudować 

ewolucyjne ulepszenia i stanowią najbardziej podstawową platformę do dostarczania nowych usług i 

aplikacji. Opierając się na systemach 4G, w najbardziej podstawowym sensie, 5G jest ewolucją 

uważaną za konwergencję usług internetowych ze starszymi standardami sieci komórkowych, 

prowadzącą do tego, co powszechnie nazywa się „mobilnym Internetem ”przez sieci heterogeniczne 

(HetNets), z szerokopasmowym dostępem do Internetu o bardzo dużej prędkości. Wydaje się, że 

zielona komunikacja odgrywa kluczową rolę w tej ewolucyjnej ścieżce, a kluczowi interesariusze 

mobilni dążą do bardziej ekologicznego mobilnego ekosystemu dzięki efektywnym kosztowo 

podejściom do projektowania. W związku z tym zasadniczo zakres 5G to nie tylko elementy mobilne i 

bezprzewodowe, ale obejmuje również sieć zasięgu szerokopasmowego; Innymi słowy, Internet będzie 

również odgrywał kluczową rolę w strukturze ekosystemu technologii 5G. Zrozumienie dzisiejszego 

Internetu, jego ograniczeń i drogi naprzód, pomoże nam w naszym interdyscyplinarnym projekcie i 



umieści ogrodzenie wokół przestrzeni rozwiązań mobilnych systemu 5G w oparciu o wymagania i 

mechanikę sieci nakładkowych. Rzeczywiście, jeśli możemy cofnąć się o krok i zrobić zdjęcie 

„holistycznego obrazu”, jesteśmy w stanie ładnie zaprojektować i ukształtować elementy naszej 

układanki, tak aby pasowały do siebie bezproblemowo i zaprojektować system, który pierwotnie 

zamierzaliśmy we właściwym czasie. 

Naszym celem jest wykorzystanie bieżących międzynarodowych wysiłków badawczych w tej dziedzinie, 

aby zapewnić fundamentalną wizję komunikacji mobilnej 5G w oparciu o prąd trendy rynkowe, 

sprawdzone technologie i europejski plan badań. Robiąc krok w głąb tej wizji, omawiamy dalej 

najważniejsze czynniki technologiczne, które wydają się być silnymi kandydatami na technologie 

stanowiące część mobilnych komponentów 5G i które obejmują radio poznawcze, małe komórki, 

współpracę, bezpieczeństwo, sieci samoorganizujące się (SON) i zielony tryb multi RF (częstotliwość 

radiowa); lista ta nie jest wyczerpująca, ale są to nieco sprawdzone technologie, które do tej pory 

cieszyły się dużym zainteresowaniem. Omawiamy nie tylko komponent sieci komórkowej 5G, ale 

również perspektywę internetową, abyśmy mogli zrozumieć, w jaki sposób mogą działać synergicznie, 

aby zapewnić łączność końcową dla przyszłych usług 5G. Przechodząc do perspektywy aplikacji i usług, 

badamy pojęcie Mobile Clouds jako technologii i usługi dla przyszłych platform komunikacyjnych, które 

wydają się odgrywać coraz ważniejszą rolę pod względem „gorących aplikacji” dla 5G. W rzeczywistości 

dzielenie się zasobami opartymi na chmurze było świadkiem ogromnego okresu wzrostu i obecnie 

obejmuje wiele potencjalnych zasobów które mogą być współużytkowane w określonej chmurze lub 

w połączonych chmurach. Emanacją tego pojęcia jest mobilne przetwarzanie w chmurze, które 

wprowadza urządzenia mobilne jako usługi dostępu do węzłów w bazach zasobów opartych na 

chmurze. Ten paradygmat rozwija wiele możliwości dzielenia się zasobami i łącznością, otwierając 

nowe możliwości biznesowe dla mobilnych interesariuszy. Oprócz usług w chmurze, sieć komórkowa 

5G może być postrzegana jako narzędzie dostarczania usług telewizyjnych nowej generacji. W 

rzeczywistości transmisje telewizyjne i mobilne łącza szerokopasmowe są niewątpliwie istotnymi 

częściami dzisiejszego społeczeństwa, a oba z nich stoją obecnie przed ogromnymi wyzwaniami, aby 

sprostać przyszłym wymaganiom. Niezależnie od tego, czy konsumenci używają cyfrowej telewizji 

satelitarnej lub cyfrowej telewizji naziemnej do odbierania treści telewizyjnych, żadna z tych platform 

nie spełnia obecnie rosnących wymagań nieliniowych, naprawdę na paradygmacie konsumpcji na 

żądanie i dlatego poszukuje się rozwiązań hybrydowych obejmujących sieć mobilną, które mogą 

zapewnić „wygraną” rozwiązanie konwergencji szerokopasmowej (BC-BB) dla 5G, a zatem zasługują na 

wzmiankę.  

Sieci komórkowe przechodzą znaczącą zmianę w ich wdrażaniu i optymalizacji. Nowe elementy 

infrastruktury, takie jak stacje bazowe femto / pico, przekaźniki stacjonarne / mobilne, radia 

kognitywne i anteny rozproszone, są masowo wdrażane, dzięki czemu przyszłe systemy i sieci 

komórkowe 5G stają się bardziej heterogeniczne. W tym powstającym środowisku sieciowym małe 

komórki mogą odgrywać zasadniczą rolę w udanym wdrożeniu systemów 5G. Jednak w Stanach 

Zjednoczonych i Korei zatłoczenie ruchu i potrzeba wyższego QoE w gęstych obszarach miejskich 

doprowadziły do wprowadzenia małych / zewnętrznych ogniw publicznych, co stanowi etap dla 

zagęszczenia małych komórek na szerokim obszarze zasięgu jako naturalny krok naprzód . Jednak 

pomimo niedawnej popularności małych ogniw na mniejszą skalę, nie ma dziś ani jednego postępu 

technologicznego, który mógłby zaspokoić przewidywane zapotrzebowanie na ruch do 2020 r. W 

rzeczywistości dzisiejsze mapy drogowe przedstawiają różne mieszanki widma (herców), wydajność 

widmową (bity na herc na komórkę) i małe komórki (komórki na km2) jako odskocznię w kierunku 

sprostania wyzwaniu 5G. W związku z tym, w miarę migracji w kierunku ery 5G, wraz z postępem w 

dziedzinie technologii drobnokomórkowych połączonych z dodatkowymi technikami opartymi na 

zaawansowanych antenach (między innymi mmWave i masywne MIMO (multipleinput multiple-



output)) Multiple-Input Multiple-Output - MIMO) i dodatkowe spektrum, możemy potencjalnie 

uzyskać potencjalne rozwiązanie dla sieci komórkowych 5G. Przy braku jakichkolwiek przełomowych 

technologii, po osiągnięciu limitów gęstości komórkowej i przy braku dalszego wzrostu poziomów 

wydajności widmowej, szersze spektrum i bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów i 

dzielenie się pozostaje drogą do przodu. Poza technologiami bezprzewodowymi czwartej generacji 

(4G), wprowadzenie sieci heterogenicznych (HetNets) przesuwa zainteresowanie komunikacją 

krótkiego i średniego zasięgu wewnątrz makrokomórek, motywując dalej koncepcję współpracy 

węzłów. W tym celu,  badamy, w jaki sposób współpraca może odgrywać ważną rolę w sieciach 

komórkowych 5G w celu zwiększenia niezawodności łączy i promowania efektywności energetycznej. 

Opieramy naszą koncepcję na koncepcji Decode-and-Forward (DF), tradycyjnej techniki kooperacyjnej, 

która cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza po powszechnym przyjęciu mechanizmów takich 

jak automatyczne powtórzenie żądania (ARQ) i kodowanie sieciowe (NC), które są ułatwione dzięki 

operacji DF. Chociaż DF był szeroko badany w literaturze, rosnąca liczba urządzeń bezprzewodowych, 

gdy zmierzamy w kierunku 5G, wraz z gęstym środowiskiem miejskim, wywołuje potrzebę warstwy 

Medium Access Control (MAC), która może wykorzystać podstawowe korzyści współpracy i NC poprzez 

projektowanie międzywarstwowe, nie zaniedbując wpływu warstwy fizycznej. Przeanalizujemy 

działanie protokołu ARQ MAC wspomaganego przez NC w skorelowanych warunkach cieniowania, przy 

użyciu standardu IEEE 802.11 dla potwierdzenia koncepcji. Wykazano, że kodowanie sieci i współpraca 

indywidualnie poprawiają komunikację i niezawodność łącza prowadząca do efektywnej kosztowo 

łączności, zarówno pod względem wydajności energetycznej, jak i wydajności widmowej. Te dwa 

paradygmaty można jednak wykorzystać w synergii, aby otworzyć cały szereg nowych możliwości 

rynkowych, a jedną z nich, która zyskuje dużo uwagi, są usługi oparte na chmurze, które potencjalnie 

stanowią podstawę dla 5G i nie tylko. Wraz z niedawną popularnością opartych na chmurze usług 

udostępniania zasobów, mobilne przetwarzanie w chmurze pojawiło się, wprowadzając urządzenia 

mobilne jako usługi dostępu do węzłów w pulach zasobów opartych na chmurze. Ta początkowa 

koncepcja jest szczególnie przydatna do odciążania wymagających obliczeniowo zadań w chmurze. 

Jednak zważywszy, że urządzenia mobilne uważamy za jedne z głównych czynników przyczyniających 

się do nowych paradygmatów chmury mobilnej w przyszłości, dostępne możliwości udostępniania 

zasobów, a także samej łączności jako zasobu, są dość znaczące, otwierając nowe możliwości 

biznesowe dla interesariusze mobilni. Ta wirtualna pula chmur oferuje możliwości zapewnienia 

dodatkowych zasobów, które są możliwe tylko w kontekście mobilnym, takich jak łączność 

bezprzewodowa, czujniki, siłowniki i inne różne funkcje i możliwości. Wreszcie, elementy 

umożliwiające chmurę omawiają  komputery / usługi, koncentrując się na kodowaniu sieci, a także 

część nie-techniczna, w której użytkownik za każdym urządzeniem staje się częścią współpracy. 

Oczekuje się, że w związku z popytem konsumentów na zdumiewający 1000-krotny wzrost ruchu 

danych w tej dekadzie. Stwarza to podstawę dla umożliwienia technologii 5G, która zapewnia szybką i 

efektywną kosztowo łączność danych, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów wdrożenia. Pomimo 

sukcesu małych ogniw i MIMO w systemach 4G, te w synergii nie są wystarczająco zaawansowane, aby 

sprostać przewidywanemu zapotrzebowaniu na ruch. Przyszłość zmierza w kierunku zagregowanej 

kombinacji widma, wydajności widmowej i małych komórek, aby działać w synergii, aby osiągnąć 

zamierzone zyski. Jednakże, jak możemy efektywniej wykorzystywać dotychczasowe spektrum, a także 

wprowadzać nowe źródła widma, aby zaspokoić dodatkowe potrzeby i scenariusze ruchu, zasługuje na 

uwagę; szczególnie, że doświadczamy epoki, w której zasoby widmowe są na wagę złota. Szereg 

technologii i zidentyfikowanych technik umożliwia wykorzystanie czystych i nowych możliwości widma 

w sieci bezprzewodowej 5G pod parasolem radia kognitywnego (CR) . Nadawanie programów 

telewizyjnych i mobilna łączność szerokopasmowa są coraz częściej postrzegane wspólnie w 

projektowaniu systemów następnej generacji. W rzeczywistości obaj dostawcy usług stoją dziś przed 

ogromnymi wyzwaniami, aby sprostać przyszłym wymaganiom. W Wielkiej Brytanii, Niemczech, 



Irlandii i Polsce. Cyfrowa platforma satelitarna jest największą platformą telewizyjną. Niezależnie 

jednak od tego, czy konsumenci korzystają z cyfrowej telewizji satelitarnej lub cyfrowej telewizji 

cyfrowej do odbierania treści telewizyjnych, żadna z tych platform nie spełnia obecnie rosnącego, 

nieliniowego, prawdziwie na żądanie modelu konsumpcji. Zarówno infrastruktura telewizji cyfrowej 

(DTV), jak i wysokiej mocy telewizji satelitarnej o dużej mocy zostały zaprojektowane z myślą o 

architekturze typu „jeden do wielu” z ograniczonym zakresem kanałów zwrotnych i harmonogramem 

kontrolowanym przez użytkownika, zwłaszcza w sytuacjach mobilnych i przenośnych. Rozważa się 

podejście hybrydowe, w tym mobilne łącza szerokopasmowe, zapewniające (ultra) wysokiej jakości 

wideo w sposób dynamiczny i interaktywny. Wymaga to wydajnego rozwiązania dla konwergentnej 

usługi transmisji szerokopasmowej i mobilnej. W pierwszej kolejności podkreślamy aktualne wyzwania 

stojące przed branżą nadawczą i mobilną dostarczające usługi telewizyjne nowej generacji, a następnie 

przedstawią przegląd potencjalnych architektur, które mogłyby zostać przyjęte w celu zapewnienia 

jednolitego rozwiązania konwergencji Broadcast-Broadband (BC-BB) dla 5G: obejmują one podejście 

czysto-łupkowe w oparciu o całą architekturę szerokopasmową, hybrydową i wspólny system 

konwergentny. Na koniec proponujemy ogólny plan pracy, który należy wdrożyć, aby uzyskać 

„konwergentne” rozwiązanie BC ‐ BB dla Europy. Komunikacja 5G ma na celu zapewnienie szerokiego 

pasma danych, nieskończonej możliwości pracy w sieci i szerokiego zasięgu sygnału w celu obsługi 

bogatej gamy spersonalizowanych wysokiej jakości usługi dla użytkowników końcowych. W tym celu 

komunikacja 5G zintegruje wiele istniejących zaawansowanych technologii z innowacyjnymi nowymi 

technikami. Jednak sukces 5G będzie zależał również od tego, czy użytkownicy końcowi mogą zwierzyć 

się tej nowej potężnej bestii komunikacyjnej, innymi słowy, czy będziesz w stanie zaufać technologii 

5G. Wiele przyszłych aplikacji i scenariuszy będzie polegać na rozstaniu użytkownika końcowego z 

poufnymi informacjami o sobie, które zostaną pobrane, przesłane i przetworzone przez nadchodzące 

systemy 5G. Dlatego bezpieczeństwo 5G ma ogromne znaczenie i będzie wymagało inwestycji 

badawczych w środki zapobiegawcze przeciwko cyberprzestępczości, które obejmują między innymi 

ataki typu „odmowa usługi”, ataki manipulacyjne i ataki podsłuchowe. SON (Self-Organizing Networks) 

został pierwotnie pomyślany jako zestaw wbudowanych funkcji zapewniających, że 3GPP Release 8-

LTE można było dostarczyć w opłacalny sposób pod względem wdrażania, obsługi i konserwacji. Innymi 

słowy, system LTE został zaprojektowany z zestawem funkcji „samoorganizujących się”, dzięki czemu 

powstała sieć wymagała minimalnej interwencji człowieka, aby zminimalizować wydatki operacyjne. 

Co więcej, rosnąca złożoność LTE w stosunku do LTE-A i konieczność współistnienia z już złożonym 

ekosystemem systemów radiowych obsługiwanych przez różnych operatorów, promują potrzebę SON 

do bardziej znaczących poziomów. Wraz z pojawieniem się 5G przewidujących pojawiające się 

scenariusze, które obejmują bogate środowisko sieciowe dużych i małych komórek stanowiących różne 

złożoności, objętość i konfiguracje, jasne jest, że „SON jest nie tylko przyjemne mieć na pokładzie”, ale 

będzie obowiązkową opcją, która jest wymagane, aby dynamicznie wyczuwać, oceniać i dostosowywać 

sieć w miarę jej rozwoju, aby zapewnić bezkresne, nieograniczone doświadczenie kierowane przez 5G 

w sposób autonomiczny . . Dziedzictwo, które SON zaszczepił, stanowi podstawę naszej dyskusji na 

temat możliwości SON dla sieci komórkowych 5G. Oprócz propagowania funkcji, które SON zdefiniował 

już w starszych sieciach w kierunku 5G i włączania nowych funkcji do sterowania nowymi funkcjami 5G 

RAN (Radio Access Network), istnieją architektoniczne problemy SON, które wymagają szczególnej 

uwagi i które są tutaj omówione. Oczekuje się, że sieci komórkowe 5G zapewnią wsparcie dla 

wszechobecnej mobilności, symetrycznej i asymetrycznej transmisji danych, łączności 

szerokopasmowej w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu na dowolnym urządzeniu, ale w dużej 

mierze kosztem zużycia energii. W rzeczywistości zmniejszone zużycie energii - czyli innymi słowy, 

efektywność energetyczna - będzie miało ogromne znaczenie, ponieważ przyszłe telefony będą coraz 

bardziej głodne energii, co doprowadzi do gorących urządzeń o skróconej żywotności baterii, co 

wpłynie na ewentualne wprowadzenie na rynek nowych tak zwanych „5G” i-telefon ”. W związku z tym 



istnieje potrzeba zarówno w infrastrukturze, jak i poza nią, w terminalach użytkowników, przyjęcia 

bardziej holistycznego podejścia do projektowania w celu wykorzystania zysku energetycznego z 

różnych składników ekosystemu technologii 5G. Te telefony, lub bardziej prawdopodobne 

„urządzenia” słuchawki, będą energooszczędnymi, wielostanowiskowymi nadajnikami-odbiornikami 

radiowymi, ze wspólną funkcjonalnością pasma podstawowego obsługującą kilka standardów, a 

wszystkie tryby radiowe są zintegrowane w zredukowanym zestawie układów.  



Sterowniki dla 5G: „wszechobecny połączony świat” 

1.1 Wprowadzenie 

Jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu ilości ruchu w sieciach mobilnych. Według indeksu sieci 

wizualnych Cisco, ruch danych mobilnych podwoił się w latach 2010–2011; ekstrapolacja tego trendu 

na resztę dekady pokazuje, że globalny ruch mobilny wzrośnie 1000-krotnie w latach 2010-2020. 

Gwałtowny wzrost ruchu mobilnego wynika przede wszystkim z rozprzestrzeniania się urządzeń 

mobilnych i przyspieszonego wdrażania głodnych danych urządzeń mobilnych - zwłaszcza smartfonów 

. Oprócz rosnącej popularności tych zaawansowanych urządzeń mobilnych, kolejnym ważnym 

czynnikiem związanym z ogromnym wzrostem ruchu mobilnego jest rosnące zapotrzebowanie na 

zaawansowane aplikacje multimedialne, takie jak Ultra-High Definition (UHD) i wideo 3D. jako 

rzeczywistość rozszerzona i wciągające doświadczenie. Obecnie mobilne wideo stanowi ponad 50% 

globalnego ruchu danych mobilnych, który ma wzrosnąć do dwóch trzecich do 2018 r. Wreszcie, sieci 

społecznościowe stały się ważne dla użytkowników mobilnych, wprowadzając nowe zachowania 

konsumpcyjne i znaczną ilość danych mobilnych. Tempo wzrostu ruchu danych mobilnych jest znacznie 

wyższe niż odpowiednika głosu. Globalny ruch głosowy w telefonii komórkowej został w 2009 r. 

wyprzedzony przez telefon komórkowy. Przewiduje się, że ruch Voice over IP (VoIP) będzie stanowił 

zaledwie 0,4% całego ruchu danych mobilnych do 2015 r. W 2013 r. Liczba abonamentów mobilnych 

osiągnęła 6,8 mld, odpowiadający globalnej penetracji na poziomie 96%. Stale rosnąca globalna stopa 

abonencka, stymulowana wzrostem liczby ludności na świecie, będzie wymagała nowych 

potencjalnych sieci 5G, aby zaspokoić potrzeby miliarda nowych klientów. Oprócz 1000-krotnego 

wzrostu ruchu, rosnąca liczba podłączonych urządzeń stawia kolejne wyzwanie w przyszłej sieci 

komórkowej. Przewiduje się, że w przyszłym społeczeństwie połączonym wszyscy i wszystko będą ze 

sobą powiązane - pod parasolem Internetu wszystkiego (IoE) - gdzie dziesiątki do setek urządzeń będą 

służyć każdej osobie. Ta nadchodząca infrastruktura komórkowa 5G i jej wsparcie dla Big Data 

umożliwią miastom bycie inteligentnym. Dane będą generowane wszędzie przez ludzi i maszyny, i będą 

analizowane w czasie rzeczywistym, aby wyciągnąć użyteczne informacje, z nawyków i preferencji ludzi 

na temat stanu ruchu na ulicach i monitorowania zdrowia pacjentów i osób starszych. Komunikacja 

mobilna odegra kluczową rolę w umożliwieniu wydajnego i bezpiecznego transportu, umożliwiając 

pojazdom komunikowanie się ze sobą lub z infrastrukturą przydrożną w celu ostrzegania lub nawet 

pomagania kierowcom w przypadku niewidocznych zagrożeń, torując drogę do autonomicznych 

samochodów samobieżnych. Ten typ komunikacji maszyna-maszyna (M2M) wymaga bardzo 

rygorystycznego opóźnienia (poniżej 1 ms), co nakłada kolejne wyzwania na przyszłą sieć. 1000-krotny 

wzrost ruchu mobilnego wraz z bilionami podłączonych urządzeń popycha system komórkowy do 

szerokopasmowej, wszechobecnej sieci o ekstremalnej przepustowości i efektywności energetycznej 

(EE) oraz zróżnicowanej obsługi jakości usług (QoS). Przewiduje się, że system komórkowy nowej 

generacji będzie pierwszym przykładem prawdziwie konwergentnej sieci przewodowej i 

bezprzewodowej, zapewniającej użytkownikom mobilnym wrażenia podobne do światłowodów. Ta 

wszechobecna, ultraszerokopasmowa i ultraszybka infrastruktura bezprzewodowa połączy 

społeczeństwo i pobudzi przyszłą gospodarkę. 

Historyczny trend komunikacji bezprzewodowej 

Nowa generacja systemu komórkowego pojawia się mniej więcej co 10 lat, a najnowsza generacja (4G) 

została wprowadzona w 2011 r. Zgodnie z tym trendem, system komórkowy 5G ma zostać 

wystandaryzowany i wdrożony do wczesnych lat 2020-tych. Oczekuje się, że standaryzacja nowych 

interfejsów powietrznych dla 5G nabrała tempa po spotkaniu Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego - Sektora Radiokomunikacji (ITU-R) podczas następnej Światowej Konferencji 

Radiokomunikacji (WRC), która odyła się w 2015 r. Chociaż wymagania IMT dla 5G nie zostały jeszcze 



zdefiniowane, powszechny konsensus wśród naukowców i przemysłu jest taki, że w zasadzie powinien 

on dostarczać wrażenia światłowodowe mobilnego Internetu ze szczytowymi prędkościami do 10 Gbps 

w warunkach statycznych / niskiej mobilności i 1 Pokrycie w standardzie Gbps dla użytkowników 

mobilnych i mobilnych (przy prędkościach> 300 km / h). Opóźnienie w czasie podróży 

najnowocześniejszego systemu 4G (Long-Term Evolution - Advanced; LTE-A) wynosi około 20 ms, co 

ma zmniejszyć się do mniej niż 1 ms dla 5G.Globalne standardy są podstawowym kamieniem 

węgielnym w osiąganiu wszechobecnej łączności, zapewniając ogólnoświatową interoperacyjność, 

umożliwiając harmonizację wielu dostawców i ekonomię skali. ITU-R jest odpowiedzialny za 

definiowanie specyfikacji IMT dla następnej generacji  systemy komórkowe. Po zdefiniowaniu dwóch 

poprzednich specyfikacji (IMT-2000 dla 3G i IMT-Advanced dla 4G), firma rozpoczęła już działania 

mające na celu określenie specyfikacji dla 5G, które mają zostać ukończone około 2015 r. ITU-R 

organizuje WRC co trzy do czterech lat w celu przeglądu i zrewidować przepisy radiowe. Alokacja 

nowego widma dla komunikacji mobilnej jest już w programie następnego WRC, który odbędzie się w 

listopadzie 2015 r. Aby zrozumieć, gdzie chcemy być w zakresie 5G, warto docenić, gdzie to wszystko 

się zaczęło i zaznaczyć, gdzie jesteśmy są teraz. Poniżej przedstawiono mapę drogową ewolucji w 

kierunku komunikacji 5G: 

• Przed 1G (<1983): Wszystkie połączenia bezprzewodowe były skoncentrowane na głosie i używano 

systemu analogowego z modulacją pojedynczego pasma (SSB). 

• 1G (1983–): cała komunikacja bezprzewodowa była ukierunkowana na głos. W 1966 r. Bell Labs 

podjęło decyzję o przyjęciu systemów analogowych dla mobilnego systemu o dużej pojemności, 

ponieważ w tym czasie cyfrowe systemy radiowe były bardzo drogie w produkcji. Został wybrany 

System analogowy z radiem FM. W 1983 roku amerykański system komórkowy został nazwany AMPS 

(Advanced Mobile Phone Service). AMPS był wtedy nazywany 1G. 

• 2G (1990–): W tym okresie cała komunikacja bezprzewodowa była skoncentrowana na głosie. 

Europejskie GSM i Pólnocnoamerykańskie IS-54 były systemami cyfrowymi wykorzystującymi 

multipleksowanie TDMA. Od czasu sprzedaży AT&T w 1980 r. żaden instytut badawczy, taki jak Bell 

Labs, nie był w stanie opracować wyjątkowego systemu 2G, tak jak w przypadku systemu 1G w 

Ameryce Północnej. IS-54 nie był pożądanym systemem i został porzucony. Następnie GSM nazwano 

2G w czasie, gdy 3G zostało zdefiniowane przez ITU w 1997 roku. Można więc powiedzieć, że przejście 

z 1G na 2G oznacza migrację z systemu analogowego do systemu cyfrowego. 

• 2.5G (1995–): Cała komunikacja bezprzewodowa dotyczy głównie głosu o dużej pojemności z 

ograniczoną obsługą danych. System CDMA (wielodostęp z podziałem kodowym) wykorzystujący 

szerokość pasma 1,25 MHz został przyjęty w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie kraje europejskie 

się wzmocniły Systemy GSM do GPRS i EDGE. 

• 3G (1999–): w tej generacji platforma komunikacji bezprzewodowej ma funkcję przesyłania głosu i 

danych. 3G jest pierwszym międzynarodowym systemem standardowym wydanym przez ITU, w 

przeciwieństwie do systemów poprzedniej generacji. 3G wykorzystuje technologię WCDMA (dostęp 

szerokopasmowy z podziałem kodowym) z wykorzystaniem pasma 5 MHz. Działa w trybach dupleksu 

z podziałem częstotliwości (FDD) i dupleksu z podziałem czasu (TDD). Można zatem powiedzieć, że 

migracja z systemów 2G do 3G ewoluowała od systemów centrycznych głosowych do systemów 

zorientowanych na dane. 

• 4G (2013–): 4G to system szybkiej transmisji danych i głosu. Istnieją dwa systemy 4G. Stany 

Zjednoczone opracowały system WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 

wykorzystujący multipleksowanie z ortogonalnym podziałem częstotliwości (OFDM), ewoluując od 



WiFi. Drugim jest system LTE, który został opracowany po WiMAX. Technologia LTE i technologii 

WiMAX są bardzo podobne. Szerokość pasma obu systemów wynosi 20 MHz. Główni operatorzy 

komórkowi są korzystni dla LTE, a większość krajów na świecie już rozpoczęła wydawanie licencji na 

4G przy użyciu obecnie opracowanych systemów LTE. Koszt licencji w drodze aukcji jest bardzo wysoki. 

Można zatem powiedzieć, że migracja z 3G do 4G oznacza przejście z niskich szybkości transmisji 

danych w Internecie na szybkie przesyłanie danych w przypadku wideo mobilnego. 

• 5G (2021–): 5G musi jeszcze zostać oficjalnie zdefiniowany przez organy normalizacyjne. Będzie to 

system danych o bardzo dużej przepustowości i ultrawysokiej prędkości z nowymi wymaganiami 

projektowymi dostosowanymi do systemów wywołanych energią i zmniejszonych wydatków 

operacyjnych dla operatorów. W tym kontekście 5G przewiduje nie tylko jedną wynalezioną 

technologię, ale także ekosystem technologiczny sieci bezprzewodowych działających w synergii, aby 

zapewnić płynne medium komunikacyjne dla użytkownika końcowego. Można więc powiedzieć, że 

przejście z 4G na 5G oznacza przesunięcie paradygmatu projektowania z systemu 

jednodyscyplinarnego do systemu wielodyscyplinarnego. 



Ewolucja technologii LTE poza 4G 

Podsumowanie wymagań IMT-Advanced dla 4G jest następujące: 

• Szczytowa szybkość transmisji danych 100 Mbps dla wysokiej mobilności (do 360 km / h) i 1 Gbps dla 

użytkowników stacjonarnych lub mobilnych. 

• Opóźnienie w płaszczyźnie użytkownika mniejsze niż 10 ms (opóźnienie jednokierunkowe UL / DL 

(uplink / downlink)). 

• Skalowalna przepustowość do 40 MHz, z możliwością rozszerzenia do 100 MHz. 

• Wydajność widmowa piku łącza w dół (SE) 15 bit / s / Hz. 

• Uplink peak SE 6,75 bit / s / Hz. 

Torowanie drogi do 5G pociąga za sobą zarówno ewolucyjny, jak i rewolucyjny projekt systemu. 

Chociaż zakłócające technologie dostępu radiowego (RAT) są potrzebne, aby zapewnić krok do 

następnego poziomu wydajności, musimy także poprawić istniejące RAT. W związku z tym musimy 

jeszcze bardziej udoskonalić system LTE poza 4G (B4G). Po raz pierwszy ukierunkowane na wymagania 

IMT-Advanced, standard LTE Release (R) -8 nie był w stanie spełnić wymagań w kierunku łącza 

downlink (chociaż mógł spełnić wszystkie wymagania w kierunku łącza uplink) za pomocą 

pojedynczego elementu anteny na urządzeniu użytkownika (UE) ) i cztery anteny odbiorcze w Evolved 

Node B (eNB). Natomiast LTE-A to prawdziwa technologia 4G (spełniająca wszystkie wymagania IMT-

Advanced), wymagająca co najmniej dwóch elementów anteny w UE. Jako taki został zaakceptowany 

jako technologia IMT-Advanced 4G w listopadzie 2010 roku. Rysunek 1.1 ilustruje ewolucję standardu 

LTE przez 3rd Generation Partnership Project (3GPP) do B4G. Innowacje w tej mapie drogowej 

obejmują głównie poprawę SE i pojemności obszaru przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów 

operacyjnych sieci, aby zapewnić stały koszt krańcowy dla operatorów. Wreszcie, Tabela 1.3 

podsumowuje główne cechy różnych Wydań LTE od R-8 do R-13, najnowszy ujawniony w grudniu 2013 

r. 

rys 1.1 

Główne cechy różnych wersji LTE 

LTE 

R-8  • Obsługa zarówno dupleksu z podziałem częstotliwości (FDD), jak i dupleksu z podziałem czasu 

 (TDD) 

 • Skalowalne widmo częstotliwości w sześciu różnych szerokościach pasma: 1,4, 3, 5, 10, 15 i 

 20 MHz 

 • OFDM 

 • Obsługa do czterech warstw multipleksowania przestrzennego z jednym użytkownikiem 

 Multiple-Input Multiple ‐ Output (SU-MIMO) 

 • Osiągnięcie 300 Mb / s w DL i 75 Mb / s na UL 

 • Opóźnienie w płaszczyźnie użytkownika mniejsze niż 20 ms 

R-9  • Funkcja multiemisji i transmisji 

LTE-A 



R-10  • Agregacja nośna w celu wykorzystania szerokości pasma do 100 MHz 

 • Obsługa multipleksowania przestrzennego do ośmiu warstw za pomocą SU-MIMO 

 • Ulepszone MIMO dla wielu użytkowników (MU) 

 • Rozszerzony i bardziej elastyczny sygnał odniesienia 

 • Funkcjonalność przekazywania 

 • Szczytowa prędkość transmisji powyżej 1 Gb / s w DL i 500 Mb / s na UL 

 • Opóźnienie w płaszczyźnie użytkownika mniejsze niż 10 ms 

R-11  • Transmisja i odbiór w trybie skoordynowanego wielopunktowego (CoMP) 

 • Rozszerzona obsługa sieci heterogenicznej (HetNet) 

 

LTE-B 

R-12  • Wzmocnienie obszaru lokalnego (miękka komórka) 

 • Lean carrier 

 • Poprawa formowania wiązki 

 • Rozszerzona komunikacja typu maszynowego (MTC) 

 • 3D-MIMO 

 • Ulepszony CoMP 

 • Ulepszone sieci samoorganizujące się (eSON) 

R-13  • Udostępnianie sieci radiowej (RAN) 



10 Filarów 5G 

I. Ewolucja istniejących RAT 

Jak wspomniano wcześniej, 5G nie będzie konkretnym RAT, raczej jest to zbiór RAT, w tym ewolucja 

istniejących RAT, uzupełniona nowatorskimi projektami rewolucyjnymi. W związku z tym, pierwszym i 

najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem problemu awarii 1000x jest poprawa istniejących RAT pod 

względem SE, EE i latencji, a także wspieranie elastycznego współdzielenia RAN wśród wielu 

dostawców. W szczególności LTE musi ewoluować, aby obsługiwać masowy / 3D MIMO, aby w dalszym 

stopniu wykorzystywać przestrzenny stopień swobody (DOF) dzięki zaawansowanemu formowaniu 

wiązki wielu użytkowników, w celu dalszego zwiększenia możliwości eliminacji zakłóceń i koordynacji 

interferencji w scenariuszu wdrażania hiperdencyjnych małych komórek. WiFi musi również 

ewoluować, aby lepiej wykorzystać dostępne nielicencjonowane widmo. IEEE 802.11ac, najnowsza 

ewolucja technologii Wi-Fi, może zapewnić szerokopasmowe potoki bezprzewodowe z szybkością 

transmisji wielu Gb / s. Wykorzystuje szerszą przepustowość do 160 MHz w mniej zanieczyszczonym 

paśmie ISM 5 GHz, wykorzystując do 256 kwadraturowej modulacji amplitudy (QAM). Może również 

obsługiwać jednoczesne transmisje do czterech strumieni przy użyciu techniki MIMO dla wielu 

użytkowników. Zastosowana technika formowania wiązki zwiększyła zasięg o kilka rzędów wielkości w 

porównaniu z poprzednikiem (IEEE 802.11n). Wreszcie duże firmy telekomunikacyjne, takie jak 

Qualcomm, pracują ostatnio nad rozwojem LTE w nielicencjonowanym spektrum, a także integrują 

nadajniki-odbiorniki 3G / 4G / WiFi w jedną jednostkę stacji bazowej (BS). W związku z tym przewiduje 

się, że przyszłe UE będzie wystarczająco inteligentne, aby wybrać najlepszy interfejs do połączenia z 

RAN w oparciu o wymagania QoS działającej aplikacji. 

II. Hyperdense Small-Cell Deployment 

Wdrożenie Hyperdense dla małych komórek jest kolejnym obiecującym rozwiązaniem, które spełni 

wymagania 1000x pojemności, a jednocześnie wprowadzi dodatkowe EE do systemu. To innowacyjne 

rozwiązanie, nazywane również HetNet, może znacznie zwiększyć efektywność widmową obszaru (b / 

s / Hz / m2). Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa różne sposoby realizacji HetNet: (i) nakładanie systemu 

komórkowego na małe komórki tej samej technologii, to znaczy na mikro-, piko lub femtokomórki; (ii) 

nakładanie małych komórek różnych technologii w przeciwieństwie do tylko komórek (np. High Speed 

Packet Access (HSPA), LTE, WiFi itd.). Pierwsza z nich nazywana jest wielowarstwową HetNet, 

natomiast druga jest nazywana HetNetem wielorakim. Qualcomm, wiodąca firma zajmująca się 

wyzwaniem 1000x pojemności poprzez hiperdensyjne wdrożenia małych komórek, wykazała, że 

dodawanie małych komórek może skalować pojemność sieci niemal liniowo. Oznacza to, że pojemność 

podwaja się za każdym razem, gdy podwoimy liczbę małych komórki. Jednak zmniejszenie rozmiaru 

komórki zwiększa interferencję międzykomórkową i wymaganą sygnalizację sterowania. Aby 

przezwyciężyć tę wadę, potrzebne są zaawansowane techniki zarządzania interferencjami 

międzykomórkowymi na poziomie systemu wraz z uzupełniającymi technikami eliminowania zakłóceń 

w urządzeniach użytkownika. Wzmocnienie małych komórek było centralnym punktem LTE R-12, gdzie 

wprowadzono nowy typ nośnika (NCT) (znany również jako Lean Carrier), aby pomóc małym 

komórkom w makrokomórce gospodarza. Pozwala to na bardziej wydajne działanie płaszczyzny 

sterowania (np. Do zarządzania mobilnością, synchronizacji, alokacji zasobów itp.) Przez warstwę 

makro, zapewniając jednocześnie wysoką pojemność i efektywną widmowo płaszczyznę danych przez 

małe komórki. Wreszcie, zmniejszenie  rozmiaru komórki może również poprawić EE sieci poprzez 

zbliżenie sieci do UE, a tym samym zmniejszenie budżetu mocy łączy bezprzewodowych 

III. Sieć samoorganizująca się 



Zdolność do samoorganizacji sieci (SON) to kolejny kluczowy element 5G. Wraz ze wzrostem populacji 

małych komórek SON nabiera większego rozpędu. Prawie 80% ruchu bezprzewodowego generowane 

jest w pomieszczeniach. Aby przenosić ten olbrzymi ruch, potrzebujemy hiperdentycznych wdrożeń 

małych komórek w domach - instalowanych i utrzymywanych głównie przez użytkowników - poza 

kontrolą operatorów. Te małe komórki wewnętrzne muszą być konfigurowalne i instalowane w sposób 

„plug and play”. Ponadto muszą mieć zdolność SON, aby inteligentnie dostosować się do sąsiednich 

małych komórek, aby zminimalizować zakłócenia międzykomórkowe. Na przykład mała komórka może 

to zrobić poprzez autonomiczną synchronizację z siecią i sprytne dostosowanie zasięgu radiowego. 

IV. Komunikacja typu maszyny 

Oprócz ludzi łączenie maszyn mobilnych jest kolejnym podstawowym aspektem 5G. Komunikacja typu 

maszynowego (MTC) to pojawiająca się aplikacja, w której jeden lub obaj użytkownicy końcowi sesji 

komunikacyjnej obejmują maszyny. MTC narzuca dwa główne wyzwania w sieci. Po pierwsze, liczba 

urządzeń, które należy podłączyć, jest ogromnie duża. Ericsson (jedna z wiodących firm badających 5G) 

przewiduje, że 50 miliardów urządzeń musi być połączonych w przyszłym społeczeństwie sieciowym; 

firma przewiduje, że „wszystko, co może być korzystne z połączenia, zostanie połączone. Innym 

wyzwaniem narzuconym przez MTC jest przyspieszenie zapotrzebowania na zdalne sterowanie 

urządzeniami mobilnymi (takimi jak pojazdy) w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci. Wymaga 

to wyjątkowo niskiego opóźnienia poniżej jednej milisekundy, zwanego „dotykowym Internetem”, 

dyktującego poprawę 20-krotnego opóźnienia z 4G do 5G. 

V. Opracowywanie RAT z falami milimetrowymi 

Tradycyjne widmo poniżej 3 GHz staje się coraz bardziej zatłoczone, a obecne RAT zbliżają się do limitu 

pojemności Shannona. W związku z tym rozpoczęto już badania nad odkrywaniem pasm cm i fal dla 

komunikacji mobilnej. Chociaż badania w tej dziedzinie są jeszcze w powijakach, wyniki wyglądają 

obiecująco. Istnieją trzy główne przeszkody dla komunikacji mobilnej mmWave. Po pierwsze, utrata 

ścieżki jest relatywnie wyższa w tych pasmach w porównaniu z konwencjonalnymi pasmami poniżej 

3GHz. Po drugie, fale elektromagnetyczne mają tendencję do rozprzestrzeniania się w kierunku Line-

Of-Sight (LOS), co sprawia, że łącza radiowe są podatne na zablokowanie przez ruchome obiekty lub 

ludzi. Wreszcie, straty penetracji przez budynki są znacznie wyższe w tych pasmach, blokując 

zewnętrzne RAT dla użytkowników wewnętrznych. Pomimo tych ograniczeń istnieje wiele zalet 

komunikacji mmWave. Ogromna ilość widma dostępna jest w paśmie mmWave; na przykład przy 60 

GHz dostępne jest 9 GHz nielicencjonowanego widma. Ta ilość widma jest ogromna, zwłaszcza, gdy 

uważamy, że globalne przydzielone widmo dla wszystkich technologii komórkowych prawie nie 

przekracza 780 MHz. Ta ilość widma może całkowicie zrewolucjonizować komunikację mobilną poprzez 

dostarczenie ultra-szerokopasmowych bezprzewodowych rur, które mogą bezproblemowo kleić 

przewodowe i bezprzewodowe sieci. Inne zalety komunikacji mmWave obejmują małe rozmiary anten 

(λ / 2) i ich małe separacje (również około λ / 2), co pozwala na pakowanie dziesiątek elementów 

antenowych w zaledwie jeden centymetr kwadratowy. To z kolei pozwala nam uzyskać bardzo wysokie 

zyski kształtowania wiązki na stosunkowo małych obszarach, które mogą być realizowane zarówno w 

BS, jak iw UE. Wykorzystując inteligentne anteny z fazowaną matrycą, możemy w pełni wykorzystać 

przestrzenny stopień swobody kanału bezprzewodowego (za pomocą SDMA), co może jeszcze bardziej 

zwiększyć wydajność systemu. Wreszcie, gdy stacja ruchoma porusza się, ciężary kształtujące wiązkę 

można dostosować adaptacyjnie, tak aby wiązka anteny zawsze wskazywała BS. Niedawno Samsung 

Electronics, lider branży badającej pasma mmWave do komunikacji mobilnej, przetestował 

technologię, która może osiągnąć prędkość transmisji 2 Gb / s przy zasięgu 1 km w środowisku 

miejskim. Ponadto profesor Theodore Rappaport i jego zespół badawczy z Polytechnic Institute of New 

York University wykazali, że komunikacja mobilna o częstotliwości 28 GHz w gęstym środowisku 



miejskim, takim jak Manhattan, NY, jest możliwa do zrealizowania przy rozmiarze komórki 200 m przy 

użyciu dwóch anten 25 dBi , jeden w BS, a drugi w UE, co jest łatwo osiągalne za pomocą anten 

macierzowych i techniki formowania wiązki. Wreszcie, utrata liści dla mmWaves jest znacząca i może 

ograniczać rozmnażanie. Ponadto, transmisje mmWave mogą również doświadczyć znacznego 

tłumienia w obecności ulewnego deszczu, ponieważ krople deszczu są mniej więcej tej samej wielkości 

co długości fal radiowych (milimetry), a zatem mogą powodować rozpraszanie. Dlatego w ramach 

rozwiązania mmWave może być potrzebny zapasowy system komórkowy działający w starszych 

pasmach poniżej 3 GHz 

VI. Przeprojektowanie łączy typu backhaul 

Przeprojektowanie łączy typu backhaul jest kolejnym krytycznym problemem 5G. Równolegle z 

ulepszaniem RAN, łącza typu backhaul muszą być również przeprojektowane, aby przenosić ogromną 

ilość ruchu użytkowników generowanego w komórkach. W przeciwnym razie łącza dosyłowe wkrótce 

staną się wąskimi gardłami, zagrażając prawidłowemu działaniu całego systemu. Problem nabiera 

tempa wraz ze wzrostem populacji małych komórek. Można rozważyć różne media komunikacyjne, w 

tym światłowód, mikrofalę i falę mm. W szczególności można rozważyć łącza mmWave punkt-punkt 

wykorzystujące anteny macierzowe z bardzo ostrymi wiązkami, aby zapewnić niezawodne samo-

backhaulowanie bez zakłócania innych komórek lub łączy dostępu. 

VII. Efektywność energetyczna 

EE pozostanie ważnym zagadnieniem projektowym podczas opracowywania 5G. Obecnie technologie 

informacyjno-komunikacyjne (ICT) zużywają aż 5% energii elektrycznej produkowanej na całym świecie 

i odpowiadają za około 2% globalnych emisji gazów cieplarnianych - w przybliżeniu odpowiada to 

emisjom wytwarzanym przez przemysł lotniczy. Bardziej dotyczy to faktu, że jeśli nie podejmiemy 

żadnych środków mających na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, przewiduje się, że wkład ten 

podwoi się do 2020 r. W związku z tym konieczne jest dążenie do energooszczędnych podejść 

projektowych z łączy RAN i dosyłowych do urządzeń UE. Korzyści płynące z projektowania 

energooszczędnych systemów są różnorodne. Po pierwsze, może odgrywać ważną rolę w 

zrównoważonym rozwoju poprzez zmniejszenie śladu węglowego samego przemysłu mobilnego. Po 

drugie, ICT jako podstawowa technologia wspomagająca przyszłe inteligentne miasta mogą również 

odgrywać zasadniczą rolę w zmniejszaniu śladu węglowego innych sektorów (np. Transportu). Po 

trzecie, może zwiększyć przychody operatorów telefonii komórkowej poprzez zmniejszenie wydatków 

operacyjnych (Opex) dzięki oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Po czwarte, obniżenie 

kosztu „Joule per bit” może zapewnić przystępność cenową usług mobilnych dla użytkowników, 

umożliwiając ustalanie stawek ryczałtowych pomimo 10–100-krotnej poprawy przepływności danych 

oczekiwanej do 2020 roku. UE, które TNS określiła jako firma zajmująca się badaniem rynku jako 

kryterium numer jeden dla większości konsumentów kupujących telefon komórkowy. 

 

VIII. Przydział nowego widma dla 5G 

Kolejną istotną kwestią 5G jest przydzielenie nowego widma do zasilania komunikacji bezprzewodowej 

w następnej dekadzie. 1000-krotny wzrost natężenia ruchu jest trudny do opanowania tylko dzięki 

poprawie wydajności widmowej lub hiper-zagęszczeniu. W rzeczywistości wiodące firmy 

telekomunikacyjne, takie jak Qualcomm i NSN wierzą, że oprócz innowacji technologicznych, aby 

zaspokoić popyt, potrzeba 10 razy więcej widma. Alokacja pasma około 100 MHz w paśmie 700 MHz i 

kolejna szerokość pasma 400 MHz przy około 3,6 GHz, a także potencjalna alokacja kilku pasm GHz w 



pasmach cm lub mmWave do 5G będzie centralnym punktem kolejnej konferencji WRC , organizowane 

przez ITU-R w 2015 roku. 

 

IX. Udostępnianie widma 

Proces regulacyjny dotyczący nowego przydziału widma jest często bardzo czasochłonny, więc 

efektywne wykorzystanie dostępnego widma ma zawsze kluczowe znaczenie. Innowacyjne modele 

przydziału widma (inne niż tradycyjne przydziały licencjonowane lub nielicencjonowane) mogą zostać 

przyjęte w celu przezwyciężenia istniejących ograniczeń regulacyjnych. Wiele widma radiowego jest 

tradycyjnie przydzielane do radarów wojskowych, gdzie widmo nie jest w pełni wykorzystywane przez 

cały czas (24/7) lub w całym regionie geograficznym. Z drugiej strony, czyszczenie widma jest bardzo 

trudne, ponieważ niektóre widma nigdy nie mogą być czyszczone lub mogą być czyszczone tylko przez 

bardzo długi czas; poza tym widmo może być czyszczone w niektórych miejscach, ale nie w całym kraju. 

W związku z tym Qualcomm zaproponował model autoryzowanego / licencjonowanego wspólnego 

dostępu (ASA / LSA) do wykorzystania widma w małych komórkach (o ograniczonym zasięgu) bez 

zakłócania pracy obecnego użytkownika (np. Radarów wojskowych). Ten rodzaj modelu przydziału 

widma może skompensować bardzo powolny proces czyszczenia widma. Warto również wspomnieć, 

że wraz z przyspieszeniem wzrostu ruchu mobilnego ważna staje się refarming widma, aby wyczyścić 

wcześniej przydzielone widmo i udostępnić je dla 5G. Koncepcje radia kognitywnego można również 

ponownie rozważyć, aby wspólnie korzystać z licencjonowanych i nielicencjonowanych widm. 

Wreszcie, nowe modele współdzielenia widma mogą być potrzebne, ponieważ obsługa sieci wielu 

najemców staje się powszechna 

X. Wirtualizacja RAN 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym czynnikiem 5G jest wirtualizacja RAN, umożliwiająca współdzielenie 

infrastruktury bezprzewodowej między wieloma operatorami. Wirtualizacja sieci musi być przesyłana 

z przewodowej sieci rdzeniowej (np. Przełączników i routerów) w kierunku sieci RAN. W przypadku 

wirtualizacji sieci inteligencja musi zostać wyjęta ze sprzętu RAN i kontrolowana w sposób 

scentralizowany przy użyciu mózgu oprogramowania, co można zrobić w różnych warstwach sieci. 

Wirtualizacja sieci może przynieść niezliczone korzyści domenie bezprzewodowej, w tym zarówno 

wydatki kapitałowe (wydatki inwestycyjne), jak i oszczędności Opex dzięki współdzieleniu sieci i 

urządzeń przez wielu najemców, ulepszone EE, skalowanie w górę lub w dół wymaganych zasobów 

oraz zwiększoną sieć sprawność dzięki skróceniu czasu potrzebnego na innowacyjne usługi (od 90 

godzin do 90 minut), a także łatwość konserwacji i szybkie rozwiązywanie problemów dzięki większej 

przejrzystości sieci. Wirtualizacja może również służyć do konwergencji sieci przewodowych i 

bezprzewodowych poprzez wspólne zarządzanie całą siecią z centralnej jednostki orkiestracyjnej, co 

jeszcze bardziej zwiększa wydajność sieci. Na koniec można zastosować sieci RAN obsługujące wiele 

trybów, obsługujące 3G, 4G lub WiFi, w których różne centralne interfejsy radiowe mogą być włączane 

i wyłączane za pomocą centralnej jednostki sterującej oprogramowaniem w celu poprawy EE lub 

jakości doświadczenia (QoE) dla użytkowników końcowych. 



5G w Europie 

Wcześniejsze wysiłki badawcze w Europie przyniosły wiele postępów w dziedzinie komunikacji 

mobilnej, którą dziś przyjmujemy za pewnik. Należą do nich standard GSM 2G (używany obecnie przez 

80% światowych sieci komórkowych) oraz technologie wykorzystywane w 3G Universal Mobile 

Telecommunications System (UMTS) i standardy 4G LTE. Terminowe opracowanie technologii 5G ma 

obecnie ogromne znaczenie dla Europy, aby napędzać gospodarkę, wzmacniać konkurencyjność 

branży i tworzyć nowe możliwości zatrudnienia. Kierowanie rozwojem technologii 5G jest niezwykle 

ważne dla Unii Europejskiej (UE), przede wszystkim ze względu na jej kluczową rolę we wzroście 

gospodarczym. Ogólnie rzecz biorąc, sektor ICT stanowi około 5% PKB UE, a jego roczna wartość wynosi 

660 mld EUR. Generuje 25% całkowitych wydatków biznesowych w dziedzinie badań i rozwoju (B + R), 

a inwestycje w ICT stanowią 50% całego europejskiego wzrostu wydajności. Po drugie, pionierska 

technologia 5G jest niezwykle ważna, ponieważ technologia ta odegra kluczową rolę w zapewnieniu 

wiodącej pozycji Europy w globalnym przemyśle mobilnym. Historycznie europejska branża 

telekomunikacyjna była w czołówce światowej konkurencji od pierwszych dni technologii GSM do 

technologii UMTS i LTE. W dalszym ciągu stanowiła około 40% światowego rynku telekomunikacyjnego 

o wartości prawie 200 mld EUR w 2012 r. Pod względem dostaw infrastruktury sieciowej. Jednak 

Europa jest teraz w tyle za swoimi konkurentami i chce nadrobić zaległości Technologia 5G. Wreszcie 

wiodąca technologia 5G ma ogromne znaczenie dla UE, ponieważ może przynieść nowe możliwości 

zatrudnienia w Europie. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes ogłosiła podczas 

Mobile World Congress 2013 w Barcelonie: „Chcę, aby przemysł 5G był pionierem w przemyśle 

europejskim, w oparciu o europejskie badania i tworzenie miejsc pracy w Europie”. Jednak pojawienie 

się nowych wschodnich konkurentów, takich jak Chiny i Korea Południowa, może podważyć te 

kluczowe ambicje. 

Program ramowy „Horyzont 2020” 

Europejczycy używają „programów ramowych” jako instrumentów finansowych do koordynowania i 

finansowania przyszłych badań i innowacji. Z powodzeniem wykorzystali ten model, opracowując 

standardy 3G (UMTS) i 4G (LTE); teraz zamierzają użyć tego samego modelu dla 5G. Program ramowy 

(PR) będący kolejnym sukcesem 7PR miał być 8PR, ale zmieniono nazewnictwo i zamiast tego nosi ono 

nazwę „Horyzont 2020”. Przez okres siedmiu lat od 2014 do 2020 r. Program „Horyzont 2020” jest 

największym unijnym programem ramowym w historii. Finansowanie w wysokości 80 miliardów euro 

(znaczny wzrost o około 50 miliardów euro w 7PR), oprócz prywatnych inwestycji, które przyciągną te 

pieniądze. Zamierza napędzać i kształtować przyszłe badania i innowacje w Europie, od badań 

podstawowych w laboratoriach po wykorzystanie innowacyjnych pomysłów na rynku. Jednak UE 

przyjęła już proaktywną postawę wobec ery 5G, koncentrując się na kluczowych tematach, takich jak 

szybkie łącza szerokopasmowe i MTC z wykorzystaniem technik efektywnych energetycznie w ramach 

7PR. Ogólnie rzecz biorąc, od 2007 r. Do 2013 r. Inwestycje UE w ramach 7PR wyniosły ponad 700 mln 

EUR na badania dotyczące przyszłych sieci, z których połowa została przeznaczona na technologie 

bezprzewodowe, przyczyniając się do rozwoju 4G / B4G. METIS, 5GNOW, iJOIN, TROPIC, Mobile Cloud 

Networking (MCN), COMBO, MOTO, PHYLAWS, E3NETWORK i MiWEBA to tylko niektóre z najnowszych 

projektów UE dotyczących architektury i funkcjonalności sieci B4G / 5G. 

5G Infrastruktura PPP 

5G Infrastruktura PPP to partnerstwo publiczno-prywatne, którego celem jest określenie priorytetów 

badań i innowacji w programie „Horyzont 2020” w celu rozwoju nowej generacji infrastruktury 

łączności ruchomej po 2020 r. Połączenie interesariuszy z całego łańcucha wartości, w tym przemysłu, 

operatorów oraz organów regulacyjnych i normalizacyjnych, Podobnie jak w środowiskach 



akademickich i motoryzacyjnych, PPP 5G Infrastructure stworzy wspólną wizję systemu komórkowego 

5G, wieloletniego strategicznego planu badań i innowacji, który będzie aktualizowany corocznie do 

2020 r. PPP infrastruktury 5G zacznie funkcjonować na początku 2014 r. I skorzysta z działalności 

istniejącej Europejskiej Platformy Technologicznej Net! Works (ETP), think tanku, który odegrał 

kluczową rolę w tworzeniu i strukturyzacji europejskiej społeczności technologii komunikacyjnych, 

zapewniając ścisłą współpracę między przemysłem a sektorami badawczymi i akademickimi. PPP 

Infrastruktura 5G zapewni rozwiązania, architektury, technologie i standardy wszechobecnej 

infrastruktury komunikacyjnej następnej generacji w nadchodzącej dekadzie. W szczególności zapewni 

takie postępy jako 1000-krotny wzrost przepustowości sieci bezprzewodowej obsługującej ponad 7 

miliardów ludzi (przy łączeniu 7 bilionów „rzeczy”), zaoszczędzi 90% energii na każdą świadczoną 

usługę i stworzy bezpieczny, niezawodny i niezawodny Internet z zerową wartością przestój dla usług. 

Całkowity budżet przeznaczony przez stronę publiczną na PPP 5G Infrastruktura ma wynieść około 700 

mln EUR w programie „Horyzont 2020”, co odzwierciedla około 700 mln EUR zaangażowanych przez 

stronę prywatną. Ponadto branża telekomunikacyjna będzie inwestować poza partnerstwem od 5 do 

10 razy więcej w działania przyczyniające się do realizacji celów PPP. Budżet pierwszego połączenia 

wynosi 125 milionów euro. W PPP 5G Infrastructure, podczas gdy strona prywatna (reprezentująca 

ponad 800 różnych firm i instytucji), pod przewodnictwem przemysłu, ustala strategiczny program 

badań i innowacji dla programu „Horyzont 2020”, odpowiedzialność za wdrożenie spoczywa na Komisji 

Europejskiej (jako po stronie publicznej), zgodnie z zasadami programu „Horyzont 2020” w zakresie 

zaproszeń, wyboru, negocjacji i zawierania wniosków dotyczących projektów, a także monitorowania 

i płatności finansowanych projektów. 

Projekt METIS 

METIS (Mobilna i bezprzewodowa łączność dla dwudziestu-dwudziestu społeczeństwa 

informacyjnego) to eksploracyjny projekt badawczy 7PR dotyczący 5G o całkowitym koszcie około 28,7 

mln EUR. Ma konsorcjum 29 partnerów, od producentów telekomunikacyjnych i operatorów sieci po 

przemysł motoryzacyjny i akademicki, koordynowany przez Ericsson. Projekt ma na celu opracowanie 

koncepcji systemu, która zapewni niezbędną wydajność, wszechstronność i skalowalność, badając 

kluczowe komponenty technologiczne w celu wsparcia systemu oraz oceny i demonstracji kluczowych 

funkcji. Projekt ma również na celu kierowanie rozwojem na poziomie europejskim przyszłych 

mobilnych i bezprzewodowych systemów komunikacyjnych oraz zapewnienie wczesnego globalnego 

konsensusu w sprawie tych systemów poprzez stworzenie podstaw dla 5G poprzez zapewnienie 

koncepcji systemu, która może wspierać: 

• 1000x większa pojemność powierzchniowa 

• 10 do 100 razy większa liczba podłączonych urządzeń 

• Od 10 do 100 razy wyższa typowa szybkość danych użytkownika 

• 10-krotnie dłuższa żywotność baterii dla MTC o niskiej mocy 

• 5x zmniejszone opóźnienie między końcami, w porównaniu do LTE-A. 

Centrum innowacji 5G 

W październiku 2012 r. University of Surrey otrzymał 35 milionów funtów od operatorów telefonii 

komórkowej, dostawców infrastruktury i brytyjskiego funduszu inwestycyjnego na rzecz partnerstwa 

badawczego w celu utworzenia Centrum Innowacji 5G (5GIC) i zainstalowania stacji bazowych latarni 

wokół kampusu uniwersyteckiego w celu utworzenia sieci do testowania przyszłych technologii . 



Profesor Rahim Tafazolli, dyrektor Centrum Badań Systemów Komunikacyjnych (CCSR) na 

Uniwersytecie Surrey, powiedział BBC: 

„Granice między komunikacją mobilną a Internetem zacierają się, więc piąta generacja jest w ruchu w 

Internecie”. 5GIC będzie działać na początku 2015 r., Zatrudniając 130 naukowców i około 90 

doktorantów, aby przewodzić poszukiwaniu następcy do technologii 4G. 

Wizje firm 

Poniżej podsumowujemy wizje 5G europejskich firm telekomunikacyjnych Alcatel-Lucent, Ericsson i 

NSN.  

Alcatel-Lucent: 5G zajmuje się usługami komunikacyjnymi, które dostosowują się do konsumenta, a 

nie konsumentem dostosowującym się do usługi komunikacyjnej. Technologia sieci z 5G pozostanie 

stabilna i sprawna podczas obsługi miliardów podłączonych urządzeń. Ponieważ liczba urządzeń 

mobilnych, które adresują sieci ma eksplodować w nadchodzących latach, głównym problemem będzie 

inteligentne dostarczanie łączności z niskim opóźnieniem. Bell Labs przewiduje, że przetwarzanie w 

chmurze „całkowicie zdominuje” sieć, nie tylko pod względem aplikacji, ale także operacji [29]. 

Powszechna komunikacja M2M jest również postrzegana jako jeden ze sterowników 5G, a Bell Labs 

pracuje nad nowym interfejsem powietrznym 5G, który może obsługiwać krótsze pakiety do 

komunikacji M2M.  

Ericsson: 5G umożliwi zrównoważone „Networked Society” i zrealizuje wizję nieograniczonego dostępu 

do informacji i udostępniania danych w dowolnym miejscu i czasie każdemu i wszystkim. Wszystko, co 

może przynieść korzyści z połączenia, zostanie połączone. Wizja ta zostanie osiągnięta poprzez 

bezproblemową integrację kombinacji rozwiniętych RAT, w tym HSPA, LTE i WiFi, oraz uzupełniających 

się nowych RAT dla konkretnych przypadków użycia, a nie poprzez zastąpienie istniejących RAT 

„jednym rozwiązaniem pasującym do wszystkich”. Ericsson rozwija teraz podstawowe koncepcje 

systemu 5G i dostosowuje poglądy branżowe poprzez projekt METIS. Mam nadzieję, że te koncepcje 

osiągną fazę standaryzacji w ciągu kilku lat.  

NSN: Komunikacja po 2020 r. Obejmie połączenie ewoluujących systemów, takich jak LTE-A i WiFi, z 

nowymi rewolucyjnymi technologiami zaprojektowanymi w celu spełnienia nowych wymagań, takich 

jak praktycznie zerowe opóźnienie do obsługi nowych aplikacji, takich jak kontrola w czasie 

rzeczywistym lub rzeczywistość rozszerzona. 5G to nie tylko kolejna technologia, ale także integracja 

tego, co już wiemy, z nowymi blokami zaprojektowanymi do najbardziej wymagających zastosowań. 

NSN przewiduje, że 1000-krotny wzrost natężenia ruchu zostanie rozwiązany dzięki 10-krotnemu 

wzrostowi dostępnego widma, 10-krotnemu wzrostowi liczby BS dzięki wdrożeniom małych komórek 

i odciążeniu WiFi oraz 10-krotnej poprawie SE w RAT-ach 



5G w Ameryce Północnej 

Badania w Ameryce Północnej są generalnie inne niż w Europie i mają tendencję do większej 

akademickości i przemysłu. W przeciwieństwie do Europy nie ma publicznego finansowania 

koordynującego wysiłki badawcze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Oczywiście w Stanach 

Zjednoczonych finansowanie badań na uniwersytetach pochodzi z sektorów publicznych, takich jak 

National Science Foundation (NSF) i Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Jednak 

badania na uniwersytetach są bardziej oparte na indywidualnych zainteresowaniach. Jeśli chodzi o 5G, 

uniwersytety i przemysł prywatny współpracują ze sobą w celu zbadania niektórych potencjalnych 

technologii. Na przykład Instytut Politechniczny Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU-Poly) i Samsung 

współpracują ze sobą w celu studiowania i rozwijania rozwiązań mmWave dla 5G. 

Badania Akademickie 

NYU ‐ Poly: Projekt 5G w NYU ‐ Poly (prowadzony przez Profesora Teda Rappaporta) ma na celu 

opracowanie inteligentniejszej i znacznie tańszej infrastruktury bezprzewodowej dzięki mniejszym i 

lżejszym antenom z kierunkowym kształtowaniem wiązki działającym w mniej zatłoczonym widmie 

mmWave. Uniwersytet Carleton: Projekt 5G na Uniwersytecie Carleton (kierowany przez profesora 

Halima Yanikomeroglu) jest prowadzony przez Ontario Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i 

Innowacji (2012–2017). Partnerami przemysłowymi są Huawei Canada, Huawei China, Apple US, Telus, 

Blackberry (RIM), Samsung Korea, Nortel and Communications Research Center Canada. 

R&D firmy 

Qualcomm: Chociaż Qualcomm nie wypowiada się publicznie na temat 5G, prowadzi wiele badań nad 

sposobami ulepszenia systemów komórkowych w celu sprostania wyzwaniu 1000x pojemności. 

Qualcomm aktywnie pracuje nad trybami odkrywania i komunikacji bezpośredniego urządzenia z 

urządzeniem (D2D), zwanymi ProSe (Proximity Services), które zostały zaproponowane 3GPP. 

Qualcomm zaproponował obsługę LTE w nielicencjonowanym paśmie, przyjmując model 

współdzielenia widma ASA / LSA i wykorzystując HetNet do rozwiązania 1000x wyzwania. 

Intel: Po wprowadzeniu udanej opłaty za wprowadzenie 60 GHz do bezprzewodowych sieci LAN, Intel 

prowadzi badania, aby wykorzystać bezprzewodową technologię mmWave w systemach 

komórkowych następnej generacji. Pracując nad demonstracją technologii 60 GHz jako łącza 

dosyłowego dla BS o małych komórkach, Intel bada 28 GHz i 39 GHz jako łącza dostępowe do urządzeń 

mobilnych, mając na celu przepustowość 1 Gb / s lub więcej na odległości co najmniej 200 metrów. 

Agilent: Agilent Technologies podpisał niedawno porozumienie z China Mobile Communications 

Research Institute (CMRI), działem badawczym China Mobile, w celu wsparcia rozwoju systemu 5G 

poprzez dostarczenie rozwiązań testowych i pomiarowych dla systemów komunikacji bezprzewodowej 

nowej generacji. 

Broadcom: Broadcom promuje 5G WiFi (IEEE 802.11ac + hotspot 2.0), który może mieć szybkość 

transmisji do 3,6 Gbps i uzupełniać LTE i Gigabit Ethernet. Nowe funkcje zapewniają zwiększony zasięg, 

zasięg i wydajność sieci dzięki technologii Multi-User MIMO (MUMIMO) i technologii formowania 

wiązki 



 5G w Azji 

Azja podąża za podobnym podejściem do Europy, tworząc mapę drogową 5G. W Korei Południowej 

utworzono forum 5G, podczas gdy Chiny są odpowiedzialne za program IMT 2020. Chociaż na ogół 

istnieje wiele innych inicjatyw, niektóre z nich otrzymują finansowanie od rządu, podczas gdy inne są 

jedynie wysiłkami koordynacyjnymi w celu stworzenia świadomości 5G wśród przemysłu na poziomie 

regionalnym lub, poza tym, na poziomie krajowym. Dokładniej, Chiny, Japonia i Korea Południowa są 

głównymi krajami Azji prowadzącymi badania nad 5G. Badania w Chinach, zainicjowane przez rząd i 

prowadzone wspólnie przez partnerstwa między przemysłem a środowiskiem akademickim, są na ogół 

w początkowej fazie. Ci z Japonii i Korei Południowej, zainicjowani i prowadzeni wspólnie przez 

partnerstwa branżowo-akademickie, osiągnęli pewne rezultaty, takie jak sieć testowa komunikacji dla 

5G, ustanowiona przez NTT (Nippon Telegraph & Telephone) i Samsung Electronics, z 10 Gbps i 1 

Szybkości transmisji Gbps osiągane odpowiednio dla częstotliwości nośnych 11 GHz i 28 GHz. 

5G w Chinach 

Za komunikacją mobilną 5G w Chinach stoją chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii 

Informacyjnych (MIIT), Krajowa Komisja Rozwoju i Reform oraz Ministerstwo Nauki i Technologii 

(MOST), które poparły utworzenie Grupy Promocyjnej IMT-2020 (5G) i Forum FuTURE. Założona w 

lutym 2013 r. W Pekinie jako platforma technologii 5G, badań i standardowej promocji w Chinach, 

Grupa Promocji IMT-2020 (5G) ma na celu promowanie globalnych standardów 5G poprzez 

partnerstwa między przemysłem a środowiskiem akademickim i współpracę międzynarodową. 

Grupuje podstawowe technologie 5G w 10 aspektów: gęsta sieć; bezpośrednia komunikacja między 

terminalami; zastosowanie technologii internetowych w 5G; wspólna sieć z WiFi; nowa architektura 

sieci; nowa wielodomenowa transmisja wielodostępna; zastosowanie nowych technik przetwarzania 

sygnału, modulacji i kodowania w 5G; komunikacja wysokopasmowa; udostępnianie częstotliwości; i 

inteligencja sieciowa. W maju 2013 r. operatorzy, krajowi i zagraniczni producenci sprzętu oraz 

eksperci z chińskich uniwersytetów wzięli udział w szczycie IMT ‐ 2020 (5G) Prospect w Pekinie i 

omówili perspektywy i rozwój bezprzewodowych technologii komunikacji 5G. Na dwunastym 

spotkaniu Grupy Częstotliwości Grupy Promocyjnej IMT-2020 (5G) w Pekinie w dniu 25 czerwca 2013 

r. z udziałem trzech wiodących chińskich operatorów, China Mobile, China Telecom i China Unicom, 

takich kwestii jak badania krajowe Omówiono wskaźniki częstotliwości radiowej 2500–2690 MHz, 

badanie współistnienia LTE-Hi i FSS (stałej służby satelitarnej) 3,4–3,6 GHz oraz status quo 

międzynarodowych badań nad pasmami częstotliwości 6 GHz i wyższymi. Znaczenie prognozowania 

częstotliwości, techniki współdzielenia częstotliwości i badania pasma wysokiej częstotliwości w celu 

wsparcia przyszłości IMT-2020 (5G) został wyjaśniony i opracowano odpowiedni plan pracy. W 

październiku 2005 r. FuTURE Forum zostało założone jako międzynarodowa organizacja pozarządowa 

(organizacja pozarządowa) przez 26 szkół wyższych, instytucje akademickie, operatorów telefonii 

komórkowej i producentów krajowych i zagranicznych, w tym Uniwersytet Tsinghua, Uniwersytet 

Południowo-Wschodni, Uniwersytet Jiaotong w Szanghaju, Pekin Jiaotong Uniwersytet, chińscy 

operatorzy telekomunikacyjni, DoCoMo, France Telecom, Shanghai Bell, Ericsson, NEC, Hitachi, NSN, 

Motorola i Samsung. Dążąc do udostępniania technologii i informacji w przyszłości oraz promowania 

międzynarodowych badań i rozwoju oraz partnerstw, FuTURE przesunęło swoje cele z promowania 

badań nad B3G / 4G na rozwój technologii komunikacyjnych 4G i 5G poprzez integrację. W czerwcu 

2013 r. MOST uruchomił wstępny projekt badawczo-rozwojowy (faza 1) systemu komunikacji mobilnej 

5G w ramach programu 863 na rzecz krajowego rozwoju zaawansowanych technologii z 

finansowaniem w wysokości 160 mln RMB w celu zaspokojenia popytu na komunikację mobilną w 2020 

r. Bada: 



• Architekturę  sieci bezprzewodowej 5G i kluczowe technologie, w tym nowa architektura sieci, 

gęstsza rozproszona koordynacja i sieć ad hoc oraz heterogeniczne technologie alokacji wspólnych 

zasobów radiowych systemu, które mogą obsługiwać szybkie połączenia mobilne. 

• Kluczowe technologie transmisji bezprzewodowej 5G, przełomy w wąskim gardle technicznym 

dotyczące koordynacji na dużą skalę i nowe kluczowe technologie, takie jak antena matrycowa i 

konfigurowalna częstotliwość radiowa o małej mocy w warunkach koordynacji na dużą skalę. 

• Ogólne technologie dla systemu komunikacji mobilnej 5G, w tym aplikacje biznesowe i popyt 5G, 

tryby biznesowe, tryby doświadczenia użytkownika, ewolucja sieci i strategia rozwoju, 

zapotrzebowanie na widmo częstotliwości i interfejs interfejsu lotniczego oraz charakterystyka 

propagacji sygnału, pomiar i modelowanie zorientowane na widmo 5G. 

• Technologie oceny technicznej i walidacji testów dla komunikacji mobilnej 5G, w tym ocena 

techniczna i testowanie sieci komunikacji mobilnej 5G, tworzenie platform ewaluacyjnych do 

testowania symulacji komunikacji mobilnej sieci  5G  i technologia transmisji. 

 

Jego ogólnym celem jest spełnienie oceny wydajności i projektu systemu prototypowego, wspieranie 

prędkości do 10 Gb / s oraz zwiększenie SE i EE interfejsu lotniczego do 10x wyższego niż 4G. Ten 

projekt przyciągnął wiele chińskich uczelni, instytutów akademickich i operatorów oraz niektóre 

przedsiębiorstwa w kraju i za granicą. Oprócz członków FuTURE Forum jest ponad 50 uczestników, w 

tym Instytut Telekomunikacji MIIT, Akademia Technologii Telekomunikacyjnej, Narodowe Centrum 

Monitorowania Radiowego, Szanghajskie Centrum Badań nad Komunikacją Bezprzewodową, Instytut 

Informatyki CAS i China Electronics Technology Group Corporation, które byli zaangażowani we 

wspólne dążenie do chińskich badań teoretycznych 5G, łamanie kluczowych technologii, rozwój 

sprzętu i badań i rozwoju produktów. 

R&D firmy 

Jeśli chodzi o działalność chińskich przedsiębiorstw, osoby biorące udział w badaniach 5G to głównie 

Huawei, Datang Telecom, China Mobile i ZTE. Od 2009 r. Huawei prowadzi wspólne badania z 

zagranicznymi uczelniami, takimi jak Harvard University, University of California Berkley i Cambridge 

University w zakresie technologii 5G, takimi jak szersze techniki częstotliwości radiowych i techniki 

wspierające dynamiczną wirtualizację komórek. Jako jeden z inicjatorów Huawei uczestniczył w 

unijnym projekcie METIS. 29 sierpnia 2013 r. Prezes Huawei Houkun Hu zadeklarował na konferencji 

sieci 5G organizowanej przez Forbes, że Huawei pracował nad badaniami 5G w ciągu ostatnich kilku lat 

i że jeśli wszystko pójdzie dobrze, oficjalnie uruchomią 5G w 2020 r. Obecnie Datang Telecom jest w 

trakcie promowania technologii ewolucji 4G LTE-Hi, która jest mobilną technologią szerokopasmową 

4.5G zorientowaną na hot spoty i scenariusze wewnętrzne. Niewielki zasięg gorących punktów o 

wysokiej częstotliwości realizowany jest za pośrednictwem małych stacji BS. Ta cecha będzie dalej 

wykazywana w przyszłych ewolucjach 5G. Jeśli chodzi o przyszłą architekturę sieci, małe BS można 

zainstalować w różnych scenariuszach i lepiej połączyć z otoczeniem. Ponadto Datang Telecom 

wspólnie przeprowadził wstępne badania nad kluczową technologią bezprzewodowej transmisji 5G z 

14 chińskimi uczelniami, w tym Tsinghua University i Beijing University, a ostatnio opublikowali białą 

księgę 5G. Jako jeden z trzech głównych operatorów telekomunikacyjnych w Chinach, China Mobile 

jest największym na świecie operatorem telefonii komórkowej z około 740 milionami abonentów do 

lipca 2013 r. Poświęcony chińskim działaniom promocyjnym 5G, jest członkiem ITM-2020. Szef grupy 

roboczej (WG) 1 i wiceprezes WG2 z FuTURE Mobile Communication Forum pochodzą odpowiednio z 

China Mobile i China Telecom. Są również głównymi członkami projektu fazy 1 863-5G chińskiego 



Ministerstwa Nauki i Technologii. Trzej operatorzy oświadczyli, że dołożą wszelkich starań, aby 

promować komercjalizację 5G w Chinach do 2020 r. Kierownictwo China Mobile oświadczyło, że firma 

poświęciła się badaniom i rozwojowi sieci 5G, chociaż komercjalizacja sieci 4G nie została jeszcze 

oficjalnie rozwinięta. Jeśli chodzi o ciągłe zmiany i budowę sieci 2G, 3G, 4G i 5G oraz możliwą 

powtarzalną budowę i marnotrawstwo zasobów, stwierdzili oni, że ponieważ beton 4G jest utwardzony 

w całym kraju, jest prawie taki sam jak pierwotna sieć w sieciach przesyłowych i rdzeniowych z kilkoma 

zmianami w rezultacie do BS, sieć nowej generacji w pełni wykorzystuje istniejącą infrastrukturę, 

zmniejszając inwestycje kapitałowe operatora w modernizację sieci. Ponieważ China Mobile rozwija 

swoją wizję 5G na rok 2020, Academy of China Mobile (instytucja badawczo-rozwojowa bezpośrednio 

pod nazwą China Mobile) bierze aktywny udział w różnych krajowych forach 5G i projektach na 

poziomie krajowym. 12 września 2013 r. Zespół dr Zhiling Yi, głównego naukowca Akademii Chin 

Mobile w technologii bezprzewodowej, oraz eksperci, w tym Guangnan Ni, akademik z Chińskiej 

Akademii Inżynierii (CAE) i profesor Zhaocheng Wang, dyrektor Kluczowego Laboratorium Komunikacji 

Szerokopasmowej na Uniwersytecie Tsinghua, wziął udział w „Spotkaniu Wymiany na temat 

Wspólnych Badań i Rozwoju Innowacyjnych Technologii przez Akademię Chińską Mobile and Micro-

Optic Electronics Company”, która odbyła się w parku przemysłowym w Quanzhou. Podczas spotkania 

Kunjie Zhuang, główny naukowiec w firmie zajmującej się mikroukładami elektronicznymi, powiedział, 

że kierunek badań i rozwoju przyszłych technologii radiowej łączności komórkowej powinien być 

zgodny z zasadą małych rozmiarów, dużej skali i ultra-szerokiej zespół, wysoce odizolowany i aktywny. 

Nacisk badawczy Academy of China Mobile to konstrukcja małych rozmiarów aktywnych modułów 

antenowych wykorzystywanych w wielkoskalowym systemie antenowym i wysoce izolowanych 

antenach wykorzystywanych w systemie pełnego dupleksu. Po rozmowach firma Electronics of China 

Mobile and Micro-Optic Electronics Electronics zaproponowała antenę z 128 elementami w paśmie D 

(2570–2620 MHz) jako cel ich wstępne badania i matryca 1024-antenowa w opcjonalnych pasmach 

częstotliwości systemu następnej generacji jako cel długoterminowy. Dr Zhiling Yi stwierdził, że do 

końca 2014 r. zbudują prototyp składający się ze 128 elementów układu antenowego, które będą 

zgodne z wymaganiami. Oprócz anten o dużej skali omówiono również inne problemy, takie jak 

kluczowe technologie integracji anten o częstotliwości radiowej i współbieżności z pełnym dupleksem. 

Akademia China Mobile jako pierwsza zaproponowała architekturę ewolucji C-RAN dla 5G w polu 

dostępu radiowego („C” oznacza scentralizowane przetwarzanie, radio współpracujące i przetwarzanie 

w chmurze w czasie rzeczywistym). C-RAN jest współpracującą siecią bezprzewodową składającą się z 

dalekosiężnych jednostek częstotliwości radiowych i anten opartych na scentralizowanej jednostce 

przetwarzania pasma podstawowego, składającej się z infrastruktury chmury w czasie rzeczywistym 

opartej na otwartej platformie. Jego innowacyjna architektura zielonej sieci może skutecznie 

zmniejszyć zużycie energii, zmniejszyć Capex i Opex, poprawić SE, zwiększyć przepustowość 

użytkowników, obsługiwać wiele standardów i płynnie aktualizować oraz zapewnia użytkownikom 

końcowym bardziej przyjazne usługi internetowe. Różnorodne zalety stworzone przez innowacyjne 

ramy sprawiają, że C-RAN skupia uwagę wielu zagranicznych operatorów i producentów sprzętu. Poza 

partnerami takimi jak IBM, Intel, Huawei i ZTE w kwietniu 2010 Akademia China Mobile ogłosiła 

przyciągnięcie kolejnych sześciu partnerów, w tym France Telecom Orange, Chunghwa Telecom, 

Alcatel-Lucent, NSN, Ericsson i Datang Mobile. Tymczasem China Mobile jest w trakcie omawiania 

współpracy C-RAN z Microsoftem i HP. Zarówno China Mobile, jak i Korea Południowa SK Telecom 

wymieniły C-RAN jako jeden ze swoich kluczowych projektów współpracy w ramach strategicznej 

współpracy korporacyjnej. Xiaoyun Wang, wiceprezes Academy of China Mobile, stwierdził, że w 

porównaniu z tradycyjnym RAN, C-RAN jest rewolucyjnym sposobem tworzenia sieci i wyboru 

technologii i będzie dalej promowany za pomocą funkcji systemów mobilnych 5G. Po zatwierdzeniu 

prototypowego systemu, na urządzeniach telekomunikacyjnych i producentach systemów 



informatycznych spoczywać będzie obowiązek partnerstwa w celu dokonania przełomów i rozwoju 

industrializacji. 

Zastępca głównego inżyniera China Telecom, Dongbin Jin, powiedział 11 września 2013 r., Że China 

Telecom przywiązuje wielką wagę do 5G i ma nadzieję, że sieci 5G nie zostaną podzielone na TDD 

(Time--Division Duplexing) i FDD (Frequency‐ Sieci dupleksowe), podobne do sieci 4G. Dodał, że 

oczekuje się, że sieci 5G będą bardziej inteligentne i będą wysoce zbieżne z innymi sieciami. Ogólnie 

operator telekomunikacyjny oczekiwał jednego standardu dla systemu 5G. 

5G w Korei Południowej 

W Korei Południowej technologie komunikacji mobilnej 5G promowane są głównie przez Koreańską 

Akademię Komunikacji Elektronicznej i niektórych producentów komunikacji mobilnej, takich jak 

Samsung, LG i Ericsson-LG z Południowokoreańską Przyszłością Tworzenia i Nauki i operatorzy 

telekomunikacyjni jako pośrednicy. 28 czerwca 2013 r. Ministerstwo ds. Przyszłości Kreacji i Nauki 

Korei Południowej (ROK) i MIIT Chin wspólnie odbyły spotkanie giełdowe China-ROK 5G w Pekinie, 

gdzie „China IMT-2020 (5G) Promotion Group” i „Forum Korei Południowej 5G” podpisało protokół 

ustaleń China-ROK 5G. Tymczasem CNCERT (chiński techniczny zespół ds. Reagowania na awaryjne 

sieci komputerowe) i KrCERT (koreański zespół reagowania na incydenty komputerowe) podpisały 

protokół ustaleń dotyczący współpracy China-ROK w sprawie bezpieczeństwa sieci. Eksperci z Chin i 

Korei dyskutowali o tym, jak wzmocnić współpracę i wspólnie promować międzynarodowe standardy 

5G. Bing Shang, wiceminister MIIT, stwierdził, że na posiedzeniu osiągnięto dwa ważne porozumienia: 

(1) ustanowienie ministerialnego dialogu strategicznego na rzecz współpracy chińsko-

południowokoreańskiej w zakresie komunikacji informacyjnej; (2) promowanie współpracy między 

chińsko-południowokoreańskimi instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami w zakresie przyszłych 

technologii komunikacji mobilnej, zwłaszcza standardów 5G i nowych operacji. Zonglu Yun, 

wiceminister przyszłego Ministerstwa Kreacji i Nauki Korei Południowej, stwierdził, że w obu krajach 

komunikacja komórkowa rozwija się szybko i staje się ważną siłą napędową ich gospodarek. Chiny i 

Korea Południowa powinny współpracować, aby wspólnie promować i przewodzić rozwojowi 

globalnych technologii komunikacji mobilnej. 

Nowa architektura sieci 5G, zbudowana wspólnie przez duże firmy z Korei Południowej, takie jak 

Samsung i LG oraz jej Electronic Communication Academy, składa się z trzech warstw: Warstwa 1 jest 

bramą serwera; Warstwa 2 jest zewnętrzną komórką; a warstwa 3 jest wewnętrzną komórką. 

Wewnętrzana komórk najpierw przesyła dane do zewnętrznej komórki poprzez backhaul; następnie 

zewnętrzny telefon komórkowy przełącza pakiet z bramą serwera przez światłowody. BS w sieci 

komórkowej wykorzystują anteny kierunkowe wąskostrumieniowe do pokrycia nadawania-odbioru w 

celu zmniejszenia zakłóceń ko-kanału, a kierunek ich anten można inteligentnie kontrolować. W maju 

2013 r. Samsung ogłosił wprowadzenie technologii mmWave 5G. W eksperymentach na świeżym 

powietrzu w pobliżu Advanced Communications Lab firmy Samsung w Suwon w Korei Południowej 

przetestowano prototypowy nadajnik wykorzystujący 64 elementy antenowe. Może osiągnąć poziom 

1.056 Gbps przy częstotliwości nośnej 28 GHz, a zasięg transmisji może osiągnąć do 2 km w warunkach 

LOS; w przypadku komunikacji nie-LOS (NLOS) zasięg zmniejszył się do około 200–300 metrów. Dzięki 

sieci 5G, setki razy szybszej niż sieć 4G 75 Mb / s w Korei Południowej, użytkownicy mobilni będą mogli 

pobrać film w mniej niż jedną sekundę. Zobowiązany do komercjalizacji tej technologii w 2020 r., 

Samsung planuje przeprowadzić komercyjną promocję sieci 5G w nadchodzących latach. W Korei 

Południowej działają trzej główni operatorzy: SK Telecom, Korea Telecom (KT) i LG U + (LG Uplus). SK 

Telecom jest największym i najbardziej innowacyjnym operatorem telefonii komórkowej w Korei 

Południowej, wyróżniającym się przede wszystkim ze względu na napęd i perspektywę przełomowych 

i zaawansowanych technologii sieciowych, a także innowacje biznesowe. Niektórzy technicy ICT z SK 



Telecom zwracają uwagę, że aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na dane, należy 

skonstruować technologię sieci nowej generacji - tak zwaną „Super Sell”, która może zwiększyć obieg 

danych porównawczych o 1000x przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków przez 10x. W dniu 30 

maja 2013 r. W Seulu odbyło się zgromadzenie ogólne Forum Korea 5G, które zostało wspólnie 

założone przez wyżej wymienionych trzech operatorów i producentów telefonii komórkowej, takich 

jak Samsung, LG i Ericsson ‐ LG. Omówiono zagadnienia normalizacyjne 5G w 2015 r. I perspektywy 

jego komercjalizacji w 2020 r. Zonglu Yun, wiceminister przyszłego Ministerstwa Kreacji i Nauki Korei 

Południowej, powiedział, że technologie 5G mają zostać skomercjalizowane w 2020 r., A Korea 

Południowa nadal znajduje się na etapie przygotowawczym. Na całym świecie opracowywano nowe 

technologie, aby reagować na coraz bardziej zmieniający się klimat ICT, aby stać się liderem w 5G. 

Powszechnie uważano, że 5G może nie tylko przynieść wygodę życia, ale także pomóc 

przedsiębiorstwom i krajom w ich rozwoju gospodarczym. Dzięki imminent 5G spodziewano się 

wprowadzenia inteligentnych maszyn o 1000-krotnie wyższej wydajności i niższym zużyciu energii. 

Gdyby w 2015 r. Ujednolicono ją na całym świecie, 5G zadebiutowałoby na Zimowych Igrzyskach 

Olimpijskich Pyeongchang w Korei Południowej w 2018 r. Innowacyjny operator Korei Południowej SK 

Telecom nawiązuje obecnie współpracę z Bell Labs, należącymi do Alcatela-Lucenta, aby skupić się na 

nowej generacji badania komunikacyjne, w tym technologia B4G lub 5G. Informacje opublikowane 

przez SK Telecom i Alcatel-Lucent określają kilka obszarów zainteresowania, które nazywają 

„bezprzewodowymi technologiami telekomunikacyjnymi po 4G lub 5G i inteligentnymi technologiami 

sieciowymi”: 

• definiowanie architektury sieci B4G i 5G 

• opracowywanie metod umożliwiających zarządzanie coraz bardziej złożonymi sieciami i ich 

konfigurację 

• technologie, które można zastosować w rdzeniu sieci operatorów w ciągu najbliższych dwóch do 

trzech lat, takie jak przetwarzanie w chmurze. 

5G w Japonii 

Podobnie jak w Korei Południowej, japońska technologia komunikacji mobilnej 5G jest również 

promowana głównie poprzez partnerstwa między przemysłem a środowiskiem akademickim. W dniach 

29–30 października 2013 r., Wspierane przez niektóre organizacje międzynarodowe i regionalne, takie 

jak Japońskie Yokosuka Research Park (YRP), Stowarzyszenie Promocji R&D, Południowokoreańskie 

Forum 5G, Tajwańscy liderzy łączności bezprzewodowej i technologii informatycznych United Board 

(WIT CLUB), China Future Forum, unijny zespół projektowy METIS i China Mobile, szczyt w sprawie 

przyszłych technologii informacyjno-komunikacyjnych (5G) (w skrócie 5G Summit) odbył się w Pekinie. 

Przedstawiciele rządu, eksperci, operatorzy telekomunikacyjni i czołowi producenci oprogramowania i 

sprzętu z Europy, Chin, Japonii, Korei Południowej i innych krajów i regionów przedstawili 

najważniejsze prezentacje dotyczące ogólnej strategii rozwoju i planu badań i rozwoju 5G. Zagadnienia 

takie jak badania nad systematyczną definicją 5G, badania nad wymogami normalizacji 5G. 

Omówiono planowanie i sugestie dotyczące spektrum 5G, analizy i wizje marketingowe 5G, 

innowacyjne aplikacje i wymagania 5G, nowatorskie technologie transmisji bezprzewodowej i sieci 

zorientowane na 5G, strategie przyszłej ewolucji sieci oraz konwergencji i współpracy 

międzynarodowej. W lutym 2013 roku NTT DoCoMo, japoński operator telekomunikacyjny, ogłosił, 

przy pomocy technicznej japońskiego Tokyo Institute of Technology, że z powodzeniem przeprowadził 

eksperyment na świeżym powietrzu nad transmisją 10 Gbps w paśmie częstotliwości 11 GHz na wyspie 

Ishigaki, udowodnienie, że technologia jest znacznie potężniejsza niż LTE i LTE-A. Trzy technologie 

wykorzystywano głównie do transmisji sygnałów mobilnych na zewnątrz: MIMO, 64 QAM i wykrywanie 



turbo, co oznacza, że sprzężenie zwrotne jest przekazywane po odebraniu sygnałów. W październiku 

2013 r. NTT DoCoMo zaprezentowało swoją technologię komunikacyjną 5G na połączonej wystawie 

zaawansowanych technologii (CEATEC) w Japonii, twierdząc, że ma „ultraszybką prędkość i niewielkie 

opóźnienie”. Urządzenie mobilne jest zainstalowane z 24 antenami i może być postrzegane jako BS w 

pełni wyposażone w sprzęt komunikacyjny. NTT DoCoMo miało nadzieję na utrzymanie rzeczywistej 

stawki na poziomie powyżej 5 Gb / s na ostatnim etapie i uczynienie go przyszłym standardem. Ponadto 

NTT DoCoMo zamierza używać 5G w urządzeniach do noszenia, aby użytkownicy mogli wygodnie 

wykonywać różne operacje bez używania rąk, w tym rozszerzonej rzeczywistości, identyfikacji twarzy, 

identyfikacji słów, tłumaczenia i tak dalej. Głównymi operatorami telekomunikacyjnymi w Japonii są 

NTT DoCoMo, KDDI, SoftBank i E-mobile odpowiedzialne za obsługę danych mobilnych oraz firma 

Willcom z Personal Access System, której NTT DoCoMo jest największym płatnikiem, odpowiedzialnym 

za rozwój japońskiej technologii 5G. NTT DoCoMo od dawna jest zaangażowany w międzynarodowe 

badania i promocję 5G i był odpowiedzialny za jedną z grup roboczych projektu METIS. DoCoMo 

poświęcony jest rozwojowi technologii 5G zorientowanych na usługi komunikacji mobilnej w 2020 r. 

Aby zwiększyć zdolność komunikacyjną i zwiększyć przepustowość użytkowników, aktywnie popiera 

małe ogniwa - moc wyjściowa tradycyjnych BS makrokomórkowych wynosi 10–40 W Przydzielając 

wiele ogniw o jeszcze niższej mocy wyjściowej (dziesiątki do setek mW), technologia ta obejmuje 

pewne obszary o wyższym zapotrzebowaniu na komunikację w obrębie makro-komórek. W skrócie, 

BS-makroskopy - odpowiedzialne za „powierzchniowy” zasięg rozległych obszarów - wykorzystują 

pasma niskiej częstotliwości, podczas gdy małe komórki w obszarach „punktowych” wymagające 

wyższych prędkości transmisji danych wykorzystują pasma wysokiej częstotliwości. Na przykład małe 

komórki będą korzystać z pasma częstotliwości 3,5 GHz w najbliższej przyszłości, a pasma wysokiej 

częstotliwości z częstotliwością 10 GHz lub wyższą w przyszłości. W tym czasie sygnały sterujące, które 

oceniają, z którą komórką terminal ma się połączyć, są przekazywane przez makrokomórki. Ta 

koncepcja nosi nazwę „Phantom-cell” . DoCoMo planowało zaproponować komórkę fantomową 3GPP. 

Ponieważ inni producenci sprzętu komunikacyjnego zaproponowali tę samą koncepcję, DoCoMo 

skoncentruje się na wykorzystaniu małych komórek do promowania rozwoju technicznego. Na 

kompleksowej wystawie IT CEATEC Japan 2013, która odbyła się 1 października 2013 r. W Makuhari 

Messe (w Mihama Ward, Chiba), NTT DoCoMo zasymulowało nową generację komunikacji mobilnej 

„5G”. W wywiadzie dla Engadget przedstawiciel NTT DoCoMo powiedział, że największym wyzwaniem 

przy konstruowaniu sieci 5G było radzenie sobie z ograniczeniami pasm komunikacyjnych wysokiej 

częstotliwości. Aby rozwiązać ten problem, zaplanowali realizację transmisji sygnału w pasmach o 

wysokiej częstotliwości przy użyciu dużej liczby komponentów antenowych. Do symulacji DoCoMo 

rozważał Shinjuku w Tokio jako model i ustawił siedem makrokomórek wykorzystujących szerokość 

pasma 26 MHz w paśmie częstotliwości 2 GHz i 12 małych komórek wykorzystujących pasmo 1 GHz w 

paśmie częstotliwości 20 GHz do zbudowania systemu HetNet. 

Ponieważ pasmo częstotliwości używane w małych komórkach to pasmo 20 GHz o silnej prostoliniowej 

propagacji, małe komórki stają się siecią LAN obejmującą od kilku do kilkudziesięciu metrów. Anteny 

używane dla komórek makr to 2x4 MIMO, a te używane dla małych komórek to 128x4 MIMO (tj. 

Massive MIMO). Według DoCoMo „celem zastosowania Massive MIMO jest blokowanie zagłuszania 

poprzez technologię beamforming”. Podczas Broadband World Forum (BBWF) 2013, NTT DoCoMo 

przeanalizowało możliwość uruchomienia usług 5G na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. 

„Chociaż wydaje się, że jest to daleko idące, wciąż musimy to dokładnie rozważyć”, powiedział w swoim 

wystąpieniu Takehiro Nakamura, dyrektor zespołu projektowego systemu bezprzewodowego NTT 

DoCoMo. Dodał, że na etapie koncepcji to, co pociąga za sobą 5G, zależy od tego, kim jest wykładowca. 

Według NTT DoCoMo, 5G oznacza zwiększenie pojemności sieci dostępowej o 1000x. Takehiro 

przewidział, że będzie to wymagało wsparcia „połączenia bezprzewodowego z wieloma terminalami 



osobistymi” w ciągu najbliższych kilku lat. DoCoMo zaproponował wykorzystanie większej ilości widma 

z pasm o wysokiej częstotliwości i dużej skali 

Technologia MIMO pozwala osiągnąć tak ogromny wzrost wydajności. Technologia MIMO znacznie 

zwiększyła liczbę anten konwergencji w sieci dostępowej. Takehiro powiedział, że w oparciu o test 

symulacyjny tego operatora, zwiększenie pojemności o 30x może zostać zrealizowane przy użyciu 

pasma 100 MHz przy 3,5 GHz w 12 małych komórkach, a wykorzystanie widma 400 MHz przy 10 GHz 

w tej samej liczbie małe komórki mogą pomieścić wzrost o 125x. Aby osiągnąć niewiarygodny wzrost 

pojemności o 1000x, Takehiro powiedział, że wykorzystanie widma 1–20 GHz w 12 małych komórkach 

przy użyciu technologii MIMO na dużą skalę może pomóc operatorom osiągnąć taki cel. Przyznał 

jednak, że wykorzystanie takich widm o wysokiej częstotliwości może przynieść korzyści tylko 

środowisku sieci zewnętrznej. „Powinniśmy rozważyć nowe RAT, aby stworzyć wielkie korzyści, których 

potrzebujemy”, powiedział Takehiro. Ale nalegał, aby 5G był technologią, którą przemysł powinien 

starannie wziąć pod uwagę. 

5G Architektura 

5G będzie prawdziwie konwergentnym systemem obsługującym szeroką gamę aplikacji, od mobilnego 

głosu i mobilnego Internetu obsługującego wiele Giga-bitów na sekundę po D2D i V2X (Vehicle-to-X; X 

oznacza pojazd (V2V) lub infrastrukturę ( V2I)) komunikacja, jak również natywna obsługa aplikacji MTC 

i bezpieczeństwa publicznego. 3D-MIMO zostanie wbudowany w BS, aby jeszcze bardziej zwiększyć 

szybkość transmisji danych i pojemność na poziomie makro-komórek. Wydajność systemu pod 

względem zasięgu, pojemności i EE będzie dalej zwiększana w martwych i gorących punktach przy 

użyciu stacji przekaźnikowych, hiperden- syjnych wdrożeń małych komórek lub odciążania WiFi, 

kierunkowe łącza mmWave zostaną wykorzystane do backhaulingu przekaźnika i / lub BS małych 

komórek. Komunikacja D2D będzie wspomagana przez makro-BS, zapewniając płaszczyznę sterowania. 

Inteligentna sieć to kolejna interesująca aplikacja przewidziana dla 5G, umożliwiająca funkcjonowanie 

sieci elektrycznej w bardziej niezawodny i wydajny sposób. Przetwarzanie w chmurze może być 

potencjalnie zastosowane do sieci RAN, a poza tym do użytkowników mobilnych, którzy mogą tworzyć 

wirtualną pulę zasobów do zarządzania przez sieć. Przeniesienie aplikacji przez chmurę bliżej 

użytkownika końcowego zmniejsza opóźnienie komunikacji w celu obsługi wrażliwych na opóźnienia 

aplikacji do sterowania w czasie rzeczywistym. Przewiduje się, że 5G będzie bezproblemowo 

integrować istniejące RAT (np. GSM, HSPA, LTE i WiFi) z nowymi komplementarnymi wynalezionymi w 

pasmach mmWave. Technologia MmWave zrewolucjonizuje branżę mobilną nie tylko ze względu na 

dużą ilość dostępnego widma w tym paśmie (łatwo dopuszcza rury bezprzewodowe Gbps), ale także z 

powodu zmniejszania rozmiarów anten, umożliwiając wytwarzanie anten antenowych z setkami lub 

tysiącami elementów antenowych, nawet w UE. Inteligentne anteny z funkcjami formowania wiązki i 

macierzy fazowej będą wykorzystywane do precyzyjnego kierowania wiązki antenowej w pożądane 

miejsce z dużą precyzją, obracaną elektronicznie poprzez przesunięcie fazowe. Wąskie wiązki ołówka 

umożliwią wykorzystanie przestrzennej głębi ostrości, bez ingerencji w innych użytkowników. Małe 

rozmiary anteny umożliwią Massive / 3D MIMO w BS i ostatecznie w UE. Technologia mmWave 

zapewni również ultra-szerokopasmowe łącza dosyłowe do przenoszenia ruchu z / do małych stacji BS 

lub stacji przekaźnikowych, umożliwiając operatorom dalszą elastyczność wdrażania w porównaniu z 

przewodowym (miedzianym lub światłowodowym) łączem dosyłowym. Wdrożenie Hyperdense dla 

małych komórek to kolejne obiecujące rozwiązanie dla 5G, aby sprostać wyzwaniu 1000x pojemności. 

Małe komórki mogą potencjalnie zapewnić ogromną pojemność i zminimalizować fizyczną odległość 

między BS i UE, aby osiągnąć wymagane wzmocnienie EE dla 5G. 

Tradycyjne pasma poniżej 3 GHz zostaną zastosowane do pokrycia makrokomórkowego, natomiast 

pasma o wyższej częstotliwości (np. Pasma cm i mmWave) zostaną zastosowane dla małych komórek, 



aby zapewnić spektralną i energooszczędną płaszczyznę danych, wspomaganą przez płaszczyzna 

sterowania obsługiwana przez makro-BS. Wraz z rozwojem nowych RAT i wdrożeniem hiperdennych 

małych komórek, istniejące RAT będą nadal ewoluować, aby zapewnić wyższe SE i EE. Opóźnienie 

płaszczyzny danych (czas podróży w obie strony) systemu LTE-A wynosi około 20 ms, a jego przyszłe 

zmiany mają zostać zredukowane do mniej niż 1 ms [30]. Co więcej, SE istniejącego systemu HSPA 

wynosi 1 b / s / Hz / komórkę, co ma wzrosnąć 10-krotnie do 2020 r. [30]. Oczekuje się, że EE systemu 

komórkowego poprawi się 1000 razy do 2015 r. W porównaniu z poziomem z 2010 r. Powrócimy do 

technik warstwy PHY (fizycznej) i MAC (średniej kontroli dostępu) w celu przenoszenia krótkich i 

wrażliwych na opóźnienia pakietów dla MTC [18]. Wirtualizacja będzie również odgrywać kluczową 

rolę w 5G dla efektywnego wykorzystania zasobów w systemach komórkowych, poprzez sieć multi-

tenant, w której operator komórkowy nie będzie musiał posiadać pełnego zestawu dedykowanych 

urządzeń sieciowych; raczej sprzęt sieciowy (np. BS) będzie współdzielony przez różnych operatorów. 

Istniejąca koncepcja sieci w chmurze obejmuje głównie centra danych. Wirtualizacja sieci mobilnej 

popchnie tę koncepcję do sieci dystrybucyjnej i sieci RAN, aby umożliwić współdzielenie łączy 

dosyłowych i stacji BS między różnymi operatorami. Wreszcie, przewiduje się, że UE 5G będą 

inteligentnymi urządzeniami wielomodowymi. Te urządzenia UE będą wystarczająco inteligentne, aby 

autonomicznie wybrać odpowiedni interfejs do połączenia z siecią na podstawie jakości kanału, 

pozostałej mocy akumulatora, EE różnych RAN oraz wymogu QoS działającej aplikacji. Te inteligentne 

i wydajne urządzenia 5G będą mogły obsługiwać nośniki 3D o prędkości do 10 Gb / s. 

Wniosek 

Oczekuje się, że 5G zostanie wdrożony około 2020 r., Zapewniając wszechstronną łączność z 

„światłowodowymi” doświadczeniami dla użytkowników mobilnych. Oprócz oczekiwanej szczytowej 

szybkości transmisji 10 Gb / s, największym wyzwaniem dla 5G jest ogromna liczba połączonych maszyn 

i 1000-krotny wzrost ruchu mobilnego. Ultra-szerokopasmowy i zielony system komórkowy będzie 

motorem napędowym przyszłego połączonego społeczeństwa, w którym każdy i wszystko będzie 

połączony w dowolnym miejscu i czasie. W tej części r przedstawiliśmy przegląd potencjalnych 

czynników 5G wraz z działaniami badawczo-rozwojowymi na całym świecie, w tym w Europie, Ameryce 

Północnej i regionie Azji i Pacyfiku. Będąc na etapie prototypowania, standaryzacja jest kolejnym 

kamieniem milowym na drodze do osiągnięcia 5G, po której nastąpi faza rozwoju przez dwa do trzech 

lat. Ostatnia faza to wdrożenie i marketing sieci, co może potrwać kilka lat, przewidując potencjalne 

komercyjne wdrożenie do około 2020 r. W ostatniej części tej części zilustrowaliśmy przewidywaną 

architekturę 5G, wykorzystując wszystkie wspólne poglądy na temat bieżącego trendy technologiczne 

i pojawiające się aplikacje. W skrócie, technologia mmWave, hyperdense HetNet, wirtualizacja RAN i 

ogromne MTC są głównymi przełomami rozważanymi przy modernizacji systemu komórkowego w celu 

osiągnięcia zdolności 5G. Jednak rozwój technologii musi być napędzany przez przydzielenie nowego 

widma dla komunikacji mobilnej, które ma nastąpić w nadchodzącym spotkaniu WRC. 

 

 



Internet 5G 

2.1 Wprowadzenie 

Ewolucja technologii internetowych zbliżyła się do całej usługi przełączania pakietów IP, która 

ukształtowała sposób, w jaki żyjemy, pracujemy, uczymy się i bawimy. Dzisiejszy Internet zapewnia 

bogatą paletę usług, które obejmują między innymi rozrywkę medialną (np. Gry audio, wideo i gry 

wysokiej rozdzielczości), personalizację (np. Haptics, aplikacje oparte na obecności i usługi oparte na 

lokalizacji) i bardziej wrażliwe oraz aplikacje krytyczne dla bezpieczeństwa (np. e-handel, e-Zdrowie, 

osoby udzielające pierwszej pomocy itp.). Według statystyk Międzynarodowego Związku 

Telekomunikacyjnego (ITU), globalny Internet został osiągnięty przez ponad 2,4 miliarda użytkowników 

na całym świecie w czerwcu 2012 r., A liczba ta stale rośnie. Badanie firmy Ericsson przewiduje 40-

krotny wzrost ruchu danych z telefonów komórkowych i przenośnych komputerów osobistych / 

tabletów w latach 2010–2015 [2]. Ponadto prognoza Cisco dotycząca wykorzystania sieci IP do 2017 r. 

Ujawniła, że ruch internetowy ewoluuje od bardziej stabilnego do bardziej dynamicznego. Globalny 

ruch IP będzie odpowiadał 41 milionom płyt DVD na godzinę w 2017 r., A komunikacja wideo będzie 

nadal w zakresie 80–90% całkowitego ruchu IP. W tym kontekście niemal każdy obiekt fizyczny, który 

widzimy (np. Ubrania, samochody, pociągi itp.), Również zostanie podłączony do końca dekady, 

tworząc Internet przedmiotów (IoT). Przykładem jest komunikacja Machine-to-Machine (M2M) 

wykorzystująca sieci oparte na czujnikach, co skutkuje dodatkowym czynnikiem napędzającym wzrost 

ruchu. Okazuje się, że sterownikami przyszłego Internetu są wszelkiego rodzaju usługi i aplikacje, od 

niskich przepustowości (np. Danych czujnika i IoT) do wyższych (np. Strumieniowanie wideo w wysokiej 

rozdzielczości), które muszą być kompatybilne, aby obsługiwać różne opóźnienia i urządzenia. Na 

przykład aplikacje oice over IP (VoIP) wymagają co najwyżej 150ms opóźnienia, 30ms jitteru i nie więcej 

niż 1% utraty pakietów, aby utrzymać optymalną jakość postrzeganą przez użytkownika (QoE). 

Interaktywne strumienie wideo lub wideokonferencje, osadzają połączenia głosowe, a tym samym 

mają takie same wymagania dotyczące poziomu usług jak VoIP. Natomiast usługi przesyłania 

strumieniowego wideo, znane również jako wideo na żądanie, mają mniej rygorystyczne wymagania 

niż VoIP ze względu na techniki buforowania zwykle wbudowane w aplikacje. Inne usługi, takie jak FTP 

(File Transfer Protocol) i e-mail, są względnie nieinteraktywne i niewrażliwe. Jednak protokoły kontroli 

sieci i zarządzania wymagają odpowiedniej gwarancji przepustowości, aby zapewnić, że komunikaty 

sterujące są prawidłowo dostarczane na czas, aby zapobiec pogorszeniu wydajności. Co więcej, 

dotychczasowy Internet traktuje usługi jednakowo na zasadzie najlepszych starań. Ponadto sieci 

obecnych operatorów są wypełnione dużą i rosnącą różnorodnością zastrzeżonych urządzeń 

sprzętowych. Z tego powodu uruchomienie nowej usługi sieciowej często wymaga znalezienia 

odpowiedniej przestrzeni i mocy, aby pomieścić nowe skrzynki. Osiągnięcie tego celu jest niezwykle 

trudne i nadążaj za nowymi trendami, ponieważ innowacje technologiczne i serwisowe przyspieszają i 

skracają cykl życia sprzętu. Ponadto infrastruktury sieciowe wymagają zautomatyzowanych możliwości 

kontroli skalowalności, niezawodności i dostępności, szczególnie w dużych środowiskach sieciowych, 

w celu zmniejszenia wpływu ręcznej interwencji, która staje się kosztownym towarem. Inne obawy 

obejmują rosnące koszty energii, wyzwania związane z inwestycjami kapitałowymi oraz problemy 

narzucone przez projektowanie, integrację i działanie coraz bardziej złożonych urządzeń sprzętowych. 

Te rosnące ograniczenia Internetu w zakresie zarządzania siecią, które jest trudne do wdrożenia, oraz 

przekazywania najlepszych wyników, które nie spełniły wymagań jakości usług (QoS) dla aplikacji o 

wartości dodanej, są dobrze znane w społeczności badawczej, czy to w środowisku akademickim, czy 

w przemyśle. Dlatego powszechnie przyjmuje się, że architektura internetowa musi zostać poddana 

renowacji, a wiele propozycji, w tym podejście „czystego łupka”, zostało zaproponowanych. Jest coraz 

bardziej oczywiste, że w sieciach komunikacyjnych zbliża się punkt zwrotny dzięki stopniowemu 

wprowadzaniu sieci definiowanych programowo (SDN) i wirtualizacji funkcji sieciowych, aby zapewnić 



wymaganą elastyczność i reaktywność. W szczególności SDN [9] sugeruje, że odsprzęgnięcie 

płaszczyzny sterowania siecią od płaszczyzny danych (np. W chmurze) i wirtualizacja sieci pozwala na 

tworzenie wielu różnych logicznych funkcji sieciowych na jednej wspólnej wspólnej infrastrukturze 

sieciowej. W literaturze OpenFlow i GENI próbują zachęcić dostawców sieci do programowalnych 

przełączników i routerów (np. Wykorzystujących koncepcje wirtualizacji i SDN), które mogą 

przetwarzać pakiety dla wielu izolowanych sieci eksperymentalnych jednocześnie. 

Co więcej, ostatnie wyniki badań dowodzą, że nadmierne dostarczanie zasobów sieciowych, 

polegające na rezerwowaniu większej ilości zasobów niż może wymagać Klasa usług (CoS), może 

skutecznie osiągnąć różnicowanie QoS w sposób skalowalny, którego podejście jest fundamentalne dla 

przyszłego Internetu. Podczas gdy technologie te (tj. SDN, wirtualizacja i nadmierne udostępnianie 

QoS) obiecują poprawić wydajność sieci w przyszłości, wciąż są w powijakach, a dalsze analizy i badania 

nadal są uważane za konieczne. Na przykład nadmiar zasobów należy starannie zaprojektować, aby 

zapobiec marnotrawstwu zasobów. Aspekty te są dodatkowo napędzane przez rosnące uzależnienie 

od Cloud Computing, gdzie różne modele, takie jak Software-as-a-Service (SaaS), Platform-as-a-Service 

(PaaS) i Infrastructure-as-a-Service (IaaS) oraz inne aspekty operacji sieciowych i usług są wirtualnie 

hostowane przez Internet. W szczególności SaaS jest modelem usług w chmurze do dostarczania 

oprogramowania, w którym oprogramowanie i odpowiednie dane są przechowywane w chmurze, a 

dostęp można wykonać za pomocą prostej nawigacji w przeglądarce internetowej (np. Google Mail i 

Google Docs). Ponadto model PaaS umożliwia świadczenie usług niższego poziomu, takich jak system 

operacyjny, serwer WWW lub tłumacz języka komputerowego jako usługi. Wykorzystując na przykład 

PaaS, programiści mogą tworzyć własne aplikacje bez konieczności instalowania ciężkiego 

oprogramowania na własnych komputerach (np. Google App Engine). Ponadto model IaaS zapewnia 

infrastrukturę sieciową, w tym serwery w centrach danych (DC), z których klienci chmury mogą 

korzystać na zasadzie pay-to-you-go (np. Amazon Elastic Compute Cloud). W związku z tym, ponieważ 

wirtualizacja umożliwia emulację sprzętu komputerowego w oprogramowaniu, a kilka emulowanych 

komputerów (wirtualnych komputerów) może działać jednocześnie na jednym fizycznym komputerze, 

cała infrastruktura i transport sieciowy mogą być efektywnie udostępniane jako usługa, wzmacniając 

różne scenariusze, począwszy od sieci przedsiębiorstwa rozszerzenie na zarządzanie całym dostawcą 

usług internetowych. Jak przedstawiono na rysunku 2.1, 

 

 

„chmura” to ogólny termin, który oznacza Internet i przetwarzanie w chmurze, i pozwala na 

umieszczenie większej ilości materiałów w chmurze, a mniej na urządzeniach klienckich (np. 

komputerach PC, serwerach i telefonach). Przezwycięża to istniejące bariery, takie jak wzrost 

pojemności usług, która zamiast wymagać od dostawcy usług fizycznego rozszerzenia zasobów, może 

raczej polegać na wspólnej wirtualnej rozproszonej puli zasobów sieciowych, przetwarzania i 

przechowywania. Mapa drogowa badań naukowych FIA (Future Internet Assembly - FIA) dla programu 



„Horyzont 2020” Komisji Europejskiej (H2020) zawierała pomysły i wkład społeczności FIA w ważne 

tematy badawcze, które powinny zostać uwzględnione w programach badawczych H2020. Tematy te 

są podzielone na trzy główne kwestie: interesy gospodarcze i biznesowe; interesy społeczne i 

wyzwania; oraz techniczne zakłócenia i możliwości. Z perspektywy ekonomicznej i biznesowej, 

priorytety przyszłych badań internetowych w ramach programu H2020 muszą mieć na celu wpływ na 

produkty, usługi, możliwości i korzyści za około 10 lat. Z społecznego punktu widzenia musimy 

wyobrazić sobie sieć, która da obywatelom narzędzia biznesowe do kontrolowania swoich danych, 

wyrażania swoich praw i wypełniania swoich zobowiązań oraz działania w sposób pewny w 

cyberprzestrzeni, która jest przeniknięta danymi dotyczącymi wszystkiego i każdego aspektu życia. Jeśli 

chodzi o aspekty techniczne, jeśli założymy, że konwergencja sieci i chmura już się wydarzyły i patrzymy 

w przyszłość, będziemy postrzegać przyszły Internet nie jako sieć, chmurę, pamięć masową lub 

urządzenia, ale jako środowisko wykonawcze dla inteligentnych aplikacji, usług, interakcji, 

doświadczenie i dane. Przyszła sieć powinna integrować wiele różnych możliwości poza 

konwergentnymi sieciami czujników infrastruktury, Internetem, hotspotami, siecią bezprzewodową, 

siecią rdzeniową - aby zapewnić znacznie większą pojemność i zakres potrzebnych usług. Potrzebujemy 

nowych interfejsów i trybów interakcji z systemami i urządzeniami sieciowymi, ludźmi i 

społecznościami oraz danymi. Będą one stanowić odskocznię w kierunku nowych modalności i 

perspektyw zachęcających do przełomowych i innowacyjnych rozwiązań w celu budowania przyszłego 

Internetu. Wreszcie, potrzebujemy bezpieczeństwa Internetu i bezpieczeństwa jego użytkowników 

online. Rozpatrując wszystkie te obawy ze środowiska badawczego sieci, ewentualne przyszłe 

programy badawcze zostały szeroko omówione w źródłach i. W szczególności: 

(i) rozwiązania powinny być bardziej ekologiczne dla oszczędności energii; (ii) koncepcja „sieci jako 

usługi” wymaga ściślejszej współpracy między graczami sieci i usług; (iii) samoorganizacja i autonomia 

w zarządzaniu złożonością sieci jest kluczowym wymogiem; (iv) wirtualizacja pozwalająca na sieć sieci 

i współdzielenie infrastruktury musi być głęboko zbadana; oraz (v) Mobile Cloud Computing wymaga 

bardziej kompleksowego podejścia badawczego. W związku z tym Unia Europejska (UE) 

zaproponowała program partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), którego celem jest dostarczanie 

rozwiązań, architektur, technologii i standardów dla wszechobecnych infrastruktur sieciowych 5G w 

następnej dekadzie. Oczekuje się, że w 2020 r. Przyszły Internet, tj. Internet 5G, będzie w stanie 

połączyć wszystko według wielu specyficznych wymagań aplikacji: ludzi, rzeczy, procesów, centrów 

obliczeniowych, treści, wiedzy, informacji i towarów, połączonych w elastyczny, prawdziwie mobilny i 

wydajny sposób. W tym środowisku, z niespotykanymi wciąż rosnącymi wymaganiami użytkowników, 

wierzymy, że sieć wymaga skalowalnych, niezawodnych, wydajnych kosztowo i energooszczędnych 

rozwiązań do tworzenia wartości dodanych usług, transportowanych za pomocą zróżnicowanych 

gwarancji QoS i szerokiego zakresu opcji QoS Dla klientów. W tym sensie ten rozdział ma na celu 

przedyskutowanie, jaki może być kształt internetowych technologii architektonicznych 5G 

umożliwiających synergiczne podejście do SDN, wirtualizacji funkcji sieciowych (NFV), mobilności i 

zróżnicowanej kontroli QoS. Ponadto wprowadzamy internetowy protokół udostępniania zasobów, 

który jest w stanie zagwarantować zróżnicowane QoS przy zwiększonym wykorzystaniu zasobów, bez 

ponoszenia nadmiernej sygnalizacji lub marnotrawstwa zasobów. Część jest zorganizowana w 

następujący sposób. Część 2.2 omawia Internet rzeczy i świadomość kontekstową. Sekcja 2.3 zawiera 

szczegółowe informacje na temat rekonfiguracji sieci i obsługi wirtualizacji. W sekcji 2.4 przedstawiamy 

badania z zakresu zarządzania obsesją oparte na podejściu ewolucyjnym i czystym podejściu do 

Internetu 5G. Sekcja 2.5 omawia obsługę QoS. Ponadto sekcja 2.6 wprowadza nowy mechanizm 

kontroli QoS z obsługą funkcji SDN. 

2.2 Internet rzeczy i świadomość kontekstowa 



Wraz ze wzrostem liczby rozwiązań łączeniowych w porównaniu z wieloma smartfonami, łączami 

samochodowymi, czujnikami, urządzeniami domowymi i wieloma innymi rodzajami urządzeń, liczba 

podmiotów sieciowych osiąga niespotykany dotąd poziom. Ewolucje internetowe są wymagane nie 

tylko po to, aby umożliwić optymalne działanie w tych środowiskach, ale także, aby umożliwić dalsze 

rozszerzenie i ulepszenia, biorąc pod uwagę przyszłe przypadki użycia, które wykraczają poza 

adresowanie rozszerzone, takie jak dostarczane przez IPv6. Niezbędne podstawowe funkcje sieciowe, 

począwszy od zarządzania, tożsamości, bezpieczeństwa, mobilności i innych, muszą ewoluować w 

bardziej skalowalny sposób, aby wspierać eksplozję urządzeń, i rzeczywiście stać się Internetem 

przedmiotów. Podobnym wyzwaniem jest świadomość kontekstowa, która ma na celu wykorzystanie 

inteligentnych usług i aplikacji, dążąc do wykorzystania wybuchowej ilości danych kontekstowych 

opisujących użytkowników i ich sytuacje (takie jak lokalizacja, czas itp.) W celu dostosowania ich 

zachowania (kontekst adaptacja). Oczekuje się, że system internetowy zintegruje funkcje sugerujące 

użytkownikom elementy, które spełniają ich zainteresowania, oraz optymalne preferencje dla 

konkretnej sytuacji i kontekstu. Technologie te są jednak wciąż w powijakach i dalsze badania są 

uważane za konieczne w wielu dziedzinach, w tym personalizacja, kontrola sieci, wyszukiwanie 

informacji, eksploracja danych i marketing. 

2.2.1 Internet przedmiotów 

W ciągu ostatnich kilku lat ewolucja miniaturyzacji elektronicznej umożliwiła połączenie i integrację 

możliwości komunikacyjnych w coraz większej liczbie różnych rodzajów urządzeń, takich jak czujniki. Z 

kolei dostępność tych możliwości łączności sprzyjała ulepszenie istniejących technologii radiowych, a 

także rozwój nowych technologii. W szczególności uzupełnienie zestawu skoordynowanych mobilnych 

sieci bezprzewodowych opartych na makrokomórkach (np. Trzeciej generacji - 3G, długoterminowej 

ewolucji - LTE, ogólnoświatowej interoperacyjności dla dostępu mikrofalowego - WiMAX) oraz 

łączności bezprzewodowej opartej na rywalizacji (np. Bezprzewodowa sieć lokalna - WLAN), 

widzieliśmy nowe wdrożenia bezprzewodowe ukierunkowane na Personal Area Networks (PAN), takie 

jak ZigBee, Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników - IEEE 802.15.4, DASH7, WirelessHART i 

Weightless, dodając do powszechnie dostępnych technologii Bluetooth i podczerwieni. Ten wzrost 

możliwości komunikacyjnych urządzeń dodał impetu do dobrze zbadanego obszaru bezprzewodowych 

sieci czujników, zachęcając do ich wdrożenia w bezprecedensową liczbę nowych przypadków użycia, 

możliwości biznesowych i wkładu społecznego. Co więcej, rozszerzenie to wykracza poza wyłączne 

zastosowanie sieci czujników bezprzewodowych w szersze środowisko połączeń, obejmujące 

urządzenia o różnym charakterze, od telefonów komórkowych po samochody, sprzęt monitorujący, 

monitorowanie mediów, automatyzację produkcji, logistykę, wsparcie biznesowe i wiele innych inni. 

Wraz z heterogenicznym wyzwaniem równoczesnego dotarcia do tych urządzeń za pomocą różnych 

technologii dostępu, dla różnych scenariuszy i przypadków użycia, zaczęto opracowywać ramy 

sterowania wspierające te środowiska, wykorzystując koncepcje IP w celu zapewnienia zdalnych 

procedur osiągalności. W ten sposób narodził się Internet przedmiotów. Dostęp do platform urządzeń 

został wzmocniony dzięki dostosowaniom IP, takim jak 6LoWPAN], dzięki czemu zbliżył się on do 

architektury zorientowanej na usługi, dodając bogate projektowanie aplikacji i integrację z 

komunikacją typu maszynowego. Wykorzystując te koncepcje nawet w bardzo prostych urządzeniach 

elektronicznych, poprzez protokoły takie jak CoAP z grupy roboczej Constrained RESTful Environments 

(CoRE) Internetowej Grupy Zadaniowej ds. Inżynierii Internetowej (IETF), do urządzeń dodano 

możliwości kontrolowania usług internetowych, co pozwoliło na prawdziwie zintegrowane i 

inteligentne wdrożenia scenariuszy. Koncepcje te były aktywnie badane w projektach takich jak SODA 

(Service Oriented Device and Delivery Architecture), SOCRADES (Service-Oriented Cross-layer 

infrastructure dla Distributed Smart Embedded Systems, SENSEI (Integracja fizyczna z cyfrowym 

światem sieci przyszłości) i SmartSantander, które pozwoliły zmniejszyć przepaść między światem 



fizycznym a cyfrowym, i służyły do prawdziwej integracji urządzeń w wielkoskalowe platformy, tworząc 

Inteligentne Miasto, Inteligentne Rolnictwo i wiele innych scenariuszy, w których informacje 

uzyskiwane z różnych rodzajów czujniki (np. temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, wideo) zostały 

połączone z politykami i algorytmami kontrolnymi w celu zautomatyzowania decyzji, które napędzają 

urządzenia uruchamiające podłączone do platformy (np. zmiana sygnalizacji świetlnej w celu 

zmniejszenia zanieczyszczenia CO2 w zatłoczonych obszarach w Smart Traffic, optymalizacja zużycia 

wody w Scenariusze Smart Utilities, a nawet automatyzacja i automatyczna regulacja c nawadnianie 

rop w scenariuszach inteligentnego rolnictwa).  

W wyniku wystawienia architektur IoT na wiele różnych scenariuszy, wpływ na różne obszary badawcze 

i ich ewolucję, biorąc pod uwagę wyzwania i wymagania ich zastosowania w tych środowiskach. W ten 

sposób osiągnięto nowe wyniki badań w zakresie bezpieczeństwa, prywatności, efektywności 

energetycznej i wielu innych obszarów, aby wziąć udział w ich wkładzie w tak bogate i różnorodne 

środowiska, jak IoT. Jednak efektem ubocznym jest zwiększone rozmieszczenie platform IoT w różnych 

domenach była nieskoordynowana eksplozja przestrzeni rozwiązania. W szczególności różne 

platformy, złożone z różnych konfiguracji stosów sieciowych i usługowych, zostały wdrożone w różnych 

scenariuszach. W ten sposób IoT, zamiast być powszechnie stosowanym materiałem, w rzeczywistości 

generował różne pionowe silosy na rozwiązania, w których komponenty należące do każdego innego 

rozwiązania nie były w stanie połączyć się lub być wymienne, lecz raczej działały jako wyodrębnione 

wyspy. Do tego czynnika przyczyniły się takie aspekty, jak rozbieżność w urządzeniach i interfejsach 

sieciowych oraz pojemnościach urządzeń, a także różne semantyki zaangażowanych urządzeń (np. 

Czujników i siłowników). W celu ułatwienia przyjęcia i integracji wdrożeń IoT w coraz większej 

przestrzeni aplikacji, dokonano zmiany kształtu paradygmatu, zmieniając pionowe rozwiązania w 

rozmieszczenie poziome, gdzie różne warstwy zapewniają współużytkowane podłoże, które jest 

interoperacyjne, wielo-technologiczne, multi-platform i multi-scenario. W ten sposób można 

wykorzystać te same mechanizmy sieciowe, te same platformy połączeń urządzeń i te same warstwy 

usług, kontroli i zarządzania w różnych scenariuszach. Przyczyniając się do tej zmiany, różne projekty 

przesuwają się ku badaniom nad IoT, takim jak MINDiT, gdzie jeden ogólny interfejs może być 

ponownie wykorzystany do sterowania i uzyskiwania informacji z różnych rodzajów urządzeń w 

heterogenicznych scenariuszach. Te same koncepcje są również badane i rozwijane przez nowe 

generacje projektów badawczych, takich jak IoT-A (Internet Rzeczy - Architektura), i są podstawą 

działań normalizacyjnych, takich jak Maszyna do Maszyny Europejskiego Instytutu Norm 

Telekomunikacyjnych (ETSI) Standardy maszyn, które stanowią podstawę eksploatacji operatorów 

telekomunikacyjnych przez platformy dostępu oparte na usługach. Zamiast osiągać ostateczne 

rozwiązanie lub etap badań, Internet przedmiotów wciąż ewoluuje. Oprócz ciągłego ujawniania tych 

koncepcji w nowych scenariuszach, różne nowe trendy badawcze wpływają również na nowe sposoby 

myślenia o IoT, pozwalając na odkrywanie nowych przełomowych technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych, takich jak Cloud Computing, SDN lub Big Data. 

2.2.2 Świadomość kontekstowa 

Świadomość kontekstowa została szeroko zbadana w ramach europejskiego projektu C-CAST, którego 

głównym celem jest rozwijanie mobilnego multiemisji multimedialnej w celu wykorzystania coraz 

większej integracji urządzeń mobilnych z naszym codziennym światem fizycznym i środowiskiem. C-

CAST zwiększa wykorzystanie środowisk czujników i inteligentnych urządzeń (a.k.a. smart space), aby 

umożliwić nowe wymiary personalizacji globalnego rynku telekomunikacyjnego. Inteligentną 

przestrzenią w tym względzie może być każda dobrze zdefiniowana przestrzeń zamknięta, taka jak sala 

konferencyjna lub szkoła, lub dobrze zaprojektowana otwarta przestrzeń, taka jak plac miejski lub park 

narodowy. Zazwyczaj składa się z wielu heterogenicznych czujników, inteligentnych urządzeń i 



kontekstowych zlewów informacji, wraz z serwerami danych z odpowiednimi (lokalnymi publicznymi / 

środowiskowymi) informacjami, które współdziałają ze sobą, aby zapewnić wzbogacone usługi, a tym 

samym ułatwić płynne działania użytkowników. W literaturze pokrewnej można wskazać kilka definicji 

kontekstu. Kontekst może być dowolnym rodzajem informacji, która może być wykorzystana do 

scharakteryzowania sytuacji jednostek (np. Osoby, miejsca, obiektu), które są uważane za istotne dla 

interakcji między użytkownikiem a aplikacją, w tym użytkownika i samej aplikacji. Przykłady informacji 

kontekstowych od strony użytkownika sieci to lokalizacja geograficzna użytkownika, prędkość, 

kierunek, aktywność, moc baterii, możliwości urządzenia, środki transportu, czas bezczynności i tak 

dalej. Z perspektywy sieci informacje kontekstowe mogą obejmować sytuację przeciążenia, 

wykorzystanie zasobów, nieprzewidywalną zmianę trasy, dostępne punkty dostępu do sieci, statystyki 

mapowania QoS i różne modele QoS. Twierdzi się, że system świadomi kontekstu musi być w stanie 

wyczuć i zrozumieć odpowiedzi na pytania generowane z: kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego; podczas gdy 

świadomość kontekstowa jest stanem, w którym urządzenie lub program jest świadomy środowiska i 

automatycznie wykonuje produktywne funkcje. Oznacza to, że urządzenia i programy zorientowane 

kontekstowo nie są już pasywnymi istotami czekającymi na instrukcje lub polecenia, a zamiast tego są 

żywe i zdolne do inteligentnych zachowań. Sieci i usługi wykorzystywałyby odpowiednie informacje 

kontekstowe, aby dostosować swoje zachowanie do zmieniających się warunków w bardzo 

dynamiczny sposób. Szybko rozwija się także wszechobecna technologia komputerowa, a także kilka 

propozycji wykorzystujących środowiska bogate w czujniki i urządzenia do spersonalizowanego i 

wszechobecnego przetwarzania zorientowanego na człowieka, jak widać w projektach Aura, Oxygen, 

BlueSpace i Cooltown. W ten sam sposób w społeczności pojawiło się wiele propozycji 

oprogramowania warstwy pośredniej zorientowanego na usługi, takich jak Gaia Project, SOCAM, 

Context Toolkit, CoBrA i CMF. Więcej przykładów aplikacji kontekstowych można również znaleźć w 

odnośnikach. Świadomość kontekstu sieciowego to zdolność systemu do wykorzystywania informacji 

o kontekście sieciowym do samodzielnej adaptacji lub do świadczenia usług. Lee i in. użyj serwera 

kontekstowego i serwera komunikatów Context-Aware i zaproponuj usługę przesyłania wiadomości 

opartą na kontekście „Dołącz wiadomość” z drzewami multiemisji zbudowanymi odgórnie, podczas 

gdy oczekują, że format pakietu będzie bardziej elastyczny w przyszłej sieci. Ocampo i in. wykazać 

klasyfikację przepływu opartą na kontekście i stwierdzić, że obecnie nie jest możliwe wszechstronne 

uwzględnienie i zaklasyfikowanie przepływów usług pod względem ich szerszego kontekstu, przy 

jednoczesnym uwzględnieniu parametrów wewnętrznych i zewnętrznych względem samego 

przepływu (takich jak rodzaj aplikacji, która go wygenerowała) , cechy urządzenia, które będzie go 

używać, oraz działania użytkownika, który go wygenerował). 

2.3 Obsługa rekonfiguracji sieci i wirtualizacji 

Wzrost liczby połączeń sieciowych, poczynając od mobilnych smartfonów, a kończąc na 

światłowodowych dekoderach w domu, a także ciągłym zwiększaniu liczby usług online, obecnie ładuje 

starsze technologie wdrażania i strategie operatorów. Chociaż silna baza klientów jest celem 

biznesowym dla operatorów i dostawców usług, są one kosztowne, tworząc skomplikowane 

scenariusze jakości usług i zwiększając wydatki kapitałowe (wydatki kapitałowe) i wydatki operacyjne 

(Opex) na wsparcie nowych partii klientów. Obecnie, aby wspierać tę rosnącą bazę klientów i 

rozszerzyć łączność online na nowe obszary, należy wdrożyć nowe łącza i zwiększyć przepustowość, a 

także więcej infrastruktury usługowej i centrów danych, co znacznie zwiększa koszty związane z tymi 

rozszerzeniami. Nowe technologie wspomagające zostały zbadane i zastosowane do nowych strategii 

dynamicznego dostosowywania sieci i usług zgodnie z zapotrzebowaniem. W poniższych 

podrozdziałach skupiamy się na dwóch najbardziej wpływowych mechanizmach dla nadchodzącego 

5G, mianowicie na programowaniu sieciowym i wirtualizacji funkcji sieciowych. Pierwszy umożliwia 

dynamiczną rekonfigurację oprogramowania i aspekty przekazywania sieci poprzez logiczne 



oddzielenie ścieżek sterowania i danych. W tym drugim przypadku operatorzy sieci i usług korzystają z 

istniejącej puli zasobów sieciowych i przetwarzających, aby wygenerować niezbędną infrastrukturę 

bazową w wirtualny sposób, zamiast fizycznie wdrażać nową infrastrukturę sieciową i serwerową. 

2.3.1 Sieci zdefiniowane programowo 

Ciągła ewolucja technologii sieciowych motywuje pojawianie się nowych mechanizmów kontroli i 

strategii, z zamiarem nie tylko testowania nowych procedur sieciowych, ale w rzeczywistości ich 

obsługi, takich jak SDN. Podejście SDN obejmuje logicznie scentralizowaną jednostkę, nazywaną 

kontrolerem, która zarządza podstawową płaszczyzną danych sieciowych za pomocą zorientowanego 

na usługi interfejsu API, który pozwala mu skonfigurować tabele przesyłania sprzętu sieciowego (np. 

Przełączniki) na temat reakcji na przychodzące pakiety i przepływy . Strategia ta zapewnia oddzielenie 

płaszczyzn danych i sterowania i jest realizowana za pomocą procedur oprogramowania. Rysunek 

przedstawia przykład działania SDN. W tym scenariuszu kontroler SDN (SDNC) odpowiada za obsługę 

trzech różnych przełączników OpenFlow. 

P 

Podłączony do OpenFlow Switch nr. 1 to dwa generatory informacji. Generator A generuje informacje 

o „stopniu produkcji” (tj. Regularny ruch), którego celem jest konsument A, podczas gdy generator B 

jest używany do testowania nowego protokołu. W tej koncepcji twórcy tego protokołu chcieli ocenić 

jego wydajność w sieci produkcyjnej. W ten sposób kontroler został skonfigurowany w taki sposób, że 

po wykryciu protokołu ruchu generowanego przez Generator B, związane z nim informacje powinny 

być przekazywane do Konsumenta B. Liczby na rysunku wskazują numery portów przełączników. W 

tym przykładzie, gdy ruch z Generatora B osiągnie wartość Switch no. 1, kontroler kontaktuje się za 

pomocą protokołu OpenFlow. Kontroler, dzięki wstępnie skonfigurowanej wiedzy o topologii sieci, jest 

w stanie określić, że ostatecznym miejscem docelowym dla tego rodzaju ruchu powinien być 

Konsument B, a nie Konsument A. W ten sposób generuje zestaw poleceń OpenFlow, w kierunku 

zarówno Przełącznika 1, jak i Przełącznik 2. W pierwszym przypadku sterownik konfiguruje przełącznik 

za pomocą oprogramowania, aby dodać wirtualny znacznik do wszystkich pakietów o pochodzeniu w 

Generatorze B. W tym drugim sterownik konfiguruje Przełącznik 2, instruując, że wszystkie pakiety z 

takim znacznikiem osiągną numer portu 12 należy przekazać do portu numer 8 (zamiast domyślnej 

zasady wysyłania całego ruchu do portu nr 6). W ten sposób różne mechanizmy sieciowe (tj. Routing, 



przekazywanie, kontrola dostępu) są konfigurowalne przez kontroler w sieci, obsługując dynamiczne 

korekty topologii sieci i rekonfigurację. Ponadto ewolucja infrastruktury staje się procesem 

uproszczonym, ponieważ ręczna rekonfiguracja sieci nie jest już wymagana, jak również łagodzi 

integrację złożonych procedur obsługi sprzętu. W związku z tym infrastruktura może ewoluować 

łatwiej przy użyciu ujednoliconej abstrakcji, a także przystosować się do nowych środowisk sieciowych, 

dzięki powstaniu nowych mechanizmów sieciowych, takich jak Cloud Computing, Internet rzeczy i inne. 

Ze względu na swój charakter oprogramowania pojawiły się obawy i wątpliwości dotyczące aspektów 

takich jak skalowalność. Niemniej jednak oceny wykazały, że problemy ze skalowalnością nie są 

wynikiem samej architektury SDN, co pozwala na rozwiązanie problemów przy jednoczesnym 

zachowaniu zalet architektury SDN. Dodatkowa elastyczność zapewniona przez jego projekt, jego 

główny kluczowy atrybut, pozwala sieciom na utrzymanie wydajności przesyłania i wysokiej dynamiki 

dzięki konfiguracji w locie i wysokiej wydajności dzięki zoptymalizowanemu routingowi i redukcji 

kosztów. Aspekty te przyciągnęły uwagę nie tylko producentów, ale także operatorów, a nawet 

centrów danych (np. Google). Niemniej jednak głównym zastosowaniem w ostatnich latach był 

mechanizm wspierający wielkoskalowe federacyjne urządzenia testowe do badań, wzmacnianie 

wysiłków, takich jak projekt badawczy OFELIA, GENI (globalne środowisko dla innowacji sieciowych) i 

sieć testowa nowej generacji JGN- X w Japonii. Wdrożenie środowisk opartych na SDN zostało 

ponownie wdrożone w postaci implementacji OpenFlow OpenFlow. Pierwotnie zaprojektowany do 

celów badawczych, pozwalający na testowanie nowych protokołów w rzeczywistych sieciach 

produkcyjnych, obecnie OpenFlow można znaleźć w wielu produktach komercyjnych. Sieci 

wyposażone w to oprogramowanie składają się z przełączników OpenFlow i kontrolerów OpenFlow. 

Ten pierwszy integruje możliwości SDN z przełącznikami, sterowanymi przez API OpenFlow. Ten ostatni 

używa tego samego API do sterowania przełącznikami OpenFlow pod względem tworzenia i 

utrzymywania przepływów. Konkretny przykład zastosowania przedstawiono na rysunku, 

 

 gdzie OpenFlow jest używany do przechwytywania lub wstrzykiwania wiadomości uwierzytelniających 

802.1X, pozwalając kontrolerowi (przy pomocy określonej logiki aplikacji) działać jako 802.1X 

Authenticator i Radius Client, w sposób specyficzny dla użytkownika. 

Koncepcje SDN napędzają jednocześnie różne obszary sieciowe i biznesowe, umożliwiając im 

niezbędną elastyczność w zakresie konfiguracji i kontroli, zapewniając jednocześnie inspirację dla 

nowych scenariuszy. Na przykład aspekty SDN zaczęły kształtować operacyjny rdzeń aspektów Cloud 

Computing poprzez integrację protokołu OpenFlow z oprogramowaniem Cloud Computing, takim jak 

OpenStack. W tym przypadku dynamiczne możliwości oferowane przez OpenFlow API są 

wykorzystywane do obsługi aspektów sieci wirtualizacji, abstrahowania aplikacji specyficznych dla sieci 

i obniżenia kosztów operacyjnych przełączania sieci. Inne kierunki badań to także wykorzystanie 

mechanizmów SDN, które tradycyjnie są stosowane w sieciach z rdzeniem stałym, w sieciach 



bezprzewodowych, zarówno w sieciach operatorów komórkowych, jak i sieciach WLAN i Mesh. 

Wreszcie trwają prace, w których SDN jest podstawą nowatorskich przekształceń warstwy sieciowej. 

Jednak scentralizowany charakter mechanizmów kontrolnych, jak również trudna trakcja przy 

wdrażaniu SDN w przełączaniu producentów, w połączeniu z istnieniem różnych wersji protokołu 

OpenFlow obsługiwanych na różnych urządzeniach, utrudniają wysiłki wdrożeniowe i wymagają 

bardziej płynnej integracji awanse. 

2.3.2 Wirtualizacja funkcji sieciowych 

W NFV świadczenie usług przechowywania, przetwarzania i obsługi przez sieć wykracza poza to, co jest 

zwykle oferowane w Cloud Computing, i faktycznie pozwala na dostarczanie wirtualnych funkcji 

sieciowych w krawędzi sieci, dzieląc aspekty Network-as-a-a-Service ( NaaS). W związku z tym techniki 

wirtualizacji umożliwiają wdrożenie funkcji sieciowych w oprogramowaniu, które może działać 

niezależnie od podstawowego sprzętu serwerowego, jak opisano na rysunku  

 

W tym przykładzie operator sieci zapewnia funkcję zwirtualizowaną (np. Serwer aplikacji) klientowi 

(np. Dostawcy usług). Aby operować takim scenariuszem w podejściu NFV, operator wykorzystuje 

swoje podstawowe zasoby sieci, przetwarzania i pamięci w tak zwanej warstwie zasobów fizycznych. 

Ta warstwa stanowi bardziej związane ze sprzętem aspekty udostępniania funkcji przez operatora. 

Jednak w tej warstwie zasoby te pojawiają się jako surowe agregaty elementów obliczeniowych i 

sieciowych. Korzystając z interfejsów rezerwacji, można zażądać tych zasobów za pośrednictwem 

środowiska wykonawczego wirtualizacji i zarezerwować na sprzęcie. Ta warstwa, nazwana Warstwą 

Wirtualnego Substratu, jest w stanie zastosować kolejność logiczną dla różnych zasobów sprzętowych, 

udostępnioną przez Warstwę Zasobów Fizycznych. W ten sposób takie zasoby można logicznie 

agregować w jedną lub kilka maszyn wirtualnych (tj. Komponując wirtualny typ elementu 

obliczeniowego, w którym funkcje mogą być przechowywane i obsługiwane), a także sieci wirtualne 

(tj. Zapewniając niezbędną strukturalną łączność dla maszyn wirtualnych, biorąc pod uwagę różne 

polityki routingu i biznesowe). Ten poziom zwirtualizowanych zasobów zapewnia ponadto interfejs 

wirtualizacji, umożliwiający wdrażanie różnych wirtualizowanych funkcji w tzw. Sieciowej funkcji 

wirtualizacji. W związku z tym podstawowy sprzęt dostarczany przez operatora może zostać 

zwirtualizowany w logiczną strukturę, zarówno pod względem sieci, jak i przetwarzania, w której 

można wirtualizować różne usługi i funkcje. W ten sposób rzeczywiste podmioty działające w sieci 

mogą być wirtualizowane w wielu wersjach i na wiele sposobów, umożliwiając szybkie skalowanie 

usług i funkcji zgodnie z wymaganiami, przy jednoczesnym zmniejszeniu dojrzewania i czasu do 

wprowadzenia na rynek dzięki obniżkom Capex. W rezultacie pokonywane są bariery związane z 



zastrzeżonym sprzętem, co znacznie upraszcza wdrażanie nowych usług sieciowych. Aby jeszcze 

bardziej pomóc w konsolidacji tego poglądu, ETSI stworzyło NFV Industry Specification Group, co 

zaowocowało stworzeniem pięciu specyfikacji (tj. Przypadków użycia, ram architektonicznych, 

terminologii, wymagań wirtualizacji i dowodów koncepcji), a także wcześniejszej białej księgi 

identyfikującej główne korzyści i punkty odniesienia [63]. W tym kontekście wspierająca rola 

mechanizmów SDN we wdrożeniach NFV jest wyraźnie określona jako wsparcie dla usprawnienia 

integracji różnych rodzajów sieci przełączających i kontrolowania ich zachowań związanych z 

przekazywaniem poprzez wykorzystanie specyfikacji abstrakcji zdefiniowanych przez 

oprogramowanie. W ten sposób, jak pokazano na rysunku  

Zasoby sieciowe są budowane jako reprezentacje działające na warstwie zwirtualizowanej zapewniane 

przez zasoby sprzętowe w fizycznych lokalizacjach. Pozwala to na większą elastyczność wdrażania i 

działania sieci, umożliwiając dodawanie lub usuwanie usług (które również mogą być same w sobie 

infrastrukturą i mechanizmami sieciowymi) na żądanie.  

Ten wstępny etap specyfikacji, oparty na zainteresowaniu wielu stron, motywuje do opracowania 

genialnych nowatorskich wyników badań, takich jak przyjęcie mechanizmów NFV w architekturach 

operatorów mobilnych. Jednak prawdziwa siła tej inicjatywy polega na przełomowych możliwościach, 

co przekłada się na nowe możliwości współpracy biznesowej i współpracy z przewoźnikami, a także na 

zwiększenie możliwości współpracy między sektorami IT i telekomunikacyjnym. Na przykład interakcja 

(zarówno w zakresie federacji, jak i polityk między domenami) między różnymi dostawcami NFV będzie 

musiała dodać dodatkową warstwę złożoności w stosunku do ogólnego projektu NFV, który może nie 

być łatwy do wdrożenia w istniejących modelach biznesowych. 

2.4 Mobilność 

Obecny Internet jest ograniczony pod względem mobilności usług, ponieważ architektura internetowa 

nie uwzględniła skutecznie dostępu mobilnego. Jednak znaczenie mobilności staje się coraz bardziej 

wyraźne, ponieważ inteligentne urządzenia są wypełniane zaawansowanymi funkcjami przetwarzania 

procesorów mobilnych i funkcjami wielomodowymi, aby wspierać interoperacyjność w szerokim 

zakresie technologii heterogenicznego dostępu, takich jak 3G / LTE i WiMAX, a także WiFi. Wyzwaniem 

dla wsparcia mobilności w obecnym projekcie internetowym jest sposób obsługi adresowania IP, a 

wiele wysiłków badawczych zmierzających do rozwiązania tego dylematu opierało się głównie na 

dwóch podejściach: z jednej strony, aby rozszerzyć architekturę Internetu poprzez wprowadzenie 

nowych jednostek wsparcia mobilności i protokoły graniczące bardziej z podejściem ewolucyjnym; z 

drugiej strony, aby przebudować paradygmat sieciowy, przyjmując podejście czysto-łupkowe. Pierwszy 



z nich koncentruje się na zapewnieniu realistycznych i odpowiednich rozwiązań w zakresie mobilności 

w obecnej architekturze Internetu, tak aby zbliżyć się do wykorzystania na rynku, podczas gdy ten drugi 

stara się skupić na rozwiązaniu fundamentalnego problemu wynikającego z obecnej architektury 

internetowej, z nowym paradygmatem. Jednak oba podejścia projektowe zmierzają w kierunku 

Internetu 5G, ale grają na różnych poziomach. 

2.4.1 Podejście ewolucyjne z bieżącego Internetu 

W tym podejściu dobrze znanym rozwiązaniem jest Mobile IPv6 (MIPv6), który wprowadza agenta 

macierzystego (HA) do zarządzania informacjami o powiązaniach między węzłem mobilnym (MN) a 

adresem macierzystym (HoA) i opieką nad adresami ( CoA). MIPv6 przedstawił przełomowy sposób 

rozszerzenia architektury Internetu na wsparcie mobilności. Aby wyeliminować zaangażowanie 

gospodarza w aktualizację mobilności, Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) pojawił się z koncepcją zarządzania 

mobilnością opartą na sieci, wykazując doskonałą wydajność mobilności i przyjęty w kilku organach 

normalizacyjnych. Badania nad rozszerzeniem oparte na PMIPv6 są obecnie kontynuowane w celu 

zwiększenia jakości usług użytkownika podczas mobilnego. Obecnie tendencja badawcza w zakresie 

mobilności IP zmienia się w kierunku projektowania mobilności opartej na płaskiej zasadzie, zwracając 

uwagę na problemy wprowadzone przez podejście do zarządzania mobilnością scentralizowaną 

(CMM), na którym zbudowano MIP i PMIPv6. CMM definiuje się tak, aby korzystała z centralnie 

rozmieszczonych kotwic mobilności, gdzie ogromny ruch MN w sieci operatora jest zarządzany przez 

tę samą kotwicę. Powoduje to poważne problemy z wydajnością, takie jak pojedynczy punkt awarii 

spowodowany nadmiernym obciążeniem przetwarzania, nieoptymalny routing przez zawsze 

podróżowanie przez punkt kontrolny i niepotrzebne rezerwowanie zasobów w celu ustanowienia i 

utrzymania tuneli IP dla MN, nawet nie mobilne. Pomysł dotyczący wyżej wymienionych problemów 

logicznie czyni obecną architekturę komórki „bardziej płaską”, zasadniczo zmniejszająca obciążenie 

ruchem i umożliwiająca niezawodne działanie sieci, a także poprawiająca wrażenia użytkownika 

podczas przemieszczania się. Pomysł ten podzielony jest na dwa kierunki technologiczne: pierwszym 

podejściem jest wykorzystanie wewnętrznego protokołu routingu IP, na przykład Border Gateway 

Protocol (BGP), który aktualizuje ścieżkę routingu poprzez reklamowanie nowo przypisanego adresu IP 

dołączonego MN; drugie podejście polega na rozłożeniu funkcji kotwiczenia mobilności na krawędzie. 

W pierwszym przypadku osiągalność MN jest zapewniona podczas przebywania w domenie bez użycia 

zakotwiczenia mobilności. Jednak wydajność przełączania zależy od operacji routingu, więc na 

opóźnienie przełączania ma wpływ czas konwergencji routingu wewnątrz domeny, a częste 

aktualizacje routingu wprowadzają burzę rozgłoszeniową w domenie, jak wskazano w odnośniku. Jeśli 

chodzi o to drugie podejście, przedstawiono wiele propozycji i ponownie można sklasyfikować 

rozwiązania za pomocą częściowo rozproszonych i w pełni rozproszonych modeli, jak pokazano na 

rysunku, w zależności od tego, czy płaszczyzna sterowania jest dystrybuowana w celu uzyskania profilu 

mobilności MN, czy nie 

 



 

Zbadano rozproszoną architekturę mobilną i metody aplikacji oparte na rozproszonym zarządzaniu 

mobilnością (DMM) - zaproponowane przez IETF DMM WG (grupa robocza ds. Rozproszonego 

zarządzania mobilnością w Internet Engineering Task Force) - koncepcja była głównie analizowana w 

projektach finansowanych przez UE 7PR, takich jak MEDIEVAL (Transport multimedialny dla mobilnych 

aplikacji wideo) i MEVICO (Ewolucja sieci mobilnych dla doświadczenia w komunikacji indywidualnej). 

W MEDIEVAL, rozproszona architektura mobilna została zaprojektowana przy wsparciu między 

warstwami, szczególnie skupiając się na skutecznym dostarczaniu wideo z interaktywnymi 

transmisjami wideo i osobistymi, itd. W MEVICO, rozproszona architektura mobilności dostosowana 

do Projektu Partnerskiego 3rd Generation (3GPP) Evolved Packet System (EPS) został omówiony i 

zaprezentowany w synergii z inteligentnym sterowaniem ruchem, z uwzględnieniem przeniesienia PDN 

GW (Packet Data Network Gateway) lub P-GW, jako opcja osiągnięcia optymalnego routingu w 

prezentowanej architekturze. Dla znormalizowanej architektury IETF DMM WG zakończył definiowanie 

wymagań dla DMM i badanie analizy luk w istniejących protokołach mobilności IP z wymienionymi 

wymaganiami. Wszelkie dalsze rozwiązania będą oparte na wynikach analizy luk. Aby pokazać dowód 

koncepcji wpływu ruchu rozproszonego na sieci DMM, przeprowadziliśmy symulację danej topologii 

sieci przy użyciu Matlab. Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) jest porównywany jako docelowy protokół 

mobilności IP zgodnie z podejściem CMM. Rysunek  pokazuje topologię sieci zastosowana w naszej 

symulacji. 

 



Pokazane węzły reprezentują routery wykonujące zarządzanie mobilnością zdefiniowane odpowiednio 

przez DMM i PMIPv6. Nazywamy routerami węzłów rozróżnienie od węzłów mobilnych lub węzłów 

korespondencyjnych. Bardzo ważne jest, aby mieć topologię do badania obciążenia sieci nałożonego 

na mobilne sieci szkieletowe. Dana topologia dobrze radzi sobie z bardzo gęstym środowiskiem 

mobilnym, w którym użytkownicy są bardzo zatłoczeni  przez stan mobilny i są otoczone przez wiele 

budynków składających się z dużej liczby mikrokomórek. Dla PMIPv6, MAG (mobilne bramy dostępu) 

są umieszczone na krawędziach (od 1 do 8), a LMA (lokalna kotwica mobilności) (węzeł 9) jest 

umieszczony w centrum topologii, podczas gdy DMM zabiera wszystkie routery brzegowe jako 

mobilność kotwice, które są nazywane Rozproszonym Ruterem Mobilności (DMR) z węzła 1 do węzła 

9. W celu uczciwego porównania pod względem wpływu routingu mobilności, węzeł 9 jest używany do 

zwykłego celu routingu pakietów IP. CN znajdują się na dowolnych routerach krawędziowych. Linie 

przerywane pokazują wszystkie dostępne ścieżki routingu do wysyłania pakietów między routerami. 

Jednak pakiety są przesyłane z najkrótszą ścieżką routingu między routerami brzegowymi MN i CN. 

Przykłady dostarczania pakietów dla PMIPv6 i DMM są następujące. CN i MN są dołączone 

odpowiednio do routerów 1 i 4, a MN przechodzi do routerów 5, a następnie 6. W PMIPv6 pakiet 

wysłany przez CN przechodzi przez routery 1 → 9 → 4, więc gdy MN porusza się do routera 5, ścieżka 

routingu zostanie zmieniona w ten sposób, 1 → 9 → 5. W DMM pakiet wysłany przez CN jest kierowany 

bezpośrednio z routerów 1 do 4 (1 → 4) przez regularny routing IP. Gdy MN przejdzie do routera 5, 

pakiet przejdzie przez routery 1 → 4 → 5. Z symulowanej operacji routingu w topologii zmierzyliśmy 

liczby zakotwiczonych pakietów i niepotwierdzonych pakietów, w których nie zakotwiczone pakiety są 

zdefiniowane jako pakiety dostarczane przez regularny routing IP, nie opierając się na punkcie 

kontrolnym mobilności. W naszej symulacji modelowanie matematyczne jest częściowo 

wykorzystywane do modelowania efektu dłuższego routingu, ponieważ węzeł MN oddala się bardziej 

od swojej kotwicy, co powinno zostać uwzględnione w rozwiązaniu zarządzania mobilnością opartym 

na kotwicy poprzez umieszczenie innego współczynnika wagi na ścieżkach routingu . Więcej 

szczegółów dotyczących ustawień symulacji i modelu kosztów zdefiniowanych można znaleźć w. 

Następujące wartości parametrów z literatury są używane domyślnie w symulacji; rozmiar pakietu 

wynosi 1500 bajtów, całkowita liczba CN wynosi 10, a szybkość odbioru pakietu w sesji jest ustawiona 

na 200 (pkt / s). Koszt dostarczenia pakietu jest wyrażony jako iloczyn długości wiadomości i odległości 

przeskoku routingu, a następnie jednostka wynosi KB × chmiel. Średni czas przebywania MN wynosi 

600 sekund, a średni czas trwania sesji MN to 360 sekund. Wyniki uzyskuje się średnio z 10 000 

przebiegów symulacji. 



 

Rysunek przedstawia stosunek pakietów zakotwiczonych i niezakotwiczonych, reprezentujący 

obciążenie sieci nałożone na sieci DMM i PMIPv6. Stosunek zakotwiczonych pakietów jest uzyskiwany 

jako liczba zakotwiczonych pakietów w stosunku do całkowitej liczby pakietów kierowanych lub 

przetwarzanych w węźle. Liczby od 1 do 8 na osi X na rysunku oznaczają indeksy DMR w DMM, podczas 

gdy liczba 9 oznacza LMA w PMIPv6. PMIPv6 umożliwia lokalne trasowanie MAG dla końcowych 

terminali mobilnych, gdzie są one połączone z tym samym MAG. Gdy dwa terminale mobilne są pod 

tym samym MAG pod lokalnym routingiem MAG włączonym przez sieć PMIPv6, pakiet wysłany przez 

MN nie przechodzi przez LMA, ale jest przesyłany lokalnie. Tak więc wszystkie niepotwierdzone pakiety 

uzyskane w PMIPv6 są zliczane przez lokalny routing MAG PMIPv6. Liczba niepotwierdzonych pakietów 

(wynikających z lokalnego routingu MAG w PMIPv6) jest agregowana i wyświetlana na pozycji routera 

9, aby zapewnić lepsze porównanie wizualne w wyrażaniu stosunku pakietów niepotwierdzonych przez 

badanie wszystkich routerów z perspektywy kotwicy. W DMM nie zakotwiczone pakiety są zliczane, 

gdy MN pozostaje na routerze kotwiczącym każdej sesji, z którą związany jest MN. Stosunek pakietów 

zakotwiczonych waha się od 0,035 do 0,066 we wszystkich DMR, podczas gdy stosunek wynosi 0,8768 

na pojedynczej LMA w PMIPv6. Biorąc pod uwagę, że liczba routerów zakotwiczonych w DMM wynosi 

8, możemy po prostu wyobrazić sobie, że stosunek kosztu zakotwiczonego pakietu na pojedynczym 

DMR byłby 0,1096 średnio (po prostu dzieląc 0,8768 przez 8). Jednak stosunek pakietów 

zakotwiczonych w każdym DMR w DMM jest 13 do 25 razy niższy niż stosunek na LMA w PMIPv6. Ta 

poprawa w zmniejszaniu liczby zakotwiczeń pakietów jest wynikiem większej liczby niepotwierdzonych 

pakietów w porównaniu z zakotwiczonymi pakietami w DMR. To pokazuje, że DMM ma duży wpływ na 

zmniejszenie zakotwiczenia pakietu dzięki dynamicznemu kotwiczeniu mobilności. Ponadto pokazuje, 

że stosunek pakietów zakotwiczonych jest siedmiokrotnie większy niż współczynnik 

niezakotwiczonego kosztu pakietu w PMIPv6, mimo że routing lokalny MAG jest włączony. Pośrednio 

pokazuje, że lokalny routing MAG PMIPv6 na scentralizowanym podejściu do mobilności nie jest tak 

skalowalny w redukcji kosztów kotwiczenia jak DMM. Rysunek 2.9 pokazuje wpływ średniego czasu 

przebywania na zakotwiczone i niezakotwiczone pakiety w PMIPv6 i DMM, gdzie średni czas trwania 

sesji jest ustalany za pomocą 360s. 



 

Zwiększenie czasu przebywania oznacza, że MN porusza się z niższym wskaźnikiem mobilności. W 

PMIPv6 liczba zakotwiczonych pakietów i niepotwierdzonych pakietów nie zmienia się znacząco w 

podanym zakresie średniego czasu pobytu, podczas gdy w DMM liczba zakotwiczonych pakietów 

stopniowo maleje, a liczba niezakotwiczonych pakietów wzrasta. Dzieje się tak, ponieważ MN spędzał 

więcej czasu na routerach, gdzie odległości trasowania są stosunkowo krótsze od kotwic, co prowadzi 

do wyższego średniego czasu przebywania i zmniejszonej liczby przekazań. 

2.4.2 Podejście „czysto-łupkowe” 

Ewolucyjne podejście z obecnego Internetu opiera się na stylu „łatania”, co powoduje rozszerzenie 

funkcjonalne na żądanie o nowe usługi lub technologie dostępu. To dodaje potknięcia blokujące 

obecną architekturę Internetu, co utrudnia innowacje i zrównoważony rozwój usług internetowych. Z 

tego powodu podejście „czystego łupu” jest znacznie uwzględniane i przyjmowane w różnych 

przyszłych internetowych projektach badawczych. Future Internet (FI) ogólnie uważa, że kwestie 

mobilności oraz ogólne wyzwania związane z Internetem są rozwiązywane. Istnieje wiele projektów FI 

opartych na podejściu „czystego łupu”, ale skupiamy się na projektach ukierunkowanych na mobilność, 

krótko wprowadzając główne zasady projektów w zakresie wsparcia mobilności. MobilityFirst został 

przeprowadzony w Stanach Zjednoczonych w ramach przyszłych badań nad architekturą internetową, 

szczególnie ze względu na fakt, że obecny Internet jest przeznaczony do łączenia stałych punktów 

końcowych. MobilityFirst rozważa mobilność urządzeń, treści i sieci. MobilityFirst integruje domeny 

sieci heterogenicznej, takie jak sieć Ad-hoc i sieć opóźniająca opóźnienia (DTN), które mogą być 

również zapewnione dla płynnej mobilności. Rysunek przedstawia architekturę kształt MobilityFirst dla 

transportu i rozpoznawania nazw pracujących na różnych warstwach. 

 



 

Zgodnie z podstawowymi zasadami MobilityFirst proponuje podejście routingu hybrydowego ID-LOC, 

które jest stosowane adaptacyjnie, w zależności od dynamiki sieci. Podejście to ma zasadniczo 

charakter LOC, aczkolwiek istnieje nieodłączna możliwość wykonywania routingu opartego na ID, 

również z powodu pewnej zmiany topologii sieci. MobilityFirst dodaje możliwości przechowywania do 

routerów. Za pomocą funkcji routera proponowany jest protokół routingu z pamięcią masową (STAR) 

i segmentowy transport hop-by-hop, który rozwiązuje problemy z dostarczaniem danych z podejścia 

opartego na hostingu zorientowanego na końcowy model komunikacji i ostatecznie zapewnia lepszą 

QoE użytkownika. 4WARD - europejski projekt badawczy 7PR - przedstawił nowy paradygmat o nazwie 

„Sieć informacji”, w którym obiekty informacyjne nie są związane z komunikacją opartą na hostach. 

Części badawcze składają się z wirtualizacji sieci (VNet), zarządzania siecią (INM), sieci informacji 

(NetInf) oraz przekazywania i multipleksowania dla ścieżki ogólnej (ForMux). W szczególności, w 

odniesieniu do wsparcia mobilności, ForMux zaproponował zakotwiczenie dynamicznej mobilności 

(DMA), mobilność bez zakotwiczenia (AM) i wielopoziomowe End-to‐End Mobility (MEEM), które są 

projektowane indywidualnie dla sesji krótkotrwałych, ruchu multiemisji i ruchu „koniec do końca” w 

czasie rzeczywistym za pośrednictwem heterogenicznych technologii. DMA opiera się na pełnej 

dystrybucji funkcji wspierających mobilność między węzłami dostępowymi (AN) i terminalami, co może 

być podobne do koncepcji zarządzania rozproszoną mobilnością, o której mowa w sekcji 2.5.1. Gdy 

terminal z wieloma interfejsami porusza się w sieci heterogenicznej, jego przepływy ruchu są 

zakotwiczone na początkowej obsługującej sieci AN, która następnie zapewnia niezbędne pośrednie 

połączenia z AN, do których terminal jest obecnie podłączony. AM używa różnych adresów dla 

lokalizacji i identyfikatorów hostów w sieci oraz właściwego schematu adresowania i nazewnictwa, 

który implementuje podział lokalizatora / identyfikatora przez użycie różnych punktów końcowych 

(EP). Główną zasadą jest komunikowanie się między EP wzajemnie poprzez zdefiniowaną funkcję 

bindowania. Gdy pojawia się ruchliwość, ustanawiane jest nowe wiązanie, czyli wiązanie między EP2 i 

EP5 (obecnie EP2 jest połączony z EP3 przed mobilnością, jak pokazano na rysunku) 

. 



 

W porównaniu z metodami tunelowania dostarczanymi przez różne protokoły mobilności, takie jak 

MIP i PMIPv6, koncepcja AM umożliwia lokalny routing, a tym samym prowadzi do zmniejszenia 

opóźnienia transmisji i mniejszego wykorzystania przepustowości. MEEM to mechanizm zarządzania 

mobilnością zdefiniowany w architekturze Generic Path (GP), w której mobilność jest obsługiwana 

przez terminale wielopunktowe. Terminale mobilne wyposażone w multi-interfejs mogą jednocześnie 

łączyć się z różnymi sieciami za pomocą kilku interfejsów. Dlatego też końcowy GP składa się z kilku 

sub-GP-GP. Mobilność związana z tymi interfejsami jest obsługiwana w sposób kompleksowy, 

wykorzystując multi-homing. Gdy mobilność odbywa się za pośrednictwem interfejsu, bezproblemowe 

przekazanie można łatwo osiągnąć, przełączając ruch na wtórny interfejs przed przekazaniem, a 

następnie z powrotem do początkowego interfejsu. Inne projekty badawcze oparte na czystym 

podejściu do mobilności przeprowadzono w następujący sposób. Kontynuując projekt 4WARD, projekt 

Scalable and Adaptive Internet Solutions (SAIL) bada dostępny projekt przyszłej architektury Internetu 

i daje sposoby ułatwienia płynnego przejścia z obecnego Internetu, więc nie jest to w pełni 

tzw.  podejście „czystej łupki” 

Mobilność hosta zapewnia proponowany system NRS (Name Resolution System) do mapowania nazw 

obiektów na lokalizatory i utrzymywania informacji topologicznych dla hostów. Gdy występuje 

mobilność, MN aktualizuje swoje informacje topologiczne do lokalnego NRS w pobliżu swojej 

lokalizacji. Projekt MOFI (Mobile ‐ Oriented Future Internet) [90], realizowany w Korei Południowej, 

przyjmuje rozproszony system mapowania ID-LOC i proponuje globalną komunikację opartą na ID oraz 

lokalny routing oparty na LOC w domenie lokalnej. Proponuje także pierwszy pakiet zapytań transmisji 

dla zoptymalizowanej komunikacji ścieżki. W Japonii projekt AKARI ma na celu wdrożenie podstawowej 

technologii sieci nowej generacji do roku 2015. Główna zasada projektowania AKARI opiera się na 

oddzielnych strukturach fizycznych i logicznych w systemie adresowania do obsługi mobilności. 

2.5 Kontrola jakości usług 

Tradycyjnie Internet traktuje cały ruch w jednakowy sposób, czyli bez żadnej gwarancji QoS pod 

względem przepustowości, opóźnienia, jittera i utraty pakietów. Jednak niektóre aplikacje (np. Wideo 

i audio) mają bardziej rygorystyczne wymagania QoS niż inne (np. Dane). Dlatego głównym celem 

kontroli QoS jest zdefiniowanie narzędzi i technik zapewniających przewidywalne, mierzalne i 

zróżnicowane gwarancje jakości dla aplikacji w oparciu o ich charakterystykę i wymagania, zapewniając 

wystarczające zasoby (przepustowość) i kontrolując opóźnienia pakietów, fluktuacje i parametry strat. 

2.5.1 Dostarczanie zasobów sieciowych 



Korelacje między ścieżkami komunikacji a współdzieleniem zasobów narzuconym przez konwergencję 

sieci są głównymi wyzwaniami, które należy starannie uwzględnić, aby włączyć QoS w Internecie. Mówi 

się, że dwie ścieżki są skorelowane, gdy zdarzają się, że dzielą co najmniej jeden interfejs wychodzący 

na węźle w sieci. Rysunek 2.12 służy do ułatwienia zrozumienia tych problemów poprzez 

przedstawienie głównej sieci dostawcy usług internetowych (ISP) składającej się z trzech routerów 

wewnętrznych (IR), trzech routerów Egress (ER) i siedmiu rdzeni routerów (Cs). 

 

 

W tym przykładzie łącze L3 między C3 i C4 jest współdzielone przez ścieżki 2, 5 i 6 (trzy skorelowane 

ścieżki), pochodzące z różnych węzłów wejściowych, odpowiednio IR1, IR2 i IR3. Jako takie, strumienie 

ruchu, które mogą być mapowane do tych ścieżek, muszą mieć trudności z uzyskaniem zasobu (np. 

Przepustowości), którego potrzebują na współdzielonym łączu (linkach) / interfejsie (interfejsach) 

wzdłuż ścieżek. Z tego powodu rezerwacja zasobów i kontrola dostępu były badane od wielu lat jako 

podstawowe funkcje w projektach kontroli sieci, mające na celu umożliwienie Internetowi obsługi QoS. 

IETF opracował zintegrowane usługi (IntServ) [93], architekturę kontroli QoS, aby zapewnić 

kompleksową obsługę QoS dla każdej usługi indywidualnie przez Internet. IntServ gwarantuje QoS dla 

każdego przepływu przez jawne rezerwowanie (np. Poprzez konfigurację programów planujących) 

ilości zasobów wymaganych przez przepływ w każdym węźle na ścieżce, którą przepływ będzie 

przenosił ze źródła do miejsca przeznaczenia. Operacje zwykle opierają się na sygnalizacji RSVP 

(Resource Reservation Protocol), jak opisano szczegółowo w odnośniku. Ilekroć żądanie usługi jest 

odbierane w architekturze z obsługą IntServ, sieć jest najpierw sygnalizowana do sondowania 

(sondowania zdarzeń) dostępnych zasobów. Następnie, w przypadku wystarczającej ilości dostępnego 

zasobu, sieć jest ponownie sygnalizowana, więc wymagany zasób jest zarezerwowany (zdarzenia 

rezerwacji), a stany powiązane są utrzymywane na wszystkich węzłach na odpowiedniej ścieżce 

komunikacyjnej. Ponadto rezerwacja jest zwalniana (zdarzenia zwalniające) po sygnalizacji, gdy 

odpowiednia sesja zakończy się. W ten sposób stany kontrolne i operacje sygnalizacyjne są 

wykonywane na zasadzie przepływu, a podejście zostało poważnie skrytykowane z powodu braku 

skalowalności. Jako alternatywa dla IntServ, IETF wprowadził usługę Differentiated Service (DiffServ), 

jako standard architektury QoS oparty na klasie usług (CoS) dla Internetu. W DiffServ, znanym również 

jako podejście agregacyjne, węzły krawędziowe sieci lub stacje centralne (np. Brokerzy 

przepustowości) są zwykle używane do utrzymywania stanów ruchu na przepływ i klasyfikowania 



przepływów do ograniczonej liczby CoS zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi zasadami, takimi jak, ale 

nie ogranicza się do QoS, protokołów i typów aplikacji. Ponieważ przepływy są klasyfikowane do CoS, 

węzły rdzeń / wnętrze mogą utrzymywać stany i przetwarzać je na CoS, a nie na przepływ. Główną ideą 

jest przesunięcie złożoności sterowania IntServ i obciążenia na krawędź sieci dla skalowalności. 

Ponadto DiffServ implementuje statyczną rezerwację zasobów, przy czym każdemu CoS w interfejsie 

przypisany jest stały procent pojemności interfejsu. Innymi słowy, rezerwacje nie są regulowane 

dynamicznie w czasie działania sieci. Narzut sygnalizacji RSVP został również usunięty z DiffServ. 

Chociaż rezerwacja zasobów statycznych jeszcze bardziej zwiększa skalowalność, nie optymalizuje 

wykorzystania sieci, ponieważ wymagania ruchu są dynamiczne i w większości nieprzewidywalne. W 

związku z tym rezerwację zasobów należy przeprowadzać dynamicznie, uwzględniając bieżące warunki 

zasobów sieci i zmieniające się wymagania ruchu, aby poprawić wykorzystanie zasobów. Z tego 

powodu dynamiczne mechanizmy kontroli QoS zostały przywrócone do DiffServ, jak opisano w dalszej 

części. 

2.5.2 Łączne udostępnianie zasobów 

W społeczności badawczej argumentuje się, że łączne dostarczanie zasobów napędzane przez 

sygnalizację perflowu w celu zwiększenia lub zwolnienia rezerwacji na CoS na każde żądanie, tak jak w 

przypadku odniesienia, nie jest skalowalne z powodu nadmiernego narzutu sygnalizacji. W tym sensie 

IETF wprowadził standard protokołu zbiorczej rezerwacji zasobów, rezerwację zasobu ponad rezerwę, 

aby umożliwić rezerwowanie większej ilości zasobów niż rzeczywiste wymagania CoS, więc kilka 

zgłoszeń serwisowych może być przetwarzanych bez natychmiastowej sygnalizacji tak długo, jak 

poprzednia rezerwacja nadwyżka jest wystarczająca do przyjęcia przychodzących żądań. W ten sposób 

zarówno stany kontroli QoS, jak i narzut sygnalizacji mogą zostać zredukowane ze względu na 

skalowalność. W tym rozdziale, nazywane również nadmiarowaniem zasobów, od wielu lat badano 

podejście jako obiecującą metodę osiągnięcia zróżnicowanego QoS w sposób skalowalny. Jednak 

główne obawy dotyczą wpływu marnotrawstwa zasobów, które może wystąpić w przypadku 

nieefektywnej redystrybucji zasobów rezydualnych (nadmiernie zarezerwowanych, ale 

niewykorzystanych) wśród CoS. Pan i in. zaproponowano nadmierną rezerwę nadwyżki przepustowości 

jako wielokrotność ustalonej liczby całkowitej, a mianowicie „kwantyzacji”, i opóźnienia zdarzeń 

uwalniania zasobów w protokole rezerwacji Gateway Gateway (BGRP) dla przepływów zagregowanych 

przeznaczonych do określonej domeny - na podstawie Sink-Tree Protokół agregacji. To rozwiązanie nie 

jest zgodne z zachowaniami dynamicznymi ruchu, a zatem nie może efektywnie wykorzystywać 

zasobów sieciowych. Sofia i in. zademonstrował również wykorzystanie nadmiernej rezerwy zasobów 

w celu zmniejszenia narzutu sygnalizacji związanego z protokołem SICAP (ang. Shared-segment-

segment). Co ważniejsze, autorzy przeanalizowali wpływ systemów nadmiernej rezerwacji na 

marnotrawstwo zasobów w szerokim zakresie ustawień i porównań. Głównym ograniczeniem tych 

podejść (np. BGRP i SICAP) jest brak wiedzy w czasie rzeczywistym na temat statystyk wykorzystania 

zasobów sieciowych, ponieważ polegają one na okresowych technikach sondowania ścieżki w celu 

uzyskania informacji o sieci. W konsekwencji rozwiązania te zapobiegają nadmiernemu rezerwowaniu 

zbyt dużej nadwyżki zasobów w celu zmniejszenia ilości odpadów w cenie większych obciążeń 

sygnalizacyjnych. Inne propozycje, takie jak prosty protokół sygnalizacji między domenami (SIDSP) i 

dynamiczna agregacja rezerwacji dla usług internetowych (DARIS) również wykazały ograniczenia pod 

względem efektywnej redystrybucji zasobów rezydualnych. Pamiętając o wyzwaniach opisanych 

powyżej, Zagregowana Alokacja Zasobów dla Wielu Użytkowników (MARA) wprowadza zestaw funkcji 

z dynamiczną redystrybucją zasobów rezydualnych wśród CoS wewnątrz sieci, próbując rozwiązać 

otwarte problemy. Niemniej jednak MARA opiera się również na okresowych i na żądanie technikach 

sondowania ścieżek i zapobiega rezerwowaniu zbyt dużej nadwyżki (podobnie jak w SICAP), co nie 

pozwala na optymalizację redukcji narzutu sygnalizacji, podczas gdy wciąż napotyka się niepożądane 



marnotrawstwo zasobów. Praca referencyjna proponuje rozwiązanie polegające na nadmiernym 

zasilaniu i sterowaniu ładunkiem i równowagą, zwane QoS-RRC (Routing i kontrola zasobów), z 

wykorzystaniem protokołów MARA. Oprócz centralnego serwera o nazwie Fabryka Ścieżek Ogólnych 

(GP) w rozwiązaniu QoS-RRC, każdy router wejściowy (np. IR) powinien samodzielnie decydować i 

dostosowywać parametry nadmiaru zasobów niezależnie od łączy współdzielonych przez wszystkie 

ingresy i nie ma mechanizmu współpracy między routery wejściowe. Jak wspomniano w pracy, chociaż 

agregacja QoS i Resource Over-Provisioning pozwalają na zmniejszenie nakładów kontroli, jest to dość 

trudne, ponieważ nieefektywne rozwiązanie powoduje straty, podczas gdy liczba agregatów do 

utrzymania może być bardzo duża w sieci z wieloma granicami routery jak na rysunku powyżej. Badania 

i analizy tego kompromisu między redukcją narzutu sygnalizacji a marnotrawstwem zasobów można 

znaleźć w odnośniku. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej zasobów jest nadmiernie zarezerwowanych, tym 

bardziej prawdopodobne jest zmniejszenie narzutu sygnalizacyjnego, ale z drugiej strony prowadzi do 

potencjalnie większych strat. W odniesieniu do tych wyzwań, ostatnie odkrycia, takie jak 

przepustowość w oparciu o rezerwację klasy (COR), twierdzą, że skuteczny mechanizm nadmiernej 

rezerwy zdecydowanie wymaga odpowiedniej: (i) architektury, aby skutecznie uwzględniać wzorce 

korelacji ścieżki komunikacyjnej i dynamikę ruchu na ścieżkach ; (iii) algorytmy do obliczania 

odpowiedniej szerokości pasma w celu zwiększenia rezerwy dla każdego CoS, aby umożliwić 

optymalizację redukcji narzutu sygnalizacji; (iii) systemy właściwego ponownego wykorzystania 

pozostałej przepustowości w celu zminimalizowania wpływu odpadów. Dlatego inteligentne 

udostępnianie zbiorczych zasobów jest bardzo potrzebne, aby skutecznie wspierać konwergencję usług 

w Internecie 5G. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na dużą ilość danych, które będą zaangażowane 

w komunikację, heterogeniczność charakterystyk ruchu i wymagania terminali użytkowników, a także 

kontekst użytkowników, taki jak  preferencje i lokalizacje. Aby pokazać dowód na wyższość nadmiernej 

rezerwacji zasobów w stosunku do podejść przepływowych pod względem skalowalności, 

przeprowadziliśmy symulację przy użyciu topologii sieci przedstawionej na rysunku powyżej i 

symulatora sieci (ns-2). Dla uproszczenia każdy interfejs sieciowy został skonfigurowany z 

przepustowością C = 1 Gbps i 4 CoS, na przykład jednym kontrolnym CoS (dla pakietów kontrolnych), 

jednym przyspieszonym przekazywaniem (EF), jednym Assured Forwarding (AF) i jednym Best-‐ Effort 

(BE ), w ramach dyscypliny harmonogramowania Ważona Fair Queuing (WFQ). Ponadto 20 000 żądań 

sesji należących do trzech różnych typów ruchu, takich jak stała szybkość transmisji bitów (CBR), Pareto 

i wykładniczy, zostało losowo wygenerowanych i zmapowanych do różnych CoS w oparciu o procesy 

Poissona. Żądania dotyczące przepustowości ruchu zostały wygenerowane przy użyciu równomiernego 

rozkładu między 128 Kb / s a 8 Mb / s i zostały zmapowane na pary wejścia-wyjścia w oparciu o procesy 

Poissona. Aby pokazać bardziej stabilne wyniki, przeprowadziliśmy symulację pięć razy z różnymi 

nasionami losowego mapowania żądań do CoS. Następnie wykreślono średnie wartości dla wszystkich 

nasion z przedziałem ufności 95% (dalsze szczegóły dotyczące konfiguracji symulacji są dostępne w 

odniesieniu). Rysunek powyżej pokazuje, że numery sondowania zasobów i zdarzenia rezerwacji 

nakładają się, gdy sieć jest mniej zatłoczona (numer żądania poniżej 4000). Niemniej jednak liczba 

zdarzeń sondowania przekracza rezerwację przepływu, ponieważ liczba żądań wzrasta powyżej 4000. 

Oznacza to, że dostępność zasobów sieciowych zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby aktywnych sesji 

w sieci, ponieważ niektóre żądania są odrzucane, gdy nie ma wystarczającej liczby zasób gwarantujący 

wymagane QoS. Po zakończeniu sesji uruchamiana jest odpowiednia sygnalizacja, aby zwolnić 

powiązane rezerwacje do wykorzystania w przyszłości. Ogólny numer zdarzeń sygnalizacyjnych dla 

podejścia przepływowego (sondowanie + rezerwacja + zwolnienie) jest również wykreślony na 

rysunku. Poza wynikami na przepływ, wydajność ponad rezerwacją jest także wykreślony. W związku z 

tym zauważamy, że skuteczna nadmierna rezerwacja może potencjalnie zmniejszyć liczbę 

sygnalizacyjną kontroli QoS, a tym samym związany z nią narzut przetwarzania. Co ważniejsze, można 

zauważyć, że sygnalizacja sterująca nadmierną rezerwacją nie jest wyzwalana, gdy sieć jest mniej 



zatłoczona, z liczbą żądań sesji poniżej 4000. Rzeczywiście, każdy CoS jest inicjalizowany z pewną ilością 

nadmiernej rezerwacji, a sygnalizacja jest wywoływany tylko wtedy, gdy nadmiernie zarezerwowane 

parametry zasobów wymagają ponownego dostosowania, aby zapobiec głodowaniu CoS. Zasadniczo 

na rysunku 2.13 nadmierna rezerwacja pozwala na ograniczenie zdarzeń sygnalizacyjnych powyżej 90% 

w przypadku podejścia „przepływowego”, w zależności od poziomu przeciążenia sieci. 

 

2.6 Pojawiające się podejście do nadmiernego udostępniania zasobów 

Celem tego podrozdziału jest opisanie ogólnego mechanizmu, który jest w stanie zintegrować SDN i 

NFV w celu efektywnej kontroli nad rezerwacją zasobów w celu obsługi zróżnicowanego QoS przez 

Internet 5G bez zbędnej sygnalizacji i związanych z tym kosztów przetwarzania (np. Wymagania 

procesora, pamięci i energii) lub marnotrawstwo zasobów. W celu ułatwienia zrozumienia. Rysunek 

poniżej  przedstawia scenariusz sieci wielu operatorów obejmujący operatora sieci I, operatora sieci II 

i inne sieci, wszystkie uważane za chmurę chmur. 

 



 

Każda sieć stanowi sieć rdzeniową, do której dołączone są różne sieci dostawców dostępu i usług. Na 

przykład w sieci operatora I sieć rdzeniowa A jest podłączona do sieci dostępowych A (za 

pośrednictwem routera Customer Edge (CE)), sieci dostępowej B i DC A. Ponieważ jest to szczegółowo 

opisane w referencjach, technologie wirtualizacji mogą być zastosowane w kontrolerach domeny, aby 

umożliwić wielu dzierżawcom współużytkowanie tej samej fizycznej infrastruktury DC. Umożliwia także 

współdzielenie infrastruktury sieciowej z dostępem do rdzenia / sieci szkieletowej i DC. Ponadto ogólna 

kontrola w sieci każdego operatora jest regulowana za pomocą SDNC znajdującego się w centrum 

operacji sieciowych 

W szczególności SDNC jest odpowiedzialny za udzielanie lub odmawianie dostępu do sieci i 

powiązanych zasobów w taki sposób, aby zapewnić, że każdy dopuszczony użytkownik otrzyma 

zakontraktowane QoS. Funkcje SDNC obejmują między innymi równoważenie obciążenia ruchem, aby 

uniknąć niepotrzebnego występowania przeciążenia w sieci, podczas gdy połączenia między 

domenami są wykonywane zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi umowami o poziomie usług (SLA) 

między operatorami ze względu na skalowalność. W tym celu SDNC jest włączony do definiowania 

odpowiednich zasad sterowania i dyktowania egzekwowania elementów transportowych (np. 

Przełączników i routerów) za pomocą odpowiednich protokołów sygnalizacyjnych (np. Protokołu 

zgodnego z OpenFlow). Dzięki temu każda aplikacja zostanie skutecznie powstrzymana przed głodem 

innych aplikacji swoich zasobów w sieci. Włączenie tych funkcji wymaga, aby SDNC utrzymywał dobrą 

znajomość topologii sieci i powiązanych statystyk zasobów łącza w czasie rzeczywistym w celu 

ukierunkowania na efektywną wydajność. Dlatego SDNC osadza zestaw komponentów kontrolnych, 

takich jak, ale nie ograniczając się do: (i) Repozytorium informacji kontrolnych (CIR) jako bazy danych 

do przechowywania informacji topologicznych sieci i profili użytkowników; (ii) Zasady kontroli dostępu 

do usług (SACP), jako podmiot odpowiedzialny za definiowanie odpowiednich zasad kontroli i 

zarządzanie dostępem do zasobów sieciowych; oraz (iii) Network Resource Provisioning (NRP), który 



można wykorzystać do zaawansowanej alokacji zasobów. Dalsze szczegóły na temat tych 

komponentów pod względem funkcji i interakcji znajdują się w następnych sekcjach 

2.6.1 Repozytorium informacji sterujących 

CIR jest wykorzystywany przez SDNC do utrzymania topologii sieci i powiązanych statystyk zasobów 

łącza, w tym ścieżek komunikacyjnych, które mogą być tworzone w sieci wraz z identyfikatorami 

wychodzących interfejsów, które należą do ścieżek. Topologia sieci i ścieżki mogą być wstępnie 

zdefiniowane lub dynamicznie wykrywane lub obliczane w sposób referencyjny. Co więcej, CIR 

rejestruje całkowitą pojemność każdego interfejsu sieciowego i ilość zarezerwowanej przepustowości 

i wykorzystywanej w każdym CoS w interfejsie. Ponadto sesje użytkowników mapowane na CoS 

skonfigurowane w sieci są utrzymywane wraz z powiązanymi informacjami. Informacje o sesji aktywnej 

obejmują między innymi wymagania QoS sesji (np. Przepustowość, opóźnienie, jitter i utrata 

pakietów), identyfikator sesji, identyfikatory przepływów składających się na sesję, identyfikator CoS 

do do której należy sesja, identyfikatory źródłowe i docelowe przepływów (np. IP i Media Access 

Control - adresy MAC -) oraz identyfikatory portów. Inne informacje o profilu użytkownika, takie jak 

parametry rozliczeniowe i personalizacyjne, mogą być również przechowywane w CIR. Podsumowując, 

specyficzna konstrukcja i konfiguracje SDNC zależałyby od preferencji operatorów, które mogą się 

różnić w zależności od operatora. 

2.6.2 Zasady kontroli dostępu do usługi 

SACP umożliwia SDNC dopuszczenie lub odmówienie dostępu do usługi sieci poprzez dynamiczne 

uwzględnienie wymagań QoS żądania usługi przychodzącej (np. Przepustowości) i dostępności 

zasobów sieciowych możliwych do uzyskania z lokalnej bazy danych CIR. Zapewnia interfejs 

umożliwiający interakcje z użytkownikami końcowymi w celu odbierania żądań z jednej strony, a także 

z węzłami sieci (np. Routerami) w celu wysyłania instrukcji sterujących, które mają być egzekwowane 

w całej sieci, z drugiej strony. Stąd, po przyjęciu, zakończeniu lub ponownym dostosowaniu wymagań 

QoS sesji w CoS na ścieżce komunikacyjnej, informacje związane z sesją (np. Wykorzystanie zasobów) 

muszą być aktualizowane w lokalnym CIR w czasie rzeczywistym. W sytuacji, w której nadmierna 

rezerwacja zasobów jest realizowana w sposób referencyjny, SACP jest w stanie przyjmować, kończyć 

lub dostosowywać wymagania QoS bez nadmiernego narzutu sygnalizacji lub marnotrawstwa 

zasobów. Od statystyki sieci wykorzystania zasobów są utrzymywane w czasie rzeczywistym w CIR, 

informacje mogą być wykorzystane do poprawy funkcji równoważenia obciążenia ruchu w elastyczny 

sposób bez niepożądanego sondowania ścieżki i związanego z tym narzutu sygnalizacji. Jednak zawsze, 

gdy nadmierna rezerwacja żądanego CoS zostanie wyczerpana, komponent KPR musi zostać 

uruchomiony, aby prawidłowo obliczyć nowe parametry rezerwacji w celu ich ponownego 

dostosowania w ramach CoS na odpowiedniej ścieżce. W ten sposób zasoby rezydualne mogą być 

dynamicznie ponownie wykorzystywane, aby zapobiec marnotrawstwu, jak szczegółowo opisano w 

następnej części. 

2.6.3 Dostarczanie zasobów sieciowych 

Główną rolą komponentu KPR jest określenie ilości zasobów, które mają być rezerwowane, oraz 

parametrów, takich jak progi rezerwacji, które należy skonfigurować dla każdego CoS na każdym 

interfejsie w sieci zgodnie z lokalnymi zasadami kontroli. Komponent ten musi być wystarczająco 

inteligentny, aby umożliwić integrację istniejących algorytmów i zasad rezerwacji poza rezerwacją, tak 

jak w referencjach, w tym przyszłych algorytmów 

Jest to ważne, ponieważ NRP jest wywoływany dynamicznie przez funkcje kontroli dostępu, tak że 

parametry rezerwacji mogą być ponownie dostosowane na potrzeby zapobiegania nieefektywnemu 



wykorzystaniu zasobów przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości sygnalizacji. Okazuje się, że ten 

komponent może być również używany do tworzenia i zarządzania deterministycznymi ścieżkami 

komunikacji wewnątrz sieci (np. Ścieżki przełączania etykiet, jak w Multi-protocol Label Switching - 

MPLS). Dlatego też, gdy NRP pomyślnie obliczą nowe parametry rezerwacji, SDNC powinien przekazać 

nowe wymagania konfiguracyjne do danych węzłów na odpowiednich ścieżkach egzekwowania. 

Zasady kontroli są wymuszane na węzłach za pomocą komponentu CPE (Control Policies Enforcement), 

który jest szczegółowo opisany w następnej podsekcji. 

2.6.4 Funkcje egzekwowania sterowania 

Jak pokazano na rysunku 2.14, każdy węzeł sieci (np. Routery) implementuje zestaw komponentów, 

podstawowych funkcji sterowania wymaganych we wszystkich węzłach sieci w celu wykonania 

instrukcji sterujących, które mogą być odbierane z SDNC. Te funkcje obejmują między innymi bazę 

informacji zarządzania (MIB) i komponenty CPE. Baza MIB oznacza wszystkie starsze bazy danych 

kontroli, zazwyczaj dostępne we wszystkich węzłach sieci, tj. Bazę informacji o routingu (RIB), bazę 

informacji o routingu multiemisji (MRIB) oraz bazę informacji o przekazywaniu (FIB) i tabelę OpenFlow. 

Ponadto CPE wykorzystuje podstawowe funkcje transportowe, aby umożliwić rozpoznawanie portów 

UDP (routery stale nasłuchują na określonym porcie UDP) lub opcję routera IP (RAO) w węzłach, aby 

poprawnie przechwytywać, interpretować i przetwarzać komunikaty sterujące. CPE jest 

odpowiedzialny za interakcję z funkcjami zarządzania zasobami (RMF) w celu prawidłowego 

skonfigurowania programów planujących w węzłach, zapewniając tym samym, że każdy CoS otrzymuje 

przydzieloną szerokość pasma. Ponadto łączy się z MIB i starszymi protokołami (np. Protokołami 

routingu i protokołami zarządzania) na węzłach, aby ponownie wykorzystać istniejące i przyszłe funkcje 

sieciowe. CPE można również wykorzystać do wymuszenia deterministycznych ścieżek przy użyciu 

etykiety MPLS lub kanału multiemisji na podstawie instrukcji SDNC. Pomaga także SDNC, wypełniając 

komunikaty kontrolne odpowiednimi informacjami, umożliwiając na przykład gromadzenie 

identyfikatorów wychodzących interfejsów i ich pojemności jako obiektu trasy zapisu (RRO) na 

ścieżkach. Gdy CPE jest wdrożony na granicy sieci, zawiera dodatkowe funkcje do operacji przesyłania 

i routingu między domenami, które mogą być oparte na danych wejściowych z tradycyjnego BGP. 

Kontrola ruchu i warunkowanie ruchu (np. Kształtowanie ruchu i nadzorowanie ruchu) muszą być 

również zapewnione na granicy sieci, aby wymusić, aby dopuszczone strumienie ruchu były zgodne z 

umowami SLA. 

2.6.5 Konfiguracje sieciowe 

SDNC jest w stanie dynamicznie odkrywać topologię sieci w miarę uruchamiania nowych węzłów w 

sieci. Można użyć istniejących mechanizmów wykrywania topologii, importując informacje z 

protokołów routingu w stanie łącza. Stąd, przyjmując topologię sieci i odpowiedni algorytm (np. 

Dijkstra) jako dane wejściowe, SDNC jest w stanie obliczyć wszystkie możliwe ścieżki, zwłaszcza ścieżki 

„od krawędzi do krawędzi” wewnątrz sieci rdzeniowej pod jej kontrolą. Połączenie ścieżek może 

prowadzić do wszystkich możliwych rozgałęzionych tras, jak w przypadku odniesienia, a najlepsze 

ścieżki mogą być filtrowane, na przykład w oparciu o liczbę przeskoków lub przepustowości wąskiego 

gardła. Warto przypomnieć, że wykorzystanie deterministycznych ścieżek jest bardzo ważne dla 

poprawy kontroli zasobów sieciowych. W naszym przypadku użycia, deterministyczną ścieżkę można 

uzyskać za pomocą etykiety MPLS lub przypisując unikalny kanał multiemisji (S, G). W tym scenariuszu 

S (źródło) może być adresem IP wejściowego routera granicznego (BR), z którego pochodzi ścieżka, a 

G (grupa) może być adresem multiemisji. Po obliczeniu przez SDNC ścieżki i początkowych parametrów 

nadmiernej rezerwacji dla każdego interfejsu na ścieżce, hermetyzuje informacje w komunikacie 

sterującym i wysyła je do wszystkich węzłów na ścieżce. Ponieważ komunikat kontrolny przemieszcza 

się wzdłuż ścieżki, każdy odwiedzany węzeł przechwytuje wiadomość i odpowiednio konfiguruje swoje 



lokalne interfejsy (np. Tabele OpenFlow, tabele przekazywania / routingu i parametry rezerwacji ponad 

zasobami). 

2.6.6 Operacje sieciowe 

Operacje sieci na rysunku powyżej są zilustrowane w tym podrozdziale, przy użyciu wykresu sekwencji 

na rysunku 2.15. 

 

 

Ponadto podkreślono korzyści, jakie połączenie SDN i nadmiernej rezerwy zasobów może wnieść do 

Internetu 5G. W związku z tym, gdy sieć jest inicjalizowana i ustawiana do uruchamiania, każde żądanie 

usługi musi być przetwarzane przez SDNC. Ma to na celu wykonywanie funkcji, ale nie wyłącznie, 

uwierzytelniania usług, autoryzacji i rozliczania (AAA), QoS i kontroli dostępu w celu odróżnienia 

kontroli i umożliwienia optymalnego wykorzystania zasobów sieciowych. Stąd żądanie usługi powinno 

określać pożądaną QoS (np. Przepustowość, opóźnienie, jitter, utratę pakietów i bufor), preferencje 

personalizacji usługi i związane z nią charakterystyki ruchu (np. Źródłowy i docelowy adres IP i porty, 

obsługiwane kodeki itp.) . Ta informacja ma zasadnicze znaczenie dla właściwej negocjacji sesji, gdzie 

transakcje sterujące mogą być obsługiwane za pomocą protokołu inicjowania sesji - SIP lub dowolnego 

innego protokołu sygnalizacji (np. Protokołu zgodnego z sygnalizacją następnego kroku (NSIS)) 

określonego przez operatora. Należy zauważyć, że żądanie usługi może być również wyzwalane przez 

SDNC, w zależności od trybów operacji specyficznych dla usług i sieci, to znaczy albo trybu ściągania 

(od strony użytkownika końcowego), albo trybu push (od strony sieci). Aby ułatwić zrozumienie, 

załóżmy, że użytkownik A chce korzystać z usługi wideo 3D od dostawcy DC B (centrum danych B) w 

chmurze. W związku z tym użytkownik wydaje żądanie usługi, które jest kierowane do SDNC przez 

bramę BR1 (krok 1). Żądanie usługi zawiera wymagania QoS użytkownika (np. Przepustowość) i 

związane z nim charakterystyki ruchu (np. Kodek). W związku z tym, w oparciu o otrzymane informacje, 

SDNC I wykonuje kontrolę dostępu zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi lokalnymi zasadami 

sterowania i księguje najlepszą ścieżkę z wystarczającą dostępną szerokością pasma do połączenia 



bramy BR1 i wyjścia BR3 w kierunku DC B. Jest zatem bardzo ważne, aby zauważ, że SDNC jest w stanie 

to zrobić bez sondowania ścieżki lub dodatkowej sygnalizacji QoS do sieci, ponieważ zakładamy, że 

integruje ona rozwiązanie rezerwowania zasobów opisane w odnośniku. W przypadku powodzenia 

tych operacji serwer przekierowuje żądanie do SDNC II (sieć operatora B), jako kolejną domenę na 

końcowej ścieżce do DC B. Gdy SDNC II odbiera żądanie, rezerwuje również najlepsza ścieżka (BR5 do 

BR8) bez dodatkowego narzutu sygnalizacji i sprawdza dostępność żądanej usługi w DC B. Następnie, 

po otrzymaniu pomyślnej odpowiedzi z DC B, SDNC II wymusza zarezerwowaną ścieżkę poprzez 

prawidłowe skonfigurowanie routerów granicznych na ścieżce (BR5 i BR8). Przykłady konfiguracji 

obejmują grupę multiemisji wybranej ścieżki (w domenie z obsługą multiemisji) lub etykietę MPLS (w 

domenie MPLS) i parametry warunkujące ruch (np. Klasyfikacja, kształtowanie i nadzorowanie). 

Zapewni to, że przychodzące pakiety multimedialne zostaną poprawnie zamknięte w routerach 

krawędziowych wejściowych, aby podążać pożądanymi ścieżkami, więc będą cieszyć się 

zarezerwowanym dla nich QoS. Pakiety są dekapulowane na odpowiednich routerach krawędziowych 

wyjściowych w celu dostarczenia do użytkownika końcowego lub następującej domeny. Jak 

wyjaśniliśmy wcześniej, tylko BR są skonfigurowane, ponieważ zakłada się, że rezerwowane zasoby są 

nadal dostępne na węzłach rdzeń / wnętrze ścieżki. Jak szczegółowo omówiliśmy wcześniej, węzły 

rdzeniowe są sygnalizowane w celu rekonfiguracji parametrów rezerwacji dopiero po wyczerpaniu 

rezerwowanego zasobu i nie są wystarczające dla przychodzącego żądania. W ten sposób można nie 

tylko znacznie zmniejszyć częstotliwość sygnalizacji, ale również skrócić czas konfiguracji sesji. 

Następnie SDNC II odpowiada na SDNC I, a także wymusza ścieżkę zarezerwowaną dla usługi (patrz 

krok 7). Wreszcie SDNC I powiadamia użytkownika A o sukcesie operacji (patrz krok 8). W tym samym 

czasie SDNC I wysyła komunikat potwierdzenia (ACK) do SDNC II, którego wiadomość jest 

przekazywana do DC B (patrz krok 9) w celu wyzwolenia nośnika streaming. W rezultacie ścieżka 

koniec-koniec jest budowana w sposób skalowalny jako konkatenacja ścieżek podrzędnych 

świadomych przepustowości zbudowanych niezależnie w domenach na ścieżce. Ma to ogromne 

znaczenie, aby umożliwić każdemu operatorowi wdrożenie własnego protokołu kontroli. Jeśli chodzi o 

kontrolę łączności w sieciach dostępowych przedstawionych w tej sekcji, zakłada się, że każda sieć 

dostępowa lub DC jest dołączona do sieci rdzeniowej za pomocą odpowiedniej ścieżki pasma zgodnie 

z umowami SLA między użytkownikami końcowymi a dostawcami usług. 

2.7 Podsumowanie 

Ważnym aspektem jest określenie ram i procedur, które mogą obejmować ogromną liczbę 

heterogenicznych urządzeń podłączanych do Internetu za pośrednictwem niezliczonej liczby 

technologii przewodowych i bezprzewodowych. Aspekty łączności muszą być nie tylko ulepszone, aby 

umożliwić i zoptymalizować sposób obsługi tych połączeń, biorąc pod uwagę specyfikę każdej 

dostępnej technologii dostępu, ale także sposób, w jaki urządzenia te są połączone przez usługi (i 

interfejs) (np. Aplikacje sensoryczne linkowanie do czujników) musi być uogólnione. W ten sposób 

obecne architektury i ramy przechodzą od ograniczonego wdrożenia wertykalnego do bardziej 

elastycznego wdrożenia poziomego, pozwalając na wdrażanie ich w różnych obszarach i przypadkach 

użycia, zgodnie z podejściem „zbuduj, używaj wielokrotnie, wielokrotnie”. Ponadto złożoność 

wymuszana nowatorskimi scenariuszami musi uwzględniać dynamikę działania sieci, która obecnie 

przekształca się w piekło Capex i Opex dla operatorów i dostawców usług. W tym sensie technologie 

wspomagające, takie jak SDN, umożliwiają działanie sieci kontrolowane w sposób wydajny i 

dynamiczny, pozwalając sieci reagować na zmiany w sieci, jak również wzmacniając nowatorskie 

scenariusze eksperymentalne z możliwością odróżnienia ruchu eksperymentalnego od sieci 

produkcyjnych. Co więcej, takie koncepcje mogą być dodatkowo wzmocnione poprzez ich integrację z 

aspektami wirtualizacji. W ten sposób podstawowa fizyczna sieć i tkanina przetwarzania operatora 

mogą być formowane na żądanie w sieci logiczne i przetwarzać węzły emulujące różne funkcje sieciowe 



w funkcji wirtualizacji funkcji sieciowych. W związku z tym operatorzy mogą łatwo i dynamicznie 

korzystać z zasobów sieciowych i przetwarzania oraz łatwo wdrażać nowe procedury sieciowe, gdy sieć 

zmienia się i / lub rośnie. W tym trudnym środowisku przewidzianym na przyszłość Internet nie może 

zagwarantować użytkownikom jakości usług w zakresie heterogeniczności, o ile nie jest wspomagana 

przez odpowiednie mechanizmy adaptacyjne, które mogą dostosować różnorodne wymagania 

aplikacji do obecnych warunków sieciowych. Uważa się, że pojawienie się SDN i NFV zapewni 

elastyczność i inteligencję w projekcie sterowania, aby umożliwić łatwą parametryzację sieci i aplikacji 

na żądanie w taki sposób, aby oferować zwiększona satysfakcja użytkowników i osiągnięcie 

efektywnego wykorzystania zasobów sieciowych. Jednak ta koncepcja świadomości zasobów wymusza 

stosowanie sygnalizacji sterującej i technik utrzymania stanu, które wymagają skalowalnych rozwiązań, 

aby zapewnić dobrą wydajność dla szybkiej konfiguracji sesji i efektywnego zużycia procesora, pamięci 

i energii. Chociaż nadmierna rezerwacja zasobów sieciowych wydaje się najbardziej obiecującym 

podejściem w tym kontekście, wymaga wiedzy w czasie rzeczywistym na temat topologicznych 

informacji sieciowych i powiązanych statystyk zasobów łącza w celu rozwiązania problemu 

kompromisu między skalowalnością (redukcja narzutów sterowania) a efektywnym wykorzystaniem 

zasobów. Dlatego też dalsze dochodzenia nadal uważane są za konieczne. Mamy nadzieję, że ten 

rozdział przyczyni się do zrozumienia trendów w rozwoju i wyzwań stojących przed sieciami nowej 

generacji i utoruje drogę do dalszych innowacji na tej szybko rozwijającej się arenie, aby dostarczyć 

Internet 5G. 



Małe komórki dla sieci komórkowych 5G 

1 Wprowadzenie 

Każdego roku zapotrzebowanie na mobilną łączność szerokopasmową gwałtownie wzrasta, ponieważ 

coraz więcej użytkowników korzysta z mobilnych usług szerokopasmowych. Ponadto smartfony i 

tablety z potężnymi możliwościami multimedialnymi i aplikacjami stają się coraz bardziej popularne i 

tworzą nowe wymagania wobec mobilnego dostępu szerokopasmowego. Wszystkie te czynniki sumują 

się, tworząc gwałtowny wzrost natężenia ruchu i transakcji. Sprostanie zapotrzebowaniu wymaga 

podejścia, które może łatwo dostosować się do wahań w wymaganiach użytkowników w czasie i 

lokalizacji. W obliczu globalnego, ekspotencjalnego mobilnego przesyłania danych, wdrożenie 

systemów 5G napotka nowe wyzwania w zakresie szybkości transmisji danych, wsparcia mobilności i 

jakości usług (jakości doświadczenia); często stwierdzane „1000-krotne zwiększenie wydajności” 

zasadniczo podsumowuje te techniczne wyzwania. W związku z popytem konsumenckim oczekuje się 

zdumiewającego 1000-krotnego wzrostu ruchu danych w tej dekadzie. Stwarza to podstawę do 

włączenia technologii 5G, która może zapewnić szybką i efektywną kosztowo łączność danych przy 

jednoczesnej minimalizacji kosztów wdrożenia. Aby sprostać przewidywanemu zapotrzebowaniu na 

ruch i zgodnie z dzisiejszymi planami technologicznymi, powszechnie uznaje się, że wymagane będzie 

więcej widma, wyższa wydajność widmowa (bity na herc na komórkę) i większe zagęszczenie komórek 

(więcej małych komórek na km2). Postęp technologiczny umożliwi obsługę wyższych szybkości 

transmisji danych i pojemności, ale musi również obniżyć koszty za bit. Jednak ewolucja radiowa 

wymaga także spektrum. Ilość dostępnego widma dla mobilnej łączności szerokopasmowej może 

wzrosnąć nawet 10-krotnie, ale do osiągnięcia tego celu konieczne będzie wiele globalnych prac 

koordynacyjnych. Branża spodziewa się uzyskać nowe spektrum na światowej konferencji radiowej 

(WRC2016). Jednak nawet dzisiaj można zauważyć, że jeśli nowe spektrum zostanie przydzielone do 

aplikacji radiowych mobilnych, będzie to dalekie od wystarczającego do spełnienia przewidywanych 

wymagań ruchu na rok 2020. Tak więc technologie o zwiększonej wydajności widmowej i nowe 

heterogeniczne wdrożenia gęstej sieci z rozproszonym węzły współpracujące będą musiały zostać 

wdrożone. Wydajności widmowe na poziomie systemu można zwiększyć dzięki inteligentnym 

projektom wykorzystującym techniki zarządzania interferencjami międzykomórkowymi. Współczesna 

wydajność spektralna wynosi zazwyczaj od 0,5 do 1,4 bps / Hz / komórkę (z Evolved High-Speed Packet 

Access - HSPA +), z uwzględnieniem ograniczeń terminala i backhaul. Średnia efektywność widmowa 

może być zwiększona do 5–10 bps / Hz / komórkę przy użyciu zaawansowanych odbiorników, 

transmisji i współpracy wielu komórek i wielu komórek. Oczekuje się również, że gęstość stacji bazowej 

znacznie wzrośnie w szczególnie gęstych środowiskach. Wdrożona zostanie duża liczba małych / femto 

komórek w celu poprawy zasięgu w domu i małym biurze oraz odciążenia ruchu od makrokomórek. 

Analysys Mason, na przykład, przewiduje, że do 2016 r. Ponad 80% globalnego ruchu danych 

bezprzewodowych będzie generowane w pomieszczeniach, dlatego dla operatora sieci komórkowej 

(MNO) kluczowe znaczenie ma odciążenie tego ruchu z bezprzewodowej sieci makr. Obecnie znaczna 

część ruchu danych w pomieszczeniach, w szczególności na komputerach PC, jest już odciążona. 

Dlatego można oczekiwać, że łączny wpływ trzech ulepszeń, tj. Poprawy wydajności widmowej, 

dodatkowego widma i dużej liczby małych stacji bazowych, zapewni do 1000 razy większa pojemność 

niż obecnie. 

3.2 Co to są małe komórki? 

W miarę dojrzewania sieci i gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na ruch danych, pomysł 

dostarczania zlokalizowanych zasobów, wypełniania luk i utrzymania jakości usług dzięki wdrożeniom 

małych komórek okazał się atrakcyjnym rozwiązaniem, umożliwiającym operatorom ściślejsze 

monitorowanie wymagań ruchu i korzystanie z nich zasoby widma bardziej efektywnie, zwiększając 



tym samym przepustowość sieci. Małe komórki według ścisłej definicji są punktami dostępu 

bezprzewodowego o niskiej mocy działają w licencjonowanym spektrum są zarządzane przez 

operatora i zapewniają lepsze pokrycie sieci komórkowej, pojemność i aplikacje dla domów i 

przedsiębiorstw, jak również metropolitalnych i wiejskich przestrzeni publicznych. Małe ogniwa mają 

różne profile pokrycia - znacznie większe rozmiary od femtokomórek (najmniejszych) do 

mikrokomórek / metra (największe) i charakterystyk mocy. Można również twierdzić, że gęsta 

implementacja sieci WLAN opartych na IEEE 802.11 (bezprzewodowych sieci lokalnych) mieści się w 

szerszej definicji małych komórek, chociaż działają one w nielicencjonowanych pasmach i mogą być lub 

nie być pod kontrolą operatora / usługodawcy. W dzisiejszych czasach starsze wdrożenia LTE (Long-

Term Term Evolution) w małych komórkach obejmują pewne rodzaje WiFi (wierności 

bezprzewodowej). Małe komórki mieszkalne wykorzystują moc i backhaul za pośrednictwem 

istniejących zasobów użytkownika, zapewniając pojemność równoważną pełnemu sektorowi sieci 3G 

przy bardzo niskich mocach transmisji, radykalnie wydłuża żywotność baterii istniejących telefonów, 

bez konieczności wprowadzania telefonów WiFienabled. Małe komórki przedsiębiorstwa / biura mają 

również sens w wielu kontekstach korporacyjnych, zapewniając prostszą i tańszą alternatywę dla 

tradycyjnych rozwiązań w budowie. Na przykład femtokomórki w przedsiębiorstwie umożliwiają 

użytkownikom biznesowym korzystanie z wysokiej jakości usług mobilnych, zapewniając jednocześnie 

lepsze pokrycie budynku, co przyspiesza przepływ danych. Ze względu na ich niski koszt i łatwość 

wdrażania, małe komórki są również realną i efektywną kosztowo alternatywą dla tradycyjnych sieci 

makro w odległych obszarach wiejskich z niewielką infrastrukturą sieci naziemnej lub bez infrastruktury 

naziemnej. , zwiększenie pojemności i odciążenie ruchu w sieci makr, powszechnie nazywane 

„sterowaniem ruchem”. Małe komórki są również niezbędnym składnikiem sieci heterogenicznych 

(HetNets), których celem jest zapewnienie większej wydajności i zwiększonej wydajności widma oraz 

poprawa doświadczenia abonentów przy jednoczesnym obniżeniu kosztu transportu danych. Jednak 

zakres HetNets wykracza poza małe komórki i obejmuje wiele typów architektur, warstw i technologii 

dostępu radiowego (RAT), które muszą współistnieć i wspierać się wzajemnie, i gdzie coraz bardziej 

zaawansowane narzędzia są wymagane do zarządzania zakłóceniami, różnymi typami ruchu i 

zaawansowane usługi. Tak więc, chociaż małe komórki 3G / LTE będą istotną częścią ewolucji HetNet, 

inne technologie, takie jak WiFi, DAS (rozproszony system antenowy) i chmura-RAN (radiowa sieć 

dostępowa), żeby wymienić tylko kilka, odegrają kluczową rolę. Podstawowym wyzwaniem dla 

udanego działania HetNets jest jednak zarządzanie złożonością i optymalizacją operacji sieciowych 

wielowarstwowych, heterogenicznych gęstych sieci. Większość dotychczasowych wdrożeń małych 

ogniw skupiała się na zwiększeniu zasięgu, odciążeniu danych i penetracji sygnału w środowiskach 

wewnętrznych (mieszkalnych, przedsiębiorstwach), jednak przeciążenie ruchu i potrzeba wyższego 

QoE w gęstych obszarach miejskich doprowadziły do wprowadzenia małych / dużych powierzchni 

zewnętrznych zwłaszcza, że wielu dużych operatorów (Verizon i AT&T w USA, SK i SKT telecom w Korei) 

zgłosiło zagęszczenie ruchu w głównych miastach już w 2013 r. w swoich sieciach LTE. 

3.2.1 WiFi i femtokomórki jako kandydujące technologie małych komórek 

Bezprzewodowe sieci LAN i femtokomórki zapewniły praktyczne zamienniki połączeń przewodowych 

w środowiskach mieszkalnych i biurowych. W przypadku sieci WLAN opartych na standardach 802.11 

często zdarza się, że dany obszar jest objęty wieloma sieciami WLAN na obszarach miejskich. Sieci Wi-

Fi są również coraz częściej wykorzystywane do odciążania komórkowego ruchu danych, który w 

przeciwnym razie byłby przenoszony przez sieci komórkowe lub stałe sieci IP. Istnieją jednak pewne 

znane problemy  z gęstym wdrażaniem systemów WiFi, które są pokrótce omówione poniżej. 

• Duża liczba punktów dostępowych (punktów dostępowych) we wdrożeniach o ultrawysokiej gęstości 

może prowadzić do nasycenia dużą liczbą stacji STA (stacji) przypadających na jeden punkt dostępowy, 



a ponowne wykorzystanie kanałów staje się prawie niemożliwe (zakłócenia w kanale ko-kanałowym 

silnie ograniczają pojemność przestrzenną i problem jest wzmacniany w środowiskach bez ścian, gdzie 

propagacja jest głównie LOS (linia widzenia). Dzięki gęstym wdrożeniom trudno jest uzyskać spójną 

kontrolę dostępu, równoważenie obciążenia i uczciwość. 

• Większe opóźnienia w typowych kanałach zewnętrznych powodują problemy z utrzymaniem łącza 

(w przypadku nieliniowego wzroku (NLOS), nawet przy dobrym odebranym stosunku SNR (sygnał do 

szumu) przy odbieranej mocy poniżej -70/75 dBm), które stają się czynnik ograniczający, zwłaszcza w 

przypadku smartfonów (o mocy transmisji 10–15 dBm). 

• Duża liczba stacji STA na punkt dostępowy w wdrożeniach o ultrawysokiej gęstości może 

spowodować zmniejszenie przepustowości (po pewnym zagęszczeniu stacji STA z powodu 

zwiększonych kolizji) z powodu nieodłącznych ograniczeń CSMA-CA (unikanie kolizji przez wiele 

operatorów), np. Niewydolność MAC / czas antenowy ograniczenia użytkowania i ramki zarządzania 

(np. żądania / odpowiedzi sondy) pochłaniające dużą część dostępnego czasu antenowego. 

• Wdrożone w wielu lokalizacjach wdrożenia powodują znaczne zakłócenia z powodu braku 

koordynacji kanałów, ponieważ plany kanałów są niemal losowe w miejscach publicznych, co 

powoduje utratę pakietów i jitter. Istnieje zapotrzebowanie na sprawdzone zautomatyzowane 

algorytmy do negocjacji kanałów, np. Kontrola oparta na chmurze, z ograniczonym wyborem kanałów 

ad hoc. 

• Zbyt wiele beaconów ładuje powietrze niepotrzebnie. W praktyce tylko domyślny okres sygnału 

nawigacyjnego o długości 100 ms jest używany z szybkością 1 Mbit / s w punktach dostępowych klasy 

konsumenckiej. Wszędzie wszędzie przepływa powietrze. 

• Domyślne interwały sygnału nawigacyjnego muszą być dłuższe, np. 300ms. W przypadku 

dynamicznego / adaptacyjnego sygnału nawigacyjnego interwał sygnału nawigacyjnego może być 

automatycznie ustawiany w zależności od obserwowanego czasu między roamingiem. 

• Protokoły w stylu CSMA / CA w środowiskach o dużej gęstości mogą „marnować” dużo rywalizacji w 

zakresie czasu antenowego dzięki statycznemu systemowi okien rywalizujących i dużej liczbie kolizji w 

gęstym środowisku. Dodatkowo, statyczny próg wykrywania nośnika ogranicza wydajność. 

• Ramki zarządzania muszą zostać zmniejszone. Przykłady obejmują niepotrzebne wymiany sondy i 

odpowiedzi sondy (częstości ponownych prób odpowiedzi sondy mogą być bardzo wysokie z powodu 

separacji AP - STA lub skanowania aktywnego). Ponadto duże zestawy podstawowych usług (BSS) mają 

duży obszar krawędzi komórki, co może powodować problem z ponowną ramką. Redukcja zajętości 

czasu przez Beacony powinna być również brana pod uwagę w oparciu o wykorzystanie wyższej 

szybkości transmisji danych lub wydłużenie interwału sygnału nawigacyjnego. 

Obszary potencjalnych ulepszeń obejmują kontrolę mocy klienta (w celu zmniejszenia kolizji), 

adaptacyjne sygnalizowanie (zmniejszone sygnalizowanie, gdy w pobliżu nie ma klientów przez długi 

czas w celu zmniejszenia obciążenia widma w okolicznych obszarach - obecnie sygnał nawigacyjny AP, 

zwykle 1 Mbit / szybkość i 100 ms) interwał, niepotrzebnie zużywają znaczne spektrum w dzień iw 

nocy), wykorzystują wyższe szybkości transmisji danych dla Beaconów i sond (więc tylko pobliscy 

klienci mogą je odbierać), unikając długiej Clear Channel Assessment (CCA), ponieważ krótkie CCA 

może pomóc zapobiec pojedynczej transmisji Blokowanie punktu dostępowego przez znaczną część 

sieci (przejście do fazy wyłączenia) i aktywne zarządzanie kolejkami w celu zmniejszenia opóźnień. 

Pomimo wyżej wymienionych problemów, biorąc pod uwagę łatwość wdrażania, rosnącą częstość 

występowania i znaczny poziom rozładowania komórek zgłaszany przez wielu operatorów na całym 



świecie, ważne jest zrozumienie wydajności coraz gęstszych wdrożeń sieci WLAN jako kandydata na 

technologię małych komórek . Szczytowa pojemność w sieciach WiFi może się różnić w zależności od 

wielu czynników, takich jak: moc transmisji i ustawienie CCA, próg dostępu, czułość odbiornika, 

Wyczyść do wysłania / żądania do wysłania (WŁ. Lub WYŁ.), Obsługa w trybie mieszanym, 

niedopasowanie mocy łącza (łącze w górę vs downlink), założone modele Pathloss / propagacji, 

współczynnik ponownego użycia i wymagane prawdopodobieństwo pokrycia (niezawodność).  

Wielu operatorów sieci komórkowych korzysta z Wi-Fi, aby uzupełnić swoje sieci dostępu radiowego, 

ale wiele z nich stara się także wyjść poza korzystanie z WiFi tylko w celu zapewnienia wygodnego 

dostępu lub rozładowania danych, i czyni z niego centralną część szerszych strategii dostarczania 

wysokiej jakości usług szerokopasmowych . Celem jest umożliwienie WiFi klasy operatorskiej, które 

zapewnia bezpieczne i bezproblemowe doświadczenie użytkownikom, w których roaming z i do sieci 

3G / LTE do sieci WiFi jest kontrolowany przez operatora i kierowany przez sieć, oraz aby uzyskać wgląd 

w sieć WiFi i zastosować te same funkcje zarządzania, takie jak uwierzytelnianie, które są obecnie 

wykorzystywane w sieciach komórkowych. Podczas gdy odciążenie WiFi okazało się cenne dla 

operatorów telefonii komórkowej, a jego wykorzystanie będzie kontynuowane, nie ulegnie zmianie. 

Architektura HetNet ułatwi przyjęcie WiFi klasy operatorskiej, w którym operatorzy mobilni nie tylko 

są właścicielami infrastruktury WiFi, ale również integrują ją z sieciami. Wdrożenia te zostaną włączone 

dzięki takim funkcjom, jak uwierzytelnianie oparte na karcie SIM i automatyczny wybór sieci 

wprowadzone przez WiFi Alliance Passpoint oraz inicjatywy takie jak Hotspot nowej generacji (NGH). 

Integracja z sieciami mobilnymi opiera się na specyfikacjach 3GPP (3rd Generation Partnership 

Project), które definiują interfejsy między sieciami WiFi i sieciami komórkowymi. Wymagany poziom 

integracji sieci wymaga w pełni skoordynowanego zestawu standardów, w tym architektury, 

funkcjonalności sieci i urządzeń oraz interfejsów aplikacji. WiFi jest prostszym systemem niż 

komórkowy z mniejszą liczbą funkcji. Szereg funkcji zaprojektowanych do wypełnienia luk został 

niedawno opracowany przez organy normalizacyjne (IEEE, 3GPP) i inne organizacje. Oto niektóre z 

funkcji, które sprawiają, że WiFi klasy przewoźnej jest wykonalną opcją: 

• Skalowalność: sieci WiFi niektórych operatorów obejmują dziesiątki tysięcy węzłów dostępowych. 

Każdy węzeł dostępowy musi obsługiwać dużą liczbę subskrybentów samodzielnie (może to być 

kilkaset). Możliwość skalowania sieci WiFi wymaga specyficznych funkcji, a w konsekwencji cała liczba 

funkcji podlega nagłówkowi „skalowalności”, np. Zarządzanie siecią i wzmocnienie przed zakłóceniami. 

• Wsparcie mobilności / roamingu: możliwość utrzymania sesji podczas przemieszczania się między 

punktami dostępu WiFi jest ważną funkcją we wdrożeniach na poziomie operatora. 

• Zarządzanie siecią: obsługa tysięcy węzłów dostępu dla ważnych funkcji, takich jak usterka, 

konfiguracja, księgowość, wydajność i bezpieczeństwo (FCAPS). 

• Bezpieczeństwo klasy operatorskiej: sieć WiFi jest wzmocniona, aby chronić ją przed typowymi 

zagrożeniami bezpieczeństwa (wykrywanie włamań / zapobieganie, odmowa usługi, wykrywanie 

zagłuszania, rejestrowanie zdarzeń i powiadomień, czarne listy itp.). Sieć WiFi klasy operatorskiej jest 

lepiej chroniona przeciwko zagrożeniom bezpieczeństwa. 

• Integracja z siecią RAN: przesyłu ruchu WiFi do rdzenia sieci mobilnej, gdzie można wykonywać 

funkcje kontroli liczby, takie jak rozliczanie, polityka, uwierzytelnianie, adresowanie, zarządzanie 

mobilnością, roaming, filtrowanie treści i zgodne z prawem przechwytywanie. 



• Obsługa Hotspot 2.0 (sprzedawany jako Passpoint przez WiFi Alliance) i Hotspot następnej generacji: 

oparty na IEEE 802.11u, ta funkcja poprawia dostęp do sieci WiFi poprzez mobilną kartę SIM i 

doświadczenie staje się płynne, ponieważ WiFi integruje się z RAN. 

• Jakość doświadczenia i usługi: możliwość kontrolowania priorytetów usług na podstawie klienta i / 

lub aplikacji. 

• Funkcje sieciowe: operator WiFi obsługuje wiele funkcji sieciowych w celu zapewnienia 

rozszerzonych usług (np. Identyfikacja wielu zestawów usług (SSID), pułapki 802.1Q VLAN (wirtualna 

sieć LAN), multiemisja, Simple Network Management Protocol (SNMP) do zarządzania siecią itp. ). 

 

Podobnie jak punkty dostępowe WiFi, femtokomórki są małymi, niedrogimi stacjami bazowymi o 

niskim poborze mocy, które są zazwyczaj rozmieszczane przez konsumentów i podłączone do własnego 

przewodowego połączenia dosyłowego. Pod tym względem przypominają one punkty dostępowe WiFi, 

ale zamiast tego wykorzystują jeden lub więcej komercyjnych standardów komórkowych i 

licencjonowane spektrum. Femtokomórka jest zasadniczo odmienna od tradycyjnych małych komórek, 

ponieważ wymaga większej autonomii i samodostosowania. Dodatkowo interfejs backhaul do sieci 

komórkowej wymaga użycia bram femtokomórek i innej nowej infrastruktury sieciowej, aby 

odpowiednio kierować i obsługiwać ruch. Główne problemy związane z femtokomórkami zostały 

szeroko omówione i zbadane w literaturze i są pokrótce podsumowane tutaj: 

• Zakłócenia (między poziomami makro i femto oraz w obrębie warstwy femto): 

⚬⚬ Zarządzanie i unikanie (np. poprzez planowanie i lepsze wykorzystanie widma) 

⚬⚬ Tłumienie (formowanie wiązki i odbiorniki zaawansowane) 

• Powiązanie / odchylenie komórki 

• Zarządzanie zasobami radiowymi: 

⚬⚬ Planowanie i równoważenie obciążenia między poziomami makro i femto 

⚬⚬ Statyczna / dynamiczna alokacja zasobów 

• Przydział mocy do femtokomórek 

⚬⚬ Ustawienie mocy femto TX i dynamiczna regulacja 

• Samodzielna konfiguracja i optymalizacja femtokomórek 

⚬⚬ Femtokomórki mogą być rozmieszczane przez użytkownika lub planowane (wdrażane przez 

operatora), stąd potrzeba samonfiguracji i algorytmów optymalizacji 

• Mobilność / przekazywanie rąk (użytkownicy przemieszczają się między pokryciem makro i 

femtokomórek oraz między femtokomórkami) 

• Bezpieczeństwo (femtocells backhaul zwykle używają stacjonarnych szerokopasmowych połączeń IP 

za pomocą modemów kablowych i routerów DSL). 

Zarządzanie zakłóceniami jest prawdopodobnie najważniejszym i szeroko dyskutowanym wyzwaniem 

dla wdrożeń femtokomórek. Femtokomórki zostały wykorzystane do zwiększenia zasięgu 

wewnętrznego i pojemności sieci 2G i 3G. W sieciach 2G komórki wewnętrzne są często wdrażane przy 



użyciu wewnętrznych DAS; Komórki wewnętrzne 3G często były wdrażane przy użyciu femtokomórek 

DAS lub 3G. Komórki wewnętrzne w systemach 4G zmagają się z podobnymi problemami interferencji 

między warstwami do femtokomórek 2G / 3G. Jednak systemy 4G zawierają zaawansowane funkcje, 

takie jak koordynacja interferencji międzykomórkowej (ICIC) i ulepszona koordynacja interferencji 

międzykomórkowej (eICIC). W praktyce co najmniej dwa aspekty sieci femtokomórek mogą znacznie 

zwiększyć zakłócenia. Po pierwsze, przy zamkniętym dostępie niezarejestrowane telefony komórkowe 

nie mogą połączyć się z femtokomórką, nawet jeśli są blisko. Może to spowodować znaczną degradację 

femtokomórki (w łączu uplink) lub użytkownika makrokomórki krawędziowej w łączu w dół, które jest 

blisko femtokomórki. Po drugie, sygnalizacja niezbędna do koordynowania interferencji 

międzywarstwowej może być trudna logistycznie zarówno w dostępie otwartym, jak i zamkniętym. 

Sygnalizacja nadmiaru powietrza dla koordynacji zakłóceń może być trudna ze względu na duże różnice 

w mocy. Ponadto sygnalizacja typu backhaul z femtokomórkami często nie jest obsługiwana lub ma 

znacznie większe opóźnienia, ponieważ femtokomórki zazwyczaj nie są bezpośrednio połączone z 

siecią bazową operatora. Uznając te wyzwania, organy normalizacyjne zainicjowały kilka wysiłków 

badawczych w zakresie zarządzania interferencją femtokomórek, w tym zarządzania przez Femto 

Forum i 3GPP. Ponadto zaawansowane metody ICIC specjalnie dla sieci femtokomórek zostały 

uwzględnione w standardzie 3GPP LTE-Advanced (LTE-A). W przypadku femtosów CDMA (ang. 3G Code 

Division Multiple Access) dominującą metodą koordynacji interferencji były strategie kontroli mocy. W 

przeciwieństwie do tego, znacznie bogatszy zestaw technik koordynacji / zarządzania zakłóceniami jest 

dostępny dla sieci femtokomórkowych opartych na 4G / LTE, w tym koordynacja oparta na sieciach 

typu backhaul, dynamiczna ortogonalizacja, szeregowanie sub-pasmowe i wielokrotne wykorzystanie 

częstotliwości adaptacyjnej, jak omówiono w odnośnikach. W celu podsumowania zarządzania 

zakłóceniami we wdrożeniach femtokomórki 4G i obecnych rozwiązań ze standardów, czytnik jest 

przywoływany. 

Cell Association (przypisywanie użytkowników do odpowiednich stacji bazowych) stanowi kolejne 

wyzwanie w sieci heterogenicznej z szeroką gamą rozmiarów / warstw komórek. Najbardziej 

oczywistym sposobem, który w rzeczywistości maksymalizuje współczynnik SINR (Signal-to-

Interference plus Noise) każdego użytkownika, jest po prostu przypisanie każdego użytkownika do 

stacji bazowej o najsilniejszej sile odbieranego sygnału. Jednak symulacje i próby terenowe wykazały, 

że takie podejście nie zwiększa całkowitej przepustowości, ponieważ wiele małych komórek będzie 

zazwyczaj miało niewielu aktywnych użytkowników, co motywuje odchylenie, dzięki czemu 

użytkownicy są aktywnie pchani na małe komórki. Pomimo potencjalnego spadku SINR dla 

wyposażenia użytkownika (UE), metoda ta może być akceptowalnym kompromisem, ponieważ UE 

uzyskuje dostęp do znacznie większej części zasobów małych komórek, przy czym makrokomórka 

odzyskuje zasoby czasu i częstotliwości, które UE będzie Bieda jest szczególnie atrakcyjny w 

ortogonalnym wielodostępu z podziałem częstotliwości (OFDMA) sieci, ponieważ stronniczemu 

użytkownikowi można przypisać zasoby ortogonalne. Sieci femtokomórek są wyjątkowe, ponieważ są 

w dużej mierze instalowane przez klientów lub przedsiębiorstwa prywatne, często w sposób doraźny, 

bez tradycyjnego planowania częstotliwości radiowej, wyboru lokalizacji, wdrażania i konserwacji przez 

operatora. Ponadto, ponieważ oczekuje się, że liczba femtokomórek rzędy wielkości większe niż 

makrokomórki, ręczne wdrażanie sieci i konserwacja nie jest po prostu skalowalne w sposób efektywny 

kosztowo dla dużych wdrożeń femtokomórek. Femtokomórki muszą zatem obsługiwać zasadniczo 

działanie typu „podłącz i używaj”, z automatyczną konfiguracją i adaptacją sieci. Ze względu na te 

wymagania 3GPP poświęciło znaczną uwagę funkcjom samoorganizującej się sieci (SON) definiującym 

procedury automatycznej rejestracji i uwierzytelniania femtokomórek, zarządzania i udostępniania, 

wykrywania sąsiadów, synchronizacji, wybierania identyfikatorów komórek i optymalizacji sieci. Jeden 

aspekt SON, który przyciągnęła znaczną uwagę badawczą: automatyczny wybór kanałów, regulacja 



mocy i przypisanie częstotliwości do koordynacji autonomicznych interferencji i optymalizacji zasięgu. 

Takie problemy są często formułowane jako matematyczne problemy optymalizacyjne, dla których 

zaproponowano również wiele rozwiązań. Niedawne badanie Small Cell Forum analizujące aspekty 

zasięgu w środowiskach korporacyjnych, femtokomórek LTE i WiFi (802.11n), ujawnia, że 

przepustowość obszaru wzrasta niemal liniowo aż do liczby kanałów ortogonalnych, zarówno dla WiFi, 

jak i femtokomórek. Zakłócenia ograniczają wydajność obu systemów, chociaż efekty są różne dla 

każdej technologii. W przypadku LTE-femtokomórek efektywność widmowa ulega pogorszeniu z 

powodu spadku SINR (geometrii), dzięki czemu większa liczba mniejszych komórek staje się korzystna 

(do pewnego limitu). W przypadku WiFi CSMA MAC nakłada ograniczenia na dostęp do mediów na tym 

samym kanale (a tym samym na zagęszczenie), w skrajnych przypadkach powodując tylko jeden punkt 

dostępu wykorzystujący media w dowolnym momencie (dobrze znane zjawisko załamania 

przepustowości) . Uznaje się jednak, że technologie LTE i WiFi mogą współistnieć (zintegrowane / 

kolokowane) w środowiskach wewnętrznych i mogą się wzajemnie uzupełniać (np. Femtocell 

zapewniający QoS i WiFi zapewniający bardzo potrzebną zdolność rozładunku). Różne aspekty 

techniczne i biznesowe zintegrowanych sieci femto-WiFi są dalej omówione w odniesieniu do 

potencjalnych scenariuszy wdrożenia, jak również korzyści, wyzwania i problemy. 

3.2.2 Wydajność WiFi i Femto - w pomieszczeniu vs na zewnątrz 

Autorzy różnych badań przedstawili zestaw wyników dotyczących wydajności gęstych wdrożeń WLAN 

802.11g w środowiskach wewnętrznych. W pracy zbadano granice przepustowości biorąc pod uwagę 

różne warunki propagacji w pomieszczeniach i widać, że ma to znaczący wpływ na wydajność i 

osiągalne możliwości w gęstych wdrożeniach. Ponadto, w środowiskach o wysokim tłumieniu, 

zagęszczanie może przynieść poprawę przepustowości obszaru, a nawet nieplanowane wdrożenia 

reprezentujące najgorszy scenariusz zakłóceń mogą również zapewnić zyski w przepustowości obszaru, 

co oznacza, że planowane wdrożenie nie jest tak krytyczne w środowiskach o niskim tłumieniu. 

Ponadto, dla danego modelu propagacji, rozmiaru komórki i poziomu zagęszczenia, można uzyskać 

większą przepustowość przy niższych mocach transmisji ze względu na zmniejszone zakłócenia. W 

odniesieniu do tego przeprowadzono podobną ocenę wydajności nowej generacji 802.11n / ac 

działającej w oparciu o zagregowane kanały WiFi w paśmie 5 GHz w celu zbadania, jakie pojemności 

mogą być obsługiwane w gęstych wdrożeniach. Można zauważyć, że 802.11ac jest w stanie zapewnić 

znaczną pojemność w środowiskach o wysokim tłumieniu i, zakładając, że rzeczywiste wdrożenia 

wykorzystają masową konfigurację MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) i bardziej realistyczne 

szerokości pasma kanału (np. Łączenie 80 MHz, aby umożliwić pięć nienakładające się kanały) można 

oczekiwać, że przepustowość obszaru (środowisko biurowe) osiągnie szczyt około 10 100 Gb / s / km2. 

3.3 Limity pojemności i osiągalne zyski z zagęszczeniem 

Powszechnie uznaje się, że zagęszczanie sieci jest jednym z głównych rozwiązań rosnącego 

zapotrzebowania na moc. Zagęszczanie, gdy jest zdefiniowane jako liczba anten na jednostkę 

powierzchni, może być osiągnięte za pomocą systemów wielo-antenowych, takich jak masywne 

systemy MIMO i / lub rozproszone systemy antenowe (DAS) i / lub gęste rozmieszczenie małych 

komórek (SC). 

3.3.1 Wykorzystanie techniki Multi-Antenna 

Pierwsze podejście do zagęszczania sieci proponuje rozmieszczenie dużej liczby anten w jednym 

miejscu na komórki, aby utworzyć tak zwaną „masywną MIMO” (sieć MIMO z wieloma użytkownikami 

z bardzo dużymi antenami), gdy liczba anten przekroczy liczba aktywnych UE na komórkę. Ta nowa 

technologia wykorzystuje wiele współlokujących anten (do kilkuset), aby jednocześnie obsługiwać / 

przestrzennie multipleksować wielu użytkowników w tym samym zasobie częstotliwości czasowej. 



Ponieważ apertura macierzy rośnie z wieloma anteny, rozdzielczość tablicy również wzrasta. To 

skutecznie koncentruje przesyłaną moc w stosunku do zamierzonych odbiorników, dzięki czemu moc 

nadawania może być dowolnie mała, co powoduje znaczne zmniejszenie (i prawie całkowite 

wyeliminowanie) zakłóceń wewnątrz- i międzykomórkowych. Wykazano również, że anteny 

dystrybucyjne zapewniają największą pojemność. Wykazano jednak, że wydajność masywnego MIMO 

jest ograniczona przez skończone i skorelowane rozpraszanie, biorąc pod uwagę ograniczenia 

przestrzeni [66]. Stopnie swobody systemu, określone wyłącznie przez rozdzielczość przestrzenną 

układu antenowego, mogą osiągnąć punkt nasycenia. Również w systemach z dupleksem z podziałem 

częstotliwości (FDD) oszacowanie kanału i sprzężenie zwrotne dla dużej liczby anten stanowi 

wyzwanie. O ile struktura kanału nie jest dostępna w BS, zaporowy trening kanału łącza zwrotnego i 

sprzężenie zwrotne w systemach FDD ustawia górną granicę liczby anten BS. Autorzy odnośnych 

argumentów twierdzą, że przyrosty wydajności masowego MIMO mogą być również realizowane w 

systemach FDD, biorąc pod uwagę, że pewne założenia dotyczące korelacji anteny są prawdziwe i że 

informacje o macierzy kowariancji kanału są dostępne w nadajniku. W przeciwieństwie do tego, sieć 

oparta na dupleksie z podziałem czasu (TDD) może wykorzystywać wzajemność kanału łącza 

nadawczego w celu znacznego zmniejszenia związanego z tym narzutu sygnalizacji, to znaczy, 

wynikowy narzut skaluje się liniowo z liczbą UE i jest niezależny od liczby anten. Jednakże, w systemach 

TDD, liczba ortogonalnych pilotów może być wciąż ograniczona przez czas koherencji skończonego 

kanału, co skutkuje wysokim wykorzystaniem pilotów w sąsiednich komórkach, zanieczyszczając 

pilotów, a tym samym kończy się upośledzeniem estymacji kanału łącza w górę, jak również przez 

korelacja anteny. Pomimo wspomnianych ograniczeń, niektóre wczesne pionierskie prace nad 

masywnym MIMO, takie jak te w referencjach, dostarczają wstępnych wskazań na temat pojemności 

na komórkę i wydajności widmowych, których można oczekiwać od ogromnego MIMO. W celu 

zapoznania się z przeglądem pokrewnych prac, otwartymi wyzwaniami badawczymi i ograniczeniami 

ogromnego MIMO, czytelnik jest przywoływany i wraz z odnośnikami do niego. Alternatywą dla 

masowego MIMO, w którym anteny są rozproszone, a nie współlokowane, jest w literaturze określane 

jako „sieć MIMO” lub „współpraca MIMO” i „skoordynowane formowanie wiązki” lub „skoordynowane 

wielopunktowe (CoMP)” w specyfikacji 3GPP LTE-A . Podczas gdy sieć MIMO używa podobnych 

algorytmów do MUO (MU-MIMO), to nie to samo. MIMO działa na wielu antenach nadajnika i 

odbiornika, umożliwiając jednoczesną transmisję z pełną wydajnością na tej samej częstotliwości. 

Jednak, jak omówiono wcześniej, każda dodatkowa antena nakłada dodatkowe wymagania, takie jak 

dodatkowa moc, koszt i przestrzeń na urządzenia radiowe. Sieć MIMO zasadniczo różni się tym, że 

wielodostęp z podziałem przestrzeni (SDMA) jest wykorzystywany do konstruowania pojedynczych 

wiązek dla każdego użytkownika. W przeciwieństwie do MU-MIMO, gdzie wiele anten znajduje się w 

jednym miejscu, w sieci MIMO anteny są rozmieszczone na dużym obszarze. W przypadku LTE-A 

praktyczne implementacje technik MU-MIMO przyniosły w przybliżeniu 3-krotny wzrost (z czterema 

antenami nadawczymi) w szybkości transmisji danych DL z SDMA. Kluczowym ograniczeniem 

schematów MU-MIMO w sieciach komórkowych jest brak zróżnicowania przestrzennego strona 

nadawcza. Różnorodność przestrzenna jest funkcją odstępu między antenami i wielościeżkowego 

rozłożenia kątowego w łączach bezprzewodowych 

3.3.2 Zyski dzięki małym komórkom 

W bardziej zaawansowanych odmianach sieci MIMO, w których zakłócenia mogą być zarządzane 

centralnie (na przykład za pomocą architektur opartych na chmurze), istnieje możliwość, że bardzo 

znaczna część interferencji między komórkami / użytkownikami może zostać usunięta, co umożliwi 

terminalom dokonanie pełne wykorzystanie dostępnych przepustowości bez udostępniania zasobów 

widma innym użytkownikom. Jednak, aby takie systemy działały, wymagane są nowe techniki 

kodowania / adaptacji, informacje zwrotne o stanie kanału i widoczność LOS wszystkich 



zaangażowanych punktów dostępu, aby mogła nastąpić skoordynowana wymiana informacji o 

zakłóceniach. Najnowszy przykład takich rozwiązań. Alternatywnym podejściem do technologii 

wieloantenowych jest gęste rozmieszczenie małych komórek. Opiera się to na założeniu, że 

użytkownicy będą fizycznie bliżsi obsługi stacji bazowych, co doprowadzi do znacznego wzrostu 

przepustowości i zostało uznane za najbardziej skuteczny sposób zwiększenia przepustowości sieci. 

Dzieje się tak, ponieważ pojemność skaluje się, przynajmniej teoretycznie, liniowo z gęstością komórek. 

Co więcej, całkowita moc transmisji sieci mogłaby zostać zmniejszona, ponieważ gęstość komórek jest 

proporcjonalna do kwadratu promienia komórki, podczas gdy utrata ścieżki jest proporcjonalna do 

odległości podniesionej przez pewien wykładnik utraty ścieżki, który jest zazwyczaj większy niż dwa. W 

związku z tym poprawa wydajności (wydajności widmowej) wynika z ulepszonego średniego SINR (z 

ściślejszą kontrolą zakłóceń) i nie odbywa się to kosztem zwiększenia promieniowania energii. W 

szeregu ostatnich badań przyjrzano się możliwym do osiągnięcia przyrostom pojemności związanym z 

rozmieszczeniem małych komórek nakładających się na makrokomórki, których nośniki obsługują 

regiony sieciowe, w których małe komórki nie zapewniają niezbędnego zasięgu. W związku z tym 

wprowadzono koncepcję małych komórek sąsiedzkich (NSC); sieć NSC składa się z małych komórek 

rozmieszczonych przez użytkownika końcowego lub operatora bez planowania RF lub minimalnie. W 

przeciwieństwie do tradycyjnego modelu wdrażania „zamkniętych” małych komórek dostępu (aka 

femtocells), NSC mają dostęp „otwarty / hybrydowy” do obsługi wszystkich abonentów należących do 

operatora. Wdrażanie w małych komórkach z otwartym dostępem ma tę zaletę, że użytkownicy mogą 

być obsługiwani za pomocą najlepszego łącza w dół, co skutkuje lepszą wydajnością. Niezależnie od 

tego, czy znajdują się w pomieszczeniach, czy na zewnątrz, NSC o otwartym dostępie zapewniają zasięg 

i pojemność zarówno użytkownikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wykazano, że wdrożenie NSC 

może zapewnić zyski rzędu 10–100x, gdy pojedyncza nośna 10 MHz jest dedykowana dla NSC, oraz z 

umiarkowaną penetracją NSC wraz z widmem do 100 MHz przydzielonym do warstwy małych 

komórek, 1000x DL Mediana przyrostu pojemności można osiągnąć przy 20% penetracji NSC (~ 145 

NSC na makrokomórkę). Podobne wnioski zostały osiągnięte w badaniu będącym przedmiotem 

odniesienia. Wreszcie, badanie w referencji 2 ujawnia, że przy wysokiej kolejności MU-MIMO nadal 

jest w celu osiągnięcia wysokiej wydajności widmowej, szczególnie przy promieniach małych komórek; 

chociaż pomimo poprawy SNR (z zagęszczeniem komórek), poprawa SINR ma tendencję do 

wyrównywania się, prowadząc do zmniejszenia wydajności widmowej w odległościach między 

lokalizacjami (ISD) poniżej 100 m ze względu na nadmierne poziomy zakłóceń międzykomórkowych. 

Należy jednak pamiętać, że chociaż wystąpią straty w wydajności widmowej (SE) na mniejszych ISD (50 

m i mniej), pojemność obszaru w bardzo małych ISD (pomimo strat) nadal będzie znacznie wyższa niż 

w przypadku większych ISD. W przypadku LTE-A zyski w postaci średniej przepustowości komórek DL 

ze względu na zagęszczenie (w porównaniu z wdrożeniem tylko dla makrokomórek @ ISD = 1000m), 

można uznać za najwyższe: około 20–30x przy ISD = 100m. 

3.4 Zapotrzebowanie na dane mobilne 

3.4.1 Podejście i metodologia 

Aby ocenić zapotrzebowanie na ruch danych w sieci komórkowej, w jednostkach Gb / s / km2, podejście 

przyjęte w odnośniku rozpoczyna się od znanych gęstości zaludnienia w 2010 r. Dla różnych typów 

środowiska i zakładając stawkę 1% rocznie dla zwiększenia subskrypcji, następnie oblicza i przedstawia 

dalsze prognozy popytu do 2020 r. i później (wskaźnik penetracji osiągnie 100% do 2020 r., chociaż 

wskaźniki penetracji wynoszą już ponad 100% w niektórych krajach APAC). Gęstość zaludnienia może 

być silnie niejednolita, na przykład w Wielkiej Brytanii istnieje szeroki zakres między najwyższą i 

najniższą gęstością zaludnienia. Zrobione w całości w Wielkiej Brytanii maksymalna gęstość zaludnienia 

(64 760 na km2) jest ponad 160 razy wyższa niż średnia i 12 razy wyższa niż średnia w najgęściej 



zaludnionym obszarze 80%. Średnia gęstość obszaru 80% została przekroczona w nieco ponad 2,2% 

powierzchni lądowej. Kiedy bierze się pod uwagę mobilność, ta różnica między średnią i szczytową 

gęstością zaludnienia gwałtownie wzrasta, a ruchliwe dzielnice biznesowe mają bardzo dużą gęstość 

zaludnienia. Na przykład City of London o powierzchni 2,9 km2 zamieszkuje zaledwie 8000 

mieszkańców, ale pracuje tam około 320 000 osób [89], co powoduje wzrost gęstości zaludnienia o 

czynnik 40 do ponad 110 000 na km2. Statystyki te ujawniają jeszcze większą dysproporcję między 

gęstością szczytową a średnią gęstością populacji (a zatem i liczby abonentów). Przykładami lokalizacji 

szczytowego zapotrzebowania ze względu na dużą gęstość zaludnienia i wysoką mobilność abonentów 

w godzinach pracy są główne dworce kolejowe lub wysokie budynki biurowe. Następnie wykorzystuje 

się zgłoszone prognozy ruchu na lata 2010–2018 i dalej ekstrapoluje do 2020 r. I później, przy założeniu 

wzrostu ruchu (złożona roczna stopa wzrostu - CAGR) 50%, aby obliczyć gęstości ruchu na abonenta w 

jednostkach GB / miesiąc / sub. Fakt, że konsumenci (użytkownicy domowi) generują znacznie większy 

ruch na podstawie liczby abonentów, niż przeciętni użytkownicy biurowi / przedsiębiorcy jest również 

uwzględniany. Łączenie zapotrzebowania na ruch subskrybenta i gęstości subskrybenta oraz 

zakładanie stopniowego zwiększania okresów BH, na przykład [2010 –2017] = 12,5%, [2018–2023] = 

16,7% i tak dalej, można uzyskać gęstość ruchu (w jednostkach GB / miesiąc / km2), a następnie 

przekształcić w końcowe gęstości ruchu obszaru przed rozładowaniem w jednostkach Gb / s / km2. 

Gęstość ruchu w obszarze jest szczególnie interesująca i jest wykorzystywana w badaniu jako główny 

wskaźnik zapotrzebowania na ruch na danym obszarze. Wreszcie, zgłoszone średnie stawki odciążenia 

stosuje się, aby uzyskać prognozy ruchu przenoszonego przez sieć komórkową, to znaczy po 

rozładunku. 

3.5 Popyt a moc obliczeniowa 

W niedawnym badaniu opartym na prognozach ruchu CNI Visual Networking Index (VNI), 1000-krotny 

wzrost (w stosunku do poziomów z 2010 r.) popytu, można zaobserwować na całym świecie około 2021 

r., Podczas gdy bardziej dokładny harmonogram typowego Kraj zachodnioeuropejski wydaje się być 

późniejszy, około roku 2026, i na zauważalnie różnych poziomach średniego zapotrzebowania na 

abonenta. W badaniu podkreślono rolę technologii odciążania, w przypadku których pojemność 3G / 

HSPA zostałaby wyczerpana w latach 2014–2015 w gęstszych środowiskach. Nawet wdrożenia 4G high-

end (8x8 MIMO) mogą zabraknąć pojemności do ~ 2025. 

Odnośne badanie wskazuje również, że różne poziomy zapotrzebowania będą znacząco różne w 

zależności od gęstości abonentów w różnych środowiskach (dla danego kraju), co ilustruje, że charakter 

rozwiązań, stosowane w celu spełnienia wymagań dotyczących przepustowości mogą się znacznie 

różnić w zależności od rodzaju rozważanego środowiska. Oczywiście możliwe jest dostarczenie 

oszacowań wymaganego widma, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na ruch (lub prognozy) dla 

danego roku (w jednostkach b / s / m2 lub Gb / s / km2), średnie wydajności widmowe i liczbę pracowite 

godziny. Na przykład można zauważyć, że do 2020 r. 360 MHz (scenariusz wysokiego zapotrzebowania) 

i 44 MHz (scenariusz niskiego popytu) widmo byłoby wymagane (z wyłączeniem kosztów ogólnych 

kontroli / sygnalizacji), aby zapewnić wystarczającą pojemność dla poziomów popytu po odciążeniu 

odpowiednio 12,1 i 1,5 Gb / s / km2. Ze względu na różnice w stosowanych metodologiach istnieją 

różnice między średnimi szacowanymi wymaganiami dotyczącymi widma a wymaganiami dotyczącymi 

widma. Konieczne jest zatem zmniejszenie wymagań dotyczących widma, jasne jest, że zagęszczenie i 

migracja do małych komórek mogą znacząco wpływać na ilość wymaganego widma (3-krotne 

zmniejszenie promienia komórki, co powoduje prawie 10-krotne zmniejszenie wymagań dotyczących 

widma). Z drugiej strony, przy ISD = 100 m, w typowym kraju europejskim wymagane byłoby tylko 36 

MHz (wyłączając sterowanie / sygnalizację) licencjonowanego widma, które można łatwo znaleźć w 

zakresie częstotliwości poniżej 3 GHz. Przy wyższej wydajności MIMO, na przykład przenoszeniu do 8x8 



MU-MIMO, można uzyskać dalsze redukcje wymagań dotyczących widma (rzędu 20x). Należy jednak 

zauważyć, że efektywność widmowa może być znacznie zmniejszona przy wąskich (3 MHz i poniżej) 

szerokościach pasma kanału ze względu na duże zajęcie dostępnych zasobów przez sygnały pilota, 

sterowania i odniesienia, a zatem najmniejszy poziom wymaganego widma obliczony dla środowisk B 

i E (@ ISD = 100m), obecnie odpowiednio 3 i 1 MHz, należy zrewidować do 5 MHz.3 Biorąc pod uwagę 

wydajności widmowe związane z niektórymi technologiami kandydującymi 5G  i prognozami popytu w  

latach 2030–2035 można ustalić minimalne wymagania dotyczące widma, to znaczy piętro widma. 

Analiza wyraźnie wskazuje, że znaczące zyski, jak również kompromisy, które są możliwe przy 

zagęszczaniu i przemieszczaniu do małych komórek; Jednak potrzeba dodatkowego widma jest 

również oczywista, szczególnie w gęstych środowiskach. Jeśli do 2035 r. praktyczna efektywność 

widmowa nie wzrośnie znacznie ponad to, co mogą zaoferować obecne ogromne technologie MIMO i 

kształtowania wiązki 3D, oczywiste jest, że nawet przy małych komórkach ISD o szerokości 50 m , 

wymagane będzie bardzo duże widmo (rzędu 1 GHz), które jest dostępne tylko w pasmach mmWave, 

na zasadach współdzielonych (nielicencjonowanych) lub lekko licencjonowanych4. Warto zauważyć, 

że badanie podkreśla znaczącą rolę różnych technologii odciążania i że poziomy odciążenia będą 

wyższe niż ruch sieci komórkowych, we wszystkich środowiskach i do roku 2030. 

Jednak do 2035 r., Kiedy osiągnięta zostanie maksymalna pojemność odciążania (65%), trend zaczyna 

się odwracać. Będzie to miało znaczące konsekwencje dla sieci komórkowych, ponieważ do około 2035 

r., z powodu braku dalszej zdolności odciążania, ruch, który musi być przenoszony przez sieci 

komórkowe, zostanie gwałtownie zwiększony. Odwrócenie tego trendu może rozpocząć się nawet 

wcześniej, jeśli w obliczeniach zostaną uwzględnione wymagania ruchu wynikające z ruchu M2M / IoT. 

Limity przepustowości niektórych znanych technologii można teraz odwzorować na przewidywane 

poziomy zapotrzebowania w różnych środowiskach. Jest oczywiste, że w okresie 2025–2030 w bardziej 

gęstych środowiskach, na przykład typu A lub D, limity pojemności małych komórek 4G zostaną 

osiągnięte, o ile nie zostanie zapewnione dodatkowe widmo (> 100 MHz); alternatywnie komórki ISD 

muszą przejść poniżej 100 m. Badania określają granicę zagęszczenia (maksymalna wydajność 

widmowa) przy użyciu technologii LTE-A na poziomie poniżej ISD = 100 m (@ 2,6 GHz) i na 150 m dla 

mmWave (@ 60 GHz z formowaniem wiązki 3D) wdrożenia, odpowiadające odpowiednio 115 i 50 

małym komórkom na km2. Wykazano, że prawie 400 Gb / s / km2 pojemności można osiągnąć nawet 

przy prostych schematach modulacji / kodowania. 

3.6 Wyzwania dla małych komórek 

Do połączenia małych komórek z siecią bazową, Internetem i innymi usługami potrzebny jest backhaul. 

Operatorzy komórkowi uważają to za trudniejsze niż backhaul makrokomórkowy, ponieważ: (i) małe 

komórki są zazwyczaj w trudno dostępnych obszarach w pobliżu poziomu ulicy, a nie w jasnych 

przestrzeniach, takich jak typowe dachy; oraz (ii) łączność między operatorami musi być zapewniona 

po znacznie niższym koszcie za bit. Każdy operator chciałby mieć połączenie światłowodowe do swoich 

małych komórek. Jest jednak jasne, że z wyjątkiem kilku krajów Azji i Pacyfiku, nie będzie tak z powodu 

kosztów, braku dostępności lub względów instalacyjnych. Bezprzewodowe urządzenia dosyłowe 

używane w warstwie makro nie są opłacalne dla małych komórek. W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło 

się wiele bezprzewodowych rozwiązań typu backhaul dla małych komórek, ale backhaul pozostaje 

wyzwaniem, ponieważ stanowi wysoki procent całkowitego kosztu posiadania (TCO). Dla wielu 

operatorów silna argumentacja biznesowa dotycząca małych komórek zależy od znalezienia 

opłacalnego rozwiązania typu backhaul (i uzyskania dostępu do widma dla backhaul, jeśli korzysta się 

z licencjonowanego widma). Proces selekcji jest dodatkowo komplikowany przez trudny wybór między 

rozwiązaniami, które zapewniają wysoką wydajność za pomocą widma mikrofalowego o wysokiej 

częstotliwości dla scenariuszy LOS, a łatwiejszymi do wdrożenia rozwiązaniami NLOS, które wymagają 



widma, które jest trudne lub kosztowne do uzyskania i ma mniejszą pojemność. W sierpniu 2013 r. 

Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC) ogłosiła zmianę zasad regulujących 60 GHz (57–64 

GHz) pasmo, co czyni go jedną z kluczowych technologii backhaul LTE. Wyczerpujący zestaw wymagań 

dotyczących backhaul z sieci komórkowych nowej generacji (NGMN) można znaleźć w referencji. 

Widmo - Ponieważ dostawcy usług komórkowych próbują dostarczać wysokiej jakości, wideo o niskiej 

latencji i multimedialne aplikacje dla urządzeń bezprzewodowych, są one ograniczone do widma 

częstotliwości nośnej w zakresie od 800 MHz do 2,6 GHz. 

W typowym kraju europejskim, na przykład w Wielkiej Brytanii, przydział pasma dla wszystkich 

technologii komórkowych nie przekracza 600 MHz, przy czym niektórzy główni dostawcy 

bezprzewodowi mają około 160 MHz we wszystkich różnych pasmach komórkowych dostępnych dla 

nich. Do 2020 r. minimalne (tzn. zakładające brak dalszego przydzielania / aukcji 4G) 2 x 106 + 2 x 159 

= 530 MHz sparowanego widma (w tym 2G i 3G ponownie uprawiane) może być dostępne dla wdrożeń 

4G i podzielone między operatorów. W skali globalnej nie można jednak wiele udostępnić do 

wyłącznego użytku poniżej 3GHz (obsługującego zarówno zasięg, jak i mobilność) oraz tego, co 

prawdopodobnie zostanie udostępnione (nawet przy wyższych częstotliwościach, takich jak pasma 28, 

40 lub 60–70 GHz) może wymagać wspólnego korzystania, co wymaga dynamicznych technik dostępu 

do widma i mechanizmów udostępniania. Szacuje się, że prawie 100 GHz można udostępnić dla 

mobilnego Internetu szerokopasmowego w paśmie 3–300 GHz, a prawie 29 GHz można udostępnić w 

23, lokalnej wielopunktowej usłudze dystrybucji (LMDS), 38, 40, 46, 47 i 49 Pasma GHz oraz prawie 13 

GHz w paśmie E, wraz z 7 GHz nielicencjonowanego widma już dostępnego w paśmie 60 GHz. Następna 

generacja sieci drobnokomórkowych będzie wymagać więcej widma, które jest dostępne tylko w 

pasmach mmWave. Preferowaną opcją jest dostępność licencjonowanego i wyłącznego użytkowania 

rozliczonego widma, a następnie korzystanie z niego bez zezwolenia (dedykowane do WiFi lub LTE-u 

itp.) Oraz autoryzowany / licencjonowany dostęp współdzielony (ASA / LSA) [103], przy czym ten 

ostatni jest używany kiedy widmo nie może być autoryzowane, gdy jest wymagane do 

licencjonowanego wyłącznego użytkowania, ale może być używane w określonych miejscach i 

godzinach. Aby efektywniej wykorzystywać wszystkie zasoby widma, zaproponowano takie techniki, 

jak agregacja widma i rozwiązania, takie jak dodatkowe łącze w dół. 

Automatyzacja - dzięki HetNets operatorzy stają przed nowym zestawem wyzwań w zakresie 

wdrażania i zarządzania ich sieciami. SON obejmuje szeroki zakres funkcji, które obejmują konfigurację 

sieci, optymalizację ruchu i QoE, efektywne wykorzystanie zasobów widma, ograniczanie zakłóceń i 

wsparcie mobilności, umożliwiając w ten sposób automatyzację. Do tej pory podejście do wdrażania 

małych komórek było podobne do hotspotów WiFi. Operator zainstalowałby je w razie potrzeby lub 

tam, gdzie była dostępna dobra lokalizacja, i utworzono mały obszar o dużej pojemności. Model ten 

działa, do pewnego stopnia, dla mieszkalnych femtokomórek, które w dużej mierze działają niezależnie 

od warstwy makro (a zatem tworzą jedynie minimalne zakłócenia) i służą tylko mieszkańcom. Jest 

jednak niewystarczające do zarządzania szerszymi sieciami małych komórek, zwłaszcza gdy znajdują 

się one na zewnątrz. Zarządzanie małymi komórkami w obszarach miejskich lub innych obszarach o 

dużej gęstości - w środowisku multi-RAT, które może obejmować nie tylko inne technologie 

komórkowe, ale także WiFi - wymaga zaawansowanych narzędzi zarządzania siecią LTE-Advanced 

(wydanie 10). Bez tych narzędzi wdrażanie małych komórek może nie zwiększyć pojemności ani 

poprawić wydajności. Automatyzację można uznać za warunek wstępny zagęszczania. Gęstość makro 

sieci zależy od wielu czynników, w tym natężenia ruchu i celów pokrycia. Do tej pory w Europie i 

Ameryce Północnej gęstość komórek w ośrodkach miejskich może wynosić nawet pięć komórek na 

km2. Gęstość komórek na innych rynkach (region Azji i Pacyfiku), gdzie zapotrzebowanie na ruch jest 

znacznie wyższy, może przekroczyć tę liczbę o cztery do sześciu razy. Tradycyjne procesy planowania i 



optymalizacji komórek, takie jak definiowanie sąsiadów RF i ręczna optymalizacja granicy między 

komórkami, które sprawdziły się w warstwie makro, będą wymagały pełnej automatyzacji, gdy 

operatorzy wdrożą dużą liczbę małych komórek, które muszą współistnieć z już zainstalowaną 

infrastrukturą. Wreszcie, niektóre z pozostałych wyzwań związanych z wdrożeniami małych komórek 

to: 

• Integracja z rdzeniem komórkowym - Mała sieć komórkowa musi być w pełni zintegrowana z 

rozszerzonym rdzeniem pakietowym (EPC) i obsługiwać SON, aby operator mógł widzieć i zarządzać 

ruchem danych użytkowników, wspierać mobilność, łagodzić zakłócenia i wdrażać spójną politykę w 

różnych warstwach sieci. 

• Potrzeba odpowiednich modeli kanałów LOS od UE do wielu stacji bazowych SC (i / lub lokalizacji 

makr) - Jako minimalne wymagania można założyć kanał zanikania Rician składający się z zaniku 

Rayleigha i deterministycznego komponentu LOS, gdzie każdy złożony kanał zyskuje między TX / 

Jednostki RX mogą mieć inną wariancję. To ostatnie założenie dotyczy współpracujących SC, ponieważ 

UE może być jednocześnie obsługiwane przez wiele stacji BS, z których każda ma kanał o innej utracie 

ścieżki. 

• Konieczność współpracy BS w celu wspierania mobilności użytkowników, ponieważ częste są 

przejęcia rąk, a współpraca może być nie tylko korzystna dla redukcji zakłóceń, ale także konieczna do 

obsługi mobilności użytkowników, to znaczy kilka BS może działać jako rozproszony system antenowy 

umożliwiający wspólne przetwarzanie sygnału i zmniejszenie częstotliwości twardych przerzutów 

między małymi komórkami. 

• Zarządzanie zakłóceniami (scentralizowane vs rozproszone), koordynacja vs anulowanie a unikanie 

(co jest najbardziej odpowiednie dla małych komórek 5G) i modele ścieżek. 

• Praca z ograniczoną przepustowością dosyłową (i opóźnienie <20ms jako włókno punkt-punkt może 

nie być dostępne) i niedoskonała znajomość kanału. 

• Projektowanie wektorów kształtujących wiązkę DL bez konieczności wymiany pełnej informacji o 

stanie kanału (CSI). 

• Potrzeba automatyzacji, ponieważ tradycyjne procesy planowania i optymalizacji komórek (takie jak 

definiowanie sąsiadów RF i ręczna optymalizacja granic między komórkami, które działały dobrze dla 

warstwy makro) będzie wymagać pełnej automatyzacji, gdy operatorzy wprowadzą dużą liczbę małych 

komórek, które muszą współistnieć z już zainstalowaną infrastrukturą 



Współpraca dla sieci bezprzewodowych nowej generacji 

4.1 Wprowadzenie 

Obecnie użytkownicy pragną łączności „w dowolnym miejscu”, wykorzystując między innymi 

najnowocześniejsze urządzenia, takie jak smartfony, tablety, czytniki e-booków i netbooki. Te wysokiej 

klasy urządzenia wypełniły lukę między wydajnością a mobilnością w rozmiarze ręcznym, umożliwiając 

korzystanie z aplikacji wymagających dużej przepustowości. Według Cisco do końca 2017 r. Przypada 

prawie 1,4 urządzenia mobilnego per capita. Ta olbrzymia liczba urządzeń mobilnych, która jest 

głównie związana z szerokim wykorzystaniem sieci społecznościowych i stron internetowych do 

udostępniania multimediów, doprowadziła do wprowadzenia technologii komunikacyjnych czwartej 

generacji (4G), takich jak Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) i Long Term 

Evolution Advanced (LTE-A), zaprojektowany w celu zapewnienia wyższych szybkości transmisji danych 

i zwiększenia pojemności sieci. Poza 4G, w sieciach nowej generacji, rosnąca gęstość urządzeń 

mobilnych, wraz ze współistnieniem różnych technologii bezprzewodowych w typowych obszarach 

miejskich, motywuje nowy paradygmat architektury: sieci heterogeniczne (HetNets). Podstawową 

koncepcją HetNets jest bezproblemowa integracja i współdziałanie różnych technologii dostępu 

bezprzewodowego w celu zwiększenia wydajności systemu i efektywności energetycznej zarówno po 

stronie operatora, jak i użytkownika. W tym celu rozwój mikro stacji bazowych małej mocy (BS) (femto, 

pico, WiFi) wewnątrz obszaru pokrycia makro BS (LTE, WiMAX) przyczynia się w obu kierunkach: i) 

równoważenie obciążenia ruchem do różnych stacji BS oznacza lepsza alokacja i wykorzystanie 

zasobów, podczas gdy ii) wykorzystanie krótkich łączy radiowych małej mocy prowadzi do zwiększenia 

efektywności energetycznej w sieci. HetNets można uznać za namacalny dowód na to, że różne rodzaje 

technologii komunikacyjnych (np. Długi, średni i krótki zasięg) nie są konkurentami, ale mogą 

współpracować w celu zmniejszenia kosztów energii operatora, zapewniając jednocześnie lepszą 

jakość usług ( QoS) i Quality of Experience (QoE) dla użytkownika końcowego. Ponadto wprowadzenie 

tego nowego paradygmatu po raz kolejny podniosło znaczenie komunikacji średniego / krótkiego 

zasięgu, motywowanie środowiska naukowego do zajęcia się nowymi sposobami na poprawę 

zadowolenia użytkowników, z uwzględnieniem ograniczeń energetycznych, jakie stwarza Unia 

Europejska (UE) i kilka organizacji normalizacyjnych. W tym kontekście komunikacja kooperacyjna 

zyskała znaczną uwagę w ciągu ostatniej dekady. W szczególności, bliskie sąsiedztwo urządzeń 

mobilnych i charakter nadawania medium bezprzewodowego skłaniają użytkowników końcowych do 

współpracy w celu dalszej poprawy doświadczonego QoS, zmniejszając jednocześnie wymaganą moc 

dla transmisji. Ta współpraca może zostać osiągnięta poprzez przesłanie danych do miejsca 

docelowego za pomocą węzłów pośrednich (znanych jako przekaźniki lub pomocnicy). Amplify-and-

Forward (AF) i Decode-and-Forward (DF) to dwie najbardziej popularne techniki współpracy w sieci. W 

szczególności AF jest uważany za najprostszy sposób współpracy, w którym węzeł przekaźnikowy 

wzmacnia tylko odbierany sygnał ze źródła i przekazuje go do miejsca docelowego. Z drugiej strony 

strategia DF umożliwia przekaźnikom dekodowanie odebranych informacji przed przekazaniem ich do 

węzła docelowego. Ta dodatkowa zdolność, którą DF zapewnia przekaźnikom, jest szczególnie 

użyteczna w schematach kooperacyjnego automatycznego powtarzania żądania (ARQ), gdzie awarie 

odbioru w miejscu przeznaczenia są kompensowane przez retransmisje przez sąsiednie stacje 

przekaźnikowe, które poprawnie otrzymały oryginalne informacje. Co więcej, rosnące zainteresowanie 

wymianą informacji i komunikacją dwukierunkową spowodowało zaprojektowanie nowych technik, 

takich jak kodowanie sieciowe (NC) [6], które są również ułatwione przez strategię DF, ponieważ 

wymagają dekodowania i ponownego kodowania dane w węzłach przekaźnikowych. Z wyżej 

wymienionych powodów DF przyciąga coraz większą uwagę zarówno w przypadku jedno-, jak i 

dwukierunkowych paradygmatów komunikacyjnych, w których stosuje się, odpowiednio, proste i 

oparte na NC techniki współpracy. Motywacja naszej pracy jest dwojaka. Po pierwsze, analiza 



wydajności strategii kooperacyjnych (AF lub DF) jest zwykle przeprowadzana z punktu widzenia teorii 

informacji i komunikacji, po zastosowaniu czystej warstwy fizycznej (PHY), z pominięciem działania 

górnych warstw w stosie protokołów. Drugie ograniczenie dotyczy roli topologii sieci w wydajności 

systemu. W szczególności, chociaż ostatnie badania zbadały wpływ powolnego zanikania (cieniowania) 

na komunikację bezprzewodową, zwiększona gęstość węzłów implikuje wyższą korelację między 

łączami bezprzewodowymi, ograniczając dalej zyski różnorodności przestrzennej. 

Jest to szczególnie ważne w sieciach nowej generacji, w których współistnieje kilka systemów 

bezprzewodowych, a nawet będą musiały działać synergicznie, co wymaga ścisłej integracji między 

nimi, aby zachować ich optymalne cechy. Dlatego też, mimo że współpraca była szeroko badana i 

stosowana w pewnym stopniu do systemów 4G, w 5G musimy rozważyć interdyscyplinarny projekt i 

poprowadzić paradygmat współpracy na zupełnie nowy poziom, gdzie miliardy urządzeń będą 

połączone z Internetem, gdzie separacje między warstwy protokołu w sieci są zamazane, a bliskość 

urządzeń będzie miała poważne konsekwencje dla korzyści różnorodności przestrzennej, wpływając na 

wydajność współpracy. Dlatego w tym rozdziale przeanalizujemy paradygmat współpracy z nowej 

perspektywy i zbadamy, w jaki sposób protokół kontroli dostępu do medium (MAC) może odgrywać 

główną rolę w wykorzystywaniu korzyści wynikających ze strategii współpracy poprzez projektowanie 

międzywarstwowe, a poza tym pracować w synergii z szeroko stosowanym podejściem NC. Po 

pierwsze, badamy wpływ korelacji kanału na wydajność dwukierunkowych kooperatywnych 

protokołów MAC. Po drugie, motywując się szerokim rozpowszechnieniem DF, przedstawiamy krótki 

przegląd prostego i zakodowanego w sieci protokołu ARQ MAC, z których oba są wstecznie zgodne z 

naszym studium przypadku, standardem IEEE 802.11 dla komunikacji średniego zasięgu. Naszym 

głównym wkładem jest kompleksowe badanie międzywarstwowe ukierunkowanych na MAC strategii 

współpracy opartych na NC, z uwzględnieniem rosnącej gęstości terminali w sieciach 

bezprzewodowych nowej generacji. 

Pozostała część jest podzielona na pięć części. W sekcji 4.2 przedstawiamy koncepcje współpracy 

prostej i wspomaganej NC, zapewniając najnowocześniejsze protokoły współpracy ARQ MAC. W 4.3 

wyraźnie opisujemy potencjalny wpływ warstwy PHY na rzeczywista wydajność protokołów MAC, 

koncentrując się na poprawnym odbiorze pakietów i możliwej korelacji przestrzennej cienia w łączach 

bezprzewodowych. W sekcji 4.4 przedstawiamy przegląd niedawno wprowadzonego protokołu ARQ 

MAC z obsługą NC (NCCARQ), a my wyraźnie zbadać zmiany, które realistyczne założenia kanału 

przynoszą do działania protokołu. Efekt warstwy PHY, a zwłaszcza wpływ skorelowanego cieniowania, 

jest określony ilościowo w sekcji 4.5, w której podajemy wyniki eksperymentalne uzyskane dzięki 

rozległem symulacjom Monte e Carlo. Wreszcie, sekcja 4.6 kończy tę część, omawiając najważniejsze 

wnioski. 

4.2 Wspólne strategie różnorodności i przekazywania 

4.2.1 Współpraca i kodowanie sieci 

W ciągu ostatniej dekady współpraca w zakresie komunikacji zyskała znaczną uwagę w społeczności 

badawczej. Główną ideą komunikacji kooperacyjnej jest osiągnięcie różnorodności przestrzennej bez 

konieczności posiadania wielu anten w pojedynczych terminalach. Dokładniej, w systemach 

kooperacyjnych każdy węzeł mobilny staje się częścią dużej rozproszonej macierzy, dzieląc swoją 

pojedynczą antenę (jak również sprzęt, przetwarzanie i zasoby energii), aby wspomóc komunikację 

między dwoma węzłami (źródło i miejsce przeznaczenia), wykorzystując albo Strategie AF lub DF. W 

rezultacie ostateczny cel może otrzymać wiele kopii tego samego komunikatu, który można lokalnie 

połączyć, aby poprawić niezawodność transmisji. W związku z tym współpraca rozproszona z korzyścią 

wykorzystuje charakter transmisji medium bezprzewodowego, potencjalnie zapewniając: (i) wyższą 



różnorodność przestrzenną i przepustowość; (ii) mniejsze zużycie energii i mniejsze zakłócenia; oraz 

(iii) dostosowanie do warunków sieciowych. Poza oczywistymi zaletami, istnieją jednak pewne 

ograniczenia we współpracy, ponieważ rozproszone systemy kooperacyjne wymagają dodatkowych 

zasobów przepustowości (w obu przypadkach sloty lub częstotliwości radiowe) ze względów 

praktycznych, takich jak ograniczenia półdupleksowe lub problemy z unikaniem zakłóceń. Ponadto 

węzły przekaźnikowe w systemach kooperacyjnych są zmuszone do uczestniczenia w komunikacji 

między innymi węzłami, co ma wpływ na ich własne opóźnienie pakietów. Aby przezwyciężyć te 

ograniczenia, które poważnie wpływają na przepustowość sieci, opóźnienia i wydajność energetyczną, 

NC został wprowadzony jako zaawansowany mechanizm routingu kodowania w warstwie sieciowej, 

który umożliwia węzłom pośrednim w sieci nie tylko przekazywanie, ale także przetwarzanie danych 

przychodzących Zastosowanie NC jest ułatwione dzięki zaawansowanym strategiom współpracy DF, 

które umożliwiają węzłom pośrednim dekodowanie pakietów danych przed ponownym 

zakodowaniem ich w warstwie sieci, przy użyciu technik na poziomie bitów. Ta operacja zmniejsza 

zapotrzebowanie na zasoby związane z transmisją danych, co oznacza bezpośrednie zwiększenie 

wydajności energetycznej i przepustowości 

4.2.2 Spółdzielcze protokoły MAC ARQ 

Przytłaczająca liczba urządzeń mobilnych (które są potencjalnymi węzłami przekaźnikowymi) w 

starszych systemach komunikacyjnych, która ma wzrosnąć do niespotykanego poziomu w miarę 

zbliżania się do ery 5G, rodzi ważne wyzwania, takie jak efektywna koordynacja dostępu do kanałów w 

celu zaprojektowania efektywnej współpracy systemy. W kontekście bezprzewodowym ta operacja 

jest bardzo trudna, ponieważ zakłócenia powodowane przez różne transmisje w tej samej komunikacji, 

zasięg może prowadzić do utraty pakietów, które pogarszają wydajność sieci. Dlatego też 

projektowanie odpowiednich protokołów MAC ma fundamentalne znaczenie dla wykorzystania 

rozproszonej współpracy poprzez zmniejszenie opóźnień i liczby kolizji w sieci. 

Istniejące współpracujące protokoły MAC można sklasyfikować jako proaktywne lub reaktywne, w 

odniesieniu do czasu uruchomienia współpracy. Jeśli chodzi o poprzednią klasę, stacje mobilne w 

wieloprzebiegowych sieciach bezprzewodowych przypisują schemat modulacji i szybkość transmisji 

zgodnie z wykrytym współczynnikiem sygnału do szumu (SNR), stosując adaptacyjną modulację i 

kodowanie (AMC). Każdy schemat modulacji może być dalej zmapowane do zakresu SNR dana moc 

transmisji. Stacje wybierają zatem najwyższą dostępną szybkość transmisji danych zgodnie z wykrytym 

SNR, aby osiągnąć wysoką wydajność transmisji w systemach bezprzewodowych. W ramach 

proaktywnej współpracy routing pakietów odbywa się z uwzględnieniem jakości kanału między 

źródłem, przekaźnikiem i miejscem docelowym. Dlatego transmisja wieloskokowa może być 

preferowana zamiast bezpośredniej. Jeśli chodzi o reaktywne protokoły współpracy, ARQ jest jedną z 

głównych metod kontroli błędów w komunikacji danych. Techniki ARQ zyskały znaczną uwagę przy 

transmisji danych ze względu na ich prostotę i niezawodność w porównaniu z alternatywnymi 

rozwiązaniami, takimi jak mechanizmy Forward Error Correction (FEC). W kooperatywnych systemach 

ARQ przekaźniki nieustannie podsłuchują każdą trwającą transmisję, dzięki czemu stają się zdolne do 

uczestniczenia w dowolnej kolejnej fazie retransmisji w przypadku, gdy wiadomość nie została 

poprawnie zdekodowana w miejscu przeznaczenia. pakiet, zwykle określany jako Request for 

Cooperation (RFC) lub Negative Acknowledgement NACK), nadawany przez miejsce docelowe po 

niepowodzeniu dekodowania. Dianati i in. zaproponował jeden z pierwszych współpracujących 

protokołów ARQ MAC, demonstrując potencjalne zyski energii i przepustowości, które można osiągnąć 

wykorzystując współpracę węzłów w scenariuszach mobilnych. Analiza opóźnienia pojedynczego 

źródła ARQ systemu z pojedynczym źródłem została przedstawiona w odniesieniu, gdzie autorzy 

zidentyfikowali przypadki i niezbędne warunki wstępne, które muszą zostać spełnione, aby schematy 



współpracy ARQ przewyższały tradycyjne metody ARQ. W nawiązaniu do tego autorzy wprowadzili 

koncepcję łączenia ram i zbadali warunki, w których ich propozycja poprawia klasyczne ARQ. 

Wydajność współpracy grupowej ARQ (MCARQ) w sieciach bezprzewodowych i jej potencjalnych 

zastosowań w praktycznych systemach, na przykład w komunikacji MIMO dla wielu użytkowników, jest 

badana w odniesieniu. Idea współpracy ARQ została również zastosowana w sieciach 

infrastrukturalnych, gdzie węzły z najlepszymi kanałami są wybierane oportunistycznie jako przekaźniki 

do przekazywania pakietów z punktu dostępowego, co znacznie poprawia osiągniętą przepustowość. 

Ostatnio prace referencyjne wprowadziły ramy teoretyczne do modelowania współpracujących 

protokołów ARQ z wyborem przekaźników. W ramach proponowanej struktury autorzy uzyskują 

wydajność protokołu pod względem przepustowości i efektywności energetycznej, biorąc pod uwagę 

narzut wyboru przekaźnika i czasową korelację zanikających kanałów. Jeśli chodzi o zastosowanie NC 

w warstwie MAC, potencjalne ulepszenia, które można uzyskać w systemach ARQ z jednym 

przekaźnikiem, są badane w odniesieniu, gdzie udowodniono, że zarówno przepustowość, jak i 

opóźnienie pakietu mogą odnieść korzyść dzięki zastosowaniu technik NC. 

Powyższe prace dotyczą wyboru przekaźników lub systemów z pojedynczym przekaźnikiem. Jednak w 

rzeczywistych systemach wielu użytkowników może kwalifikować się jako przekaźniki, a ich skuteczna 

koordynacja nabiera pierwszorzędnego znaczenia. W tym celu PRCSMA (ang. Persistent Relay Carrier 

Sensing Multiple Access) był pierwszym protokołem MAC zaprojektowanym do stosowania 

rozproszonych technik ARQ w sieciach bezprzewodowych. W PRCSMA wszystkie stacje są zapraszane 

do stania się aktywnymi przekaźnikami, o ile spełniają określone kryteria wyboru przekaźników. Wiele 

przekaźników walczy o dostęp do kanału w fazie współpracy zgodnie z mechanizmem rozproszonej 

funkcji koordynacji (DCF) standardu IEEE 802.11. Aby przezwyciężyć ograniczenia PRCSMA i jeszcze 

bardziej zwiększyć wydajność systemu, He i Li  zaproponowali wieloprzekaźnikowy, kooperacyjny 

schemat ARQ, w którym przekaźniki automatycznie planują swoje retransmisje sekwencyjnie zgodnie 

z ich natychmiastową jakością kanału przekaźnikowego do miejsca docelowego, rozwiązując w ten 

sposób problem kolizji między wieloma rywalizującymi węzłami. Zaangażowanie wielu samolubnych 

węzłów we współpracę zmotywowało pracę w referencji [26], w której nagradzano zachęty do 

przekaźników za pomocą technik teorii gier, aby uczestniczyć we współpracy. 

Gwarantując kompatybilność z IEEE 802.11, wprowadzonio system wspomagania kooperatywnego 

ARQ (NCCARQ) wspomaganego NC, który znacząco poprawia efektywność energetyczną w sieci dzięki 

zastosowaniu technik NC, bez narażania osiągniętej przepustowości i opóźnienia. Podsumowując 

powyższe, PRCSMA i NCCARQ stanowią dwie pionierskie prace odpowiednio dla prostych i opartych na 

NC schematów rozproszonych MAC ARQ, zaprojektowanych dla sieci WLAN zgodnie z zasadami DCF. 

Pomimo podobieństw w ich koncepcji i implementacji, NCCARQ okazał się znacznie lepszy od PRCSMA 

w dwukierunkowych scenariuszach komunikacyjnych, pod względem efektywności energetycznej, 

przepustowości i opóźnienia pakietów. To ulepszenie, które w pewnych warunkach może osiągnąć 

80%, przypisuje się głównie wykorzystaniu NC, co potencjalnie zmniejsza liczbę retransmisji, 

pomagając węzłom uniknąć bezpośredniego błędnego kanału. Jeśli chodzi o PRCSMA, wymiana 

pakietów odbywa się w dwóch fazach. W pierwszej fazie węzeł A przesyła pakiet a do węzła B, a 

przekaźniki podsłuchują transmisję. Ponieważ zakłada się, że kanał bezpośredni jest zły, transmisja 

kończy się niepowodzeniem i węzeł B pyta sąsiednie węzły o współpracę. Przekaźniki, które pomyślnie 

zdekodowały pakiet wejściowy w rundzie rywalizacji w celu uzyskania dostępu do kanału i przesłania 

danych do węzła B. Odpowiednio, w drugiej fazie ta sama procedura jest powtarzana, ale tym razem 

węzeł B wysyła bezpośrednio pakiet b do węzeł A i przekaźniki retransmitują pakiet po otrzymaniu 

komunikatu RFC. Oczywiście w przypadku komunikacji dwukierunkowej narzut pakietów kontrolnych 

w PRCSMA pogarsza wydajność sieci, podczas gdy węzły końcowe kontynuują transmisję przez kanał 

bezpośredni, pomimo wysokiego prawdopodobieństwa błędów pakietów. Z drugiej strony, działanie 



NCCARQ zapewnia skuteczne rozwiązania tych problemów, ponieważ węzły unikają bezpośredniego 

połączenia, zmniejszając obciążenie pakietu kontrolnego w sieci i liczbę nadmiernych retransmisji. 

Dokładniej, po błędnym odbiorze pakietu a, węzeł B transmituje pakiet RFC wraz z pakietem danych b 

do przekaźników. Przekaźniki, po otrzymaniu obu pakietów, są w stanie wykonywać NC i rozsyłać 

kodowane pakiety do węzłów końcowych. Pomimo nowatorskiego wglądu w projekt współpracy w 

ramach protokołu MAC, wszystkie wyżej wymienione prace zakładają albo idealne warunki kanałowe, 

albo zbyt uproszczone modele kanałów, chociaż warstwa PHY znacząco wpływa na rzeczywistą 

wydajność protokołu i, w wielu przypadkach, ogranicza korzyści płynące ze współpracy i NC idealnie by 

to zapewniło. W szczególności bardzo ważne jest przewidzenie rodzaju zaniku, który może wystąpić, w 

celu złagodzenia jego skutków lub oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia przerwy w dostawie 

prądu. W tym celu w literaturze zidentyfikowano dwa podstawowe typy zanikania: szybkie i powolne 

zanikanie, które wprowadzają odpowiednio małe i duże zmiany skali do siły odbieranego sygnału. W 

dalszej części tej części badamy wpływ warstwy PHY na analizę protokołu MAC i działanie, koncentrując 

się na wpływie powolnego zanikania i możliwej korelacji przestrzennej między łączami kooperacyjnymi 

na wydajność NCCARQ. 

4.3 Wpływ warstwy PHY na analizę protokołu MAC 

Istnieją dwa kluczowe aspekty dotyczące właściwej oceny protokołów MAC w realistycznej warstwie 

PHY i kanałach zanikających. Pierwszy problem polega na rozróżnieniu pakietów poprawnie 

odebranych i uszkodzonych (lub błędnych). W szczególności pakiet jest charakteryzowany jako 

poprawny lub uszkodzony w zależności od tego, czy spełnia on dany poziom QoS żądany przez warstwę 

aplikacji. Kwestia ta ma zasadnicze znaczenie w kooperatywnych sieciach bezprzewodowych, w 

których oszacowanie integralności pakietu determinuje zarówno inicjalizację fazy współpracy, jak i 

zestaw przekaźników, które odgrywają aktywną rolę w fazie retransmisji. W tym kontekście należy 

zwrócić szczególną uwagę na powolne zmiany cieniowania, aby wybrać najbardziej odpowiednią 

metrykę QoS do analizy protokołu. Drugą kluczową kwestią jest realistyczna analiza wpływu 

rozproszonej współpracy na osiągalną wydajność, która wymaga odpowiedniego modele propagacji 

przestrzennej, które uwzględniają fakt, że sąsiednie węzły przekaźnikowe mogą odbierać pakiety przez 

podobne bezprzewodowe kanały. W związku z tym badanie korelacji cienia ma ogromne znaczenie dla 

oceny i porównania potencjalnych korzyści z protokołów współpracy i braku współpracy. 

4.3.1 Wpływ szybkiego zanikania i cieniowania na odbiór pakietów dla gwarancji QoS 

W komunikacji bezprzewodowej należy wprowadzić skuteczne mechanizmy, aby określić, czy pakiet 

może zostać zaakceptowany przez warstwę MAC dla danej QoS określonej przez warstwę aplikacji. W 

tym celu kluczowe jest zapewnienie niezawodnego mechanizmu, który wyraźnie uwzględnia 

rzeczywiste schematy transmisji / odbioru (Tx / Rx), wraz z parametrami systemu (np. Modulacją, 

kodowaniem i długością pakietu) oraz modelami kanałów. Dokładniej, minimalne wymagania 

dotyczące odbieranej mocy dla docelowego QoS mogą się różnić w zależności od przyjętej metody Tx 

/ Rx. W szczególności zaawansowane techniki Tx / Rx (np. Schematy oparte na MIMO, kodowanie turbo 

itp.) Mogą umożliwić warstwie MAC akceptowanie pakietów o niższej jakości niż prostsze schematy Tx 

/ Rx (np. Niekodowane transmisje pojedynczej anteny). W związku z tym zasadnicze znaczenie ma 

opracowanie zaawansowanych ram teoretyczno-komunikacyjnych, które dokładnie odwzorowują 

parametry warstwy PHY na osiągalne wymagania QoS i wykorzystują je do projektowania protokołów 

i optymalizacji. Ponadto charakterystyki kanału bezprzewodowego ostatecznie decydują o wydajności 

protokołów MAC. Ze względu na niedeterministyczny charakter propagacji bezprzewodowej, analiza 

protokołu i projektowanie mogą być dokonywane tylko statystycznie, to znaczy przy użyciu 

odpowiednich wymagań QoS, które uwzględniają rozkład statystyczny kanału bezprzewodowego. Aby 

uczynić dyskusję bardziej konkretną, w naszej pracy wykorzystywany jest wskaźnik błędów pakietów 



(PER) jako miara dostarczania QoS, ponieważ zakładamy, że PER powinien być niższy niż dany próg dla 

niezawodnej transmisji danych i odbioru pakietów. Jednak statystyczna charakterystyka PER silnie 

zależy od środowiska, w którym prowadzone jest badanie. W środowiskach, w których rozważane jest 

tylko szybkie zanikanie, zdecydowanie zalecane jest stosowanie średnich metryk, takich jak średnia 

PER (APER), w celu identyfikacji prawidłowych transmisji, jak szybkie fluktuacje sygnału na małych 

odległościach (tj. W kolejności długość fali) sprawia, że jest to proces ergodyczny. Z drugiej strony, 

kryterium poprawnego odbioru pakietów jest zasadniczo zmodyfikowane w obecności powolnego 

zanikania, które, w przeciwieństwie do szybkiego zanikania, jest procesem nie ergodycznym na czas 

komunikacji, która składa się z transmisji kilku pakietów. W szczególności, chociaż śledzenie może się 

zmienić w trakcie komunikacji, jego fluktuacje nie są wystarczająco szybkie, aby doświadczyć 

wszystkich stanów dystrybucji. Jest wyraźnie zilustrowane, że w obecności cieni najbardziej 

odpowiednią metryką do analizy protokołów komunikacyjnych jest przestój PER (OPER), który jest 

zdefiniowany jako prawdopodobieństwo, że APER przekroczy z góry określoną wartość, która zależy 

od QoS żądanej przez warstwę aplikacji. 

4.3.2 Wpływ korelacji przestrzennej z cieniowaniem 

Brak zróżnicowania przestrzennego jest jedną z głównych wad tradycyjnej sieci. W konwencjonalnych 

sieciach pakiety retransmitowane z tego samego węzła w kolejnych przedziałach czasowych mogą 

doświadczać podobnych, skorelowanych w czasie złych warunków w kanale, co prowadzi do wielu 

kolejnych awarii. Komunikacja kooperacyjna został wprowadzony w celu przezwyciężenia tego 

ograniczenia, zapewniając potencjalnemu pakietowi możliwość dotarcia do celu przez różne ścieżki 

bezprzewodowe, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo prawidłowego odbioru. Aby 

dokładniej wyjaśnić, rozważmy sieć współpracy, w której dwa węzły wymieniają dane, wspomagane 

przez zestaw pośrednich węzłów zdolnych do obsługi NC. W takich topologiach każda ścieżka transmisji 

jest określana przez węzeł przekaźnikowy, który podsłuchuje transmitowane pakiety, dzięki czemu 

może zastosować NC i dalej przesyłać je do miejsca docelowego. W idealnych przypadkach, jeśli 

wszystkie przekaźniki zaangażowane w fazę kooperacji otrzymują pakiety przez nieskorelowane kanały 

cieniowania, prawdopodobieństwo, że niektóre z nich spełniają wymagania QoS, jest proporcjonalnie 

wyższe. Jednak w rzeczywistych wdrożeniach sieciowych przekaźniki geograficznie bliskie doświadczają 

skorelowanych warunków cieniowania, które zazwyczaj prowadzą do poważnego pogorszenia 

wydajności, stąd w kontekście sieci kooperacyjnych najważniejszym aspektem, który należy wziąć pod 

uwagę przy kompletnej ocenie wydajności, jest śledzenie korelacji przestrzennej, wpływa 

bezpośrednio na: (i) moc odbieranego sygnału w każdym węźle sieci, która określa potrzebę 

współpracy, oraz (ii) najbardziej odpowiednią liczbę współpracujących przekaźników dla danego 

wymogu QoS, co wpływa na narzut związany ze współpracą i całkowite zużycie energii w sieci. 

4.4 Studium przypadku: NCCARQ 

Celem tej sekcji jest podkreślenie wpływu realistycznej warstwy PHY na wydajność protokołów MAC 

sterowanych NC. W tym celu uważamy za reprezentatywne studium przypadku protokół MAC 

NCCARQ, który koordynuje dostęp do kanału między zestawem węzłów przekaźnikowych 

obsługujących NC w dwukierunkowej komunikacji bezprzewodowej. W kolejnych sekcjach pokrótce 

omówimy działanie protokołu i wyraźnie badamy zmiany ze względu na realistyczne uwzględnienie 

warstwy PHY. 

4.4.1 Przegląd NCCARQ 

Protokół MAC NCCARQ został zaprojektowany, aby wykorzystać zalety zarówno ARQ, jak i NC w 

dwukierunkowych współpracujących sieciach bezprzewodowych, będąc wstecznie kompatybilnym z 

DCF standardu IEEE 802.11. Funkcja protokołu opiera się na dwóch głównych czynnikach: (i) charakter 



transmisji bezprzewodowej, który umożliwia współpracę między węzłami mobilnymi, oraz (ii) zdolność 

pośrednich węzłów przekaźnikowych do wykonywania NC przed jakąkolwiek transmisją. Faza 

współpracy jest wyzwalana poprzez transmisję pakietu kontrolnego RFC po błędnym odbiorze pakietu 

w węźle docelowym. Ponadto, w przeciwieństwie do konwencjonalnych protokołów kooperacyjnych 

ARQ, NCCARQ pozwala na transmisję danych w systemie piggyback wraz z RFC, tym samym 

wykorzystując aplikację NC. Po tym powiadomieniu o współpracy przekaźniki stosują NC do dwóch 

pakietów danych i ustawiają ich odczekiwanie n liczniki zgodnie z regułami DCF w celu uzyskania 

dostępu do kanału, aby przesłać pakiet NC (a ⨁ b) do węzłów końcowych. Udział wielu węzłów w fazie 

rywalizacji skutkuje pustymi gniazdami i kolizjami w sieci, zanim ostatecznie zostanie przekazany węzeł 

udaje się pomyślnie przesłać zakodowany pakiet. Następnie prawidłowy odbiór zakodowanego pakietu 

umożliwia dwóm miejscom docelowym sekwencyjne rozgłaszanie pakietów potwierdzeń (ACK), 

kończąc fazę współpracy. Jednakże, oprócz kolizji i okresów bezczynności, wydajność protokołu może 

również ulec pogorszeniu z powodu zanikania (szybkiego lub wolnego) wprowadzonego z 

uwzględnieniem warunków kanału nieidealnego. W następnej sekcji przedstawiamy kilka informacji 

na temat modyfikacji, które realistyczna warstwa PHY potencjalnie może wnieść do działania protokołu 

4.4.2 Wpływ warstwy PHY 

Uwzględnienie warstwy PHY znacząco modyfikuje działanie protokołu. W szczególności poprawne 

transmisje pakietów definiują aktywny zestaw przekaźników, wprowadzając koncepcję wyłączenia 

węzła. Stąd w skrajnym przypadku, gdy żaden węzeł przekaźnikowy nie odebrał obu pakietów z A i B, 

zestaw przekaźników jest wyłączony i faza współpracy kończy się po określonym czasie (TTimeout), 

który nie jest brany pod uwagę w systemach, które działają w warunkach idealnego kanału . Z drugiej 

strony, redukcja aktywnego zestawu przekaźników z powodu nieudanych odbioru pakietów może być 

korzystna w sieciach z wieloma przekaźnikami, ponieważ mniejsza liczba aktywnych przekaźników 

prowadziłaby do niższego prawdopodobieństwa kolizji pakietów w sieci. W związku z tym wyżej 

wymienione kwestie podkreślają konieczność projektowania dokładnych modeli międzywarstwowych, 

które uwzględniają działanie protokołu w realistycznych warunkach. Jeśli chodzi o jasność, zbadajmy 

krok po kroku przykład operacyjny. Początkowo węzeł A przesyła pakiet a do węzła B, a przekaźniki 

podsłuchują transmisję, ale tylko przekaźniki R1 i R2 otrzymują poprawną kopię pakietu. Ponieważ 

węzeł B nie odbiera pakietu, przekazuje RFC wraz z pakietem b do przekaźników iw tym przypadku 

tylko R3 jest w stanie poprawnie demodulować pakiet b. Najwyraźniej żaden węzeł nie odebrał obu 

pakietów, w wyniku czego zestaw przekaźnikowy został uznany za przestarzały. Po określonym czasie 

oczekiwania węzeł A ponownie przesyła pakiet i tym razem R1 i R3 poprawnie odbierają pakiet. 

Podobnie jak w poprzedniej rundzie, węzeł B nadaje pakiet b połączony z RFC i wszystkie przekaźniki 

są w stanie wyodrębnić te informacje. Aktywny zestaw przekaźników zawiera jednak tylko R1 i R3, 

ponieważ są to jedyne węzły z obydwoma oryginalnymi pakietami w swoich buforach. W tym 

konkretnym przykładzie R1 ustawia swój licznik cofania na 2, podczas gdy R3 wybiera wartość 3. Jako 

wynik, po dwóch szczelinach, R1 transmituje pakiet zakodowany w sieci do węzłów końcowych, które 

potwierdzają prawidłowy odbiór pakietu, kończąc faza współpracy. Dlatego, jak już wspomnieliśmy 

powyżej i na podstawie przykładu, przyjęcie realistycznej warstwy PHY może być korzystne lub 

szkodliwe dla rzeczywistej wydajności protokołu MAC. W szczególności, gdy wszystkie przekaźniki są 

wyłączone, występuje dodatkowy narzut z powodu przekroczenia limitu czasu, a cały okres 

komunikacji może spowodować brak wymiany danych. Z drugiej strony, w topologiach z wieloma 

przekaźnikami, realistyczne założenie warstwy PHY mogłoby zmniejszyć aktywny zestaw przekaźników, 

implikując mniejsze prawdopodobieństwo kolizji między stacjami zadowolenia. Aby poradzić sobie z 

tymi problemami, w poniższej sekcji oceniamy rzeczywistą wydajność NCCARQ w realistycznych 

skorelowanych warunkach cieniowania. 



4.5 Ocena wydajności 

Aby ocenić wydajność protokołów MAC sterowanych NC w realistycznych warunkach warstwy PHY, 

opracowaliśmy symulator C ++ sterowany zdarzeniami, który implementuje reguły NCCARQ wraz z 

modelem kanału. W tej sekcji przedstawiamy konfigurację symulacji i wyniki naszych eksperymentów. 

4.5.1 Scenariusz symulacji 

Rozważana sieć, przedstawiona na rysunku, 

 

 

 

składa się z dwóch węzłów (N1 i N2), które uczestniczą w dwukierunkowej komunikacji 

bezprzewodowej, oraz n węzłów przekaźnikowych (R), które przyczyniają się do wymiany danych. Na 

tej samej figurze podświetlona jest korelacja cienia między różnymi ogniwami, a bliskie sąsiedztwo 

przekaźników oznacza, że: (i) dowolna para N1 → Ri N1 → Rj, łącza są równie skorelowane ze 

współczynnikiem korelacji ρ1; (ii) dowolna para N2 → Ri N2 → Rj) łącza są również w równym stopniu 

skorelowane ze współczynnikiem korelacji ρ2; oraz (iii) pary łączy N1 → Ri N2 → Ri są niezależne, co jest 

rozsądnym założeniem zgodnie z odniesieniami do pomiarów. Ponadto przyjmujemy symetryczną 

topologię sieci z ρ1 =  ρ2  = ρ. Parametry warstwy MAC zostały wybrane zgodnie ze standardem IEEE 

802.11g. W szczególności, początkowe okno rywalizacji (CW) dla wszystkich węzłów wynosi 32, narzut 

nagłówka MAC wynosi 34 bajty, podczas gdy czas zastosowania NC do pakietów danych jest uważany 

za nieistotny, ponieważ kodowanie odbywa się tylko między dwoma pakietami. Rozważamy również 



przedziały czasowe, interwały SIFS, DIFS i limity czasu wynoszące odpowiednio 20, 10, 50 i 80 μs. 

Ponadto, w oparciu o prace Eberta i in. na zużycie energii interfejsu bezprzewodowego wybraliśmy 

następujące poziomy mocy dla naszych scenariuszy: PTx = 1900 mW i  PRx = Pidle  = 1340 mW. Jeśli chodzi 

o parametry warstwy PHY, ustawiliśmy próg niezawodności γ* = 16.14dB, który odpowiada 

docelowemu APER 10-1. Ponadto zakładamy stosunkowo słabe bezpośrednie połączenie N1 → N2 (

) w odniesieniu do progu SNR γ*, aby uruchomić współpracę i skupić nasze badania na 

wpływie skorelowanego cieniowania. W tym celu rozważamy również dwa różne przypadki dla 

połączeń N1 → Ri N2 → R: (i) scenariusz, w którym średni SNR w łączach kooperacyjnych jest niższy niż 

γ* (tj. ), i (ii) scenariusz, w którym średni SNR w łączach kooperacyjnych jest 

wyższy niż γ* (tj. ). 

 

4.5.2 Wyniki symulacji 

Rysunek  

 

przedstawia średnią liczbę aktywnych przekaźników  dla różnych wartości odchylenia standardowego 

cienia σ, przy założeniu silnych powiązań między węzłami końcowymi N1, N2) i przekaźnikami (Ri), to 

znaczy . Na tym wykresie uwzględniamy różną całkowitą liczbę przekaźników 

i różne wskazane wartości dla współczynnika skorelowanego (ρ), wyprowadzając dwa ważne wnioski. 

Po pierwsze, eksperymenty pokazują, że średnia liczba aktywnych przekaźników jest niezależna od 

korelacji cieni między łączami bezprzewodowymi . Druga ważna uwaga dotyczy negatywnego wpływu 

σ na liczbę aktywnych przekaźników. W tym konkretnym scenariuszu, gdzie średnia wartość SNR jest 

powyżej progu γ*, wariacja cienia ma szkodliwą rolę w komunikacji. W rezultacie wyższe wartości σ 

zmniejszają oczekiwany rozmiar aktywnego zestawu przekaźników, ograniczając w ten sposób korzyści 

wynikające ze współpracy. Rysunek 



 

 

ilustruje wyniki symulacji dla prawdopodobieństwa wyłączenia sieci (tj. prawdopodobieństwo, że 

żaden z przekaźników nie otrzyma obu oryginalnych pakietów) dla różnych czynników korelacji (ρ) i 

liczby przekaźników (n). Wpływ korelacji cienia na system jest wyraźnie pokazany na rysunku, ponieważ 

wysokie wartości ρ powodują prawie identyczne prawdopodobieństwo wyłączenia dla sieci niezależnie 

od n, unieważniając zalety rozproszonej współpracy. Z drugiej strony, niezależne łącza bezprzewodowe 

(ρ=0) wykorzystują różnorodność oferowaną przez przekaźniki, znacznie zmniejszając 

prawdopodobieństwo wyłączenia, gdy całkowita liczba przekaźników w systemie wzrasta (np. n = 5). 

Ponadto, podobnie jak w poprzednim przypadku, gdzie badano oczekiwany aktywny zestaw 

przekaźników, odchylenie cienia pogarsza wydajność systemu, zwiększając prawdopodobieństwo 

braku aktywnego przekaźnika w systemie. Jednak nawet dla wysokich wartości σ współczynnik ρ 



określa i wyznacza granice korzyści, które można osiągnąć w scenariuszach współpracy. Na rysunkach 

 

 

 

badamy wpływ odchylenia standardowego cieniowania (σ) na przepustowość sieci dla różnych liczb 

węzłów przekaźnikowych (n). W szczególności, pierwszy rysunek odpowiada przypadkowi, w którym 

średnia wartość średniego SNR między węzłami końcowymi a przekaźnikami jest poniżej progu 

dekodowania niezawodności SNR, a w konsekwencji średnia przepustowość wzrasta wraz z σ, 

ponieważ nie jest możliwe osiągnięcie udana komunikacja bez przypadkowych wahań wprowadzonych 

przez cieniowanie. Z drugiej strony, drugi rysunek interesuje nas wydajność przepustowości sieci w 



scenariuszu, w którym średnia wartość SNR przekracza próg niezawodności. W tym konkretnym 

przypadku komunikacja bezprzewodowa byłaby zawsze skuteczna bez cienia losowych fluktuacji, a 

zatem przesłanianie jest szkodliwe dla systemu, ponieważ wprowadza wiele zdarzeń, w których 

odebrany SNR jest poniżej progu γ*. W obu studiach przypadków podkreślamy dwie ważne uwagi 

dotyczące przepustowości sieci: (i) współpraca rozproszona jest korzystna, ponieważ przepustowość 

wzrasta wraz z liczbą dostępnych przekaźników (n), oraz (ii) korelacja cienia jest szkodliwa dla 

potencjalnego wzmocnienia wprowadzonego przez współpracę. W szczególności rozproszona 

współpraca wydaje się być bezużyteczna w przypadku wysokich współczynników skorelowanych ( ρ 

→1), ponieważ wszystkie przekaźniki doświadczają bardzo podobnych tłumienności cieniowania, a 

przepustowość zmniejsza się do sieci pojedynczego przekaźnika. Wynik ten jest ważny dla 

projektowania sieci, gdzie koszty wdrożenia (Capital Expenditure - CapEx) wielu przekaźników nie 

mogą zostać pominięte. Dlatego też, biorąc pod uwagę rzeczywiste warunki propagacji, w których sieć 

ma być wdrożona i działa (tj. mając oszacowanie parametrów cieniowania σ i ρ), jesteśmy w stanie 

wybrać najlepszą (minimalną) liczbę przekaźników, które osiągają pożądaną wydajność, a także 

najbardziej odpowiednie rozmieszczenie przekaźników dla topologii sieci ze stałymi stacjami 

przekaźnikowymi. Jednak minimalizacja nakładów inwestycyjnych nie oznacza optymalnych wydatków 

operacyjnych (OpEx) dla sieci. W tym celu należy również zbadać efektywność energetyczną w sieci, 

ponieważ zużycie energii było sprawą najwyższej wagi dla operatorów w celu obniżenia ich kosztów i 

zapewnienia „zielonych” usług użytkownikom mobilnym.  

Poniższe  Rysunki  

 



 

 

przedstawiają odpowiednio efektywność energetyczną sieci dla  i 

, ujawniając intrygujące aspekty problemu. Na pierwszym rysunku  

obserwujemy, że efektywność energetyczna w sieciach wieloprzekaźnikowych maleje wraz ze 

wzrostem korelacji między łączami .Wynik ten można intuicyjnie wyjaśnić faktem, że liczba 

przekaźników nie wpływa na wydajność systemu w wysoce skorelowanych linkach, a zatem 

rozmieszczenie wielu przekaźników w sieci wpływa na OpEx systemu bez zapewnienia lepszego QoS. 

Rysunek drugi jest jeszcze bardziej imponujący, ponieważ ujawnia znaczący kompromis między 

przepustowością systemu a efektywnością energetyczną. W szczególności, chociaż współpraca 

rozproszona zapewnia znaczny wzrost przepustowości dla scenariuszy wysokiego SNR), ma negatywny 

wpływ na efektywność energetyczną, zmniejszając ją nawet o 100% w określonych warunkach. Fakt 

ten można wyjaśnić biorąc pod uwagę wysoką przepustowość (12 Mb / s) osiągniętą w sieciach 

jednoprzekaźnikowych w dobrych warunkach kanałowych. Współpraca może zwiększyć tę wydajność 

do 18 Mb / s, ale zagregowane zużycie energii wielu przekaźników w sieci powoduje znaczne 

zmniejszenie całkowitej efektywności energetycznej. Te powiązane ze sobą wyniki mogą zostać 

wykorzystane przez projektantów sieci do określenia optymalnej topologii sieci i najbardziej 

efektywnego rozmieszczenia przekaźników w sieciach kooperacyjnych, z uwzględnieniem ich 

świadczonych usług wraz z oczekiwanymi wydatkami. 

4.6 Wnioski 

W tej części omówiliśmy scenariusze współpracy w sieciach następnej generacji i dokładnie zbadaliśmy 

wpływ realistycznej warstwy PHY i warunków kanału na wydajność dwukierunkowych protokołów 

kooperatywnego MAC ARQ. Jako studium przypadku zbadaliśmy wydajność NCCARQ, protokołu MAC 

dla sieci bezprzewodowych, który wykorzystuje NC i rozproszoną współpracę w scenariuszach 

komunikacji dwukierunkowej. Ocena wydajności protokołu ujawniła znaczące kompromisy między 

osiągniętą przepustowością a efektywnością energetyczną w sieć. Nasze wyniki wyraźnie pokazują, jak 

ważne jest rozważenie realistycznych modeli kanałów dla rzetelnego projektowania i analizy 



współpracujących protokołów MAC, motywując operatorów do uwzględnienia nie ergodycznego 

przestrzennie skorelowanego cieniowania w celu optymalnego wdrożenia sieci i umieszczenia 

przekaźnika w sieciach nowej generacji. 



Mobilne chmury: technologia i usługi dla przyszłej platformy  komunikacyjnej 

 

5.1 Wprowadzenie 

W ciągu ostatnich dziesięcioleci komunikacja mobilna ewoluowała z formatu głównie sterowanego 

głosem, aby połączyć jednostki z aktywatorem wielu nowych paradygmatów, które wspierają 

komunikację zawsze i wszędzie. Podobnie indywidualna komunikacja międzyludzka z pierwszych dni 

ustąpiła miejsca paradygmatowi komunikacji mobilnej, w którym „każdy” może odnosić się do innych 

urządzeń stacjonarnych lub mobilnych (autonomicznych lub pod bezpośrednim nadzorem człowieka), 

w tym te oferujące usługi w chmurze. Dzięki tym nowym możliwościom komunikacji byliśmy świadkami 

ogromnego wzrostu liczby urządzeń mobilnych i ruchu sieciowego w stale rozwijających się sieciach. 

W rzeczywistości ostatnie prognozy Cisco, Inc. wskazują, że trend ten będzie kontynuowany w 

najbliższej przyszłości. W szczególności często aktualizowany Visual Networking Index (VNI) firmy Cisco 

wskazuje następujące elementy w najnowszej wersji na lata 2015–2020: 

• Ruch sieciowy ogólnie wzrośnie trzykrotnie, przy czym w 2020 r. około połowa ruchu IP będzie 

pochodzić z urządzeń innych niż komputery PC (przy znaczącym rocznym wzroście podłączonych 

telewizorów, tabletów, telefonów komórkowych i maszyn do maszyn); 

• Ruch bezprzewodowy i mobilny w celu przekroczenia ruchu przewodowego w 2019 r .; 

• Trzy urządzenia mobilne na jednego człowieka w 2020 r., Które, zważywszy na różnice w dochodach, 

będą stanowić znacznie większą liczbę urządzeń na jednego mieszkańca w pierwszym świecie. 

W przypadku sieci komórkowych prognozy te przewidują 13-krotny wzrost ruchu danych między 2015 

a 2020 r., Co przekracza obecnie przewidywane możliwości sieciowe. Ponadto zakłada się, że 

zwiększona ilość danych mobilnych będzie dostarczana za pośrednictwem mobilnej transmisji 

multimedialnej, np. W Telewizja internetowa (IPTV). Obecne wdrożenia sieciowe mają jednak 

trudności z dostarczeniem tych ilości danych, ponieważ mają trudności z obsługą usług multiemisji lub 

transmisji. Stale rosnąca przepaść między wzrostem prognozowanego ruchu mobilnego a tym, co może 

być faktycznie dostarczone w dzisiejszych sieciach, doprowadziła do proaktywnej postawy w zakresie 

przebudowy sieci mobilnej, aby sprostać dodatkowym wymaganiom ruchu. Jednym z podejść jest 

wykorzystanie małych komórek, które obsługują zwiększoną liczbę użytkowników na małych obszarach 

geograficznych, takich jak femtokomórki. Mogą one jednak stanowić dodatkowe obciążenie dla 

lokalnego wdrożenia podmiot lub dostawca komórkowy, w zależności od tego, która ze stron jest 

odpowiedzialna za umieszczenie. Również podejście femtokomórki nie uwzględnia niektórych 

nowszych możliwości wynikających z coraz bardziej kontekstowych paradygmatów sieciowych 

przyszłości. dzisiejszych użytkowników mobilnych, często popularne treści są konsumowane przez 

wielu użytkowników znajdujących się w pobliżu. Bez optymalizacji downstream, każdy użytkownik 

opodatkowuje sieć mobilną - nowe paradygmaty komunikacyjne sprzyjają wykorzystaniu komunikacji 

mobilnej z mobilnej lub z urządzenia do urządzenia (M2M lub D2D) w sposób kooperacyjny, aby 

zmaksymalizować dostępność danych downstream przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia dla 

dostarczanie sieci. Takie podejście ma na celu wykorzystanie prawdopodobnych korelacji 

użytkowników połączonych społecznie: położenia geograficznego, podobnych zainteresowań itd. 

Współpraca użytkowników mobilnych może wykraczać poza prostą dostępność danych i obejmować 

również dodatkowe zasoby. Projekt 3G Partnership Project (3GPP) zidentyfikował tę komunikację 

urządzenia mobilnego z urządzeniem mobilnym jako kandydata do odciążenia ruchu od napiętych sieci 

komórkowych. Jest to radykalna zmiana kursu wynikająca z rozładunku opartego na pojedynczych 

użytkownikach za pomocą bezprzewodowych sieci lokalnych (WLAN) lub bezpośrednich sieci ad hoc 



wykorzystujących podobne technologie dla połączeń typu peer-to-peer (P2P). Możliwość współpracy i 

trend w kierunku sieciowania kontekstowego otworzyły nowe możliwości w dziedzinie usług w 

chmurze, wychodząc poza D2D do tak zwanej komunikacji „Deviceto-Cloud”. W rzeczywistości 

oferowanie wspólnych zasobów wielu klientom stało się realizowaną rzeczywistością początkowo 

dedykowanych systemów współdzielenia czasu z lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Z biegiem czasu, wraz 

ze zwiększoną komunikacją klient-serwer skoncentrowaną na sieci, ten paradygmat rozwinął się w 

termin „chmura”. W minionych dziesięcioleciach podejście to nazywano również AAS lub „jako usługa”, 

przy czym jedno z bardziej powszechnych referencjami były SAAS lub Software As A Service (patrz np.). 

Dostawcy oprogramowania oferowali czasowo dostęp do oprogramowania, które nie było już w 

siedzibie klienta i pozwalało na łatwiejsze wdrażanie w razie potrzeby oraz prostsze koszty dla klientów. 

Jednak postrzeganie urządzeń mobilnych zmieniło się z inteligentnego, multimedialnego pojazdu 

komunikacji zorientowanego na użytkownika w zwykły „zasób”, który może zaoferować mnóstwo 

usług pod względem mocy obliczeniowej, pamięci masowej i kontekstu. Zatem grając na filozofii 

paradygmatu chmury, jeśli ten zasób może stać się częścią chmury i utworzyć pulę wirtualnych 

zasobów, może to odegrać wiodącą rolę jako platforma technologiczna i usługowa dla 5G i nie tylko, 

otwierając cały nowy rynek możliwości hota. W tej części najpierw definiujemy dostępne zasoby z 

różnych (mobilnych) urządzeń i użytkowników, a także dostawców zasobów w chmurze; przykładowe 

zasoby obejmują domeny sprzętu, oprogramowania lub sieci. Zauważając, że użytkownicy ostatecznie 

kontrolują wszystkie te zasoby, przedstawiamy różne formy współpracy, które umożliwiają dzielenie 

się materialnymi i niematerialnymi zasobami w chmurach mobilnych. Następnie przedstawiamy 

przegląd różnych technologii sieciowych używanych obecnie przez urządzenia mobilne, zanim 

wprowadzimy kodowanie sieciowe jako podejście między warstwami. Kodowanie sieciowe pojawiło 

się jako metoda radzenia sobie z coraz bardziej zlokalizowanymi dużymi ilościami danych mobilnych; 

wreszcie ta część zawiera przykładowy przykład kodowania sieci w kontekście chmury mobilnej dla 

przyszłych usług sieci komórkowych. 

5.2 Chmura mobilna 

Współdzielenie zasobów w chmurze było świadkiem ogromnego okresu wzrostu i obecnie obejmuje 

wiele potencjalnych zasobów, które mogą być współdzielone w ramach konkretnej chmury lub między 

połączonymi chmurami. W każdym ze scenariuszy możemy rozróżnić różne zasoby w oparciu o bycie 

materialnym / niematerialnym, ograniczonym / nieograniczonym, specyficznym kontekstowo / 

ogólnym, wśród innych alternatyw, które mogą tworzyć pulę zasobów wirtualnych, które mają być 

udostępniane w chmurze. Kilka przykładów pojawi się przetwarzanie w chmurze, przechowywanie w 

chmurze i gry w chmurze. Aby zilustrować zastosowanie chmur mobilnych za pomocą praktycznego 

przykładu, rozważamy wyimaginowanego dostawcę usług pogodowych BORG, który wykorzystuje 

zbiorczo zebrane dane pomiarowe w celu ulepszenia tradycyjnych metod prognozowania. W naszym 

przykładowym scenariuszu koncentrującym się na chmurach mobilnych udostępniony zasób jest 

dostarczany przez czujnik barometryczny (ciśnieniowy) urządzeń mobilnych rozmieszczonych na całym 

świecie, a jego użytkownicy mają zainstalowaną aplikację pogody BORG. Aplikacja okresowo (rzadko) 

zgłasza się do dostawcy usług pogodowych z lokalizacją urządzenia i zmierzonymi wartościami. 

Możliwość określenia pozycji węzłowych nałożonych wraz z ciśnieniem barometrycznym pozwala na 

usługi pogody BORG teraz, aby określić, które węzły będą na zewnątrz, a tym samym w stanie zapewnić 

wiarygodną wartość ciśnienia barometrycznego (a nie np. wysokość wewnątrz budynku). Łączenie 

pomiarów wszystkich uczestniczących użytkowników w określonym obszarze geograficznym 

(powiedzmy przewidywany obszar złej pogody) umożliwia serwisowi pogody BORG obliczenie wpływu 

pogody na lokalizacje węzłów, a tym samym przekazanie informacji zwrotnej. Ponadto wiele urządzeń 

może łączyć swoje pomiary w połączonych plikach, aby oszczędzać energię, powiedzmy siedząc na 

zewnątrz kawiarni. Sam dostawca pogody BORG polega na innej firmie, aby wykonać złożone 



obliczeniowe nakładanie punktów pomiarowych i lokalizacji, prognoz pogody i tak dalej. Firma 

zewnętrzna z kolei zapewnia zasoby obliczeniowe dostawcy BORG. Ilustrujemy ten scenariusz na 

rysunku. 

 

 

Zazwyczaj zasoby oparte na chmurze ostatecznie dostarczają abstrakcyjną usługę od usługodawcy do 

konsumenta usługi (np. aplikacji), co skutkuje abstrakcją zasobów. Podstawowe funkcje umożliwiające 

świadczenie usług są przejrzyste dla konsumenta i oferowane przez poszczególne węzły, które tworzą 

chmurę jako pulę zasobów w chmurze. Na przykład w scenariuszu przetwarzania w chmurze 

poszczególne węzły przetwarzania zapewniają moc obliczeniową puli zasobów chmury, która z kolei 

jest dostępna dla konsumenta usługi. Jednak lokalizacja węzłów świadczących usługę lub ich fizyczne 

implementacje jest nieistotna dla konsumenta, ponieważ istotny jest tylko dostęp do wspólnej puli 

zasobów chmury. Dzięki temu dostawca usług może zoptymalizować liczby węzłów, miejsca docelowe, 

konfiguracje i harmonogramy dostępności zasobów (by wymienić tylko kilka) oddzielonych od żądań 

klientów. Wraz z niedawną popularnością opartych na chmurze usług udostępniania zasobów, 

pojawiło się mobilne przetwarzanie w chmurze, które wprowadza urządzenia mobilne jako usługi 

dostępu do węzłów w pulach zasobów opartych na chmurze. Zwykle poszczególne węzły oparte na 

chmurze, które zapewniają zdalnie dostępnym usługom, mają możliwości większe niż wymagane, na 

przykład możliwości przetwarzania lub pojemności pamięci. Ta początkowa koncepcja jest szczególnie 

przydatna do odciążania wymagających obliczeniowo zadań w chmurze. W takim scenariuszu 

kompromis między zapisanymi cyklami procesora mobilnego a zwiększonymi kosztami komunikacji 

przy ładowaniu zadań i uzyskiwaniu wyników zebrał zainteresowanie badawcze. Jednak ten punkt 

widzenia raczej wyklucza i nie bierze pod uwagę, że każdy węzeł ma usługi do zaoferowania dla każdego 

innego węzła, nawet przy rozważaniu czasowo i przestrzennie rozproszone (mobilne) węzły. Włączenie 



węzłów mobilnych, które są zaimplementowane jako mnogość urządzeń mobilnych, zapewniają 

znacznie szerszą perspektywę chmur mobilnych, co wyraźnie sprawia, że poszczególne węzły mobilne 

stają się powiększoną pulą zasobów. Ponieważ dzisiejsze urządzenia mobilne zbliżają się do mocy 

obliczeniowej komputerów stacjonarnych sprzed dziesięciu lat, podejście to staje się coraz bardziej 

opłacalne w przypadku współdzielenia zasobów rozproszonych. Ponadto ta wirtualna pula chmur, w 

tym urządzenia mobilne, oferuje możliwości zapewnienia dodatkowych zasobów, które są możliwe 

tylko w kontekście mobilnym, takich jak łączność bezprzewodowa, czujniki, siłowniki i inne różne 

funkcje i możliwości (jak przedstawiono w naszym przykładowym scenariuszu powyżej). 

Włączenie to jest podobne do rozszerzenia paradygmatu centrocentrycznego komunikacji klient-

serwer na architekturę typu peer-to-peer, która jednak nadal opiera się na zasadach klienta 

clientserver, wymagając, aby poszczególne węzły sieci P2P działały jednocześnie jako klienci oraz 

serwery (lub klienci i dostawcy usług konglomerowanej chmury zasobów). Dodatkowa korzyść w 

postaci rozszerzenia wspólnych koncepcji opartych na indywidualnych usługodawcach 

Oferta zasobów w chmurze to dodatkowa odporność na negatywne zdarzenia i całkowite wyłączenia 

zasobów, takie jak te obserwowane w 2012 r. Elastyczne Compute Clouds firmy Amazon (EC2) 

doświadczyły zakłóceń w usługach z powodu burz w ich centrum danych w Wirginii. Z kolei dostawcy 

usług, tacy jak Netflix i Instagram, którzy wykorzystywali zasoby EC2 do własnych usług, również 

doświadczyli przestojów. Dystrybucja zasobów w chmurze, takich jak geograficznie, do wielu centrów 

danych, zapewnia nadmiarowość i pozwala na dodatkowe skalowanie usług. Ponadto usługa może być 

buforowana bliżej konsumenta usługi, co jest już powszechne w sieciach dostarczania treści (CDN). 

Włączenie samych urządzeń mobilnych do pul zasobów różnych potencjalnych usług w chmurze 

pozwala na większą elastyczność. Zapewniamy przegląd różnych pul zasobów na rysunku  

 

ze szczególnym uwzględnieniem (i) perspektywy chmury oraz (ii) indywidualnego uczestnika, 

wykorzystującego smartfony jako przykłady. Różnorodność zasobów może być udostępniona wielu 



uczestnikom w chmurze mobilnej. Stopień i czas dostępności każdego zasobu można z kolei 

kontrolować poprzez jawną konfigurację użytkownika lub poprzez (pół) automatycznie 

skonfigurowane reguły, które umożliwiają różne stopnie granulacji w sterowaniu. Te zasoby mogą z 

kolei być dostępne w sposób ciągły lub być ograniczone pod względem ilości i / lub czasu, w zależności 

od scenariusza. Szczególnie interesującym przypadkiem jest chmura prywatna z urządzeń należących 

do tego samego użytkownika. Wielu ludzi już dziś ma wiele urządzeń bezprzewodowych (smartfon, 

tablet, laptop, smart watch itp.). Zasoby na tych urządzeniach mogą być również udostępniane lokalnie 

w celu obsługi właściciela. Poniżej przedstawiono niektóre z najważniejszych zasobów chmurowych. 

5.2.1 Zasoby użytkownika 

Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik sam nie jest członkiem chmury w sensie fizycznym, jednak ostatecznie 

omawiane przez nas zasoby są własnością i są obsługiwane (nadzorowane) przez użytkowników. W 

zależności od poziomu integracji w kontekście społecznym możemy rozróżnić poziomy zasoby 

użytkownika w następujący sposób: 

• Indywidualne, przy czym indywidualny użytkownik kontroluje jedno lub wiele urządzeń i ustawia 

parametry operacyjne nie tylko dla pojedynczego urządzenia, ale także dla całego urządzenia, 

podobnie jak pojęcie „osobistej” chmury. Tutaj wszystkie interakcje bezpośrednio zależą od 

użytkownika - który ostatecznie może nie być osobą, ale nawet pojedynczym przedsiębiorstwem. 

Znajomość lub przewidywanie indywidualnych zachowań użytkowników jest niezwykle przydatne, 

ponieważ można je zastosować do projektowania strategii współpracy między wieloma urządzeniami 

tworzącymi tę „osobistą” chmurę. 

• Poziomy grup obejmują wielu użytkowników lub właścicieli / operatorów, które obecnie obejmują 

aspekt społeczny, który wymaga dodatkowych rozważań. Znajomość zachowań społecznych lub 

grupowych oprócz indywidualnego zachowania pozwala na wyprowadzenie strategii współpracy, które 

są ukierunkowane na maksymalizację użyteczności dla całej grupy i poszczególnych członków łącznie. 

Ogólnie rzecz biorąc, poszczególni członkowie dołączają do chmury, jeśli istnieją korzyści, które można 

zrealizować. 

• Zasoby uniwersalne obejmują potencjał wspólnej kontroli dostępnych zasobów w kontekście 

chmury. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest tutaj to, że infrastruktura jest zapewniana 

przez całe społeczeństwo, które z kolei jest dostępne dla wszystkich. Intuicyjnym przykładem może być 

czujnik środowiskowy utrzymywany przez społeczność (rząd), ale wysyłający krótkie odczyty w 

niezaszyfrowany sposób do wszystkich urządzeń w pobliżu. Aspekt społeczny chmury mobilnej jest 

jednym z głównych czynników sprzyjających samej chmurze i może być postrzegany z różnych 

perspektyw, takich jak ekonomia (sieć) lub inżynieria. 

5.2.2 Zasoby oprogramowania 

Początkowo musimy rozróżnić system operacyjny i oprogramowanie nie nadające się do użytku, 

dystrybuowane z urządzeniem mobilnym z jednej strony, a utrzymywaną przez użytkownika gamę 

oprogramowania (np. Aplikacje mobilne, powszechnie nazywane aplikacjami) z drugiej: 

• Systemy operacyjne definiują ogólne działanie węzła chmury, takiego jak urządzenie mobilne, w tym 

możliwości interfejsów niskiego poziomu. Przykłady obejmują systemy operacyjne Linux, iOS lub 

Android. 

• Oprogramowanie niezdatne do użytku jest zazwyczaj obecne na większości urządzeń mobilnych i 

może być wykorzystywane w sposób przejrzysty dla użytkowników w przypadku urządzeń interfejsów 

użytkownika, takich jak smartfony. Przykładem takiej aplikacji jest CarrierIQ, który jest preinstalowany 



na szerokiej gamie smartfonów, niezdatny do użytku przez użytkownika, i monitoruje wykorzystanie 

urządzenia, ostatecznie przekazując wyniki dostawcy. 

• Aplikacje przestrzeni użytkownika mogą być instalowane na podstawie potrzeb użytkownika i 

scenariuszy aplikacji urządzenia. Każda rodzina systemów operacyjnych zazwyczaj ma dużą liczbę 

dostępnych aplikacji, które użytkownicy mogą pobierać i instalować na swoich urządzeniach za 

niewielką opłatą lub bez żadnych kosztów. Aplikacje są zwykle specyficzne dla systemu operacyjnego, 

a mobilny system operacyjny zawiera blokadę. Aplikacje na poziomie przestrzeni użytkownika można 

udostępniać w chmurze i łączyć z innymi aplikacjami, aby tworzyć nowe doświadczenia. 

Chociaż te przykłady koncentrują się głównie na funkcjonalnościach, możemy również rozważyć ramy 

optymalizacji. Niektóre z tych ram optymalizacji mogą być przydatne do integracji funkcji 

pochodzących z zasobów sprzętowych i komunikacyjnych, na przykład oprogramowania 

pośredniczącego do komunikacji. 

5.2.3 Zasoby sprzętowe 

Zasoby sprzętowe udostępniane innym członkom chmury mobilnej stanowią fizyczne przykłady 

urządzeń, które tworzą samą chmurę, to znaczy są materialnymi zasobami dostarczanymi przez każdy 

węzeł. Z definicji dostępne zasoby można podzielić na różne grupy; na przykład: 

• Obliczeniowe, takie jak jednostki przetwarzania (CPU), procesory graficzne (GPU) lub 

wyspecjalizowane cyfrowe procesory sygnałowe (DSP), aż do macierzy programowalnych bramek 

(FPGA); 

• Pamięć, taka jak pamięć ulotna (np. RAM) i nieulotna pamięć długoterminowa (np. Pamięć flash); 

• Czujniki, takie jak światło, lokalizacja, temperatura, mikrofon i kamera, by wymienić tylko kilka; 

• Siłowniki, takie jak wyświetlacz, lampa błyskowa, lampki sygnalizacyjne, głośniki lub nawet 

bezpośrednio połączone serwomotory; 

• Energia, taka jak bateria w urządzeniach mobilnych, panelach słonecznych, a nawet w sposób ciągły 

dostarczała energię z sieci elektrycznej w scenariuszach podłączania. 

Jak wspomniano wcześniej, zasoby mogą być dostępne w sposób ciągły lub mogą być ograniczone pod 

względem ilości i / lub czasu, w zależności od scenariusza. Na przykład, dostarczanie zasobów 

procesora do chmury może być ograniczone do pewnej liczby cykli łącznie, jeśli urządzenie jest 

odłączone, ale jest nieograniczone, jeśli urządzenie jest podłączone (tj. Zasób energii można uzupełnić). 

rozróżnienie między zasobami, które mogą być uzupełniane, a zasobami ograniczonymi / 

ograniczonymi, zazwyczaj spowoduje wzrost udziału zasobów w chmurze. Jest to szczególnie 

prawdziwe w przypadku urządzeń mobilnych w bezpośredniej interakcji z użytkownikiem, takich jak 

smartfony lub tablety, ponieważ zazwyczaj muszą one zrównoważyć wkład chmury i dostępność dla 

użytkownika przez dłuższy czas. 

5.2.4 Zasoby sieciowe 

Ponieważ uważamy urządzenia mobilne za jedne z głównych czynników przyczyniających się do 

nowych paradygmatów chmury mobilnej w przyszłości, dostępne możliwości udostępniania zasobów, 

a także samej łączności jako zasobu, są dość znaczące. Większość urządzeń mobilnych ma szeroki 

zakres interfejsów komunikacyjnych, od wyspecjalizowanego krótkiego zasięgu do zwykłego dalekiego 

zasięgu, a nawet może zawierać połączenia przewodowe. Typowe technologie obecne na urządzeniach 

mobilnych są następujące: 



• Komunikacja komórkowa (od 2G do bieżącej 4G) początkowo zapewnia zawsze aktywne, zawsze 

połączone podejście, z dostawcami ograniczającymi zasięg usługi. Wraz ze wzrostem liczby 

użytkowników mobilnych i wzrostem możliwości urządzeń oraz wynikającym z nich zapotrzebowaniem 

użytkowników na dane, istnieje stały wzrost zapotrzebowania na więcej danych przy wyższych 

prędkościach, które mają być dostarczane do terminali mobilnych. 

• Bezprzewodowe sieci LAN są popularne od początków mobilności, kiedy większe urządzenia, takie 

jak laptopy, były powszechną platformą obliczeniową w kontekście mobilnym. Wraz z pojawieniem się 

smartfonów, interfejs WLAN został dodatkowo wykorzystany do odciążenia z sieci komórkowych i do 

wykonywania większych transferów plików w sposób ad hoc między urządzeniami mobilnymi, aby 

wyświetlić dublowanie. 

• Bluetooth jest popularnym dodatkiem do urządzeń mobilnych od ponad dziesięciu lat. Obecne 

postępy w zakresie standardu, które zmniejszają ilość energii potrzebnej do wymiany niewielkich ilości 

danych (Bluetooth Low Energy, BLE) w podejściu sieci prawie czujników, pozwalają na szeroki zakres 

przyszłych scenariuszy zastosowań. 

• Komunikacja w podczerwieni (IR) / świetle widzialnym (VLC) reprezentuje optyczne interfejsy 

powietrzne w odchyleniu od innych, środków komunikacji opartych na częstotliwości radiowej. 

Niektórzy producenci urządzeń inteligentnych zaczęli włączać nadajniki podczerwieni do swoich 

urządzeń, aby umożliwić symulację pilotów. 

• Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) zyskała znaczną trakcję i staje się powszechnym dodatkiem do 

smartfonów. Typową aplikacją NFC w urządzeniach mobilnych jest popychanie mobilnych systemów 

płatności, które włączają urządzenia komórkowe do łańcucha wartości, takie jak ISIS lub Portfel Google. 

• Przewodowe interfejsy mogą być obecne w niektórych urządzeniach przenośnych, aby umożliwić 

podłączoną komunikację, bezpośrednio lub za pomocą rozszerzeń (kluczy sprzętowych). Typowe 

przykłady można zaobserwować w nowopowstającej przestrzeni na urządzenia typu tablet / hybryda, 

która częściej zawiera dodatkowy port do połączeń przewodowych. 

 

Każdy interfejs komunikacyjny ma własne cechy, profil i kompromis między ilością danych, zakresem 

zasięgu i zużyciem baterii, aby wymienić kilka przykładów. Ponadto interfejsy komunikacyjne są 

wymagane, aby ułatwić mobilną chmurę i są z kolei najważniejszymi zasobami do rozważenia przy 

wdrażaniu chmury mobilnej. Mobilne urządzenia użytkownika, a także urządzenia umieszczone w 

środowisku, takie jak lokalnie rozproszone węzły z Internetu przedmiotów (IoT), ostatecznie tworzą 

oportunistycznie kooperatywne platformy do różnych celów i definiują chmurę mobilną, tak jak ją 

dzisiaj rozumiemy. Wszystkie zasoby udostępnione przez członków tych chmur mogą być dostępne w 

sposób ciągły lub ograniczone w ilości i / lub czasie, w zależności od scenariusza. W poniższej sekcji 

omówimy, jakie mechanizmy i technologie działają w chmurach mobilnych. 

5.3 Mobile Cloud Enablers 

Ponieważ chmury mobilne są w znacznym stopniu zależne od współpracy poszczególnych węzłów 

dostarczających zasoby, które tworzą każdą relację w chmurze, użytkownik stojący za każdym 

urządzeniem staje się częścią współpracy. Tym samym szczególnym komponentem umożliwiającym 

współpracę jest nie-techniczna współpraca użytkowników, która opiera się na najlepsze technologie 

bezprzewodowe i nowe paradygmaty, takie jak kodowanie sieciowe. Podejścia Middleware, uważane 

również za podejścia optymalizacji międzywarstwowej, działają jako pośredniczące czynniki 

ułatwiające albo na urządzeniu mobilnym, albo w chmurze mobilnej. 



5.3.1 Domena użytkownika mobilnego 

Wykraczając poza typowe zastosowania chmury mobilnej, rozszerzamy ją, aby objąć urządzenia 

końcowe użytkownika mobilnego. Same urządzenia mają jednak niewiele wspólnego z przestrzenną i 

czasową korelacją, taką jak przebywanie w tym samym miejscu w tym samym czasie a teraz oferuje 

usługi dla puli zasobów chmury (mobilnej). Definicja ta nie obejmuje jednak dodatkowych 

komponentów społecznych, które są nieodłącznie związane z dzisiejszymi połączonymi urządzeniami 

mobilnymi (poprzez ich użytkowników i ich gotowość do uczestniczenia w oferowaniu lub konsumpcji 

zasobów). Z kolei nowsza definicja chmury mobilnej może być postrzegana jako czasowo 

współdziałający układ węzłów, które dzielą dostępne zasoby w sposób oportunistyczny. Ponieważ 

wzajemne połączenie bezprzewodowo połączonych urządzeń mobilnych jest niestacjonarne, 

współpraca jest tymczasowo ograniczona w krótkim okresie, podczas gdy ogólna dostępność węzłów 

ogranicza współpracę w większych skalach czasowych. Wspomniane przez użytkownika relacje 

społeczno-przestrzenno-czasowe są dziś powszechne, to znaczy, gdy użytkownicy tworzą relacje 

wykraczające poza to samo miejsce lub czas, ale raczej długotrwałe i bardziej „plemienne”, wskutek 

czego „plemię” użytkownicy odpowiadają osiągnięciu celu, do którego dążą poszczególni członkowie. 

Jako taki, indywidualny użytkownik może być członkiem wielu różnych „plemion” (tj. mieć wiele z góry 

określonych celów do spełnienia). Co więcej, pojęcie plemienia nie odnosi się wyłącznie do 

użytkowników ludzkich, ale może obejmować niezliczone urządzenia, które współpracują między sobą 

w celu osiągnięcia wspólnych celów. Węzły Internetu przedmiotów charakteryzują się szeroką gamą 

czujników, ale generalnie mają rygorystyczne ograniczenia mocy, a z kolei zawierają tylko interfejsy 

bezprzewodowe krótkiego zasięgu, takie jak BLE. Urządzenia te autonomicznie tworzą przestrzennie i 

czasowo ograniczone plemiona, aby osiągnąć wspólny cel, na przykład, załadować dane czujnika 

środowiskowego do scentralizowanej sieci. Mogą osiągnąć ten wspólny cel za pomocą urządzeń 

mobilnych znajdujących się obecnie w pobliżu, z interfejsem bezprzewodowym dalekiego zasięgu, 

który jest włączany przez lokalnie ograniczony interfejs niskiego zasilania w celu uzyskania danych z 

czujnika i przesłania go za pomocą własnego interfejsu o dużym zasięgu. Wspólny motywator może 

być wewnętrzny lub wyraźny, na przykład jeśli czujniki budują czujniki mieszkania właściciela 

urządzenia mobilnego w porównaniu z nagrodami od podmiotu monitorującego i koordynującego (jak 

organizacja ekologiczna, która przyznaje zielone punkty użytkownikom przesyłającym dane zdalnie) 

zlokalizowane czujniki jakości powietrza). Pod współpracą indywidualnej chmury są podstawowe 

formy technologicznych i społecznie wymuszonych lub zmotywowanych form współpracy, które 

opierają się na wspólnych interakcjach międzyludzkich, powszechnie badanych w teorii gier. W oparciu 

o pierwotny problem dylematu więźnia przekształcił się on w ogólne ramy, które opisują sposoby 

współpracy i motywację stojącą za tym problemem. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy będą 

motywowani tylko wtedy, gdy istnieje jakaś forma pozytywnego zwrotu z inwestycji w zasoby, to 

znaczy użytkownicy ogólnie zachowują się w sposób egoistyczny. Tak więc, gdy koszty przewyższają 

zwroty, które użytkownik może osiągnąć dzięki współpracy, musi istnieć technologicznie wymuszona 

metoda współpracy. Z drugiej strony, jeśli użytkownik otrzyma pozytywny zwrot, w najlepszym 

interesie egoistycznym jest współpraca (często wspomniana sytuacja, w której wygrywają wszyscy, 

która może powstać we współpracy). Jeśli koszty i zwroty są równe lub nie istnieją, początkowo nie jest 

korzystne dla użytkowników wejście w stan spółdzielczy. Bardziej zaawansowana współpraca obejmuje 

opłacalne strategie tolerancji, czyli wypłatę, która zostanie zrealizowana po pewnym czasie. 

Zauważamy, że współpraca może być postrzegana jako forma długoterminowego inwestowania 

zasobów osobistych. Chociaż nie można uzyskać natychmiastowej korzyści, wypłata w innej skali 

czasowej może jeszcze bardziej korzystnie wpłynąć na współpracę. Można się spodziewać, że w tym 

scenariuszu użytkownicy będą wymagać jakiejś formy zachęty oczekującej, podobnej do stóp 

procentowych stosowanych do pożyczki. W większości scenariuszy istnieją jednak zewnętrzne korzyści 



dla użytkownika. Niektóre z tych zwrotów mogą być niematerialne, takie jak pozytywne uznanie 

społeczne. Współpraca altruistyczna może być postrzegana jako szczególny przypadek, który opiera się 

na specyficznej motywacji użytkownika, że inni otrzymują na przykład korzyść, tak jak w przypadku 

darowizn na rzecz. Podczas gdy zachowanie altruistyczne jest powszechne, w większości ogólnych 

scenariuszy musimy wykluczyć altruizm jako nietrwały i raczej popierać pozytywne sprzężenia zwrotne 

w dziedzinie społecznej. Możemy łatwo rozszerzyć ten pogląd na perspektywę użytkowników 

mobilnych i ich relacje z operatorami sieci w sieciach komórkowych. Zazwyczaj wysokie dodatkowe 

koszty danych komórkowych można postrzegać jako zdecydowane podejście do współpracy. 

Współpraca tutaj może odbywać się z wieloma urządzeniami należącymi do tego samego użytkownika 

lub innych użytkowników. Zwracamy uwagę na typowy scenariusz odciążania jako taki przykład, w 

którym użytkownik raczej korzysta z posiadanego punktu dostępu WiFi niż dane komórkowe. Podobnie 

punkt dostępu w kawiarni powoduje, że klienci zostają i kupują więcej, z bardzo prawdopodobnym 

pozytywnym zwrotem, który przewyższa koszty punktu dostępu. Następnie scenariusz z technologią 

umożliwia użytkownikom lokalne udostępnianie pobranych danych bez wywoływania pobrań 

komórkowych i danych wynikowych, na przykład poprzez bezpośrednią wymianę plików przez 

Bluetooth lub WiFi. Jeśli możliwe jest przekazanie opinii społecznej, aby wyróżnić użytkownika, na 

przykład za pośrednictwem sieci społecznościowych, istnieje dodatkowe narzędzie, które można 

uzyskać dzięki współpracy, dzięki czemu ogólne zyski są pozytywne. Wreszcie, możemy rozważyć 

altruistyczny przypadek, w którym użytkownik udostępnia swoje ograniczone dane komórkowe innym 

osobom w pobliżu, które potrzebują pilnego dostępu do sieci, na przykład w sytuacjach awaryjnych. W 

tym scenariuszu, choć wydaje się altruistycznym, istnieje samoistnie uzyskane narzędzie dla 

użytkownika, który jednostronnie współpracuje, to znaczy „czuje się dobrze, aby czynić dobro” co z 

kolei równoważy koszty. Innymi słowy, wszystkie scenariusze, niezależnie od podstawowych 

mechanizmów umożliwiających współpracę, zawsze skutkują dodatnimi zwrotami, z wyjątkiem 

scenariusza wymuszonego 

5.3.2 Technologie bezprzewodowe 

Wspólnym wątkiem dla większości obecnych scenariuszy jest to, że poszczególne węzły komunikują się 

za pomocą łączy bezprzewodowych bliskiego zasięgu, oprócz tego, że są połączone z łączem dalekiego 

zasięgu, takim jak sieci komórkowe lub punkty dostępu. Zilustrowaliśmy aktualny zakres typowych 

technologii bezprzewodowych używanych na rysunku  



 

Z kolei nadmiernie połączona chmura użytkowników koncentruje się na heterogenicznych 

technologiach sieciowych, połączonych ze sobą w sposób ad-hoc i infrastrukturalny. W większości 

scenariuszy różnica w przepustowości i wymaganiach w zakresie mocy komunikacyjnej pozwala na 

ograniczoną koordynację lokalnie działających urządzeń. W związku z tym powszechny jest kompromis 

między komunikacją o wyższym poborze mocy o dużej mocy a komunikacją krótkiego zasięgu. Aby 

zrozumieć różne kompromisy, omówimy teraz pokrótce różne technologie bezprzewodowe. 

5.3.2.1 Zakres bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN) 

Rozważane bezprzewodowe sieci rozległe w kontekście przedstawionym w tej części są powszechnie 

reprezentowane przez sieci komórkowe. Ponadto możliwe są inne typy, takie jak bezpośrednie 

połączenia bezprzewodowe typu point-to-point lub point-to-multipoint, które zwykle opierają się na 

komunikacji mikrofalowej lub optycznej z wykorzystaniem technologii linii widzenia (LOS), ale 

zazwyczaj nie są brane pod uwagę przy wdrażaniu na urządzeniach mobilnych. Komunikacja 

komórkowa ewoluowała konsekwentnie w ciągu ostatnich dziesięcioleci, od głosu po komunikację 

zorientowaną na dane z sieciami LTE (Long-Term Evolution), często nazywanymi 4G, stając się normą 

na większości rynków komórkowych. Mobilne systemy telefonii komórkowej pierwszej generacji nie 

obsługiwały żadnej transmisji danych i opierały się głównie na wielodostępowym podziale 

częstotliwości (FDMA), zapewniając kanały analogowe. Ciągła ewolucja powstała w drugiej generacji 

(2G). 2G było synonimem technologii Global System for Mobile Communications (GSM) (zauważając, 

że GSM pierwotnie odnosiło się do Groupe Special Mobile). Obsługiwane przez GSM usługi głosowe z 

komutacją obwodów i pierwsze połączenia danych przy 9,6 kbps na tych kanałach. Pierwszym 

wzrostem szybkości transmisji danych były HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), które zwiększyły 

szybkość transmisji do 14,4 kbps i umożliwiły łączenie kanałów do czterech kanałów (przy maksymalnej 

szybkości 57,6 kbps), nadal wykorzystując przełączanie obwodu. Pierwszym ewolucyjnym ulepszeniem 

była usługa General Packet Radio Service (GPRS), która jest powszechnie postrzegana jako krok 



pośredni w technologii 2,5G. GPRS zwiększył liczbę kanałów, które mogą być łączone i kodowane 

schematy, które w połączeniu z obecnie dostępnym czasem wielodostępowym (TDMA) sieci GSM dały 

teoretyczną pojemność 171,2 kbps. Przechodząc od przełączania obwodu do dostępu TDMA, GPRS 

inicjował rządy pakietów mobilnych zamiast analogowych kanałów głosowych zawierających 

modulowane dane. Kolejny wzrost obejmował ulepszone stawki danych dla ewolucji GSM (EDGE), 

które zwiększyły szybkość transmisji danych do 473,6 kb / s, a ewolucja EDGE z prędkością danych do 

1,6 Mb / s. Projekt partnerski trzeciej generacji (3GPP) stał się głównym zwolennikiem technologii 

opartych na GSM z uniwersalnym systemem telekomunikacji mobilnej (UMTS), reprezentującym 

trzecią generację (3G) systemów komunikacji mobilnej. UMTS oferuje szybkość transmisji danych na 

poziomie 14 Mb / s przy użyciu szybkiego dostępu do pakietu pobierania (HSDPA), co osiąga się dzięki 

zwiększeniu przepustowości. Podczas gdy rozwój GSM trwał w ramach schematu dostępu TDMA, 

wdrożono inne technologie, które wykorzystywały wielodostęp z podziałem kodowym (CDMA). CDMA 

został wprowadzony w systemach komórkowych 2G przez Qualcomm jako Interim Standard 95 (IS-95), 

lepiej znany jako cdmaOne. Rozwój standardów komórkowych opartych na CDMA był podobny do 

tych, które zaobserwowano dla GSM, przy ciągłym wzroście prędkości w celu obsługi coraz bardziej 

zorientowanej na dane mobilnej bazy użytkowników. Usługi czwartej generacji (4G) były początkowo 

oferowane przez dwie konkurencyjne technologie, mianowicie Worldwide Interoperability dla 

Microwave Access (WiMAX) przez Forum WiMAX i Long Term Evolution (LTE) przez 3GPP. Podczas gdy 

obie usługi (i rozwiązania pośrednie) zapewniały wysoką szybkość przesyłania danych powyżej 500 Mb 

/ s, LTE stało się obecnie najczęściej stosowanym standardem dla usług mobilnych 4G, nawet w 

regionach, w których pierwotnie wdrożono niekompatybilną technologię CDMA. Ta zbieżność 

technologii w sieciach komórkowych 4G jest dobrą wiadomością dla użytkowników, którzy 

prawdopodobnie będą mogli bezproblemowo przełączać się między dostawcami usług 

bezprzewodowych przy użyciu prawdziwie globalnego standardu. W przypadku sieci w chmurze 

mobilnej sieci komórkowe zapewniają scentralizowane środki do łączenia użytkowników mobilnych i 

początkowe udostępnianie zasobów. Wreszcie technologia LTE jest obecnie rozwijana w LTE-A 

(Advanced), oferując znaczną poprawę wydajności. Jedną z nowatorskich metod w LTE-A, o której 

warto wspomnieć, jest włączenie łączności urządzenie-urządzenie przy użyciu tej samej technologii 

interfejsu radiowego, która umożliwia dostęp do nakładkowej sieci komórkowej. 

5.3.2.2 Zasięg bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) 

Prawdopodobnie najszerzej stosowanymi dotychczas środkami komunikacji dla inteligentnych 

urządzeń mobilnych jest IEEE 802.11, lepiej znany pod nazwą marketingową jako WiFi. Warto 

zauważyć, że podstawowe technologie są zdefiniowane jako zestaw standardów bezprzewodowej sieci 

lokalnej (WLAN). Standard oddziela protokół dostępu do medium od specyfikacji warstwy fizycznej. W 

zależności od rzeczywistej implementacji warstwa fizyczna była oparta na podstawowych prędkościach 

1–2 Mb / s w pasmach 2,4 GHz i podczerwieni LOS. Ze względu na rozdzielenie na dwie warstwy, 

definicję podstawowych kanałów można przeprowadzić niezależnie od rzeczywistych mechanizmów, 

które umożliwiają uwzględnienie różnych zakresów światowych pasm przemysłowych, naukowych i 

medycznych (ISM), które można swobodnie wykorzystać. 

Od czasu oryginalnych koncepcji, które obejmują 802.11a i 802.11b, pojawiły się różne technologie, 

które konkurowały o implementacje. Chociaż 802.11a był zaawansowany technologicznie, wyższe 

koszty spowodowały szeroką adaptację do 802.11b, co z kolei stało się prekursorem 802.11g i 802.11n. 

Chociaż wszystkie te implementacje opierają się na (bardziej zatłoczonym) paśmie 2,4 GHz, 802.11a 

działało już w dość nieużywanym paśmie 5 GHz. W przypadku standardów 802.11a i 802.11g 

maksymalne szybkości transmisji danych 54 Mb / s są osiągalne w dobrych warunkach sygnału do 

szumu (SNR); Ogólny tryb działania jest taki, że schematy modulacji i kodowania są modyfikowane za 



pomocą SNR, przy czym łączność może pozostać w szerokim zakresie warunków, podczas gdy osiągalna 

przepustowość jest dostosowana do uwzględnienia warunków kanału. Sposób, w jaki kontrowersyjny 

dostęp do współdzielonego medium jest obsługiwany, odbywa się za pośrednictwem wielokrotnego 

dostępu do nośnika (CSMA), który sam w sobie umożliwi wystąpienie kolizji. Aby umożliwić lepsze 

wykorzystanie i zredukowaną kolizję, 802.11 zawiera małe przedziały czasowe między ramkami, 

pozwalające na przesyłanie informacji zarządzania. Te szczeliny czasowe mogą być używane do 

przesyłania komunikatów 802.11 RTS (gotowych do wysłania) i CTS (przezroczystych do wysyłania), 

które umożliwiają działanie w ramach unikania kolizji (CA). Nowsze wersje standardu obejmują 

802.11n i 802.11ac, które dodatkowo zwiększają przepustowość poprzez łączenie kanałów i zmiany 

operacyjne w obu pasmach częstotliwości odpowiednio do ponad 300 i 400 Mbps. Dzięki większej 

liczbie dodatków do oryginalnego standardu, takich jak proste sieci typu „peer-to-peer”, sprzedawane 

jako Wi-Fi Direct, seria WLAN jest jedną z najlepiej wyposażonych serii, która oferuje przyzwoite obroty 

komunikacyjne. 

5.3.2.3 Zakres bezprzewodowej sieci osobistej (WPAN) 

Pojawienie się urządzeń, a nie tylko komputerów stacjonarnych, wywołało znaczną potrzebę 

indywidualnego, krótkiego transferu danych między różnymi urządzeniami użytkownika lub innymi 

urządzeniami w podróży. Poniżej omówimy pokrótce niektóre z odpowiednich standardowych metod 

w kontekście chmur mobilnych. 

Bluetooth 

Bluetooth działa w paśmie 2,4 GHz, podobnie jak szeroka gama innych technologii krótkich i średnich 

częstotliwości. Bluetooth został pierwotnie zaprojektowany jako zamiennik kabla do komputerów 

stacjonarnych, na przykład dla klawiatur lub myszy komputerowych. Rzeczywisty zasięg komunikacji 

zależy od modułu Bluetooth „Klasa”, który waha się od klasy 1 (do 100 m) do klasy 3 (zwykle 10 m lub 

mniej). Oryginalny projekt Bluetooth, składający się ze sprzętu i specyfikacji stosu oprogramowania, 

był prowadzony przez konsorcjum branżowe, a następnie został znormalizowany również przez IEEE 

(Internet Engineering Task Force). Konsorcjum Bluetooth do tej pory nadal prowadzi działania 

standaryzacyjne i certyfikacyjne. Bluetooth działa w pojedynczych pikokomórkach w konfiguracji 

master-slave, przy czym jeden węzeł nadrzędny steruje maksymalnie siedmioma urządzeniami 

podrzędnymi, a cała komunikacja odbywa się za pośrednictwem węzła nadrzędnego. Chociaż wiele 

pikokomórek może być ze sobą połączonych, rzadko spotyka się to w praktyce, ponieważ urządzenia, 

które nie działają, mogą wchodzić w stan zaparkowany, co pozwala im na tymczasowe odroczenie 

komunikacji dla innych urządzeń (i oszczędzanie energii). Ze względu na względy bezpieczeństwa z 

wczesnych wdrożeń, urządzenia Bluetooth muszą przejść początkową operację parowania, która 

umożliwia późniejszą komunikację. Rzeczywista komunikacja odbywa się za pomocą przeskoku 

częstotliwości, tworząc kanały asynchroniczne i synchroniczne, do których dostęp uzyskuje się za 

pomocą wielodostępu z podziałem czasu (TDMA) z potwierdzeniami. Szybkość transmisji danych 

Bluetooth zaczyna się od oryginalnej prędkości nieco powyżej 700 kb / s. Dzięki ulepszeniom dostępne 

są szybkości do 2,1 Mb / s, które zostały zwiększone do 24 Mb / s w technologii Bluetooth v3. 

Najnowsza iteracja standardu zachowała większość wcześniejszych prędkości, ale dodano tryb niskiego 

poboru mocy o nazwie Bluetooth Low Energy (BLE). BLE koncentruje się głównie na sieciach 

sensorowych z niewielkimi ilościami danych, takich jak powszechnie spotykane na rynkach opieki 

zdrowotnej i fitness, na których zaczęły pojawiać się inne technologie. Dla celów sieci mobilnej w 

chmurze przepustowość i koszty ogólne oferowane przez sieć Bluetooth są raczej wygórowane. Jednak 

połączenia Bluetooth i BLE mogą być wykorzystane do wydajnej konfiguracji połączeń sieciowych o 

wyższej przepustowości. 



IEEE 802.15.4 i stosy oprogramowania 

W scenariuszach automatyki przemysłowej i domowej na początku tysiąclecia pojawiło się wiele 

różnych standardów (często sponsorowanych przez przemysł). Dwa główne standardy to IEEE 802.15.4 

[8] oraz główne stosy oprogramowania, które bazują na tym standardzie, ZigBee i 6LoWPAN. Podczas 

gdy IEEE 802.15.4 może działać w pasmach 900 MHz i 2,4 GHz, tylko ten ostatni uzyskał znaczną trakcję. 

Różnica od Bluetooth polega na możliwości tworzenia sieci typu „mesh” lub „peer-to-peer” oprócz 

topologii gwiazdy. Podobnie jak w przypadku Bluetooth istnieją różne klasy urządzeń, a mianowicie 

urządzenia pełnofunkcyjne (FFD) i urządzenia o obniżonej funkcji (RFD). Tylko FFD mogą być 

koordynatorami (w przeciwieństwie do Bluetooth). IEEE 802.15.4 wykorzystuje CSMA / CA sparowane 

z dodatkowymi ramkami nawigacyjnymi (jeśli są skonfigurowane), które działają jako jednostki 

koordynacji i rezerwacji podczas korzystania z dedykowanego koordynatora sieci. ZigBee dodaje w 

pełni funkcjonalny stos oprogramowania do warstwy aplikacji z uwzględnieniem routingu, 

bezpieczeństwa i automatyzacji. Są one implementowane jako dodatek do profili scenariuszy aplikacji 

na dolnych warstwach zdefiniowanych przez IEEE 802.15.4. Aby umożliwić współdziałanie we 

wszystkich konfiguracjach IP, grupa robocza 6LoWPAN IETF ustandaryzowała zbieżność z IEEE 802.15.4 

w RFC 6282. Ogólnie rzecz biorąc, szybkości transmisji około 250 kb / s są możliwe do osiągnięcia w 

standardzie IEEE 802.15.4, co czyni to , podobny do Bluetooth, bardziej przydatny do koordynacji i 

sygnalizacji pozapasmowej zamiast rzeczywistej lokalnej wymiany danych przy rozważaniu chmury 

mobilnej. 

Podczerwień 

Stowarzyszenie Infrared Data Association (IrDA) jest przemysłową grupą interesu, która od połowy lat 

90. ustandaryzowała stos komunikacyjny na podczerwień, który - podobnie jak Bluetooth - obejmuje 

zakresy od warstwy fizycznej po warstwy konwergencji do określonych profili aplikacji. IrDA była 

bardzo popularna na początku przetwarzania mobilnego w celu wymiany danych LOS o niskiej 

szybkości transmisji danych, takich jak używane przez urządzenia Palm Pilot. Dzięki szybszym 

technologiom pojawiającym się w pasmach częstotliwości radiowych, IrDA straciła popularność i jest 

obecnie bardziej niszowym rozwiązaniem, ale trwająca praca kładzie nacisk na szybką komunikację 

bliską z wykorzystaniem widma światła do bezpośredniej wymiany danych [9]. W przypadku chmur 

mobilnych IrDA nie ma obecnie dużego znaczenia, głównie ze względu na niskie wskaźniki adaptacji i 

ograniczenia prędkości. 

Komunikacja bliskiego pola (NFC) 

Komunikacja bliskiego pola stanowi szczególny przypadek, ponieważ powszechnie można uznać, że 

należą do zasięgu bezprzewodowej sieci osobistej, zwłaszcza gdy są używane do komunikacji zazwyczaj 

w małych ilościach danych. Wspólny zakres dla komunikacji NFC to zaledwie kilka centymetrów; 

dlatego często używa się go w scenariuszach wygodnych, takich jak płatności bezprzewodowe. Choć 

pozornie ograniczony zasięgiem komunikacji, NFC nie jest jednak z natury bezpieczny i może być 

podsłuchiwany ze znacznej odległości. Istnieją również implementacje IP w NFC. Szczególnym 

scenariuszem jest wykorzystanie NFC w kontekście identyfikacji radiowej (RFID), gdzie NFC znalazło 

szerokie zastosowanie, od logistyki, na przykład, do zabezpieczenia lub śledzenia przedmiotów, po 

dokumenty wydane przez rząd, takie jak paszporty. W kontekście chmur mobilnych NFC można 

wykorzystać do skonfigurowania połączenia dostawców zasobów mobilnych między sobą poprzez 

bezpośrednią bliskość fizyczną, ale nie do wymiany danych, ze względu na małą osiągalną 

przepustowość. 

5.3.3 Oprogramowanie i oprogramowanie pośrednie 



Rzeczywiste implementacje i rozważania wynikające z optymalizacji chmur mobilnych często skutkują 

nieprzejrzystymi implementacjami podejść między warstwami. Z kolei aplikacje mobilne, na przykład, 

muszą być świadome dodatkowych możliwości, lub koordynacja musi odbywać się w modelu 

przechwytywania. Są one zwykle implementowane w usługach proxy, które działają jako 

oprogramowanie pośrednie na samym urządzeniu mobilnym lub w połączeniu z innymi zasobami 

chmury. Przykładem jest przejrzysty outsourcing zadań wymagających obliczeniowo z urządzenia 

mobilnego do dostawcy zasobów w chmurze, który z kolei wykonuje wymagające zadania i wysyła 

wyniki z powrotem do urządzenia mobilnego. Ostatnie implementacje serwerów proxy w produktach 

konsumenckich, takich jak Amazon Implementacje przeglądarek mobilnych firmy Silk lub Opera 

Software z powodzeniem zademonstrowały możliwość oszczędności energii na urządzeniach 

mobilnych poprzez modyfikację treści, zazwyczaj w scenariuszach przeglądania stron internetowych. 

Podejścia oparte na proxy przechwytują żądania połączenia i przekazują te żądania do miejsca 

docelowego (lub innego serwera proxy). Optymalizacja jest zazwyczaj przeprowadzana na poziomie 

proxy i musi pokonać tylko niewielkie koszty ogólne o dobrym potencjale; Niektóre z tych podejść 

opierają się na protokole SOCKSv5, który również został wykorzystany w tym kontekście. 

Zilustrowaliśmy rozmieszczenie tego oprogramowania pośredniczącego lub usługi proxy, które 

umożliwiłoby płynną komunikację oraz potencjalnie przejrzystą operację na rysunku 

 

Jak zilustrowano, oprogramowanie pośrednie działa jako pośrednik między lokalnie współpracującymi 

urządzeniami, takimi jak urządzenia należące do użytkownika lub pobliskich innych, a także zasoby 

oparte na chmurze, do których dostęp uzyskuje się, na przykład, za pomocą połączenia komórkowego. 

5.4 Kodowanie sieciowe 

Wraz z wprowadzeniem chmur mobilnych architektura komunikacyjna ulegnie radykalnej zmianie. 

Obecnie architektury komunikacji komórkowej są nadal zdominowane przez łącza komunikacyjne typu 

punkt-punkt z zarządzaniem scentralizowanym. Chmury mobilne przełamują ten paradygmat 

projektowania, opierając się na rozproszonych funkcjach. Aby to zilustrować, użyjmy małego 



przykładu. Podczas gdy najnowocześniejsze systemy komunikacyjne otrzymują treści z jednego 

podmiotu, na przykład z jednego magazynu w chmurze za pośrednictwem jednego interfejsu l chmura 

mobilna jest w stanie pobrać zawartość z wielu źródeł jednocześnie i, potencjalnie, ponad wiele 

interfejsów powietrznych. Ze względu na te radykalne zmiany zmieni się również podstawowa 

technologia komunikacyjna, a także zasady. Niektóre z podstawowych wyzwań związanych z 

wykorzystaniem wielu źródeł / interfejsów obejmują: (i) konieczność koordynacji pakietów danych, 

które powinny być przesyłane z każdego interfejsu źródłowego i / lub lotniczego, co wymaga dużego 

narzutu sygnału, oraz (ii) faktu, że wydajność będzie silnie zależeć od zmieniających się warunków tych 

źródeł / interfejsów. Aby uwolnić się od tych problemów, chmury mobilne mogą wykorzystywać 

kodowanie sieci jako kluczową technologię wspomagającą. Kodowanie sieciowe zrywa z 

paradygmatem przechowywania i przekazywania bieżących sieci, gdzie każdy węzeł w sieci z komutacją 

pakietów odbiera, przechowuje i przekazuje pakiety bez modyfikowania ich zawartości i zastępuje je 

nowym paradygmatem: obliczeń i przekazywania. W tym nowym paradygmacie pakiety przychodzące 

do węzła w sieci będą przechowywane, ale wychodzące pakiety będą generowane jako kombinacje 

pakietów już zapisanych w buforze węzła. Oznacza to, że węzeł pośredni w sieci może działać na 

zawartości przychodzących danych. Implikacja jest głęboka. Z jednej strony pozwala miejscom skupić 

się na otrzymaniu wystarczającej liczby kombinacji, aby odzyskać oryginalne dane, zamiast skupiać się 

na odbieraniu pojedynczych elementów. Oznacza to, że koordynacja między wieloma źródłami / 

interfejsami jest łagodna, jak każde źródło / interfejs może przekazywać różne kombinacje liniowe 

odbiorcom końcowym. Pozwala to również na bardziej niezawodne mechanizmy radzenia sobie z 

dynamiką systemu, ponieważ odzyskiwanie danych nie zależy już od opóźnienia określonego pakietu 

lub odłączenia interfejsu, ale od otrzymania wystarczającej jego ilości. Z drugiej strony kodowanie 

sieciowe zasadniczo zmienia zarządzanie zasobami w sieci. Podczas gdy wszystkie pakiety 

przychodzące do węzła opuszczą ten węzeł po pewnym czasie w sieci magazynowania i przekazywania, 

kodowanie sieciowe zrywa się z tym założeniem i wysyła (liniowe) kombinacje odebranych pakietów, 

co pozwala węzłowi wysłać mniej, to samo lub więcej niż prędkość przychodząca w zależności od 

warunków sieci i topologii. W przeciwieństwie do istniejących strategii kasowania / kodowania błędów 

oraz kodowania źródłowego lub kanałowego, kodowanie sieciowe nie ogranicza się do komunikacji 

typu koniec-koniec. Jak już wspomnieliśmy, można go zastosować w całej sieci z węzłami pośrednimi 

generującymi nowe zakodowane pakiety bez dekodowania oryginalnych danych, a nawet z 

ograniczonym podzbiorem kombinacji liniowych, co czyni go unikalnym podejściem do kodowania. 

Dzięki temu funkcje te sprawiają, że kodowanie sieciowe jest realnym rozwiązaniem dla chmur 

mobilnych. Jest to dodatkowo wspierane w praktyce przez ostatnie wyniki, które wykazały, że operacje 

kodowania sieciowego, takie jak kodowanie, przekodowywanie i dekodowanie, mogą być wykonywane 

na różnych urządzeniach mobilnych przy bardzo dużych prędkościach. W wielu przypadkach szybkość 

przetwarzania zakodowanych pakietów danych przekracza maksymalne prędkości interfejsu 

powietrznego o jeden, a nawet kilka rzędów wielkości. Ze względu na swoje znaczenie wyjaśnimy 

bardziej szczegółowo kodowanie sieci w dalszej części. Kodowanie sieciowe zostało pierwotnie 

wymyślone przez Ahlswede jako odniesienie. Praca ta dostarczyła matematycznego dowodu na to, że 

zdolność transmisji multiemisji określona przez minimalne ograniczenie maksymalnego przepływu 

można osiągnąć za pomocą kodowania sieciowego dla dowolnej topologii sieci. W rzeczywistości 

liniowe kodowanie sieci jest wystarczające, aby uzyskać przepustowość dla multiemisji. Losowe liniowe 

kodowanie sieci (RLNC) wykazało, że zezwolenie każdemu węzłowi pośredniemu na wybranie losowych 

współczynników do tworzenia liniowych kombinacji przychodzących pakietów jest podejściem 

prostym, rozproszonym i asymptotycznie optymalnym i stało się kluczowym krokiem w celu 

przyciągnięcia uwagi naukowców do kodowania sieci. W rzeczywistości kodowanie sieciowe wykazało 

znaczące korzyści w wielu ustawieniach, od sieci bezprzewodowych i transmisji multimedialnej po 

rozproszone pamięci masowe i sieci P2P. Chociaż topologia motyla jest klasycznym przykładem 



wykazywania potencjału kodowania sieci, opiszemy kilka bardziej odpowiednich przykładów chmur 

mobilnych. Na rysunku  

 

 

stacja bazowa przekazuje te same informacje do trzech urządzeń mobilnych. Zamiast wykorzystywać 

komunikację unicast dla każdego urządzenia, stacja bazowa zasiewa oryginalne dane do urządzenia 

mobilnego A i B, dając każdemu urządzeniu 50% danych. 

Jest to reprezentowane przez część danych a i b. Aby otrzymać pełną informację, urządzenie A i B 

wymienią brakujące części za pomocą urządzenia C, które może lub nie być zainteresowane treścią. 

Takie podejście pomaga odciążyć sieć nakładkową, podczas gdy lokalna wymiana między urządzeniami 

mobilnymi pomaga zmniejszyć zużycie energii dla węzłów mobilnych, a także dla operatora sieci, jak 

pokazano w odniesieniu. Używając magazynu i do przodu, każdy pakiet wysłany przez urządzenie 

mobilne A lub B zostanie przekazane przez urządzenie C do odpowiedniego urządzenia. Po pierwsze, 

pakiet a jest przenoszony z urządzenia A do urządzenia C, które z kolei przekazuje je do urządzenia B w 

następnym przedziale czasowym. To samo dzieje się w przypadku pakietu b, tak że w sumie cztery 

przedziały czasowe są używane do wymiany pełnej informacji pomiędzy wszystkimi urządzeniami. 

Potencjalne korzyści dla chmury mobilnej można zwiększyć, jeśli sprawimy, że strategia wymiany 

będzie jeszcze bardziej wydajna. Wykorzystując kodowanie sieciowe, urządzenie mobilne C wykona 

liniową kombinację obu pakietów i wyśle kombinację liniową do obu urządzeń wyjściowych A i B w tym 

samym czasie. Zmniejsza to liczbę transmisji dla pełnej wymiany informacji do trzech przedziałów 

czasowych. Liniowa kombinacja w tym przykładzie jest po prostu prostą bitową operacją XOR dwóch 

pakietów, jak pokazano na  powyższym rysunku. Dlatego nadawany pakiet ma taki sam rozmiar jako 

pakiety a lub b. Przy odbiorze w urządzeniu A i B zakodowany pakiet jest dekodowany przez wykonanie 

innej operacji XOR między zakodowanym pakietem a oryginalnie wysłanym pakietem, to znaczy a i b 

w przypadku węzłów A i B, odpowiednio. Ta forma kodowania sieci jest nazywana komunikacją między 

przepływami. Analiza teoretyczna i implementacja opisanego scenariusza są szczegółowo omówione 

w odnośniku, pokazując przyrost przepustowości o 3 dB dla opisanego scenariusza z wykorzystaniem 

technologii WiFi jako podstawowej technologii transportowej. Zaletą kodowania sieci typu „flow” jest 

bardzo prosty i dlatego nakłada niską złożoność na platformie, na której jest uruchomiony, ale jest 

bardzo skuteczny. Ponadto, aplikacja nie jest ograniczona do prostych topologii, jak opisano w 

przykładzie. W rzeczywistości zaimplementowano sieć bezprzewodową z 15 węzłami 

bezprzewodowymi, wykazującą wzrost przepustowości 3–4. Jak opisano w odnośniku], kodowanie 

sieci między przepływami ma tę wadę, że jest zależne od zachowania ruchu w celu efektywnego 

mieszania przepływów. Również w odniesieniu do wykazano, że w przypadku niewielkiej asymetrii 



między strumieniami przepustowość rośnie. Powodem jest brak możliwości kodowania, ponieważ nie 

wszystkie pakiety są kodowane, ale tylko przekazywane. Dlatego proces rozsiewania ze stacji bazowej 

w kierunku urządzeń mobilnych ma ogromne znaczenie w tworzeniu najwyższego z możliwych zysk 

kodowania. Inną wadą kodowania sieci między przepływami jest to, że w ustawieniach rozproszonych 

kodowanie musi być zaplanowane, aby było optymalne. Takie planowanie skutkuje narzutem 

sygnalizacyjnym, który nie tylko zmniejsza potencjalny zysk, ale także sprawia, że system jest trudny 

do zrealizowania w praktyce. Bardziej wszechstronne podejście zwane kodowaniem losowej sieci 

liniowej (RLNC) zostało wprowadzone w odniesieniu. Zamiast mieszać różne przepływy, RLNC koduje 

pakiety tego samego przepływu, to znaczy jest to metoda kodowania sieci wewnątrz przepływów. Kody 

RLNC nad grupami pakietów danych zwanych pokoleniami. W tym sensie generacja rozmiaru G składa 

się z G niekodowanych pakietów. W (1) niekodowane pakiety są reprezentowane przez x1 do xG. Te 

niekodowane pakiety są łączone liniowo z losowymi współczynnikami α przy użyciu skończonych 

operacji polowych. Losowe współczynniki są wybierane losowo z elementów pola skończonego. W 

najprostszym polu skończonym, to znaczy GF (2), elementy są tylko 0 i 1 i są one również określane 

jako pole binarne. Macierz kodowania ma zawsze kolumny G i przynajmniej G wiersze. Kluczową 

właściwością RLNC jest to, że może generować nieograniczoną liczbę zakodowanych pakietów, to 

znaczy jest kodem bez rat. Zatem może istnieć nieograniczona liczba wierszy dla macierzy kodowania. 

Jednak generowanie zakodowanych pakietów nie musi odbywać się jednocześnie. Wręcz przeciwnie, 

można go dostosować do podstawowych warunków sieciowych i wymagań odbiorcy. Oczywiście, 

macierz dekodująca wymaga jedynie macierzy GxG o pełnej randze w celu dekodowania i odzyskiwania 

niekodowanych pakietów danych. W (1) zilustrowaliśmy dodatkowe wiersze R reprezentujące 

generowanie R dodatkowych zakodowanych pakietów. Liniowa kombinacja niekodowanych pakietów 

ze współczynnikami losowymi doprowadzi do zakodowanych pakietów. Zakładając, że wszystkie 

niekodowane pakiety mają ten sam rozmiar, również zakodowany pakiet będzie miał ten rozmiar, z 

wyjątkiem dodania współczynników kodowania używanych dla tego konkretnego pakietu. Ta ostatnia 

jest ograniczona do bitów G w przypadku GF (2) i, bardziej ogólnie, nG bitów w przypadku pól 

rozszerzenia formularza GF (2n). 

 

RLNC przynosi dwie główne zalety w stosunku do istniejących kodów typu end-to-end, a mianowicie 

możliwość przekodowania pakietów w węzłach pośrednich bez dekodowania i możliwość 

wykorzystania przesuwnego okna do kodowania. To drugie oznacza, że źródło nie musi mieć wszystkich 

pakietów na początku transmisji, a tworzenie pokoleń nie zawsze jest wymagane. Przekodowywanie 

umożliwia każdemu węzłowi kodowanie już zakodowanych pakietów. Zaleta tej funkcji w porównaniu 

z końcowymi kodami korygującymi wymazywanie jest zilustrowana na rysunku.  



 

Zakładany węzeł przesyła informacje do czterech potencjalnych przekaźników (R). Ponieważ są straty 

na pierwszym skoku, w naszym przykładzie z zabawkami niektóre przekaźniki otrzymają wiadomość, 

inne nie. W większości schematów routingu w dzisiejszych czasach istniałaby tylko jedna ścieżka od 

węzła A do węzła B. Ponieważ prawdopodobieństwa błędów są takie same dla wszystkich możliwych 

ścieżek, węzeł A musiałby wysłać każdy pakiet średnio dwa razy, aby pakiet trafił do przekaźnika jako 

prawdopodobieństwo błędu łącza wynosi 0,5. Zakładając pakiety G, które powinny być wysyłane od A 

do B, potrzebne są transmisje 2G dla pierwszego skoku i tylko G dla drugiego skoku, ponieważ drugie 

łącze jest wolne od błędów. Wykorzystując fakt, że wiele przekaźników może podsłuchać transmisję, 

każdy pakiet wysłany przez węzeł A może zostać odebrany przez dwa przekaźniki. Jeśli oba przekaźniki 

po prostu przekażą pakiet, całkowita liczba transmisji będzie wynosić 3,33 G (obecnie transmisje 1.33 

G na pierwszym hop i 2G na drugim skoku). Powodem jest to, że przekaźniki przekazują nadmiarowe 

informacje. Jednak optymalny harmonogram może zredukować to do 2.33G. Ponieważ optymalne 

planowanie jest trudne do osiągnięcia, kodowanie sieciowe poprawi sytuację poprzez przekodowanie 

każdego przekaźnika i nadal będzie wymagało 2,33G bez dodatkowej współpracy. Teraz każdy 

przekaźnik przekoduje wszystkie odebrane zakodowane pakiety i wyśle kombinacje liniowe do węzła 

B. Gdy węzeł B otrzyma kombinacje liniowe G, węzeł B zatrzyma przekaźniki, aby wysłać więcej 

informacji. Wreszcie, jeśli zostaną użyte wszystkie cztery przekaźniki, kodowanie sieciowe będzie w 

stanie przekazać pakiety G w transmisjach 2.066G z całego systemu. Potencjał RLNC do korzystania z 

przesuwanego okna do kodowania kontrastuje z najnowocześniejszymi kodami korygującymi 

kasowanie bloków. W pewnym sensie oznacza to, że RLNC nie musi czekać, aż całe pokolenie będzie 

dostępne przed rozpoczęciem kodowania. Każdy przychodzący pakiet zostanie zakodowany w locie z 

już istniejącymi pakietami. Ponadto pakiety już widziane jako część kombinacji mogą zostać usunięte z 

puli pakietów używanych do kodowania. Ta struktura jest szczególnie dobrze dostosowana do aplikacji 

strumieniowych i protokołów, które wymagają ochrony przed utratą pakietów w sieci, przy zachowaniu 

dostarczania danych w kolejności. Ten potencjał został wykorzystany do zapewnienia niezawodności 

TCP / IP 

5.5 Podsumowanie 

Przedstawiliśmy ogólny przegląd nowych metodologii, które pojawiły się jako uzupełnienie 

tradycyjnych podejść sieciowych w sieciach komórkowych. Obecny trend w kierunku usług opartych 

na chmurze, które opierają się na pulach zasobów, można replikować i zwiększać poprzez włączenie 

uczestników mobilnych. Współpraca poszczególnych urządzeń mobilnych, które z kolei łączą zasoby, 

aby umożliwić współdzielenie szerszej puli zasobów wirtualnych wśród uczestników pozwoli na 

pojawienie się nowych usług w sektorze mobilnym. Fakt, że urządzenia mobilne tworzą chmurę 

współpracy, sprawia, że współdzielenie zasobów jest bardziej oportunistyczne, w porównaniu z 



konwencjonalnymi chmurami stałymi. Współczesne urządzenia mobilne dysponują wieloma różnymi 

zasobami, zasobami fizycznymi (materialnymi), takimi jak czujniki, siłowniki, moc obliczeniowa, pamięć 

masowa i zasoby łączności, a także zasoby niematerialne, takie jak zasoby radiowe i treści 

informacyjne. Przy większych ilościach danych, które te usługi będą musiały rozpowszechniać wśród 

członków pul, potrzebne są nowe podejścia do transmisji na niższych warstwach, aby poradzić sobie 

ze zwiększoną ilością (często zlokalizowanych) danych. Kodowanie sieciowe pojawiło się w ostatnich 

latach jako ogromna szansa na wprowadzenie solidności i elastyczności w skalowaną komunikację z 

niewielkim narzutem. Ten rozdział przedstawił zainteresowanemu czytelnikowi wprowadzenie do tego 

pojawiającego się podejścia w kontekście przyszłych sieci komórkowych. 



Radio poznawcze dla sieci bezprzewodowych 5G 

6.1 Wprowadzenie 

Termin „sieci bezprzewodowe 5G” odnosi się do nowej generacji technologii komunikacji mobilnej 

wykraczającej poza to, czego doświadczamy dzisiaj dzięki starszym 4G. Sieci 5G bez wątpienia będą 

badać nieograniczone możliwości, dopóki oficjalny standard nie zostanie powiązany przez organy 

normalizacji telekomunikacji, takie jak Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny - 

Radiokomunikacja (ITU-R), Międzynarodowa Telekomunikacja Mobilna (IMT) i Projekt Partnerski 3 

Generacji (3GPP).Napędzany popytem konsumentów, w tej dekadzie spodziewany jest zdumiewający 

1000-krotny wzrost ruchu danych. Stwarza to podstawę dla umożliwienia technologii 5G, która 

zapewnia szybką i efektywną kosztowo łączność danych, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów 

wdrożenia. Pomimo sukcesu małych komórek i MIMO w systemach 4G, nie ma pojedynczego postępu 

technologicznego, który mógłby zaspokoić przewidywane przyszłe zapotrzebowanie na ruch. W 

rzeczywistości dzisiejsze mapy drogowe przedstawiają różne mieszanki widma (herce), wydajność 

widmową (bity na herc na komórkę) i małe komórki (komórki na km2) jako krok w kierunku spełnienia 

tego ambitnego celu. W poprzedniej części mówiliśmy na temat zagęszczania małych komórek i 

zaawansowanych anten jako środka do podjęcia gigantycznych kroków w kierunku sprostania 

wyzwaniu 5G. Jednakże, jak możemy efektywniej wykorzystywać dotychczasowe spektrum, a także 

wprowadzać nowe źródła widma, aby zaspokoić dodatkowe potrzeby ruchu, zasługuje na uwagę; 

szczególnie, że doświadczamy epoki, w której zasoby widmowe są na wagę złota. W rzeczywistości 

przewidywane zapotrzebowanie widma na ITU-R sugeruje, że dodatkowe wymagania dotyczące 

widma w 2020 r. Wyniosą 1280–1720 MHz, aby uzupełnić obecne przydzielone widmo radiowe w 

sieciach ruchomych. Badania przeprowadzone przez grupę zadaniową ds. Polityki spektrum (SPTF) 

pokazują również, że 85% obecnie przydzielonych pasm częstotliwości radiowych jest częściowo lub 

całkowicie niewykorzystanych w różnych okresach w różnych obszarach geograficznych. Badanie 

pomiarów widma w różnych regionach Europy pokazuje, że wykorzystanie widma w pasmach 400 MHz 

do 3 GHz jest mniejsze niż 11%. Te prowokujące do myślenia statystyki w synergii stanowią siłę 

napędową dla głównych wyzwań stojących przed światem widmowym; eksperci są zainteresowani w 

jaki sposób możemy efektywniej zarządzać przyszłym widmem, aby sprostać tak zwanemu wyzwaniu 

1000x. Wiele technologii i technik zostało zidentyfikowanych jako elementy wspomagające sieci 

bezprzewodowe 5G, a wśród nich jest kognitywna technologia radiowa. Ten rozdział zawiera wgląd w 

kluczowe wyzwania stojące przed radiem kognitywnym, gdy wkraczamy w erę 5G, podczas gdy w części 

7 badamy potencjał białych przestrzeni telewizyjnych (TVWS) jako pojazdu dostarczającego nowe 

widmo możliwości. 

6.2 Przegląd technologii Cognitive Radio w 5G Wireless 

Radio kognitywne (CR) to nowa technologia, która może sprostać surowym wymogom widma w 

sieciach 5G. CR definiuje się jako radio, które może dostosować swoje parametry transmisji zgodnie z 

charakterystyką środowiska, w którym działa. CR są wyposażone w zdolności poznawcze i można je 

konfigurować. W kognitywnych sieciach radiowych (CRN) istnieją dwa typy użytkowników: 

użytkownicy podstawowi (PU), którzy są licencjonowanymi użytkownikami i mają pierwszeństwo przed 

widmem; oraz drugorzędni użytkownicy (SU), którzy są oportunistycznymi użytkownikami, którzy 

uzyskują dostęp do widma na zasadzie niezakłócania lub leasingu zgodnie z zasadami uzgodnionymi z 

głównymi użytkownikami lub określonymi przez organy regulacyjne. Spektrum jest jednym z 

najbardziej regulowanych i rzadkich zasobów naturalnych na świecie. Alokacja, wykorzystanie i 

regulacja widma jest kontrolowana i koordynowana przez krajowe organy regulacyjne, takie jak Ofcom 

(Urząd Komunikacji) w Wielkiej Brytanii oraz Federalna Komisja Komunikacji (FCC) w Stanach 

Zjednoczonych. W obecnych ramach regulacyjnych dotyczących widma pasma częstotliwości 



przydzielane są wyłącznie do określonych usług, a naruszenia ze strony nielicencjonowanych 

użytkowników są niedozwolone. Badania przeprowadzone przez FCC pokazują, że większość 

rzeczywistego licencjonowanego widma jest w dużej mierze niewykorzystana w lokalizacjach 

czasowych i geograficznych. Wzrost liczby nowych aplikacji w połączeniu z zapotrzebowaniem na 

bardziej rygorystyczne wymagania i przepustowość kanałów stawia ogromne oczekiwania wobec sieci 

5G, ponieważ rzeczywiście, w oparciu o dzisiejsze wymagania, przepustowość i zużycie energii byłyby 

wąskim gardłem. Dlatego naukowcy koncentrują obecnie swoje wysiłki na nowych paradygmatach 

komunikacji i sieci, które mogą inteligentnie i skutecznie rozwiązać te problemy. Jeśli chodzi o teorię 

Shannona dotyczącą pojemności informacji, oczywiste jest, że zaawansowane modele propagacji i 

modulacji oraz techniki korekcji błędów zwiększyły możliwości obecnych systemów komunikacji 

bezprzewodowej w pobliżu maksymalnego możliwego. Zachęta do zwiększenia przepustowości 

dostępnej dla transmisji danych wydaje się najbardziej obiecującym podejściem do zwiększenia 

przepustowości przyszłych systemów komunikacji bezprzewodowej, w tym sieci 5G. W przypadku 

transmisji punkt-punkt w kanale AWGN (Additive White Gaussian Noise), 

 

 

 

osiągalną szybkość transmisji R, przy danej mocy transmisji P i Nie (gęstość widmowa mocy), można 

znacznie zwiększyć, jeśli można udostępnić większą szerokość pasma. Technologia CR jest również 

uważana za kandydata do skutecznego zarządzania i wykorzystania  zasobów dzięki swojej 

inteligentnej i elastycznej naturze. CRN będzie się różnić od tradycyjnego paradygmatu 

komunikacyjnego w tym sensie, że radia / urządzenia są w stanie dostosować swoje parametry 

operacyjne, takie jak częstotliwość, moc nadawania i typy modulacji, do zmian w ich środowisku pracy 

radia. CR najpierw zdobywają wiedzę o stanie środowiska radiowego; w ten sposób, w pierwszej 

kolejności, są świadomi widma częstotliwości radiowych, informacji geograficznych, transmitowanych 

przebiegów, protokołów / typu sieci komunikacyjnej, polityki bezpieczeństwa, lokalnie dostępnych 

zasobów i potrzeb użytkowników. Bazując na tej platformie kontekstowej, CR określi najlepszą 

strategię do wykorzystania i odpowiednio dostosuje swój parametr nadajnika-odbiornika, aby jak 

najlepiej wykorzystać dostępne technologie. Typowy cykl poznawczy przedstawiono na rysunku. 

 

 

 



Podstawowe funkcje CR w cyklu poznawczym to: 

(i) wykrywanie i analiza widma 

(ii) przydzielanie i zarządzanie widmem 

(iii) przekazywanie widma i mobilność 

• Wykrywanie widma i analiza 

Ta funkcja pozwala CR wykryć część widma częstotliwości, która nie jest używana przez głównych 

użytkowników. Te nieużywane części nazywane są białą przestrzenią widma. Ta funkcja monitoruje 

również każdą białą przestrzeń używaną do transmisji wtórnej, aby opuścić ją w przypadku ponownego 

pojawienia się głównego użytkownika. Wykrywanie widma może być realizowane przez mechanizm 

proaktywny lub reaktywny w sposób kooperacyjny lub niewspółpracujący. Charakterystyki 

obserwowanych kanałów bezprzewodowych są szacowane przy użyciu zebranych informacji z modułu 

pomiarowego. Skuteczny algorytm jest następnie wykorzystywany do wyodrębniania informacji o 

stanach widma pod względem czasu i częstotliwości wykorzystania widma oraz dostarcza informacji 

na temat czasoprzestrzennej dostępności licencjonowanego widma. 

• Przydział widma, zarządzanie i przekazywanie 

Po początkowym procesie wykrywania i analizy widma, przydzielanie widma, zarządzanie i 

przekazywanie umożliwiają użytkownikom drugorzędnym posiadanie najlepszego pasma 

częstotliwości do przesyłania i przeskakiwania wokół wielu pasm widmowych zgodnie ze zmiennymi w 

czasie charakterystykami kanałów, przy jednoczesnym spełnieniu wymogu QoS. Charakter mobilności 

widma w CRN można podzielić na następujące kategorie: Ruchliwość widma w dziedzinie czasu, gdzie 

CR dostosowuje swoje pasma częstotliwości roboczych do nowo dostępnych niezajętych pasm widma 

w różnych przedziałach czasowych. Mobilność widma w domenie kosmicznej, gdzie CR zmienia swoją 

częstotliwość roboczą w oparciu o region geograficzny, co oznacza, że gdy przemieszcza się z jednego 

miejsca do drugiego, częstotliwość robocza odpowiednio się zmienia 

6.3 Optymalizacja widma za pomocą Cognitive Radio 

Zwiększona efektywność widmowa w systemach CR będzie możliwa dzięki wspólnemu wdrożeniu 

szeregu technik, w tym dynamicznego dostępu do widma (DSA), radia programowalnego (SDR) oraz 

egzekwowaniu nowych zasad dotyczących widma. Technologia SDR jest podstawową infrastrukturą 

technologiczną systemów CR. To radio może być dynamicznie rekonfigurowane, aby umożliwić 

elastyczną komunikację między różnymi rodzajami standardów komunikacji. CR ma zdolność do 

rekonfiguracji i samoorganizacji, aby spełnić funkcje wykrywania widma, decyzji dotyczących widma, 

współdzielenia widma i mobilności widma. Różne krytyczne wyzwania, takie jak potrzeba opracowania 

odpowiedniego mechanizmu wykrywania dziur w widmie, techniki ograniczania kolizji i wtórnego 

wykorzystania możliwości widma, muszą być rozwiązywane w środowiskach DSA i dynamicznych 

środowiskach radiowych. Dwa ważne systemy współdzielenia widma w kontekście CR, przeznaczone 

dla licencjonowanych użytkowników i użytkowników zwolnionych z licencji to: Overlay Spectrum 

Access, znany również jako Opportunistic Spectrum Access (OSA) i Underlay Spectrum Access. Obie te 

techniki należą do hierarchicznego modelu dostępu. Różne prace, w których zaproponowano i zbadano 

technologię CR, aby zoptymalizować wykorzystanie widma, obejmują algorytmy dopasowywania 

widma. Wprowadzono model przewidywania widma w oparciu o IEEE802.11. Zaproponowano 

dynamiczny schemat wyboru kanału do zastosowania w łączności bezprzewodowej krótkiego zasięgu. 

6.4 Odpowiednia literatura dotycząca optymalizacji widma w 5G 



W tej części opisano niektóre kluczowe obszary, które są badane w celu radzenia sobie z wyzwaniami 

wydajności widmowej w zakresie sieci komórkowych 5G. 

6.4.1 Dynamiczny dostęp do widma 

Motywacją stojącą za DSA jest odejście od starej statycznej alokacji widma w bardziej wszechstronne 

podejście, w którym wykorzystanie widma zostanie zoptymalizowane. DSA jest po prostu na 

przeciwnym końcu obecnego zarządzania widmem statycznym i obejmuje różne podejścia i techniki 

reform wykorzystania widma .DSA można podsumować w trzech kategoriach: model dynamicznego 

użycia wyłącznego, model otwartego udostępniania i model dostępu hierarchicznego. Rysunek 

 

 

 

przedstawia kategoryzację DSA i jest opisany poniżej. 

• Dynamiczny model wyłącznego użytku 

Dynamiczny model użytkowania wyłącznego ma podstawową strukturę obecnej polityki regulacyjnej 

w zakresie widma, z zamiarem dodania pewnej elastyczności w celu poprawy efektywności widma. 

Dwa podejścia, prawo własności widma i widmo dynamiczne 

Zaproponowano przydział. W Spectrum Property Right licencjobiorcy mogą sprzedawać i handlować 

nabytym widmem i swobodnie wybierać odpowiednią technologię. W dynamicznym przydzielaniu 

widma, efektywność widma ma być zwiększona poprzez dynamiczne przydzielanie widma poprzez 

wykorzystanie przestrzennych i czasowych informacji o ruchu dla różnych aplikacji i usług 

• Model otwartego udostępniania 

Znany również jako wspólne widma, model współdzielenia otwartego poprawia efektywność 

widmową dzięki zastosowaniu otwartego mechanizmu udostępniania wśród użytkowników; będzie to 

podobne do wcześniejszych udanych modeli, takich jak usługi bezprzewodowe działające w 

nielicencjonowanym paśmie radiowym Industrial, Scientific and Medical (ISM). Kilka prac zbadało i 

przedstawiło scentralizowane i rozproszone podejścia do tego modelu. 



• Hierarchiczny model dostępu 

Ten model implementuje hierarchiczną strukturę dostępu, która składa się z dwóch typów 

użytkowników: użytkowników podstawowych i użytkowników pomocniczych. Obaj użytkownicy mogą 

dzielić się widmem w podejściu Spectrum Overlay lub Spectrum Underlay. Nakładka widma, znana 

również jako Opportunistic Spectrum Access (OSA), wykorzystuje białe przestrzenie widma poprzez 

transmisję tylko wtedy, gdy użytkownicy pierwotni nie używają pasma widma. Podejście Spectrum 

Underlay, znane również jako Ultra Wide Band (UWB), nakłada ścisłe ograniczenia na poziom mocy 

transmisji możliwej dla drugorzędnych użytkowników, ponieważ zarówno pierwotni, jak i drugorzędni 

użytkownicy mogą jednocześnie korzystać z pasm widma. Użytkownicy drugorzędni są w stanie 

rozprzestrzeniać przesyłany sygnał w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki czemu mogą osiągnąć 

komunikację krótkozakresową z dużą prędkością transmisji, ale niską mocą transmisji. 

6.4.2 Polityka regulacyjna dotycząca widma 

W wyniku nowych technologii i usług tradycyjne modele biznesowe i koncepcje dotyczące regulacji 

widma są obecnie kwestionowane. Implikacje tych zmian w przepisach dotyczących łączności 

bezprzewodowej są szczególnie istotne dla krajów rozwijających się, gdzie bezprzewodowy środek 

transmisji może być podstawowym środkiem dostarczania usług szerokopasmowych. Elastyczne 

zasady użytkowania, w tym neutralność technologiczna, umożliwiają operatorom korzystanie z 

dowolnej technologii bezprzewodowej lub standard świadczenia danej usługi. Zachęca to operatorów 

do rozwijania i ulepszania ich sieci za pomocą najnowszych technologii. Konsekwencje współdzielenia 

widma między różnymi technologiami w przypadku całkowitej neutralności technologicznej należy 

traktować ze szczególną ostrożnością, aby zagwarantować jakość usług dla usług. Warunki operacyjne 

pasma widmowego, zamierzona technologia i usługi, które mają być wdrożone, różne wyniki wszystkie 

wskaźniki i techniki ograniczania zakłóceń muszą zostać uwzględnione przy przyjmowaniu ram podziału 

horyzontalnego / wertykalnego. 

6.4.3 Polityka marketingowa i model 

Nowe wyzwania w zakresie optymalizacji widma są wiodącymi organami regulacyjnymi do zarządzania 

widmem przy użyciu zarówno podejścia administracyjnego, jak i rynkowego. Są to pionierskie 

rozważania na temat nowego podejścia do przydzielania i przydzielania widma poprzez podział widma, 

większe wykorzystanie nielicencjonowanego widma, międzynarodową i regionalną harmonizację oraz 

mechanizmy ustalania cen zachęt. Bezprzewodowe modele regulacyjne zmieniły się zgodnie z 

priorytetem polityki, który ewoluował, napędzany przez rynek i wymagania przemysłu. Te zmiany w 

podejściu były głównie wywoływane i silnie zależne od postępów w technologii komunikacji 

bezprzewodowej i potrzeb społeczno-ekonomicznych. Niedawne zainteresowanie wdrożeniem 

licencjonowanego wspólnego dostępu (LSA) i autoryzowanego wspólnego dostępu (ASA) to przykłady 

takich inicjatyw. Koncepcje LSA i ASA pozwalają na wykorzystanie widma, które jest licencjonowane 

dla międzynarodowej telefonii komórkowej, przez więcej niż jeden podmiot. Innym scenariuszem 

zastosowania LSA / ASA jest spektrum rządowe i wojskowe, które są rzadko wykorzystywane pod 

względem zasięgu geograficznego lub charakterystyki czasowej. Nowatorskim aspektem wdrażania 

tych mechanizmów współdzielenia jest to, że licencjobiorcy LSA / ASA wymagają porozumienia z 

dotychczasowym użytkownikiem, który będzie oparty na zasadach udostępniania wynegocjowanych 

wspólnie przez zaangażowane strony i organ regulacyjny. 

6.5 Agregacja kognitywnego radia i operatora 

Idea technologii CR wiąże się ze scenariuszami, w których terminale użytkowników CR zwykle określane 

jako drugorzędni użytkownicy dynamicznie wykorzystują dziury w widmie, gdy licencjonowani lub 



główni użytkownicy są nieaktywni lub gdy drugorzędni użytkownicy wykorzystują dostępne widmo 

przy bardzo ograniczonej mocy nadawania bez powodowania szkodliwych zakłóceń dla głównych 

użytkowników. Ta ideologia dotycząca CR została w dużej mierze zbadana, ale przyczyniła się do 

zmniejszenia możliwości / możliwości CR. Pojawienie się systemów komunikacji 5G zaowocowało 

inicjatywami w celu rozpowszechnienia zakresu technologii CR. Poznanie jest widoczne w systemach 

komunikacji 4G dzięki wprowadzeniu agregacji nośników w LTE-Advanced Release 10 w celu spełnienia 

wymogu maksymalnej szybkości transmisji danych 1 Gb / s oraz 500 Mb / s dla IMT Advanced. 

Agregacja nośna, znana również jako agregacja widma, jest jedną z najważniejszych cech obecnych 

sieci 3GPP (LTEAdvanced) i przewiduje się, że będzie kontynuowana w przyszłych technologiach 

komunikacyjnych, w tym w sieciach 5G. Agregacja operatorów była oferowana jako środek, za pomocą 

którego użytkownicy mogli uzyskać dostęp do większej przepustowości w celu spełnienia wymagań 

IMT-Advanced, zgodnie z opisem Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU). Agregacja 

nośników umożliwia skalowalne rozszerzanie efektywnej przepustowości, która ma być udostępniana 

użytkownikom poprzez jednoczesne wykorzystanie zasobów radiowych na wielu nośnikach. Nośniki te 

mogą być agregowane z tego samego lub różnych pasm w celu zmaksymalizowania interoperacyjności 

i wykorzystania rzadkiego widma radiowego lub rozproszonego widma dostępnego dla operatorów. 

Agregacja nośna w sieciach 5G musi być zaprojektowana tak, aby była kompatybilna wstecznie z 

wcześniejszymi generacjami sieci komórkowych, aby umożliwić lepsze wykorzystanie widma w 

starszych pasmach. Technologia CR odegra istotną rolę w zwiększeniu limitu liczby scenariuszy 

wdrażania agregacji operatorów, które można wdrożyć w sieciach 5G. 

6.6 Efektywna energetycznie kognitywna technologia radiowa 

Efektywność energetyczna (EE) odegra ważną rolę w historii sukcesu technologii CR w sieciach 5G. 

Różne funkcje CR, takie jak wykrywanie widma, zarządzanie widmem i przekazywanie, mogą mieć 

znaczące zużycie energii. EE w CR dla sieci 5G można osiągnąć w dwóch formach: (i) sprawienie, że 

funkcjonalności CR będą energooszczędne, oraz (ii) wykorzystanie inteligencji CR i poznania w celu 

zaoferowania ulepszonego EE w systemach komunikacyjnych 5G. Możliwości CR łączenia wielu funkcji 

poznawczych poprawiają efektywność energetyczną w elementach systemu komunikacji 

bezprzewodowej, takich jak stacje bazowe, punkty dostępu i urządzenia mobilne. Te koncepcje 

poznawcze przyczynią się do realizacji korzyści zoptymalizowanego zużycia energii w 

bezprzewodowych sieciach komunikacyjnych, w tym w sieciach 5G. Do efektywnej energetycznie 

komunikacji można podejść dzięki wykorzystaniu funkcji poznawczych w systemach 

bezprzewodowych. Green Cognitive Radios (GCR) zajmie się niedoborem widma oraz zużyciem energii 

w powstającej technologii CR. W tych systemach optymalizacja energetyczna musi być uważana za 

istotny punkt w podejściu DSA, ponieważ silnik kognitywny i części SDR mają wysoką złożoność obwodu 

i wykonują wysokie zadania obliczeniowe. W GCR wymagana jest optymalizacja energetyczna na 

każdym etapie cyklu poznawczego, który obejmuje procesy wykrywania, podejmowania decyzji i 

działania. Decyzje wyjściowe Zielonego Kognitywnego Silnika (GCE) w kognitywnej architekturze 

radiowej, jak pokazano na rysunku  



 

 

, są osiągane poprzez różne algorytmy efektywności energetycznej wykorzystujące dostępne 

informacje o licencjonowanym kanale i zdefiniowane lokalne polityki regulacyjne 

6.7 Kluczowe wymagania i wyzwania dla terminali kognitywnych 5G 

Aby docenić specyficzne wymagania i wyzwania związane ze słuchawkami 5G z obsługą funkcji 

poznawczych, musimy cofnąć się o krok, aby zdefiniować holistyczną perspektywę i wymagania 

dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia 5G. Oczekuje się, że urządzenia 5G będą posiadały 

różne atrybuty, aby móc zapewnić energooszczędną i szybką łączność dla użytkownika końcowego, 

będąc jednocześnie w trybie multi-mode. Najważniejsze cechy przewidziane dla terminala 5G 

pokazano na rysunku  

 

 

i opisano poniżej. 



Interoperacyjność: terminale 5G muszą mieć dostęp do różnych technologii bezprzewodowych i 

komunikować się z nimi; wykorzystają możliwości CR do współdziałania w szeregu technologii. Powinni 

być w stanie rozpoznać ich położenie, pozycję i zewnętrzne warunki radiowe oraz określić najlepszą 

łączność sieciową. 

Świadomość kontekstu: Terminale 5G powinny zbierać informacje ze środowiska radiowego i 

odpowiednio dostosowywać swoje parametry radiowe w celu wspierania energooszczędnych 

połączeń, między innymi przypadkami użycia. 

Zdolność uczenia się: Urządzenia 5G powinny być w stanie komunikować się z maszynami i ludźmi w 

inteligentny spoz 

Samooptymalizacja: Zaawansowane schematy optymalizacji oparte na wiedzy o środowisku i wybranej 

technologii bezprzewodowej powinny być stosowane na terminalach 5G w celu zmniejszenia zużycia 

energii i zwiększenia wykorzystania widma radiowego przy zachowaniu wymaganego QoE. Ponieważ 

mobilność będzie widoczną cechą sieci 5G, powinny istnieć konkretne rozwiązania w zakresie płynnej, 

wysokiej jakości łączności, efektywnej adaptacji routingu, świadomości lokalizacji, samo-koegzystencji 

i optymalizacji w czasie rzeczywistym. Dynamiczne zarządzanie widmem: terminale 5G powinny być w 

stanie obserwować szeroki zakres widma radiowego i wykorzystywać niewykorzystane części pasm 

widmowych licencjonowanych lub zwolnionych z licencji. Będą wykorzystywać różne mechanizmy w 

ramach DSA do agregowania odpowiednich części widma do komunikacji. 

Adaptacyjne dekodowanie: terminale 5G będą wyposażone w zaawansowane technologie, które są 

potrzebne do łączenia różnych strumieni danych pochodzących z różnych technologii. Będą stosować 

najlepsze techniki modulacji i schematy korekcji błędów, aby zapewnić lepszą jakość usług. 

Samoleczenie: Samoleczenie powinno być cechą urządzeń 5G, ponieważ umożliwi to terminalom i sieci 

przezwyciężenie wyzwań degradacji QoE związanych z mobilnością, operacjami przełączania i 

agregacją widma. 

6.7.1 Urządzenia 5G jako kognitywne terminale radiowe 

Oczekuje się, że urządzenia z obsługą kognitywną 5G będą urządzeniami zdefiniowanymi przez 

oprogramowanie, które będą w stanie nie tylko zapewnić obsługę w wielu trybach, ale również 

efektywnie wykorzystać możliwości widma w locie. Rzeczywiście, ta funkcja jest atrakcyjna, jeśli dana 

słuchawka może wdrożyć te funkcje w sposób zgodny z wymogami energetycznymi, zapewniając 

jednocześnie bezproblemowe QoE użytkownikowi końcowemu. Co więcej, możliwość, że urządzenie 

stanie się gotowe na 5G, zostanie znacznie zwiększona, jeśli może zapewnić następujące atrybuty: 

najwyższą wydajność, łatwość użycia, przystępność cenową, niezawodność, łatwość personalizacji 

oraz, z perspektywy operatora, możliwość zapewnienia zróżnicowanych aplikacji i stały wzrost 

przychodów. Składniki terminalu Cognitive 5G pokazano na rysunku  

 



 

 i omówiono poniżej. 

• Radio definiowane przez oprogramowanie 

Radio definiowane przez oprogramowanie jest głównym elementem urządzenia kognitywnego. 

Urządzenie SDR to rekonfigurowalny terminal oparty na oprogramowaniu i zbudowany z 

programowalnych urządzeń, takich jak cyfrowe procesory sygnałowe (DSP), programowalne macierze 

bramek (FPGA), dokładne i zaawansowane ADC / DAC (przetwornik analogowo-cyfrowy / cyfrowy 

Konwerter analogowy), wzmacniacze rekonfigurowalne, anteny inteligentne i wielopasmowe obwody 

częstotliwości radiowej. Forum SDR (SDRF) definiuje Radio zdefiniowane programowo jako jednostkę, 

która zapewnia kontrolę oprogramowania nad różnymi technikami modulacji, pracą szerokopasmową 

lub wąskopasmową, funkcjami bezpieczeństwa komunikacji (takimi jak przeskakiwanie) i 

wymaganiami dotyczącymi kształtu fali obecnych i zmieniających się standardów w szerokim zakresie 

częstotliwości. Rysunek  przedstawia strukturę sprzętową typowego SDR.  

 



 

Główne cechy urządzeń SDR można zilustrować jako: 

⚬⚬ Jednolita wszechobecna komunikacja; możliwe, wybierając sieć bezprzewodową odpowiednią dla 

lokalizacji i wymagania użytkownika. 

⚬⚬ Ponowna konfiguracja; możliwość zmiany wszystkich parametrów radiowych w oparciu o 

wewnętrzne i zewnętrzne zasady. 

⚬⚬ Interoperacyjność; potrafi badać różne sieci bezprzewodowe i komunikować się z nimi. 

⚬⚬ Zbliżanie się do pożądanej jakości usług, przy jednoczesnej poprawie ekonomiki usług zgodnie z 

szybkością transmisji danych i opłatą. 

⚬⚬ Ograniczenie czasu i kosztów dla operatorów do wdrażania nowych technologii. 

• Lokalizator geograficzny 

Niektóre CR wykorzystują wiedzę o lokalizacji nadajnika, którą zapewnia geolokator, taki jak odbiornik 

GPS, przy podejmowaniu właściwych decyzji. 

• System uczenia się 

Zdolność uczenia się jest najważniejszą częścią CR. W [25] do budowania i stosowania wiedzy o 

wyuczonych warunkach i reakcjach wykorzystywane są różne mechanizmy wnioskowania i uczenia się. 

W innym zastosowaniu klasycznej sztucznej inteligencji, system logiki rozmytej jest używany dla 

aveform adaptacja. 

• Baza danych zasad 

Baza danych zasad może być definiowana i aktualizowana przez lokalne lub globalne organy 

regulacyjne. Baza danych może zawierać stan pasm lokalnego widma radiowego i wolnych kanałów. 

• Czujniki 

Elementy wykrywające mierzą i obserwują informacje radiowe w środowisku i dostarczają zebrane 

informacje do silnika poznawczego. 

• Algorytmy optymalizacji 

Urządzenia kognitywne wykorzystują różne algorytmy i technologie do budowy i adaptacji fal 

radiowych. Czujniki zbierają informacje ze środowiska radiowego, które są podawane do jednostki CR, 

która jest odpowiedzialna za optymalizację i wybór odpowiedniej częstotliwości, routing, moc 

nadawania, przepustowość i parametry błędów. 

• Silnik poznawczy 

Silnik kognitywny odgrywa zasadniczą rolę w koordynacji i zarządzaniu wewnętrznymi częściami 

urządzenia. Moduł ten obsługuje różne algorytmy prognozowania i schematy alokacji zasobów 

radiowych. 

6.7.2 Wyzwania związane z terminalem kognitywnym 5G 

Ta sekcja omawia niektóre otwarte wyzwania badawcze dotyczące terminali kognitywnych 5G, które 

są obecnie rozwiązywane. 



• Niezliczone usługi wysokiej jakości i interoperacyjność 

Sieci 5G będą miały trudne zadanie obsługi coraz większej liczby heterogenicznych urządzeń 

sieciowych, które mogą komunikować się ze sobą lub z ludźmi lub robotami, aby zaspokoić dynamiczne 

i wysokie oczekiwania użytkowników. Potrzebny wydajny system komunikacji bezprzewodowej będzie 

w stanie wspierać użytkowników niezależnie od lokalizacji i będzie w stanie dostosować swoje 

możliwości ruchu na żądanie, aby zaspokoić wymagania użytkowników i usług. Hosting niezliczonych 

usług obejmuje kluczowe wyzwania, przed którymi stoją organy normalizacyjne. Interoperacyjność jest 

nieodzowną cechą urządzeń 5G w rozwiązaniach wielozadaniowych następnej generacji, w wielu 

technologiach i środowisku wielu usług, które są niezbędne do uzyskania bezproblemowej łączności i 

końcowego QoS. Ta cecha pozwala użytkownikom wymieniać informacje z innymi częściami sieci bez 

szkody dla jakości transmisji danych. Interoperacyjność jest niezbędna na różnych poziomach, a 

mianowicie: urządzenie-do-urządzenia, urządzenie-sieć, sieć-do-sieci, człowiek-maszyna, maszyna-

maszyna, a nawet serwis-do-usługi. 

• Zwiększone obliczenia i złożoność 

Urządzenia kognitywne 5G są proponowane jako rozwiązanie problemu niedoboru widma, wspierając 

wysokie szybkości transmisji danych w dowolnym miejscu i czasie. Aby to osiągnąć, węzły 

komunikacyjne powinny być inteligentne i mieć możliwość wykrywania i dynamicznego wybierania 

odpowiednich kanałów bez powodowania szkodliwych zakłóceń dla innych użytkowników. Funkcje te 

wymagają bardzo złożonych metod implementacji, które zawierają SDR i DSA. 

• Adaptacyjne algorytmy prognozowania 

Terminal 5G powinien być w stanie dostosować swoje parametry radiowe za pomocą poprzedniej i 

bieżącej wiedzy o środowisku radiowym. Aby to osiągnąć, należy rozważyć różne algorytmy predykcji, 

aby przewidzieć zachowanie sieci. 

• Bezproblemowa łączność 

Sieci 5G będą obsługiwać głównie użytkowników mobilnych. W miarę migracji użytkowników z jednego 

punktu do drugiego cierpią one na różne formy degradacji QoE, takie jak spadek siły sygnału i 

przekazywanie sygnału. Zmiana częstotliwości kanału i migracja do nowego niezajętego kanału 

(licencjonowany lub zwolniony z licencji) bez powodowania zakłóceń transmisji danych jest 

najważniejszą potrzebą w urządzeniach mobilnych Cognitive 5G. 

• Szybki i niezawodny sprzęt konfigurowalny 

W odniesieniu do różnych operatorów i technologii bezprzewodowych w środowisku, urządzenia 

Cognitive 5G wybiorą najlepszą dostępną opcję w oparciu o parametry pomiaru wydajności takie jak 

częstotliwość robocza, poziom mocy nadawania, typy anten, szerokość pasma nadajnika, modulacja i 

schematy kodowania dla każdej aplikacji. Oznacza to, że radio będzie musiało radzić sobie z różnymi 

częstotliwościami radiowymi i odmianami pasma podstawowego w tym samym czasie. To będzie 

wymagało solidniejszej, wydajniejszej i rekonfigurowalnej architektury sprzętu i oprogramowania. 

• Dynamiczne przydzielanie widma 

Urządzenia radiowe 5G powinny mieć potencjał lepszego wykorzystania widma, umożliwiając 

użytkownikom dostęp do widma radiowego, dynamicznie zdobywając większą przepustowość bez 

szkody dla licencjonowanych użytkowników. Kluczowym wyzwaniem tego urządzenia jest wdrożenie 

mechanizmu kontroli dostępu do medium, który może efektywnie dostosowywać moce transmisji i 



alokować widmo wśród urządzeń kognitywnych zgodnie z zebranymi informacjami ze środowiska 

radiowego. 

• Bazy danych lokalizacji geograficznej 

Bazy danych lokalizacji geograficznej mogą potencjalnie zapewnić odpowiednie środki do identyfikacji 

lokalizacji terminali 5G. Kluczowym wyzwaniem jest tutaj sposób i przez kogo aktualizowane są bazy 

danych. Ponadto, ponieważ bazy danych powinny dostarczać informacji o lokalizacji 5G i 

licencjonowanych użytkowników, informacje te muszą być precyzyjne. Gdy nie są dostępne żadne 

sygnały GPS lub gdy urządzenia 5G znajdują się w pomieszczeniu, uzyskanie dokładnych informacji o 

lokalizacji geograficznej staje się trudnym zadaniem. 

• Algorytmy uczenia się 

Terminale 5G powinny być wyposażone w algorytmy uczenia się (np. Uczenie maszynowe), aby 

podejmować odpowiednie decyzje dotyczące optymalizacji zasobów radiowych. Dwa ważne wyzwania 

w sieciach 5G to sposób radzenia sobie z błędnym wyborem i definicją procesu uczenia się. Sieci 5G 

powinny być wystarczająco inteligentne, aby uczyć się z poprzednich zdarzeń, aby dostosować się do 

bieżących pomiarów ze swojego otoczenia. 

• Parametry optymalizacji 

W sieciach 5G optymalna alokacja zasobów radiowych będzie kluczowym wyzwaniem. Konieczne 

będzie zdefiniowanie parametrów, które można by rozważyć w technikach optymalizacji wypukłej w 

różnych warstwach modelu OSI (Open Systems Interconnection), takich jak warstwa aplikacji, warstwa 

sieciowa, warstwa Mac i warstwa fizyczna, w celu optymalizacji szybkości przybycia pakietów, wyboru 

trasy, czas transmisji / częstotliwość, moc nadawania i typ modulacji. 

• Wykrywanie sieci 

Identyfikacja licencjonowanych i zwolnionych z licencji sieci jest niezbędna w sieciach 5G. Dokładność 

wykrywania sieci i rozpoznawania użytkowników ma wpływ na jakość usług 5G i licencjonowanych 

użytkowników. Głównym wyzwaniem w skutecznym wykrywaniu sieci jest złożoność związana z 

wdrażaniem algorytmów wykrywania widma w czasie rzeczywistym, która charakteryzuje się 

wykrywaniem wyników, takich jak wykrywanie, fałszywe alarmy i prawdopodobieństwo wykrycia 

braku, a także czas i częstotliwość wykrywania. 

• Możliwość samodzielnej rekonfiguracji 

Urządzenia 5G muszą dostosować swoje parametry nadajnika-odbiornika do obsługi wysokiej 

szybkości transmisji danych, unikać powodowania zakłóceń dla licencjonowanych użytkowników i 

maksymalizować wydajność widmową. Aby uniknąć powodowania zakłóceń, można zastosować wiele 

technik indywidualnie lub w synergii, takich jak: dostrajanie częstotliwości (adaptacyjne 

przeskakiwanie częstotliwości, dynamiczny wybór częstotliwości i przełączanie pasma RF), OFDM 

(ortogonalne zwielokrotnianie z podziałem częstotliwości), subkanalizacja, multipleksowanie czasu, 

moc kontrola, modulacja i kodowanie dla adaptacji QoS, formowania wiązki i kodowania 

czasoprzestrzeni dla anten MIMO. 

• Potencjalne zagrożenie dla zdrowia 

Urządzenia kognitywne 5G będą miały złożone możliwości obliczeniowe i aplikacyjne bez 

predefiniowanego połączenia z siecią. Te wielostandardowe urządzenia mobilne, jeśli są obsługiwane 

za pomocą technologii CR, mogą uzyskać dostęp do widma licencjonowanego i zwolnionego z licencji 



wstęgi, które mogą zakłócać wrażliwy sprzęt medyczny. W związku z tym należy wprowadzić 

kompleksową politykę regulacyjną w zakresie zdrowia / widma dla użytkowników mobilnych Cognitive 

5G, sprzętu medycznego i technologii informacyjnej. 

• Bezpieczeństwo i prywatność 

Bezpieczeństwo i prywatność to nieodłączne wymagania sieci 5G. Wraz ze wzrostem liczby urządzeń 

mobilnych 5G, takich jak smartfony i tablety, potrzeba bezpieczeństwa jest niezbędna w pozyskiwaniu 

informacji między użytkownikami. Urządzenie mobilne Cognitive 5G inteligentnie łączy się ze 

zróżnicowanym zakresem dostępnych technologii bezprzewodowych w środowisku radiowym, dlatego 

należy rozważyć bezpieczną transmisję danych z wbudowanym uwierzytelnianiem. Zasadniczo, 

inteligentne algorytmy bezpieczeństwa oparte na wewnętrznych parametrach radiowych i wiedzy o 

środowisku radiowym są wymagane do uzyskania bezpiecznego środowiska wielu technologii. W tym 

celu bezpieczeństwo danych i prywatność są kluczowymi wyzwaniami w terminalach 5G i muszą istnieć 

aktualne przepisy dotyczące prywatności recenzji. Prace normalizacyjne stoją przed trudnym 

wyzwaniem, jakim jest odpowiedź na wysokie zapotrzebowanie publiczne na uniwersalne, 

dynamiczne, zorientowane na użytkownika i bogate w dane aplikacje bezprzewodowe. Koncepcja 

skoncentrowana na użytkowniku obejmuje także ochronę prywatności i utrzymanie zaufania. 

• Zarządzanie zasobami radiowymi (RRM) 

W sieciach Cognitive 5G należy stosować skuteczną i wydajną strategię zarządzania zasobami 

radiowymi, opartą na dokładnie postrzeganych i szacowanych parametrach radiowych. Powinno to 

zostać osiągnięte przy użyciu: wykrywania widma, unikania zakłóceń, efektywnego przydziału mocy 

oraz odpowiedniego wyboru kanału i wymaganego pasma. Dynamiczne i rzeczywiste algorytmy RRM 

w sieciach 5G mogą być wykonywane w celu optymalizacji wykorzystania zasobów radiowych i 

spełnienia pożądanego QoS dla sieci. Dynamiczne strategie RRM mogą być implementowane w 

architekturze scentralizowanej lub rozproszonej. Rozproszony mechanizm RRM jest prezentowany 

przez IEEE w aktualnej standaryzacji 802.16h. 802.16h proponuje protokół koegzystencji, aby włączyć 

wszystkie powiązane funkcje, takie jak wykrywanie topologii sąsiedztwa, rejestracja w zdefiniowanej 

bazie danych lub negocjowanie udostępniania widma radiowego. Wspólny dynamiczny algorytm 

zarządzania zasobami radiowymi może być wykonywany przez dostępne sieci (licencjonowane i 

zwolnione z licencji) oraz kognitywną mobilną sieć komputerową. Strategia ta znacząco poprawia 

wydajność sieci i jakość usług dla użytkowników końcowych. 

6.8 Podsumowanie 

W tym rozdziale omówiono możliwości kognitywnej technologii radiowej jako jednego z kluczowych 

czynników dla nadchodzącej sieci komórkowej 5G. Wysiłki zmierzające do ciągłego dostarczania dużych 

szybkości transmisji danych, aby dopasować się do różnorodności aplikacji dostępnych na różnych 

platformach mobilnych, doprowadziły do postępów w technikach zarządzania zasobami radiowymi i 

zbliżyły pojemność systemów komunikacyjnych do maksymalnej pojemności Shannona. 

Wprowadzenie dodatkowej przepustowości wydaje się obiecującym sposobem zwiększenia szybkości 

przesyłania danych i wydajności systemu w sieciach 5G. W tej części przedstawiono podstawy 

kognitywnej technologii radiowej, optymalizację widma w sieciach 5G, agregację nośników w 

kontekście poznania w sieciach 5G oraz kluczowe wymagania i wyzwania dla urządzeń 5G 



Zapaść widma bezprzewodowego: białe znaki dla 5G? 

7.1 Wprowadzenie 

W tej części omówimy historię i potencjalne wykorzystanie białych przestrzeni częstotliwości 

radiowych - zakres częstotliwości nieużywanych. Zaczynamy od opisania ewolucji polityki widma w 

odniesieniu do radia, telewizji i radaru oraz sposobu, w jaki wytworzyła się polityka zarządzania 

widmem znaczna liczba białych spacji w wyniku przydziału widma, przydziałów i zastosowań. Następnie 

rozważamy wyzwania stojące przed wdrożeniem technologii białej przestrzeni zarówno w radarach, 

jak i pasmach telewizyjnych. Następnie opisujemy różne obszary zastosowań białych przestrzeni i 

omawiamy próby testowe technologii dostępu do białej przestrzeni, które występują na całym świecie. 

Zamykamy dyskusję na temat otwartych problemów stojących przed szeroko zakrojonym 

komercyjnym wdrożeniem sieci białych przestrzeni, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 

włączenia tej technologii białej przestrzeni w przyszły standard 5G. Zanim zanurzymy się głęboko w 

historii białych przestrzeni, najpierw krótko zdefiniujemy białe przestrzenie i omówimy dwie główne 

technologie dostępu do tego widma, a mianowicie TV White Space (TVWS) i Dynamic Frequency 

Selection (DFS). Organy rządowe zarządzają widmem częstotliwości radiowych poprzez połączenie 

przepisów krajowych i koordynacji międzynarodowej. W skali kraju normą jest, że określone części 

widma radiowego są przydzielane do usług i przypisywane do konkretnych użytkowników. Aby uniknąć 

interferencji między użytkownikami, często przypisywano nieużywaną częstotliwość do oddzielenia 

użytkowników, często określanych jako białe pasy lub pasmo ochronne. Na przykład, aby uniknąć 

zakłóceń z sąsiednich anten nadawczych o dużej mocy, kanały telewizyjne w danym regionie były 

tradycyjnie przypisane nieużywanemu kanałowi oddzielającemu je od następnego przypisanego 

kanału: aktywne kanały mogą znajdować się na kanale 2, a następnie 4, i tak dalej. Jak pokazano na 

rysunku 7.1, przestrzeń między tymi kanałami, na przykład kanał 7, jest nazywana telewizyjną 

przestrzenią białą (TVWS). Można by pomyśleć o TVWS jako widmie, które zostało przydzielone do 

usługi rozgłoszeniowej, ale nie jest używane w pewnym regionie.1 Te niewykorzystane części służą do 

ochrony sąsiednich kanałów przed zakłóceniami, ale niektóre postrzegają te niewykorzystane części 

widma jako odpad cennego zasobu. To widmo telewizyjne jest w tym, co inżynierowie nazywają 

widmem podstawowym lub „plażowym” ze względu na jego wysoce pożądane charakterystyki 

propagacji, aw Europie obejmuje zakres częstotliwości od 470–790 MHz, aw USA 470–698 MHz. Inny 

typ białej przestrzeni istnieje, gdy pasmo po prostu nie jest aktualnie używane. Na przykład posiadacz 

przydziału widma może zdecydować o niewprowadzeniu usługi w określonym regionie lub może nie 

działać w określonym czasie. Każdy z tych rodzajów białej przestrzeni reprezentuje widmo, które nie 

jest w pełni wykorzystywane. Te nieużywane części mogą być tam, aby chronić sąsiednie kanały przed 

zakłóceniami, ale niektóre postrzegają te niewykorzystane części widma jako stratę cennego zasobu. 

Te urządzenia TVWS stanowią okazję dla innych urządzeń do korzystania z tego widma, szczególnie 

jeśli istnieje gwarancja, że te nowe urządzenia nie będą powodować zakłóceń dla abonentów 

telewizyjnych. Urządzenia te, określane jako White Space Devices (WSD), miałyby postać nadajników-

odbiorników działających w widmie, które są przydzielone do usługi rozgłoszeniowej, ale nie były 

używane przez licencjonowanego nadawcę w tej lokalizacji. Przez dziesięciolecia mikrofony 

bezprzewodowe małej mocy wykorzystywały te białe przestrzenie (niektóre zgodnie z przepisami, inne 

nie), co prowadzi do sarkastycznego odnoszenia się do mikrofonów bezprzewodowych jako pierwszych 

urządzeń TVWS. Niedawno inżynierowie poszukujący dodatkowego widma zasugerowali, że możliwe 

będzie wykorzystanie tych białych przestrzeni do rozmieszczenia urządzeń o niskiej mocy dla różnych 

usług dostępu szerokopasmowego. Wyewoluował model, w którym lokalizacja (poprzez urządzenie 

GPS) i zapytania oparte na danych pozwalają urządzeniu określić, czy może uzyskać dostęp do 

określonego kanału. Dokładniej, 3, urządzenie przekazuje swoją lokalizację, którą uczy się przez GPS, 



do bazy danych geolokalizacji (GeoDB). Ta baza danych zawiera informacje o urządzeniach 

zasiedziałych i posiada narzędzia do modelowania, które pozwalają ocenić, w jaki sposób WSD 

powinien działać bez szkody dla istniejących urządzeń. Ten WSD może być również powiązany z 

urządzeniem przenośnym, ogólnie nazywanym urządzeniem podrzędnym, które zależy od 

zarejestrowanego urządzenia w celu uzyskania zezwolenia na działanie. Chociaż wykonano znaczące 

prace w zakresie opracowywania systemów TVWS i dynamicznego wyboru częstotliwości (DFS), 

przyjęcie tych technologii jest powolne. Można argumentować, że TVWS jest rodzącą się technologią i 

jest zbyt wcześnie, aby przewidzieć jej sukces lub porażkę; jednak system DFS działa już od wielu lat, a 

jego wdrożenie jest minimalne. Możliwe, że złożoność DFS utrudnia jego przyjęcie; w związku z tym 

można dalej twierdzić, że TVWS jest jeszcze bardziej skomplikowany niż DFS, co sugeruje, że TVWS 

może doświadczyć podobnego złego przyjęcia. 

7.2 Tło 

Aby docenić istnienie i przeznaczenie białych przestrzeni, przydatne jest zrozumienie historii 

wczesnego wykorzystania widma i późniejszej polityki widma. W tej części przyjrzymy się historii radia, 

telewizji i radaru, aby zrozumieć pojawienie się białych przestrzeni. Omawiamy również początkowe 

wysiłki na rzecz wykorzystania dostępnego widma telewizyjnego i radarowego dzięki wykorzystaniu 

technologii TVWS i DFS. 

7.2.1 Zarządzanie wczesnym widmem 

Telewizja naprawdę wyrosła i jest przedłużeniem audycji radiowej, która wynikała z radiotelegrafii 

„punkt do punktu”. W momencie powstania technologii radiowej i wykorzystania widma Guglielmo 

Marconi opracował technologię wykorzystującą sygnały długofalowe do komunikacji - rodzaj 

bezprzewodowej telegrafii. Systemy te zostały przyjęte przez duże liniowce pasażerskie, które zaczęły 

przewozić sprzęt radiowy i zatrudniać operatorów statków do obsługi urządzeń. Słynny Titanic użył 

systemu Marconiego do wysłania sygnałów o niebezpieczeństwie, przypisanych do umożliwienia 

ratowania kilkuset pasażerów. Bardziej godne uwagi w naszej dyskusji jest to, że wydarzenie Titanica 

zaowocowało działaniami rządu w celu silniejszej regulacji widma radiowego, które ostatecznie 

doprowadziło do przydzielenia i przypisania widma, jakie znamy dzisiaj. W 1902 r. Pojęcie domowej 

technologii radiowej zostało szeroko rozpowszechnione wśród ogólnej populacji USA za 

pośrednictwem artykułu Scientific American, „Jak skonstruować wydajną bezprzewodową telegrafię 

przy niewielkich kosztach”, i narodziło się radio amatorskie. Wraz z powszechnym korzystaniem z 

telegrafii bezprzewodowej, ludzie szybko pracowali nad opracowaniem nadajników fal ciągłych do 

wysyłania głosu lub muzyki, przechodząc od bezprzewodowej telegrafii do telefonii bezprzewodowej, 

a do I wojny światowej termin „radio” był używany do opisu obu aplikacji. W latach 20. XX wieku 

pomysł wykorzystania fal radiowych do komunikacji radiowej - wysyłania sygnału, który ma być 

odbierany przez dużą liczbę ludzi - został opracowany, a KDKA w Pittsburghu w Pensylwanii została 

założona do publicznej rozrywki komercyjnej, a wkrótce potem więcej stacji do 1922 r. radio nadawcze 

rozrosło się do tego stopnia, że setki stacji radiowych rywalizowały o wykorzystanie niewielkiej liczby 

dostępnych częstotliwości. Stacje zwiększyłyby swoją moc, aby w zasadzie zagłuszyć otaczające je 

sygnały, tak aby ich słychać było, powodując chaos z powszechną ingerencją. Wreszcie, w 1927 r. 

Kongres USA uchwalił ustawę radiową, która ustanowiła Federalną Komisję Radiową (FRC), 

upoważnioną do licencjonowania i regulowania stacji radiowych w celu panowania w chaosie zakłóceń. 

FRC odniósł wielki sukces w tym przedsięwzięciu, usuwając zakłócenia dróg oddechowych w ciągu 

zaledwie kilku lat [6]. W 1934 r. Kongres dostrzegł potrzebę agencji, która byłaby bardziej 

wszechstronna, i uchwalił ustawodawstwo w celu utworzenia Federalnej Komisji Komunikacji. Lata 30. 

XX wieku były „złotym wiekiem” nadawanego radia, a teraz opracowywano technologię, aby rozszerzyć 

możliwości, aby oprócz dźwięku można było transmitować obraz na żywo. Podczas gdy transmisje 



radiowe stały się mediami mas, badacze tacy jak Nipkow, de Forest, Baird, Braun, Korn i inni byli zajęci 

eksperymentowaniem z technologiami telewizyjnymi. Na początku lat 40. uruchomiono komercyjną 

telewizję telewizyjną i do 1948 roku FCC musiała powstrzymać zalew wniosków o licencję telewizyjną 

z powodu problemów z zakłóceniami. Działało tylko kilkadziesiąt stacji, ale skupiały się w kilku 

większych miastach. Następnie, na początku lat 50. XX wieku, FCC ponownie zaczęła wydawać licencje 

na transmisje, ale teraz w społecznościach różnej wielkości, sprzyjając ogromnemu wzrostowi 

popularności telewizji. W 1964 roku transmisja telewizyjna rozszerzyła się z VHF (kanały 2–13) na UHF, 

wykorzystując więcej widma. Jednak pod koniec lat 90. zaczęła się zmiana telewizji nadawczej na 

transmisję cyfrową, która miała potencjał uwolnienia dużej części tego widma dla innych zastosowań. 

Zostanie to uwzględnione w następnej sekcji. W następnych latach rozwijały się aplikacje 

wykorzystujące widmo inne niż radio i telewizja, a coraz więcej widma przydzielano. Po II wojnie 

światowej radar (aka, radiolokalizacja) otrzymał znaczną ilość widma poniżej 6 GHz. Później 

komórkowym (nazywanym też mobilnym radiem lądowym) przydzielono znaczne ilości widma i było 

to najbardziej znaczące zapotrzebowanie na dodatkowe widmo. 

7.2.2 Historia białych przestrzeni telewizyjnych 

Historycznie rządy zarządzały widmem pod kontrolą i kontrolą, gdzie krajowy lub międzynarodowy 

rządowy organ regulacyjny przypisuje częstotliwości do konkretnych zastosowań, zazwyczaj grupując 

podobne usługi w sąsiednich pasmach, tworząc bandplan. Zatem widmo jest zorganizowane w bloki, 

w zależności od typu usługi. Organ ten przypisuje prawa użytkowania lub licencje pasmom widma. 

Niewykorzystane częstotliwości, białe przestrzenie, tradycyjnie przypisywano ze względów 

technicznych, czyli do tworzenia pasm ochronnych, które zapobiegają zakłóceniom dla użytkowników 

sąsiednich częstotliwości. Białe przestrzenie zostały również stworzone przez widmo, które nie było 

jeszcze używane - rzadko - lub przez widmo, które zostało porzucone. W szczególności migracja z 

telewizji analogowej na cyfrową umożliwiła skompresowanie transmisji w formacie cyfrowym, który 

wykorzystuje mniej widma, pozwalając jednocześnie na transmisję większej ilości informacji niż 

transmisja analogowa, uwalniając w ten sposób duże obszary widma w zakresie od 50 MHz do 700 

MHz. W Stanach Zjednoczonych rząd skłonił migrację telewizyjną do transmisji cyfrowej, co 

spowodowało uwolnienie widma głównie w górnym paśmie 700 MHz - przestrzeń UHF dla kanałów 

telewizyjnych 52–69 (698–806 MHz). Jak wspomniano w poprzedniej sekcji, telewizja nadawcza 

zyskała ogromną popularność, nasycając rynek amerykański, i zajęła duże połacie wysoce użytecznego 

widma, od 54 do 806 MHz. Jednak pod koniec lat 90. telewizja telewizyjna zaczęła migrować do 

telewizji cyfrowej, co pozwoliło na skompresowanie sygnału, co wymagało mniejszej przepustowości, 

a nawet więcej informacji mogło być przesyłanych. W 2006 r. Kongres USA wprowadził przepisy 

wymagające od wszystkich stacji telewizyjnych na całym świecie całkowitej konwersji z transmisji 

analogowej na cyfrową do 2009 r. [8], wykorzystując znacznie mniej widma i uwalniając pasma, które 

mają zostać przeprojektowane i / lub sprzedane na aukcji , wysoki popyt i innowacyjne usługi. 

Transmisje telewizyjne przeszły od zajmujących pasm częstotliwości od 54 MHz do 806 MHz do 

częstotliwości zajmującej 54 MHz – 698 MHz, uwalniając 108 MHz widma w górnych pasmach, od 698 

MHz do 806 MHz. Pod koniec listopada 2008 r. FCC głosowało za zezwoleniem na nielicencjonowane 

używanie białych przestrzeni telewizyjnych. Jednak zaledwie 10 dni później, w swoim drugim raporcie 

i zamówieniu [9], FCC orzekł, że takie urządzenia „pasma telewizyjnego” muszą wykonać wyszukiwanie 

w bazie danych FCC, aby określić dostępne kanały w konkretnej fizycznej lokalizacji, i musi sprawdzić 

raz na minutę, czy wykryto obecność mikrofonów bezprzewodowych, urządzeń wspomagających 

wideo lub obecność innych starszych urządzeń. Jeśli wykryto jedną transmisję, nie zezwolono na 

nielicencjonowaną transmisję w całym kanale 6 MHz wykrytej transmisji. FCC wydała sfinalizowane 

zasady użytkowania białej przestrzeni telewizyjnej przez nielicencjonowane bezprzewodowe 

urządzenia szerokopasmowe jesienią 2010 r.  Zasady wyeliminowały wymóg wykrywania, pozwalając 



na alokację kanałów opartą na geolokalizacji, ale narzuciły surowe zasady emisji, które uniemożliwiły 

WiFi w jednym kanale, tak że widmo było bezużyteczne dla nielicencjonowanych urządzeń WiFi. W 

grudniu 2011 r. FCC zatwierdziła pierwszą bazę danych białych przestrzeni obsługiwaną przez Spectrum 

Bridge i pierwsze urządzenie opracowane przez Koos Technical Services. Telcordia uzyskała certyfikat 

w marcu 2012 r., A w czerwcu 2013 r. FCC certyfikowała Google do obsługi krajowej bazy widma białej 

przestrzeni. Google już prowadzi bazę danych o dostępności białych przestrzeni w lokalizacjach w 

całych Stanach Zjednoczonych. Google umożliwia oprogramowaniu urządzeń bezprzewodowych 

dostęp do tej bazy danych za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji (API), dzięki czemu 

urządzenia mogą przeprowadzać automatyczne wyszukiwanie bazy danych w celu wyszukania 

dostępnej białej przestrzeni w określonej lokalizacji. Osoby fizyczne mogą uzyskać dostęp do interfejsu 

API bezpłatnie, podczas gdy firmy mogą zakupić licencję komercyjną od Google, pierwszą z nich jest 

Adaptum, która korzystała z tej usługi, aby oferować publiczne WiFi w West Virginia University. Po 

zatwierdzeniu pierwszej białej bazy danych FCC podjęła się opracowania systemu rejestracji 

nielicencjonowanych mikrofonów bezprzewodowych, tak aby urządzenia białej przestrzeni nie 

kolidowały z tym istniejącym wykorzystaniem. Początkowo system rejestracji został uruchomiony dla 

East Coast Regio. Do grudnia FCC upoważnia operatorów baz danych białych przestrzeni do 

świadczenia usług nielicencjonowanym urządzeniom białej przestrzeni w regionie East Coast. 

Jednocześnie FCC ogłosiło ogólnokrajową rejestrację nielicencjonowanych mikrofonów 

bezprzewodowych, a w marcu autoryzowane przez FCC białe bazy danych administratorów baz danych 

do otwierania usług na nielicencjonowane urządzenia TV białej przestrzeni w całym kraju 

7.2.3 Historia białych przestrzeni radarowych 

W latach po II wojnie światowej znaczna część widma została zarezerwowana do użytku radarowego, 

w tym szeroka gama systemów do zastosowań lotniczych, pogodowych i obronnych. Wiele z tych 

przydziałów istnieje w widmie (poniżej 4 GHz) o atrakcyjnych charakterystykach propagacji, i chociaż 

to widmo jest przydzielane i przydzielane, powszechne jest, że wiele z nich nie jest w użyciu. Instytut 

Elektroniki i Elektrotechniki (IEEE) rozpoczął wysiłek ponad dziesięć lat temu, aby zbadać, czy można 

opracować mechanizm wykrywający istnienie systemu radarowego przez nasłuchiwanie sygnału 

radarowego i abdykację kanału przez określony czas gdy wykryty zostanie sygnał radarowy. Ten proces 

nasłuchiwania sygnału radarowego, znany jako dynamiczny wybór częstotliwości (DFS), może być 

uważany za mądrzejszy algorytm odsłuchu. Jak omówimy później, DFS miał kilka wyzwań związanych z 

wdrożeniem, ale obecnie jest postrzegany jako realne (jeśli nie nieco uciążliwe) podejście do 

uzyskiwania dostępu do tej cennej częstotliwości. 

7.3 TV Biała technologia kosmiczna 

Podchodząc do problemu wdrożenia usługi w tych białych przestrzeniach, inżynierowie musieli określić 

technologię kontroli dostępu, która zapobiegałaby zakłóceniom w obecnych odbiornikach 

telewizyjnych i mikrofonach bezprzewodowych. Kluczową kwestią związaną z TVWS jest to, że 

telewizory są urządzeniami pasywnymi, co oznacza, że nie przesyłają, a jedynie odbierają. Oznacza to, 

że czujnik nie jest w stanie wykryć odbiornika telewizyjnego, tylko nadajnik telewizyjny. W ciągu 

ostatniej dekady organy regulacyjne i zainteresowane strony w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 

Brytanii pracowały nad określeniem podejść, które mogłyby pomóc w wykorzystaniu TVWS w usługach 

szerokopasmowych. W rezultacie rozważono dwie metody kontroli dostępu: jedną opartą na 

wykrywaniu sygnałów dominujących, a drugą opartą na GeoDB. Oba podejścia są objaśnione bardziej 

szczegółowo poniżej, ale podejście GeoDB może spowodować mniej kontrowersyjne wdrożenie, a więc 

będzie się koncentrować na tej części tej części. Różnymi firmami w Stanach Zjednoczonych konkurują 

administratorzy TVWS DB, w tym znane firmy, takie jak Google i Microsoft, oraz znane firmy, takie jak 

Spectrum Bridge i Key Bridge. Spectrum Bridge działa zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i za 



granicą i oferuje różne usługi poza produktem DB. Jedną z interesujących i istotnych dla społeczności 

białych przestrzeni jest zestaw narzędzi internetowych, które umożliwiają użytkownikom ocenę ich 

lokalnej dostępności białych przestrzeni. Narzędzia te stanowią narzędzie do modelowania online, 

które zwraca informacje o białej przestrzeni, dla (i) stałych WSD, (ii) osobistych WSD oraz (iii) 

mikrofonów bezprzewodowych, w oparciu o informacje adresowe przesyłane przez interfejs 

internetowy. 

W podstawowym modelu TVWS WSD z rozszerzeniem GPS wysyła zapytanie do bazy danych 

geolokalizacji, aby określić, które kanały są dostępne do wykorzystania w danym obszarze. Reguły mają 

również zastosowanie do poziomu mocy, trybów przenośności, wymagań rejestracyjnych i odległości 

(częstotliwości) od kanałów rozgłoszeniowych. Chociaż model podstawowy jest dość podobny w 

Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich, istnieją istotne różnice pod względem takich czynników, 

jak czas trwania przyznania częstotliwości, poziomy mocy, kanały, szerokość pasma kanału i metoda 

obliczania Możliwości WS. Ofcom, brytyjski regulator, wdrożył politykę opartą na dynamicznej mocy 

transmisji, która uwzględnia odległość od głównego użytkownika w sąsiednim paśmie. Ofcom również 

traci ważność po dwóch godzinach lub jeśli urządzenie przeniosło się o ponad 50 m, podczas gdy w 

Stanach Zjednoczonych dotacje wynoszą 48 godzin. Podczas gdy niektórzy krytykują współudział w 

stosunku do operatorów brytyjskich, istnieją wyraźne korzyści w zakresie pełniejszego wykorzystania 

dostępnego widma, a być może lepszej ochrony operatorów zasiedziałych  

7.3.1 Normy 

IEEE i Internet Engineering Task Force (IETF) pracują nad standardami dla różnych części operacji WS, 

niektóre specjalnie dla TVWS i innych dla szerszego zestawu potencjalnych możliwości białych 

przestrzeni7. Standardy te wykorzystały kombinację metod w tym GeoDB, wykrywanie i rejestracja. 

Jeden z najwcześniejszych standardów WS, IEEE 802.11h został zbudowany w oparciu o koncepcję DFS 

i Transmit Power Control (TPC), gdzie WSD wykrywa obecność sygnałów radarowych w paśmie 5 GHz 

i oportunistycznie uzyskuje dostęp do kanału szerokopasmowego usługi danych [15]. IEEE 802.22 był 

najwcześniejszym standardem specyficznym dla TVWS i jest prawdopodobne, że to wczesne wejście 

(w niepewne środowisko techniczne, biznesowe i regulacyjne) i późniejsza złożoność protokołu 

doprowadziły do tego, że nie został on powszechnie przyjęty. Niektórzy odnoszą się do tych urządzeń 

jako radia poznawcze , ale nie ma w tym zbyt wiele poznania, a zwykłe warunkowe określenie: czy 

widmo jest dla nas dostępne na danym poziomie mocy w danej lokalizacji?  Gdzie IEEE 802.11af jest 

logicznym rozszerzeniem podejścia 802.11 do sieci, IEEE 802.22 pożycza koncepcje od nieudanego 

wysiłku WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Ostatnim standardem, o którym 

należy wspomnieć, jest grupa IETF PAWS (Protocol to Access White Space), która określa komunikaty i 

formaty między urządzeniami i bazami danych. Protokół ten powinien umożliwić urządzeniu 

wykonanie następujących działań: zidentyfikowanie poprawnej bazy danych do zapytania; połączyć się 

z bazą danych; wymieniać niezbędne dane; uzyskać odpowiedź zawierającą dostępne kanały; 

zaktualizuj DB kanałami, z których urządzenie będzie korzystać; i otrzymywać aktualizacje w przypadku 

zmiany warunków. Podczas gdy większość tego procesu dotyczy protokołów wymiany informacji i 

formatu danych, istnieją również szczegóły, takie jak potrzeba uwierzytelnienia i integralności danych 

między urządzeniem a bazą danych. Szczegóły przepływów komunikatów PAWS ilustrują potrzebę 

bezpieczeństwa i elastyczności w projekcie protokołu. Na początek urządzenie nadrzędne (np. 

Urządzenie stałe) pobiera adres sieciowy (lokalizator) legalnej GeoDB i konfiguruje z nim sesję HTTPS. 

Urządzenie nadrzędne może wymagać przeprowadzenia wymiany z GeoDB w celu ustanowienia 

parametrów inicjalizacji (np. Lokalizacji, wysokości anteny i żądanego poziomu mocy), a GeoDB może 

zarejestrować urządzenie (w zależności od obowiązków regulacyjnych). W tym momencie urządzenie 

nadrzędne wysyła komunikat do GeoDB, pytając, jakie widmo jest dostępne do użycia i ewentualnie 



weryfikuje ważność urządzeń podrzędnych (np. Przenośnych). GeoDB następnie odpowiada 

komunikatem wskazującym dostępne widmo, na które master może odpowiedzieć komunikatem 

użycia. Warto zauważyć, że wiele obszarów WS nie zostało znormalizowanych, w tym praktyki 

bezpieczeństwa i operacje na bazach danych. Podczas gdy niektóre z tych obszarów nie będą wymagały 

dalszej specyfikacji, inne, takie jak bezpieczeństwo, mogą ostatecznie zobaczyć przypisane metody i 

praktyki. 

7.3.2 Podejścia do Białej Przestrzeni 

Jedną z bardziej interesujących zalet podejścia bazodanowego jest to, że każdy WSD powodujący 

zakłócenia może być dynamicznie zabroniony w dostępie do TVWS. Dodatkowo, gdy usługi chronione 

zmieniają się w danym obszarze, jedyną rzeczą, która musi wystąpić, jest aktualizacja bazy danych, 

która jest następnie propagowana do WSD, która następnie zrzeka się operacji w tym chronionym teraz 

kanale. Jak już wspomniano, usługi chronione obejmują licencjonowane stacje telewizyjne (i tłumaczy), 

ale obejmują także (i) usługi dodatkowe (np. Transmisje wiadomości z powrotem do stacji 

telewizyjnych), (ii) wielokanałowy dystrybutor programów wideo (MVPD) odbiera strony (np. stacje 

czołowe kabli) oraz (iii) licencjonowane i nielicencjonowane mikrofony bezprzewodowe. Amerykańska 

Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) ustanowiła trzy typy WSD: urządzenia stałe, typu I i typu II. 

Urządzenie stałe może obsługiwać do 4 W EIRP (Efektywna moc promieniowana izotropowa) na 

wysokości do 250 m, na kanałach dwóch lub więcej oddalonych od sąsiednich kanałów telewizyjnych 

od 2 do 51, ale z wyłączeniem kanałów 3, 4 i 37.8 Typ I a urządzenia typu II, które mogą pracować na 

EIRP o prędkości do 40 mW na sąsiednich kanałach, mogą działać na sąsiednich kanałach 21–51, ale 

nie na kanale 37. Aby zrozumieć możliwości oferowane przez białe przestrzenie, należy najpierw mieć 

realistyczne zrozumienie aktualnego wykorzystania i ograniczeń stojących przed inżynierami sieci przy 

projektowaniu sieci. Wielu entuzjastów TVWS przyjmuje założenia dotyczące dostępności widma bez 

zrozumienia ograniczeń, jakie obecne systemy nakładają na wykorzystanie tego pozornie dostępnego 

widma. Z drugiej strony, operatorzy zasiedziali dążą do ograniczenia systemów TVWS, nalegając, aby 

te systemy były nazbyt konserwatywne, aby zapobiec zakłóceniom w obecnych odbiornikach 

telewizyjnych. Oczywiście prawda leży gdzieś pomiędzy i to wyzwanie musi rozwiązać społeczność 

TVWS. W tym momencie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania określiły limity mocy i obliczenia, które 

muszą zostać wykonane przez DB w celu określenia uprawnień operacyjnych. Należy zauważyć, że 

różne kraje różnie podchodzą do zasad dotyczących wdrażania technologii białych przestrzeni w 

zespołach telewizyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje różnica między zasadami obowiązującymi w 

Stanach Zjednoczonych a zasadami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Zjednoczone Królestwo 

zaproponowało bardziej elastyczne podejście, dzieląc kraj na kwadraty o wymiarach 100 mx 100 m i 

kojarząc każdy kwadrat z limitem mocy dla każdego z kanałów białej przestrzeni w Wielkiej Brytanii. 

Wykazano, że to bardziej szczegółowe podejście zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie widma. 

Interesującym pytaniem do rozważenia jest: ile białego miejsca istnieje? Odpowiedź zależy od wielu 

ograniczeń technicznych i politycznych i może wahać się od prawie całego widma RF do prawie żadnego 

z nich Należy zdać sobie sprawę, że w wielu Stanach Zjednoczonych jest wiele kanałów, w których 

urządzenia TVWS mogą działać. Druga sprawa polega na tym, że w dużych miastach dostępna jest 

niewielka biała przestrzeń. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę z tego, że urządzenia białej przestrzeni 

już istnieją i reprezentują tendencję do zapakowania większej liczby użytkowników widma radiowego 

do istniejącego użytkowania. Pytanie brzmi, jak wiele widma można efektywniej wykorzystywać w 

technologii WSD, a na to jest złożone pytanie. Nawet biorąc pod uwagę węższe pytanie: „ile użytecznej 

białej przestrzeni telewizyjnej istnieje?” Jest wyzwaniem. Kolejnym ważnym punktem do rozważenia 

są założenia, które wyznaczają progi ochrony operatorów zasiedziałych. Oczywiste jest, że punkt 

wyjścia został ustalony w sposób konserwatywny, ale przy podejściu DB te progi można dostosować, 

ponieważ wyniki empiryczne z żywych produktów pokazują brak (lub istnienie) szkody. Ponownie 



kluczową kwestią związaną z TVWS jest to, że telewizory są urządzeniami pasywnymi, co oznacza, że 

nie przesyłają, a jedynie odbierają. Oznacza to, że czujnik nie jest w stanie wykryć odbiorników 

telewizyjnych, tylko nadajnik telewizyjny. 

7.4 Białe spektrum kosmiczne Możliwości i wyzwania 

Jak już wspomniano, białe przestrzenie oferują szereg możliwości w zakresie wdrożonych usług i 

aplikacji, począwszy od usług o niskiej szybkości transmisji bitów dla takich aplikacji, jak czujniki, po 

usługi o wysokiej szybkości transmisji bitów w szerokopasmowym dostępie do Internetu, oraz 

zróżnicowany zakres w pomiędzy. Możliwości te zostały szczegółowo omówione w następnej części 

tego rozdziału. Największą szansą poza oczekiwanym udanym wdrożeniem w TVWS jest zastosowanie 

modelu dostępu do widma DBdriven w odniesieniu do innych pasm. Podczas gdy większość dyskusji 

wokół technologii białych przestrzeni koncentruje się wokół zespołów telewizyjnych, istnieje wiele 

innych możliwości, w których można zastosować to samo podejście technologiczne. WUSA próbują 

zbadać zastosowanie podejścia DB, zwanego tutaj Spectrum Access System (SAS), do pasma 3,5 GHz. 

W tym modelu istnieją trzy poziomy dostępu: operator zasiedziały; priorytet; oraz ogólny 

autoryzowany dostęp, w którym operatorzy zasiedziali mają najwyższe prawa i generalnie 

autoryzowany najniższy. Inną interesującą możliwością jest zastosowanie tej technologii do znacznie 

wyższych systemów GHz, które są używane w łączach mikrofalowych punkt-punkt. W tym modelu 

bogata dynamiczna infrastruktura może pomóc w rozmieszczeniu bardzo gęstych sieci punkt-punkt w 

pasmach 50 GHz i wyższych. W następnej sekcji omówimy wyzwania stojące przed wdrożeniem 

technologii TVWS, w tym następujące istotne wyzwania: 

• Obecni nadawcy i użytkownicy mikrofonów muszą być chronieni. 

• Organy regulacyjne muszą opracować odpowiednie przepisy, które chronią operatorów 

zasiedziałych, ale nie są tak konserwatywni, aby uniemożliwić dostęp do WS. 

• Standardy są wymagane dla niektórych aspektów systemu TVWS; obejmuje to elementy, które 

wcześniej nie były uwzględniane w przestrzeni regulacyjnej widma radiowego. 

• Należy zająć się kwestiami bezpieczeństwa, w tym kwestiami prywatności i zagrożenia oraz środkami 

zaradczymi. 

• Producenci sprzętu i / lub dostawcy usług muszą uznać TVWS za atrakcyjną i opłacalną propozycję 

inwestycji. 

Ochrona operatora zasiedziałego: w samym sercu politycznie silni opór operatorów zasiedziałych 

wobec tej technologii jest główną trudnością stojącą przed szerszym przyjęciem i sukcesem urządzeń 

TVWS. Opór ten zmaterializował się w postaci konserwatywnych zasad regulacyjnych dotyczących 

sposobu, w jaki można wdrożyć technologię TVWS; na przykład restrykcyjne kanały sąsiedztwa, 

poziomy mocy i inne zasady, które regulatorzy przyjęli, aby chronić obecnych nadawców przed 

zakłóceniami. Te konserwatywne zasady wpływają na wymagania technologiczne i biznesowe 

uzasadnienie wdrożenia TVWS. Niemniej jednak najważniejsze jest, aby operatorzy zasiedziali byli 

chronieni, a zatem logicznym punktem wyjścia jest konserwatywne podejście początkowe. 

Przyjmowanie konserwatywnej pozycji wyjściowej pod względem przylegania i poziomów mocy może 

zminimalizować początkową oporność nadawców i innych użytkowników tych pasm, ale również 

pozostawia znaczne spektrum niewykorzystane, ponieważ stopień ochrony przyznany operatorowi 

zasiedziałemu (ustalonemu przez ograniczenia) ogranicza możliwości białych przestrzeni. Zaletą 

podejścia opartego na DB jest to, że ponieważ technologia wykazuje żywotność, te konserwatywne 

pozycje mogą być złagodzone, a bardziej agresywne wykorzystanie widma może być wykorzystane w 



zakresie częstotliwości, przestrzeni i mocy. Jeśli chodzi o badania, trwają prace nad anulowaniem 

zakłócających sygnałów rozgłoszeniowych w wydajny i ekonomiczny sposób, co ma poprawić zdolność 

urządzeń typu I i II do działania w sąsiednich kanałach, które w przeciwnym razie mogłyby być podatne 

na zakłócenia ze strony silnego telewizora nadawanie sygnałów. Trwają inne prace mające na celu 

scharakteryzowanie zagregowanego  sygnału WSD , które mogą zakłócać odbiorniki telewizyjne w 

ramach licencjonowanych konturów. Kolejne pytanie badawcze wiąże się ze zdolnością czujników do 

skutecznego działania bez potrzeby scentralizowanego DB. Jak już opisano, WSD są obecnie testowane 

na całym świecie, a ponieważ próby te będą kontynuowane, dostępne będą dane do oceny wpływu na 

obecne odbiorniki telewizyjne i mikrofony bezprzewodowe. Dane te mogą pomóc w zaprojektowaniu 

systemu opartego na czujnikach w oparciu o modelowanie i zdefiniowane parametry operacyjne. 

Standardy i zasady: Normy odgrywają ważną rolę w zapewnieniu udanej komercjalizacji TVWS. 

Zidentyfikowaliśmy już kilka kluczowych standardów TVWS, z których większość ma do czynienia z 

interfejsami między urządzeniami w systemie TVWS, w tym z: (i) WSD do GeoDB; (ii) specyfikacje 

warstwy PHY (fizycznej), takie jak interfejs radiowy i powiązane charakterystyki nadajnika 

(prawdopodobnie zależne od kraju); (iii) schemat kontroli dostępu (np. specyfikacje warstwy MAC 

(Media Access Control)); (iv) system rejestracji dla obecnych urządzeń; (v) wymogi bezpieczeństwa; 

oraz (vi) formaty wymiany danych. Wśród elementów, które mogą nie być konieczne: szczegóły 

dotyczące działania urządzeń i systemów. Każdy z powyższych należy rozpatrywać w kategoriach 

działania w danym kraju i zasady dotyczące działania WSD w tym kraju. Ponadto certyfikacja i 

akredytacja będą prawdopodobnie wymagały znormalizowanego procesu, ale może to być 

zapewnione lub zatwierdzone przez regulator. Interfejs między WSD a DB jest kluczowym interfejsem 

i interfejsem określonym przez grupę IETF PAWS. Jak opisano poprzednio, ten standard, RFC 6953, 

określa zestaw interfejsów i formatów danych między WSD a GeoDB. 

Jeśli chodzi o przyszłe zasady, przed FCC przedłożono propozycję przyszłego przepakowania stacji 

telewizyjnych, które mogłyby zapewnić bardziej tradycyjne, nielicencjonowane widmo, oraz otwarte 

operacje na kanale 37, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości TVWS. Chociaż to przepakowanie 

może zmniejszyć bezwzględną liczbę możliwości TVWS, może również przypisać bardziej spójne 

możliwości kanałów w różnych regionach. Może to obniżyć koszty i złożoność WSD i zaoferować lepszą 

ochronę operatorom zasiedziałym. Ten rodzaj realokacji i zmiany przeznaczenia jest obszarem 

bogatym w możliwości badawcze i będzie wymagał silnego interdyscyplinarnego zespołu do 

prawidłowego wykonania. 

Bezpieczeństwo: zapewnienie bezpieczeństwa systemów TVWS będzie krytyczne zarówno dla 

użytkowników WS, jak i dla obecnych urządzeń. Jeżeli WSD działa w sposób nieuczciwy, możliwe jest, 

że może zaszkodzić operatorowi zasiedziałemu, na przykład poprzez niepoprawną rejestrację lub nie 

skontaktowanie się z DB TVWS w nowej lokalizacji. Specyfikacja IEEE 802.11af oraz specyfikacja IETF 

PAWS identyfikują ataki i środki zaradcze. Obawy dotyczące bezpieczeństwa w standardzie 802.11af 

koncentrują się głównie na atakach na urządzenie klienckie (stałe i / lub przenośne). Środkiem 

zaradczym jest ustanowienie bezpiecznej komunikacji między klientem aktywującym a klientem 

zależnym. 

Specyfikacja PAWS dotyczy obaw, w tym: (i) atakujący modyfikujący lub podszywający się pod innego 

certyfikowanego użytkownika, (ii) sfałszowana baza danych, (iii) zmodyfikowany wniosek / odpowiedź 

oraz (iv) obawy użytkowników o prywatność. Środki zaradcze obejmują ustanawianie modeli zaufania 

wokół DB i używanie szyfrowanych kanałów. 

Inwestycje: Chociaż w branży jest wielu dostawców, w szczególności Google, Microsoft i dostawcy 

TVWS, którzy wspierają koncepcję WS, inni, tacy jak operatorzy telefonii komórkowej, są mniej 

zainteresowani tym modelem. Największą otwartą kwestią stojącą przed technologią WS jest to, czy 



dodatkowa złożoność systemu, w połączeniu z niewyłącznym dostępem do widma, jest zbyt dużym 

obciążeniem dla przyjęcia. Ponadto zasiedziali operatorzy komórkowi czują się lepiej dzięki modelowi 

wyłącznego wykorzystania widma, w którym QoS i gwarancje na zakłócenia są łatwiejsze w 

zarządzaniu. Model ten pozwala również na większą pewność rynkową, ponieważ wyklucza innych 

konkurentów i tworzy zachęty do inwestowania. Obecni operatorzy telefonii komórkowej mogą 

postrzegać przydzielanie tak wielu częstotliwości dla zastosowań nielicencjonowanych jako czynnik 

zniechęcający ich do inwestowania w rozliczone widmo. Co więcej, nielicencjonowane spektrum, z jego 

niepewnością co do jakości usług i dostępu, może zniechęcić do inwestycji infrastrukturalnych 

niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości usług szerokopasmowych. Z perspektywy rządu dochody 

uzyskiwane przez aukcje widma i wzrost PKB zyskiwały dzięki dobremu Ustanowiona infrastruktura 

mobilna może utrudniać wdrażanie rozwiązań WS, które są wzorowane na podejściu opartym na 

nielicencjonowanym dostępie. Oczywiście nie sugeruje to, że nielicencjonowane widmo nie przyczynia 

się również znacząco do PKB danego kraju, w rzeczywistości różne dokumenty udokumentowały to 

zjawisko. W prowadzeniu inwestycji istnieją inne pasma, w których mogą działać WSD. Jedną z 

możliwości w Stanach Zjednoczonych jest „pasmo 3,5 GHz” (3,55–3,65 GHz), w którym FCC 

zaproponowało użycie DB, określanego tutaj jako SAS, zarówno dla operacji licencjonowanych, jak i 

nielicencjonowanych. Jedna z propozycji przed FCC opisuje, w jaki sposób SAS może dynamicznie 

obliczać strefy pokrycia i wykonywać zadania na zasadzie niezakłóconej. Ten SAS mógłby również 

uczestniczyć w procesie rozwiązywania zakłóceń poprzez ponowne przydzielenie, gdyby nastąpiło. Jak 

już opisano, SAS można wykorzystać do przypisania użytkowników do pasm częstotliwości. Ten sam 

system może być używany do odróżniania użytkowników i przypisywania kanałów na zasadzie 

priorytetu do określonych typów użytkowników przed innymi. Kilka zastosowań i użytkowników widma 

WS może wymagać lub chcieć mieć mechanizm, który zapewnia pewien poziom dostępu do widma, 

zapewniając priorytet nad innymi użytkownikami. Przykładem typowego użytkownika priorytetowego 

byłby użytkownik bezpieczeństwa publicznego. Istnieją wyraźnie znaczące możliwości ulepszenia 

zarówno systemów, jak i wdrażania technologii WS, a powyższe kwestie są krytycznymi aspektami do 

rozwiązania. Jednak jeden ze sposobów patrzenia na te systemy jest po prostu kolejnym narzędziem 

do lepszego zarządzania widmem radiowym i tym może trwać latami, zanim zostanie zastosowane to 

podejście. Jako punkt odniesienia zajęło wiele lat, zanim nielicencjonowane zespoły zyskały 

popularność, ale w tym momencie trudno sobie wyobrazić, że nie ma i nie korzysta z WiFi oraz wielu 

innych aplikacji, które korzystają z tych pasm 

7.5 Aplikacje TV białej przestrzeni 

Istnieje znaczny wysiłek, aby rozważyć szeroki zakres możliwych zastosowań TVWS i ich przydatności. 

Wśród niektórych wczesnych prób pojawia się podobny zestaw aplikacji, w tym: sieci stacjonarne o 

wysokiej mocy, sieci przenośne o niskiej mocy, sieci o niskiej / wysokiej mocy sieci, punkt-punkt-punkt, 

maszyna-maszyna-maszyna (M2M) i mobilny dostęp szerokopasmowy. A każdy z tych obszarów 

zastosowań można dalej podzielić na zasadniczo różne aplikacje; na przykład utrwalona moc może być 

zastosowana do scenariusza szerokopasmowego na obszarach wiejskich, usługi dosyłowej dla 

mobilnego Internetu szerokopasmowego lub aplikacji bezpieczeństwa publicznego. To, co czyni widmo 

TVWS tak interesującym, to fakt, że przestrzeń aplikacji jest szeroka ze względu na pożądane 

charakterystyki propagacji, zapewniające zarówno szerokie pokrycie fizyczne, jak i duże szerokości 

pasma. Dotychczasowe standardy koncentrowały się na rozwiązaniu stałym (np. Wiejskim 

szerokopasmowym) z protokołami takimi jak IEEE 802.22 i rozwiązaniami podobnymi do Wi-Fi, takimi 

jak IEEE 802.11af, a obecnie w IEEE bada się inne wysiłki. Poniżej znajduje się krótki przegląd niektórych 

potencjalnych zastosowań, a następna sekcja przedstawia głębszą analizę kilku ważnych obszarów 

zastosowań. Zauważmy, że pomijamy tutaj analizę DFS, ponieważ aplikacja jest dobrze znana jako 

szerokopasmowy dostęp do Internetu typu WiFi. 



Backhaul: Jak wspomniano, kluczowym zastosowaniem TVWS w ostatnich próbach było wykorzystanie 

go jako łącza typu backhaul. Powszechnym problemem dla kampusów, gmin, dostawców 

stacjonarnych lub mobilnych łączy szerokopasmowych oraz dużych obiektów jest przenoszenie ruchu 

z punktów dostępu lub stacji bazowych z powrotem do punktu centralnego. Problem polega zazwyczaj 

na kosztach zakupu backhaul od operatora zasiedziałego lub na wdrożeniu sieci i ponoszeniu kosztów 

budowy kabla. Tutaj TVWS oferuje wyższą moc, niższe zakresy i lepszą charakterystykę propagacji niż 

WiFi jako rozwiązanie do przesyłu wstecznego. Byłoby to naturalne rozwiązanie typu backhaul dla 

wielu WISP (dostawców bezprzewodowych usług internetowych), biorąc pod uwagę, że sieci te są 

powszechne na obszarach wiejskich o wysokiej dostępności kanałów TVWS. 

Stały dostęp szerokopasmowy: Inną aplikacją, która prawdopodobnie była pierwszą przewidzianą dla 

TVWS, jest stacjonarny dostęp szerokopasmowy, a konkretnie stały dostęp szerokopasmowy na 

obszarach wiejskich. Kluczem będzie tu produkcja tanich, szerokopasmowych urządzeń dostępowych 

obsługujących TVWS, które będą rozmieszczane w domach i firmach. Dostępność chipsetów w 

atrakcyjnych punktach cenowych może zająć trochę czasu, ponieważ początkowe przyjęcie może być 

powolne. 

Internet szerokopasmowy o niskim / wysokim poborze mocy: Ogromny sukces nielicencjonowanych 

urządzeń w obecnych pasmach ISM przyczynia się do zatorów, gdy korzystanie z nich jest gęste, a 

urządzenia działają, na przykład pasmo 2,4 GHz. Może się tak zdarzyć, że wraz ze wzrostem tego 

przeciążenia, a także gdy inne pasma - takie jak 5 GHz - również zostaną zatłoczone, kanały TVWS i 

protokół IEEE 802.11af mogą służyć do umożliwienia dodatkowych, nielicencjonowanych sieci o niskiej 

mocy 

Sieci o niskiej mocy sieci: Od ponad dziesięciu lat społeczności badawcze i sieciowe dyskutują o 

pojawieniu się sieci kratowych, w których radiotelefony łączą się za pośrednictwem wielu przeskoków, 

aby połączyć ze sobą łączność między sobą i resztą Internetu. Podczas gdy poczyniono postępy w 

projektowaniu takich sieci, systemy te nie zostały uruchomione zgodnie z oczekiwaniami. Ignorując 

potencjalne wyzwania użyteczności, jednym z wyraźnych ograniczeń jest obecnie dostępność widma 

pod względem ograniczeń mocy, szerokości pasma i charakterystyk propagacji. 

TVWS oferuje interesujące możliwości budowania elastycznych siatek o dłuższym zasięgu, które mogą 

być przydatne w obszarach bezpieczeństwa publicznego, obszarów wiejskich i ograniczonych. 

Sieć typu maszyna-maszyna: obszar aplikacji, który według oczekiwań spowoduje znaczny wzrost 

zapotrzebowania na widmo, aw ogólności w Internecie, to sieci M2M. W tym scenariuszu urządzenia 

komunikują się nie w imieniu człowieka, ale w celu zaspokojenia pewnych potrzeb lub funkcji sprzętu 

obsługiwanego przez te sieci. Może to obejmować automatyzację w ustawieniach fabrycznych, czujniki 

wykrywające smog w mieście, liczniki reagujące na zapytania lub urządzenia sieciowe wymieniające 

informacje kontrolne. Tutaj TVWS może zapewnić elastyczne i dostępne widmo, aby umożliwić tę 

komunikację. Istnieje wiele innych potencjalnych zastosowań widma TVWS, w tym takie szeroko 

zakrojone pomysły, jak sieci pojazdów, LTE (Long-Term Term Evolution) w TVWS, sieci czujników 

środowiskowych, sieci opieki zdrowotnej, monitoring wideo i (być może najbardziej ironicznie) 

nadawanie telewizji przez pakiet sieci. W 2013 r. Ofcom ogłosił dużą próbę TVWS w Glasgow, w Szkocji, 

gdzie bada się różnorodny zestaw nowych aplikacji. Są wśród nich czujniki, czytniki liczników, 

szerokopasmowy dostęp do Internetu, obsługa sieci miejskich i monitoring wideo 

7.5.1 Naprawiona sieć bezprzewodowa 

Usługa początkowo przewidywana i najczęściej omawiana przez TVWS przez organy regulacyjne i 

przemysł to usługa sieci stacjonarnych. Dwie takie sieci stacjonarne to dostęp szerokopasmowy i 



backhaul, z których każdy omówiono poniżej. W modelu dostępu szerokopasmowego TVWS protokoły, 

takie jak 802.22, byłyby wykorzystywane do zapewnienia dostępu do sieci bez konieczności 

modernizacji istniejącej infrastruktury sieciowej, na przykład modernizacji sieci kablowych lub 

miedzianych, lub budowy stałej infrastruktury (np. Światłowód do domu lub inne przewodowy dostęp 

szerokopasmowy). Tutaj TVWS służyłby jako media dla lokalnego dostępu szerokopasmowego, jak 

pokazano na rysunku 

 

 

Podczas gdy stałe usługi bezprzewodowe istniały w przeszłości za pośrednictwem LMDS (Local 

Multipoint Distribution Service), MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service), a ostatnio 

WiMAX, te oferty nie odniosły sukcesu komercyjnego. Dwie rzeczy, które sprawiają, że usługa stała 

TVWS jest inna, to dostępność znacznych ilości widma bez żadnych kosztów. Oczywiście, jak pokazują 

powyższe dane, dostępność widma TVWS jest większa na obszarach wiejskich, a obszary wiejskie są z 

reguły trudniejsze do obsługi z powodu braku odpowiedniej gęstości zaludnienia, adopcji i zdolności 

do płacenia. Niemniej jednak badania wykazały, że model ten może okazać się skuteczny w wielu 

obszarach wiejskich w Stanach Zjednoczonych. W modelu stacjonarnym komunikacja może odbywać 

się przy poziomach mocy do 4 W i wysokich wysokościach anteny, co razem może zapewnić zasięg do 

15 km 

Technologia białej przestrzeni początkowo była uważana za środek zapewniający nielicencjonowane 

spektrum dostępu szerokopasmowego, bezpośrednio do urządzenia lub jako technologia dosyłowa. 

Jak na ironię, do tej pory początkowe wdrożenia dotyczyły głównie sieci typu backhaul w celu włączenia 

krawędzi WiFi  

 

 



i uważa się, że licencjonowani dostawcy mogą korzystać z tego widma do przesyłu wstecznego ze stacji 

bazowych działających na licencjonowanym spektrum. Powodem, dla którego TVWS sprawia, że 

logiczna technologia backhaul jest taka, że po pierwsze, pozwala urządzeniom klienckim po prostu 

wykorzystywać interfejsy WiFi do łączenia się z siecią, a po drugie, zapewnia większy zasięg i 

wystarczającą szerokość pasma do agregowania wymagań brzegowych i przenoszenia duże odległości 

do punktów połączeń z siecią. Większość różnych projektów i prób opisanych w tym rozdziale korzysta 

z widma TVWS w zakresie dosyłowym. 

7.5.2 Aplikacje bezpieczeństwa publicznego 

Publiczne sieci bezpieczeństwa na całym świecie pracują nad ulepszeniem swoich sieci 

wąskopasmowych (głosowych) w celu umożliwienia usług szerokopasmowych. Jednak bezpieczeństwo 

publiczne tradycyjnie miało ograniczoną alokację widma (na całym świecie), a w niektórych obszarach, 

takich jak Europa, doświadcza mocno zatłoczonych pasm. Ponadto publiczne sieci bezpieczeństwa są 

notorycznie wyczekiwane pod względem wdrażania nowej technologii, z różnych powodów 

technicznych, operacyjnych i kosztowych. Pojawienie się TVWS stanowi atrakcyjną okazję do 

wykorzystania widma o bardzo korzystnych cechach dla różnorodnych potrzeb bezpieczeństwa 

publicznego. Co sprawia, że społeczność bezpieczeństwa publicznego jest interesującym przykładem 

do studiowania, to mieszanka potrzeb i priorytet związany z tymi potrzebami. Po pierwsze, jeśli weźmie 

się pod uwagę, jakie usługi są potrzebne, pod wieloma względami brzmią jak połączenie wszystkich 

proponowanych aplikacji TVWS. kryminalne bazy danych. Mogą również potrzebować skonfigurować 

sieci kratowe w czasie akcji ratunkowej lub w bardziej odległych regionach  

 

 

Ponadto mogą potrzebować ustanowić łącza, aby obsługiwać funkcje wideo w odległych obszarach w 

celu wykorzystania w nadzorze. Podczas gdy wszystkie z nich odpowiadają typowemu 

proponowanemu wykorzystaniu TVWS, jest ono inne ze względu na bezpieczeństwo życia. Innymi 

słowy, systemy te mogą wymagać wyższego poziomu niezawodności i dostępności niż można by 

oczekiwać od typowych użytkowników dostępu szerokopasmowego. Ta potrzeba usług priorytetowych 

może ponownie uzasadniać wykorzystanie systemu autoryzowanego dostępu wspólnego (ASA) do 

tworzenia poziomów dostępu i zapewnienia urzędnikom bezpieczeństwa publicznego wyższego 

poziomu dostępu. Niektóre szczególne zastosowania TVWS w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

obejmują: (i) rozszerzenie istniejącego zasięgu sieci na kosztowne i trudno dostępne części 

społeczności; (ii) dynamiczne przydzielanie widma, gdy zapotrzebowanie na moc przekracza 

standardowe obciążenie robocze; oraz (iii) nadanie priorytetu przydzielaniu kanałów w oparciu o 

potrzeby sytuacyjne. Ponownie aplikacje te mogą wymagać dodatkowych możliwości, takich jak 

systemy ASA, aby pomóc odróżnić użytkowników. Istnieją znaczące badania nad zastosowaniem radia 



kognitywnego i urządzeń TVWS w obszarze bezpieczeństwa publicznego. opracował dynamiczne 

systemy mostkowania, aby umożliwić innym urządzeniom pasma do łączenia się i współdziałania. W 

innych pracach zbadano, czy TVWS może być używany bez systemu ASA i nadal zapewnia QoS i 

dostępność, których żądają urzędnicy ds. Bezpieczeństwa publicznego. W tej pracy zaprojektowano 

protokoły routingu do koordynowania dostępu do TVWS w pasmach i przepływach w taki sposób, aby 

zapewnić pożądaną dostępność. W 2011 r. Plemię Yurok (Native American Tribe) w północnej Kalifornii 

wdrożyło technologię białej przestrzeni w celu zwiększenia zatłoczonej publicznej sieci 

bezpieczeństwa. Ta sieć, która nadal działa, obsługuje wysyłkę, wyszukiwanie rekordów i szkolenie 

wideo, a także była finansowana z różnych programów, w tym z programu dotacji dla społeczności 

wiejskich Departamentu Rolnictwa ds. Usług Społecznych. Jedno z długich linków utworzonych w tym 

wdrożeniu pozwala na dotarcie do części rezerwacji, która wcześniej nie miała możliwości 

szerokopasmowego połączenia; inny zapewnia wsparcie dla planów służb ratunkowych w przypadku 

wystąpienia katastrofy. W innych badaniach w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wykorzystano 

TVWS w celu rozszerzenia zasięgu i możliwości monitorowania wideo. Oczywiście łącza wideo 

wymagają łączy o dużej przepustowości, a kamery mogą być rozmieszczane na odległość lub regularnie 

przenoszone, co utrudnia korzystanie z istniejących połączeń przewodowych lub światłowodowych. 

TVWS oferuje zasięg o dużej przepustowości na dystansie 15 km lub więcej, z możliwością przeniesienia 

w razie potrzeby. 

7.5.3 Mobilna łączność szerokopasmowa 

Chociaż początkowe wysiłki koncentrowały się na wykorzystaniu TVWS w postaci stałych lub 

przenośnych nielicencjonowanych urządzeń, nie jest ani zaskakujące, ani rozsądne, aby badać, w jaki 

sposób to widmo może być wykorzystane do bezpośredniego zwiększenia sieci 5G. Wraz z przejściem 

głosu komórkowego na znacznie większe wymagania aplikacji, możliwość odciążenia ruchu w sieciach 

WiFi była zbawieniem dla operatorów komórkowych i konsumentów. Ta zdolność do obsługi wielu 

interfejsów powietrznych i / lub łączenia kanałów umożliwiła smartfonom skalowanie ich 

wykorzystania w kierunku aplikacji o dużym natężeniu ruchu, takich jak wideo. Biorąc pod uwagę 

konwergencję interfejsów powietrznych w nowoczesnych urządzeniach komórkowych, logiczne jest, 

aby dostawcy i przewoźnicy rozważyli wykorzystanie technologii TVWS, aby zwiększyć ich zdolność do 

zaspokajania wciąż rosnących wymagań dotyczących wykorzystania danych smartfonów. Jedną z opcji 

byłoby, aby smartfon obsługiwał interfejs IEEE 802.11af do obsługi dostępnego TVWS. Innym byłoby 

dla operatorów komórkowych wdrożyć LTE9 w samym TVWS - do urządzenia lub jako backhaul  

 

 

Oczywiście użycie innych WS (innych niż TV) może być również logicznym pasmem docelowym do 

wdrożenia rozwiązania LTE WS. Ponadto ci dostawcy i przewoźnicy szukają również istniejących i 

proponowanych pasm nielicencjonowanych do potencjalnego zastosowania usług typu LTE. Inną opcją 



byłoby wykorzystanie technologii TVWS jako rozszerzenia do sieci LTE. Wreszcie, WS (TVWS i inne 

potencjalne WS) mogą być dostępne przez sieci komórkowe o wyższym priorytecie niż urządzenia 

nielicencjonowane dzięki zastosowaniu modelu takiego jak ASA, jak proponuje się w paśmie 3,5 GHz. 

Motywacja do korzystania z nielicencjonowanych pasm przez operatorów komórkowych jest silna, w 

tym: (i) potrzeba dodatkowej pojemności (i dodatkowego widma), aby sprostać rosnącemu 

zapotrzebowaniu na dane; (ii) zdolność projektu LTE do płynnego wykorzystania widma WS poprzez 

granularne przypisania bloków zasobów; (iii) wysoce pożądane charakterystyki propagacji w 

pomieszczeniach widma TVWS; (iv) niedawna możliwość spakowania większej liczby interfejsów do 

telefonu dzięki wprowadzeniu ulepszonej technologii anulowania; oraz (v) oszczędności kosztów 

unikania kapitału 

Wydatki związane z pozyskaniem dodatkowego widma poprzez aukcje. Poważne zainteresowanie 

wykorzystaniem LTE w pasmach nielicencjonowanych i TVWS rozpoczęło się od istotnych dyskusji w 

ramach 3GPP w 2011 i 2012 r. I od tego czasu doprowadziło do testów i standaryzacji. Przesunięcie tej 

idei do przodu to myśl, że usługi typu LTE mogą być wdrażane w licencjonowanym lub 

nielicencjonowanym paśmie, a bycie bardziej elastycznym może pozwolić na więcej możliwości 

połączenia. Oczywiście wiąże się to z kosztem możliwości obsługi interfejsów powietrznych 

potrzebnych w słuchawce. Wymaga to również, aby system LTE działał dobrze w nielicencjonowanym 

paśmie. Może to oznaczać, że (i) działa dobrze zgodnie z nielicencjonowanymi regułami i nie degraduje 

się z powodu zakłóceń ze strony innych urządzeń, lub (ii) działa dobrze bez powodowania znaczących 

szkód dla istniejących nielicencjonowanych urządzeń. może to być konieczne z politycznego punktu 

widzenia ze względu na potencjalną reakcję na ingerencję w szeroko stosowane nielicencjonowane 

urządzenia, takie jak Wi-Fi. Wreszcie istnieje koszt wdrożenia niezbędnej infrastruktury antenowej, na 

przykład modernizacji stacji bazowych w celu obsługi tego interfejsu lotniczego. Warto wspomnieć, że 

dostawcy telefonii komórkowej planują swoje sieci wokół spektrum wyłącznego użytkowania, a 

włączenie do tego modelu nielicencjonowanego widma byłoby znaczącą zmianą w zakresie zarządzania 

siecią i operacji. To użycie WS dla usług typu LTE rodzi szereg pytań dotyczących możliwości i pytanie, 

czy wiele konkurujących ze sobą standardów zwiększyłoby dostęp do widma lub zmniejszyłoby 

wykorzystanie. Ta idea świadczenia usług komórkowych w zakresie, który w przeciwnym razie mógłby 

być nielicencjonowanym widmem, była rozważana już od kilku lat w obecnie dostępnych „pasmach 

nielicencjonowanych”, ale badania sugerują, że doprowadziłoby to do zakłóceń wśród 

konkurencyjnych usług i ostatecznie zaszkodziło urządzeniom typu Wi-Fi. To, co czyni TVWS 

potencjalnie bardziej interesującym obszarem wdrażania mobilnych sieci szerokopasmowych, to fakt, 

że istnieje DB do koordynowania tych systemów. 

Istnieje kilka demonstracji LTE w WS, które warto omówić bardziej szczegółowo. Należą do nich dema 

Huawei i NGN. W 2011 roku Huawei zademonstrował system LTE TDD (Time Division Duplexing) w 

TVWS i od tego czasu przetestował zdolność systemu do unikania interferencji z istniejącymi 

urządzeniami. Chociaż jest to technologia TDD, a wielu operatorów komórkowych wdraża FDD 

(dupleksowanie z podziałem częstotliwości), ta próba sugeruje potencjał takich systemów i wykazała 

zdolność do adresowania zakłóceń . Różni badacze wykazali możliwość zastosowania LTE do pasm 

nielicencjonowanych. Zhao wykazał, że LTE może być wykorzystywany w pasmach TVWS do pokrycia 

femtokomórek w budynkach, pokazując doskonałą penetrację sygnału i mechanizmy minimalizujące 

zakłócenia. Inne prace pokazują, że pojemność systemu można zwiększyć za pomocą algorytmów 

zarządzania zasobami radiowymi (RRM), w których bloki zasobów radiowych są dynamicznie 

przydzielane i optymalizowane. Praca ta pokazuje również, że system ASA, w którym usługa LTE 

uzyskuje wyższy poziom dostępu, byłby pożądany w celu utrzymania QoS. Jeśli chodzi o wykonalność 

techniczną i regulacyjną, nadal istnieje kilka przeszkód do wyjaśnienia, zanim wdrożenie LTE będzie 

miało sens WS. Na płaszczyźnie technicznej pozostaje kwestia wpływu przewoźnika LTE (ortogonalnego 



multipleksowania z podziałem częstotliwości (OFDM)) na sieć nadawczą (kodowany OFDM (COFDM) w 

Europie i 8-poziomowa modulacja pasma bocznego ( 8VSB) w Stanach Zjednoczonych). Testy zgodności 

na każdym z nich pokazują potencjał i sugerują, że jest to technicznie wykonalne. Nadal istnieją 

problemy z wydajnym działaniem systemu LTE pod względem zarządzania blokami zasobów między 

usługami oraz wpływu innych heterogenicznych urządzeń na działanie. W tym przypadku system ASA 

może być cennym dodatkiem do dostępu WS dla dostawców szerokopasmowego internetu mobilnego. 

Rzeczywiście zyski za bit sugerują, że rozwiązanie oparte na LTE może być bardzo efektywnym 

wykorzystaniem TVWS i innych możliwości WS w przyszłości. Na płaszczyźnie regulacyjnej niektóre z 

kluczowych wyzwań technicznych sugerują potrzebę zmiany regulacyjnej. Po pierwsze, model dostępu 

do LTE zakłada wysoką jakość usług i niezawodność za pośrednictwem zarządzanej sieci. Uzyskanie 

tego w ustawieniach TVWS wymagałoby komponentu ASA w DB TVWS. Może to pozwolić na licytację 

widma i uzyskiwanie przychodów, ale prawdopodobnie wpływy z takiej aukcji byłyby niższe niż w 

przypadku typowego pasma wyłącznego. 

7.6 Wysiłki międzynarodowe 

W tym momencie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania odegrały najbardziej aktywną rolę w badaniu 

technologii białej przestrzeni, ale inne kraje aktywnie wkraczają w tę przestrzeń i mogą przeskoczyć 

zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielką Brytanię, biorąc pod uwagę długą i kosztowną fazę 

poszukiwań nowych technologii. Inne kraje będą mogły uczyć się na podstawie tych wczesnych, 

przełomowych wysiłków, a także będą w stanie uniknąć konieczności inwestowania w droższe 

urządzenia pierwszego uruchomienia. Na szczególną uwagę zasługują wysiłki dopiero rozpoczynające 

się w różnych krajach afrykańskich. Na przykład Microsoft i Google prowadzą odpowiednio wysiłki w 

Kenii i RPA; te firmy działają również w innych częściach świata, w tym na Filipinach iw Singapurze. W 

dalszej części tej części omówimy wysiłki na całym świecie, które wdrażają i eksperymentują z 

technologią białej przestrzeni. Stany Zjednoczone: Do tej pory Stany Zjednoczone były najbardziej 

aktywne w odkrywaniu białych plam dzięki wykorzystaniu geograficznych baz danych. Jednym z 

wczesnych wysiłków były wdrożenia korporacyjne i kampusów uniwersyteckich, w tym bardzo wczesny 

wysiłek na kampusie Microsoft. Niedawno kilka miast pilotowało technologię białej przestrzeni jako 

część stałego bezprzewodowego wdrożenia szerokopasmowego. Sieć białych przestrzeni Microsoft 

powstała w 2011 r. Jako środek zapewniający szerokopasmowe połączenie internetowe w promach 

kampusowych na dużej przestrzeni (1,5 km x 1,5 km). W 2013 r. Uniwersytet Zachodniej Wirginii 

wykorzystał pomysłowe wdrożenie technologii białej przestrzeni, wykorzystując ją do połączenia 15 

000 codziennych zawodników swojego publicznego systemu tramwajowego [43]. W obu tych sieciach 

technologia białej przestrzeni służy jako system dosyłowy, łączący punkty dostępu WiFi z infrastrukturą 

sieci stacjonarnej w celu uzyskania dostępu do Internetu i innych usług sieciowych. Wśród 

najwcześniejszych wdrożeń urzędnicy miejscy w Wilmington w Północnej Karolinie współpracowali z 

Spectrum Bridge w celu utworzenia miejskiej sieci TVWS. Sieć ta, przeprowadzona na podstawie 

eksperymentalnej licencji FCC, zarówno oceniła zdolność sieci TVWS do działania bez zakłóceń 

nadawców, jak i zbadała potencjalną przestrzeń aplikacji, która obejmowała sieci czujników do 

monitorowania wody, środowiska i energii, publiczne hotspoty WiFi i kamera drogowa. Wielka 

Brytania: Ofcom, regulator telekomunikacyjny w Wielkiej Brytanii, od dawna jest zwolennikiem 

technologii TVWS i prowadzi szereg prób w różnych częściach kraju. W 2011 r. Microsoft przeprowadził 

próbną transmisję wideo na żywo w jakości HD i prowadzenie czatu wideo na urządzeniach Xbox za 

pomocą urządzeń sieciowych Adaptrum i Nuel. W próbie przetestowano system w trudnych 

warunkach propagacji z dużym bałaganem i znaczną wielodrogowością. Warto zauważyć, że próba 

miała mieszankę interesariuszy, w tym BBC (nadawca), BT (zasiedziałego dostawcy dostępu 

szerokopasmowego), BSkyB (dostawca dostępu szerokopasmowego) i innych. Niedawno Ofcom ogłosił 

dużego pilota technologii TVWS w Glasgow i całej Wielkiej Brytanii, gdzie będzie ocenianych wiele 



aplikacji i usług. Afryka: Microsoft, dzięki inicjatywie 4Afrika, prowadzi testy w Afryce Południowej, 

Kenii i Tanzanii. Wysiłek podejmowany w Kenii jest interesujący, ponieważ wykorzystuje TVWS do 

długodystansowego połączenia szkieletowego z wieloma społecznościami wiejskimi, z których 

wszystkie korzystają z energii słonecznej lub innych alternatywnych źródeł energii, ponieważ energia 

elektryczna nie jest dostępna na tych obszarach. Rząd Kenii jest zaniepokojony kwestiami zakłóceń i 

przyjmuje podejście, które może wymagać licencjonowania do korzystania z systemów TVWS. Google 

współpracuje ze szkołami w Republice Południowej Afryki w celu zapewnienia szerokopasmowego 

dostępu do szkół K12, a także kampusów uniwersyteckich. Inne kraje, w tym Kanada, Singapur, Filipiny 

i Chiny, również aktywnie badają TVWS, wiele we współpracy z Google, Microsoftem lub poprzez 

wysiłki niedawno utworzonego Dynamic Spectrum Alliance, które dąży do zamknięcia cyfrowej 

przepaści i złagodzenia spadku widma  

7.7 Rola WS w 5G 

Do tej pory dyskusja skupiała się szerzej na tym, jak powstały białe przestrzenie i jak technologia oparta 

na TVWS i DFS może wykorzystywać te możliwości częstotliwości. W tej sekcji podsumowujemy 

poprzednie sekcje i zastanawiamy się, co może oznaczać białe pole dla standardu 5G. 

Jak opisano w sekcji 7.4, technologia dostępu do białej przestrzeni napotyka wiele wyzwań związanych 

z adopcją. Najważniejsze z nich to ochrona operatora zasiedziałego, stymulowanie inwestycji, 

zapewnienie bezpieczeństwa oraz umożliwienie odpowiednich standardów, zasad i zasad. Z wielu 

powodów poza zakresem tego rozdziału główni przewoźnicy komórkowi zazwyczaj wolą dostęp do 

jasnego, wyłącznego widma użytkowania, gdy jest ono dostępne. W ostatnich latach oczywiście przyjęli 

wykorzystanie i integrację IEEE 802.11 z urządzeniami użytkowników, ale nie jest to widmo białej 

przestrzeni (z dodatkowymi wymaganiami DFS lub TVWS dotyczącymi wykrywania lub rejestracji). Do 

tej pory przewoźnicy ci nie wykazywali zainteresowania widmem białej przestrzeni jako części swojego 

mobilnego ekosystemu szerokopasmowego, więc nie jest jasne, czy obejmie się nim w ciągu 

najbliższych kilku lat, gdy pojawią się wymagania i specyfikacje 5G. Rzeczywiście, wczesne dyskusje na 

temat potrzeb w zakresie widma 5G nie skupiały się w znacznym stopniu na dostępie do widma białej 

przestrzeni, ale raczej na wyraźnych dodatkowych pasmach do wyłącznego użytku. Powiedziawszy to, 

istnieje możliwość rozwinięcia białej przestrzeni w modelu 5G jako część systemów dosyłowych lub 

komunikacji M2M (lub ewentualnie jako interfejs radiowy urządzenia WiFi w paśmie 5 GHz). 

Podsumowując, nie jest jasne, czy DFS lub TVWS będą znaczącą częścią 5G; jednak specyfikacja 5G 

dopiero się zaczyna tworzyć i choć biała przestrzeń nie jest na pierwszym planie dyskusji 5G, istnieje 

wiele sposobów, w jakie systemy białej przestrzeni mogą być aktywatorami 5G poprzez takie ważne 

aspekty jak widmo backhaul i / lub M2M. 

7.8 Wnioski 

Chociaż częstotliwości białych przestrzeni nadal stanowią interesujące możliwości dla nowego dostępu 

do dodatkowego widma, wyzwania w zakresie modeli technicznych i biznesowych pozostają trudne. 

Technologia białych przestrzeni oparta na systemie plików DFS nabiera mocy i oferuje przydatne 

narzędzie do zwiększania dostępu do widma radiowego. Przy ostatnich zmianach zasad dotyczących 

dostępu do pasma 5 GHz dzięki zastosowaniu DFS wydaje się prawdopodobne, że nastąpi znaczny 

wzrost wykorzystania DFS. I choć technologia TVWS jest jeszcze w powijakach, możemy teraz zacząć 

dostrzegać jej potencjalne zastosowania. Najważniejszym z nich jest wykorzystanie jako technologii 

backhaul do podłączania punktów dostępu WiFi z powrotem do Internetu, a przy wprowadzaniu 

nowych standardów powinniśmy spodziewać się, że te rodzaje WiFi (nielicencjonowana sieć WLAN) 

staną się bardziej powszechne. Innym potencjalnym obszarem wzrostu jest zastosowanie białych 

przestrzeni w przestrzeni M2M. Widzimy również, że rośnie zainteresowanie TVWS w innych krajach 



(poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią) i rozsądne jest oczekiwanie, że niektóre z tych krajów 

skorzystają z tej technologii z różnych powodów związanych z kosztami i zasięgiem. Na początku tego 

rozdziału zadaliśmy trzy pytania: (i) Czy systemy uzyskujące dostęp do białej przestrzeni mogą działać 

bez powodowania szkodliwych zakłóceń u obecnych użytkowników ?; (ii) Jeśli tak, to czy można go 

wdrożyć w sposób wydajny i skuteczny? oraz (iii) Jaką rolę mogą odgrywać systemy białej przestrzeni 

w przyszłym wdrożeniu 5G? Na podstawie dużej liczby ustalonych urządzeń DFS i udanych próbnych 

testów TVWS, na pierwsze pytanie można odpowiedzieć w następujący sposób: „Tak, białe znaki 

urządzenia mogą działać i nie wyrządzać szkody operatorom dominującym. ”Drugie pytanie pozostaje 

do ustalenia w TVWS, ale DFS wydaje się być skutecznym i efektywnym narzędziem w pasmach 

radarowych, a wraz z niedawnym złagodzeniem zasad w pasmach 5 GHz, DFS prawdopodobnie zacznie 

odgrywać bardziej znaczącą rolę w przestrzeni WiFi. Pytanie, które pozostaje dość szeroko otwarte, 

brzmi: czy biała przestrzeń odegra znaczącą rolę w 5G. Wydaje się prawdopodobne, że jakiś zestaw 

narzędzi DFS i TVWS będzie częścią ekosystemów 5G - w backhaul, Wi-Fi i M2M. Nie jest jednak jasne, 

jak zintegrowana biała przestrzeń będzie w paradygmacie 5G - jeśli będzie częścią urządzenia 

użytkownika lub po prostu częścią komponentu sieciowego. 



W kierunku zunifikowanej architektury szerokopasmowej transmisji 5G 

8.1. Wprowadzenie 

Ta część ma na celu dostarczenie naukowej oceny prowadzącej do „wygranej” rozwiązania dla 

konwergencji transmisji szerokopasmowej i mobilnej w ramach paradygmatu 5G. Nacisk kładziony jest 

na minimalizację zarówno kosztów, jak i zużycia widma telewizji nowej generacji i dostarczania treści 

analogicznych do transmisji, które będą w stanie zaspokoić przyszłe potrzeby europejskich obywateli. 

Część ta dobrze pokrywa się z pojawiającymi się obawami politycznymi Komisji Europejskiej 

dotyczącymi długoterminowej strategii Unii Europejskiej (UE) w zakresie przyszłego wykorzystania 

pasma 470–790 MHz (poza WRC-15), podkreśloną przez działanie wiceprezydenta Neelie Kroes, która 

zwołała grupę wysokiego szczebla, aby doradzić w kwestiach politycznych i technicznych dotyczących 

przyszłości tego zespołu w UE. Ponadto RSPG (Grupa ds. Polityki Widma Radiowego) ogłosiła, że 

bezprzewodowy dostęp szerokopasmowy ma zostać włączony do planów UE dotyczących przyszłości 

Zespół UHF w UE, omawiając swoje wcześniejsze ustalenia, że w celu osiągnięcia zrównoważonej 

sytuacji przynoszącej korzyści wszystkim sektorom, a także korzyści dla konsumentów, należy 

opracować strategię UE w zakresie wykorzystania pasma 700 MHz w kontekście całego pasma UHF z 

uwzględnieniem wszystkich elementów politycznych, ekonomicznych i technicznych. Konwergencja 

łączy szerokopasmowych (BC-BB) stoi przed wyzwaniami w zakresie technologii, regulacji / polityki oraz 

aspektów społecznych i ekonomicznych. Główne wyzwania obejmują efektywne wykorzystanie widma 

radiowego w paśmie VHF / UHF, powszechną dostępność urządzeń dla użytkowników końcowych, 

zmianę wzorców konsumpcji telewizyjnej, przeszkody związane z biznesem, rolę telewizji jako mediów 

publicznych oraz wpływ na produkcję treści europejskich. Aby sprostać tym wyzwaniom, 

zaproponowano niektóre kandydujące architektury sieciowe do przyszłej dystrybucji telewizji 

naziemnej. Sugeruje się jednak, że konieczne są dalsze badania, aby ocenić korzyści z tych architektur 

i opracować lepsze rozwiązanie spośród istniejących. Proponujemy ogólny plan prac, który należy 

wdrożyć, aby uzyskać naukową ocenę „wygranej” rozwiązania konwergencji BC-BB dla usługi 

dystrybucji telewizyjnej nowej generacji 

8.2 Tło 

Transmisje telewizyjne i mobilne łącza szerokopasmowe są niewątpliwie istotnymi elementami 

dzisiejszego społeczeństwa. Obaj stoją obecnie przed ogromnymi wyzwaniami, aby sprostać przyszłym 

wymaganiom. Powszechnie uważa się, że ludzie oczekują od swoich telewizorów więcej funkcji niż 

tylko oglądanie programów liniowych. Po pierwsze, chcą usług na żądanie, aby mogli oglądać 

zawartość w dowolnym momencie. Po drugie, chcą oglądać telewizję zawsze i wszędzie i niezależnie 

od typu urządzenia. Może być na telewizorze szerokoekranowym w salonie, na ekranie nawigacji w 

samochodzie lub na urządzeniu przenośnym, takim jak smartfon lub tablet. Po trzecie, w większości 

krajów europejskich ludzie przyzwyczaili się do telewizji wysokiej rozdzielczości i oczekują teraz nawet 

jakości Ultra HD, spowodowanej rozdzielczością oferowaną przez nowe telewizory, a także niektóre 

tablety i laptopy (np. IPad), które są już o wiele lepsze niż HD. Tendencje dotyczące jakości na żądanie, 

mobilnej i Ultra HD narzucają ogromne wyzwania dla telewizji i sieci dostaw w przyszłości. Zużycie 

nieliniowe ma wiele form. Może to być konsumpcja telewizji lub treści multimedialnych z katalogów 

wideo, mogą to być usługi telewizyjne typu catch-up, które umożliwiają widzom dostęp do niedawno 

przesłanych treści liniowych, które przegapili, lub mogą to być nowe treści, które są dystrybuowane 

tylko na żądanie sposób, obsługujący jeden lub wiele ekranów, niezależnie lub w połączeniu z 

programami liniowymi. Każdy z tych nowych sposobów konsumpcji wideo, oprócz konsumpcji na 

YouTube, może pochłonąć czas spędzony na oglądaniu tradycyjnej telewizji liniowej. Oczekuje się, że 

przejście od zużycia liniowego do zdefiniowanego przez użytkownika, nieliniowego wzoru będzie 

kontynuowane, nie można jednak przewidzieć, jak dojrzeje. Dostępność nowych i tańszych urządzeń, 



na których można konsumować treści oraz dostępność coraz bardziej zróżnicowanych treści od różnych 

dostawców, będzie nadal zaburzać paradygmat generowania, dystrybucji i konsumpcji telewizji / 

wideo. Europa jest bardzo zróżnicowana pod względem zużycia telewizyjnego. Rysunek 8.1, 

zaczerpnięty z raportu brytyjskiego Ofcom, wskazuje na rok 2012 [1] absorpcję platform telewizji 

cyfrowej w wielu krajach. Można zauważyć, że istnieje duża dysproporcja między krajami europejskimi 

pod względem penetracji podstawowych telewizorów przez naziemną telewizję cyfrową (DTT) w 

gospodarstwach domowych. Dane wahają się od absorpcji zaledwie 6% w Niemczech [2] do 69% w 

Hiszpanii. W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Irlandii i Polsce platforma cyfrowej telewizji satelitarnej jest 

największą platformą telewizyjną. Niezależnie jednak od tego, czy konsumenci korzystają z cyfrowej 

telewizji satelitarnej lub cyfrowej telewizji cyfrowej do odbierania treści telewizyjnych, żadna z tych 

platform nie spełnia obecnie rosnącego, nieliniowego, prawdziwie na żądanie modelu konsumpcji. 

Zarówno infrastruktura telewizji cyfrowej (DTV), jak i wysokiej mocy telewizji satelitarnej o dużej mocy 

zostały zaprojektowane z myślą o architekturze typu „jeden do wielu” z ograniczonym zakresem 

kanałów zwrotnych i harmonogramem kontrolowanym przez użytkownika, zwłaszcza w sytuacjach 

mobilnych i przenośnych. Podejścia hybrydowe rozwijają się jednak stopniowo w wielu krajach, 

ponieważ we Francji, gdzie usługi HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television) przynoszą poprawę 

ustalonego doświadczenia DTT w związku z dostępem szerokopasmowym (np. Usługa restartu Salto, 

w TNT 2.0) .  

Niemcy to interesujące studium przypadku dotyczące wyzwań stojących przed branżą komercyjną. W 

dniu 16 stycznia 2013 r. Grupa RTL - jedna z dwóch wiodących komercyjnych organizacji telewizyjnych 

w Niemczech - ogłosiła, że od 1 stycznia 2015 r. Zaprzestanie nadawania czterech obecnie dostępnych 

programów za pośrednictwem Digital Video Broadcasting - Terrestrial (DVB-T). Obszar Monachium, 

RTL wyleciał w powietrze w lipcu 2013 r. Regionalny organ ds. Mediów oczekuje, że w tym regionie 

dotknie go około 360 000 gospodarstw domowych. RTL wspomniała, że komercyjna opłacalność 

klasycznego nadawania naziemnego nie istnieje już w szczególności z powodu niepewności co do 

dostępności wystarczających częstotliwości po WRC-15 i konsekwencji niemieckiego prawa 

antymonopolowego. Z drugiej strony Pro7 / Sat1, druga co do wielkości komercyjna grupa nadawcza 

w Niemczech, pod koniec marca 2013 r. Podjęła decyzję o zachowaniu swoich działań w zakresie 

naziemnej telewizji cyfrowej i przedłużyła stosunki handlowe z operatorem sieci DVB-T Media 

Broadcast do 2018 r. [4] . Niektórzy uczestnicy rynku wyrazili już zainteresowanie częstotliwościami 

transmisji, które zostaną zwolnione przez RTL. I odwrotnie, Francja prezentuje zupełnie inną sytuację, 

z sześcioma multipleksami na antenie od 2005 r. I dwoma nowymi, które mają zostać wdrożone w kraju 

do połowy 2015 r. We Francji DTT jest wielkim sukcesem, ponieważ około 50% gospodarstw domowych 

jest podłączonych do swojego podstawowego telewizora. Telewizja internetowa (IPTV), która jest 

również bardzo ważna we Francji, jest również zależna od naziemnej telewizji cyfrowej, ponieważ 

procedura instalacji zaleca użytkownikom podłączenie dekodera do anteny dachowej. Zużycie 

nieliniowe, według krajowych organów regulacyjnych, pojawia się jako dodatkowe w stosunku do 

liniowego zużycia telewizyjnego, które wciąż się rozwija. Mobilna łączność szerokopasmowa to kolejny 

integralny składnik codziennego społeczeństwa, którego znaczenie wciąż rośnie. Na przykład ponad 

60% osób w Szwecji ma abonament na mobilną łączność szerokopasmową, a średnio zużywa ponad 1 

GB miesięcznie. Przez ostatnie kilka lat ruch mobilnego dostępu szerokopasmowego podwaja się 

każdego roku. Zgodnie z prognozami Cisco, trend wzrostu ruchu będzie kontynuowany w 

nadchodzących latach. Oznacza to ponad 30-krotny wzrost ruchu w ciągu następnych pięciu lat, a 

nawet 1000-krotny wzrost w ciągu 10 lat, jeśli ekstrapolacja prognozy będzie dalej postępować. 

Eksplozyjny wzrost ruchu sam w sobie jest niezwykle trudny, ale tym, co utrudnia zadanie, jest skład 

ruchu. Cisco przewiduje, że do 2017 r. Mobilne wideo będzie stanowiło 66,5% całego ruchu na całym 

świecie. Dlatego jednym z najbardziej wymagających wyzwań dla mobilnego dostępu 



szerokopasmowego byłoby zapewnienie ogromnej ilości ruchu wideo przy wysokiej jakości usług. Na 

rzeczywisty wzrost wpłynie jednak ograniczenie maksymalnej ilości danych pobieranych i pobieranych 

przez wielu operatorów sieci komórkowych. Na przykład w Niemczech T-Mobile oferuje kontrakty 3G 

z limitem 300 MB miesięcznie za około 40 euro miesięcznie. Wyższe limity są znacznie bardziej 

kosztowne.1 W rzeczywistości większość telefonów komórkowych / przenośnych znajduje się w 

warunkach stacjonarnych (w domu, w budynkach), gdzie mobilne połączenie szerokopasmowe nie jest 

koniecznie wymagane. Telewizja i mobilne łącza szerokopasmowe mają silne podobieństwa w swoich 

wyzwaniach. Ponadto najnowszy trend w zakresie wzorców konsumpcji telewizyjnej sugeruje, że 

telewizja przyszłości będzie pod wieloma względami podobna do mobilnego dostępu 

szerokopasmowego w nadchodzących latach. Obie usługi muszą zapewnić klientowi wideo (ultra) 

wysokiej jakości w sposób dynamiczny i interaktywny. Wymaga to wydajnego rozwiązania dla 

konwergentnych usług nadawczych i mobilnych usług szerokopasmowych. Wraz z wyzwaniem 

technicznym ważne jest również podkreślenie, że świadczenie usług musi być przystępne dla klienta. 

Tak więc koszt świadczenia usług jest również poważnym wyzwaniem. Rozwiązanie dla konwergencji 

transmisji szerokopasmowej jest ułatwione przez ich silną komplementarność. Z perspektywy 

operatorów sieci komórkowych (MNO) współpraca między heterogenicznymi sieciami dostępowymi 

staje się strategią „must have”: technologia WiFi jest już wykorzystywana do odciążania ruchu z sieci 

komórkowych w domu lub w zasięgu zarządzanych hotspotów. , uzupełniający dostęp do łącza 

nadawczego (poprzez komponenty naziemne lub satelitarne) może oferować większy zasięg, wyższą 

jakość usług (QoS) i mniej obciążać interaktywność, będąc jednocześnie całkowicie niezależnym od 

liczby użytkowników korzystających z udostępnianych treści w czasie rzeczywistym . Dlatego naturalne 

jest rozważenie architektury konwergentnej dla usług nadawczych i szerokopasmowych. Telewizja 

nielinearna to rozwijający się segment, którego nie można rozwiązać wyłącznie za pomocą 

infrastruktury zorientowanej na NTC. Rozładunek wideo jest poważnym problemem dla obecnych 

operatorów sieci ruchomych. Dlatego też konwergentna platforma BC ‐ BB mogłaby stworzyć 

„wygrywający” ekosystem dla obu sektorów. 

8.3 Wyzwania do rozwiązania 

Konwergencja BC-BB stoi przed wyzwaniami w zakresie technologii, regulacji / polityki oraz aspektów 

społecznych i ekonomicznych. W tym rozdziale przedstawiamy główne wyzwania dla rozwiązania 

konwergencji BC-BB, które należy wziąć pod uwagę. 

8.3.1 Wymiar widma 

Wspólnym wyzwaniem, które powinno zostać rozwiązane przez przemysł nadawczy i mobilny, jest 

dostępność odpowiedniego widma radiowego. W szczególności pasmo UHF przydzielone do 

nadawania telewizyjnego (470–790 MHz) jest niezwykle cenne ze względu na jego korzystne 

właściwości propagacyjne. Doprowadziło to do szeroko zakrojonych badań nad alternatywnym 

wykorzystaniem widma telewizyjnego niewykorzystanego geograficznie, tzw. TV White Spaces (TVWS), 

w ciągu ostatnich kilku lat. Niedawno zakończone projekty badawcze finansowane przez UE COGEU 

(systemy radiowe COGnitive do efektywnego udostępniania telewizji) białe przestrzenie w kontekście 

EUropean) i QUASAR (Ilościowa ocena wtórnego dostępu do widma) zbadały potencjał TVWS. Pomimo 

dojrzałości technicznej badań TVWS, okazuje się, że wtórna koncepcja dostępu mieć trzy podstawowe 

ograniczenia. Po pierwsze, nie zajmuje się koniecznością ponownego wyposażenia urządzeń do 

produkcji programów bezprzewodowych zgodnie z decyzją ITU WRC-07 w sprawie identyfikacji pasma 

częstotliwości 790–862 MHz dla IMT (International Mobile Telecommunication). Większość tak 

zwanych urządzeń PMSE (Program Making and Special Events) korzysta z pasma 790–862 MHz i musi 

teraz opuścić ten zakres częstotliwości, który tworzy tzw. Pierwszą dywidendę cyfrową 

wykorzystywaną jako nowe i dodatkowe zasoby widma dla bezprzewodowych usług 



szerokopasmowych . Po drugie, nie odnosi się do zmieniających się potrzeb usług nadawczych. 

Telewizja stoi przed wyzwaniami świadczenia usług na żądanie, więcej treści do dostarczenia i wyższa 

rozdzielczość. Jednak obliczanie białych przestrzeni telewizyjnych (liczba dostępnych kanałów 

telewizyjnych) z natury zakłada obsługę telewizora w takim stanie, w jakim jest, bez miejsca na 

ewolucję. W związku z tym wdrożenie rozwiązania TVWS wiąże się z ryzykiem ograniczenia przyszłych 

potrzeb klientów telewizyjnych. Po trzecie, nie zapewnia optymalnego wykorzystania pasma 

częstotliwości 470–790 MHz. Widmo telewizyjne jest atrakcyjne ze względu na korzystne właściwości 

propagacyjne. Jednak rygorystyczne wymagania dotyczące ochrony odbiornika telewizyjnego 

ograniczają możliwość, aby system mobilny zapewniał zasięg zewnętrzny na obszarach miejskich. W 

rzeczywistości, ze względu na ograniczenia ochrony pierwotnego użytkownika (odbiornika 

telewizyjnego), trudno jest uzyskać ciągły zasięg komórkowy w TVWS na obszarach miejskich. Zamiast 

tego, słodkim punktem TVWS jest zastosowanie w pomieszczeniach o niskim poborze mocy, które nie 

wykorzystuje w pełni charakterystyki propagacji pasma niskiej częstotliwości. które wzajemnie 

korzystają z branży nadawczej i mobilnej. Krajobraz w regulacji widma analizuje również konwergencję 

nadawania telewizyjnego i mobilnego Internetu szerokopasmowego. Międzynarodowa Unia 

Telekomunikacyjna (ITU) podjęła decyzję na Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej 2012 (WRC-

12), że przydzieli widmo UHF o częstotliwości 694–790 MHz usługom mobilnym w Regionie 1 ITU (w 

którym Europa jest uwzględniona) na wspólnym podstawa z nadawaniem naziemnym, jak pokazano 

na rysunku 8.2. Szczegóły dotyczące warunków technicznych zostaną omówione w 2015 r. Podczas 

nadchodzącej konferencji WRC-15. Równoległe wykorzystanie pasma 694–790 MHz przez nadawanie 

i mobilne technologie radiowe będzie prawdopodobnie prawdopodobnym wynikiem tej konferencji, 

jak zauważono w końcowych aktach WRC-12. Administracje europejskie będą musiały następnie 

zdecydować, jaki rodzaj usług ostatecznie wdrożą w swoich krajach. W związku z tym Europa ma 

doskonałą i aktualną okazję do zidentyfikowania opłacalnego, zbieżnego rozwiązania między BC a BB 

poza WRC-15. 

8.3.2 Ryzyko fragmentacji rynku terminali 

Planowanie nowej technologii lub systemu dystrybucji w oparciu o bieżące praktyki konsumpcyjne 

może prowadzić do awarii. Dwie awarie systemu wskazują na ten fakt: DVB-H (Digital Video 

Broadcasting - Handheld) i MediaFlo. Oba te systemy zasadniczo dążyły do przeniesienia usługi telewizji 

liniowej na platformę mobilną, ale szereg problemów przemawiało przeciwko ich sukcesowi. Podczas 

gdy niektórzy wciąż pytają, czy brakuje atrakcyjnego standardu telewizji mobilnej, należy również 

zapytać, czy w rzeczywistości brakuje apetytu na to, co oferuje telewizja mobilna (liniowa). Telewizja 

mobilna jest wykorzystywana na mniejszych urządzeniach osobistych. Nie jest ograniczony przez te 

same ograniczenia nałożone na rodzinne lub grupowe korzystanie z usług liniowych na dużym ekranie 

w domu. Telewizja mobilna jest zasadniczo usługą „jeden na jeden”. MediaFlo to technologia 

opracowana przez Qualcomm w celu świadczenia usług audio, wideo i danych na urządzenia 

przenośne, takie jak przenośne telewizory i telefony komórkowe. Usługa zapewniała strumieniową 

transmisję treści dla użytkowników: zarówno telewizję na żywo, jak i zaplanowane strumienie 

telewizyjne, a także aktualizacje danych na żywo o krytycznych czasowo wydarzeniach, takich jak 

raporty giełdowe i aktualizacje wydarzeń sportowych. Nie pozwalał na strumieniowe przesyłanie wideo 

na żądanie. Usługa Flo TV, która została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., Oparta na 

technologii MediaFlo, była transmitowana za pośrednictwem kanału 6 MHz, wcześniej używanego dla 

telewizji UHF, w paśmie 700 MHz. Jednak w 2010 r. Qualcomm wycofał usługę, a widmo zostało 

następnie sprzedane firmie AT&T, która obecnie korzysta z usług LTE (Long-Term Term Evolution). Fakt, 

że urządzenia końcowe były dostosowane do potrzeb klienta, mógł również przyczynić się do awarii 

Flo TV. Każde urządzenie na zamówienie będzie droższe niż urządzenie masowe. Ponadto urządzenie 

Flo TV było urządzeniem przeznaczonym do jednego celu, co oznacza, że konsument musiałby mieć to 



urządzenie oprócz swojego telefonu komórkowego lub laptopa. Dzisiaj niektórzy uważają, że tylko 

globalnie sterowana technologia doprowadzi do sytuacji, w której niezbędne odbiorniki zostaną 

zintegrowane z szeroką gamą urządzeń. Niemniej jednak w Stanach Zjednoczonych został wydany 

nowy standard ATSC-M (Advanced Television Systems Committee - Mobile), który powinien w 

szczególności umożliwić mobilny odbiór telewizji naziemnej. Obecnie można odbierać wideo DVB-T za 

pomocą prostej anteny w niemal całej Europie; Jednak komputery kieszonkowe są opracowywane 

zgodnie z wymaganiami branży telekomunikacyjnej i przez większość czasu nie są wyposażone w 

odbiornik DVB. W Europie wielu uważa, że aby osiągnąć powszechne przyjęcie na rynek, mobilny sygnał 

rozgłoszeniowy musi korzystać z systemu, który można łatwo i masowo zintegrować z terminalami, jak 

przewidziano dla LTE. Tryb transmisji LTE eMBMS (rozwinięta usługa multiemisji multimedialnej) 

oferuje znacznie większą elastyczność niż poprzedni system DVB-H i wydaje się, że ma ogromny 

potencjał, aby stać się technologią wspomagającą efektywny kosztowo system konwergencji BC-BB, 

zwłaszcza na obszarach gęsto zaludnionych . Mówi się, że LTE eMBMS ma potencjał, by wykorzystać 

ekosystem do przyjęcia na rynek nowej platformy globalnej dystrybucji telewizji naziemnej, unikając 

fragmentacji rynku terminali. Jest to zasadnicza zmiana w stosunku do poprzedniego modelu telewizji 

mobilnej (DVB-H / DVB-NGH (Handheld nowej generacji)). Niemniej jednak LTE musi zostać 

zakwestionowane pod względem wydajności i przetestowane pod kątem innych potencjalnych 

systemów kandydujących. 

Zachowania użytkowników i wymagania użytkowników zmieniają się teraz szybciej i bardziej 

nieprzewidywalnie, niż przywykliśmy do planowania. Przecież od pierwszej sugestii naziemnej telewizji 

cyfrowej do zakończenia przejścia na nadawanie cyfrowe w większości krajów europejskich minęło 

ponad dwie dekady. Takie ramy czasowe nie są już ekonomicznie przystępne. Niepowodzenie w 

zmianie, która zaszła, zmiany, które się teraz dokonują i zmiana, której nie możemy przewidzieć, 

doprowadzi do przyjęcia strategii, które z pewnością zawiodą. W związku z tym wszystkie propozycje 

powinny uwzględniać ten zwiększony metabolizm w tym ekosystemie; muszą być elastyczne i 

elastyczne. Ta elastyczność obejmuje zarówno fizyczną infrastrukturę sieciową, która obsługuje 

konwergentną przyszłość BB-BC, jak i widmo radiowe, które może być wykorzystane do jej 

podbudowania. 

8.3.4 Przeszkody związane z biznesem 

Należy również wziąć pod uwagę komercyjną rentowność i ekosystem biznesowy konwergentnego 

rozwiązania BC-BB. Na przykład, jedną z kwestii wykorzystania obecnej technologii eMBMS do 

zastąpienia dystrybucji NTC jest fakt, że w większości krajów europejskich kilku operatorów sieci 

ruchomych zbudowało własne sieci LTE; dlatego też może być konieczne dostarczenie tej samej treści 

za pośrednictwem różnych sieci, aby dotrzeć do całej populacji. Inną kwestią są warunki użytkowania 

oferowane przez dzisiejszych operatorów sieci komórkowych. Rzeczywiste stawki ryczałtowe zostały 

zastąpione taryfami ilościowymi (tj. Miesięcznymi limitami danych). Zakładając, że usługa telewizji na 

żywo zapewniająca standardową jakość obrazu (SD) telewizora (ledwo odpowiednia dla tabletu 

oferującego lepszą rozdzielczość niż HD) wymaga szybkości transmisji 2,5 Mb / s, miesięczny limit 

danych 10 GB będzie wyczerpany po zaledwie dziewięciu godzinach. Ponadto koszty danych mobilnych 

dla konsumenta są obecnie dwa rzędy wielkości wyższe niż koszty dystrybucji emisji równoważnej ilości 

treści. Koszt migracji do nowej architektury to kolejna przeszkoda do pokonania. Aby wdrożyć system 

nadawania komórkowego, muszą istnieć znaczne inwestycje w istniejącą infrastrukturę komórkową. 

Na przykład, może zaistnieć potrzeba uaktualnienia backhaulu w celu uwzględnienia dużej ilości ruchu 

wideo, a anteny muszą zostać zmienione lub dodane w celu obsługi pasma 470–790 MHz. Dlatego 

należy rozważyć analizę kosztów i korzyści, która uwzględnia modele biznesowe usługi konwergencji 

BC-BB. Sieci transmisji naziemnej odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu konkurencji między 



platformami. Wraz z postępującą konwergencją z bezprzewodowym dostępem szerokopasmowym 

istnieje ryzyko, że konsolidacja rynku doprowadzi do niższego poziomu konkurencji i ograniczenia 

wyboru dla konsumenta. Podsumowując, kluczem do zrównoważonego rozwoju jest tworzenie 

wzajemnie korzystnych przypadków biznesowych. 

8.3.5 Wymaganie społeczne: Nadawanie telewizyjne jako usługa publiczna 

Media w Europie Dzisiaj, aby odbierać usługi czysto rozgłoszeniowe za pośrednictwem platform DTT, 

takich jak DVB-T, nie jest wymagane logowanie do sieci dostawcy ani danych uwierzytelniających. 

Dlatego jest prawdopodobne, że te same warunki będą wymagane w sieciach zbieżnych BC-BB. Musi 

istnieć możliwość odbioru telewizji na żywo za pomocą urządzenia, które nie zawiera modułu karty SIM 

lub elementu użytkownika (UE), który nie ma włożonej karty SIM, a marka MNO telefonów 

komórkowych nie może zakłócać odbioru lub mieć żadnego wpływu na odbiór lub na treść. Ponadto, 

aby przeglądać treści nadawane publicznie, użytkownik nie powinien ponosić żadnych dodatkowych 

kosztów, na przykład bez dodatkowych opłat i bez ryczałtowej stawki wolumenowej. Podczas gdy 

europejscy publiczni dostawcy DTV starali się w przeszłości, w ramach swoich mandatów, aby być 

społecznie inkluzywnym i świadomym kosztów, nie ma takiego obowiązku ze strony platform 

szerokopasmowych. Nadawcy publiczni mają określony zestaw obowiązków i ograniczeń w oparciu o 

obowiązki usługi powszechnej i pokrycia. Wyzwanie to w kontekście przyszłych platform 

konwergentnych BC ‐ BB należy rozwiązać na poziomie polityki i regulacji. Nadawcy publiczni (aw 

niektórych krajach wszyscy nadawcy DTV) odegrali zasadniczą rolę w zapewnieniu inwestycji w 

oryginalne treści europejskie. Ponieważ dostępne budżety organizacji zajmujących się mediami usług 

publicznych są regulowane i ograniczone, każdy wzrost kosztów dystrybucji prawdopodobnie 

spowodowałby zmniejszenie inwestycji w pierwotne programowanie, a tym samym przesunięcie 

wartości z treści na platformy dystrybucyjne. Należy opracować polityki wspierające rolę nadawania 

publicznego w ramach tego zbieżnego paradygmatu. Takie polityki muszą nadal uwzględniać wymóg 

bezpłatnego powszechnego dostępu do pewnego podzbioru usług na konwergentnej platformie. Jako 

platforma konwergentna może być połączeniem publicznych / finansowanych / obsługiwanych sieci 

naziemnej telewizji cyfrowej i komercyjnie obsługiwane sieci komórkowe, ochrona etosu służby 

publicznej może wymagać przyjęcia nowych rodzajów polityk. Kluczowe jest również bezpieczeństwo 

inwestycyjne dla europejskich konsumentów. 

Konsumenci stają przed trudnymi wyborami dla różnych potrzeb komunikacyjnych gospodarstwa 

domowego. Jeden globalny standard dla transmisja szerokopasmowa ułatwi zadanie i zmniejszy ryzyko 

inwestowania w niewłaściwą technologię. 

8.4 Architektury sieci kandydatów dla rozwiązania konwergentnego BC-BB 

Tradycyjnie usługi nadawania i szerokopasmowej komunikacji mają własną dedykowaną i niezależną 

infrastrukturę sieciową (sieci High-Power High-Tower w porównaniu do sieci gęstych). W obecnym 

stanie techniki zbieżność dostarczania mediów występuje na aplikacjach i na poziomie usługi (np. 

HbbTV). Należy opracować innowacyjną architekturę dostępu radiowego, która zapewnia 

konwergencję nadawania i mobilnego dostępu szerokopasmowego w dziedzinie bezprzewodowej / 

radiowej. Konwergencja sieci w warstwie transmisyjnej umożliwi elastyczne wykorzystanie widma dla 

treści transmisji liniowej i nieliniowej w trybie push (tj. Nadawanie), multicast (np. IPTV) i unicast (np. 

Tryb wideo-na-żądanie (VoD). Rozwiązanie konwergencji będzie miał następujące wymagania: 

• Naziemne rozszerzenie transmisji do różnych urządzeń końcowych, takich jak smartfony i tablety, w 

różnych scenariuszach, takich jak wewnątrz i mobilne; 



• Możliwość interaktywnego nadawania programów telewizyjnych, w tym przepustowość wymagana 

dla treści nieliniowych; 

• Elastyczność w radzeniu sobie z szybko zmieniającymi się wymaganiami klientów; 

• Wysoka jakość usług i dostępność, aby zmaksymalizować korzyści społeczne; 

• Wysoka wydajność widmowa, aby w pełni wykorzystać preferowane charakterystyki propagacji 

pasma 470–790 MHz; 

• Niski koszt wdrożenia, aby rozwiązanie było przystępne. 

Poniżej omówimy pokrótce trzy potencjalne rozwiązania dla architektury konwergencji BC-BB: 

nadawanie komórkowe; architektura sieci hybrydowej i architektura Common Broadcasting System. 

8.4.1 Rozwiązanie 1: Transmisja komórkowa w widmie telewizyjnym 

To czyste podejście do przyszłej dystrybucji telewizyjnej. Przewiduje on, że treści telewizyjne są 

dostarczane za pośrednictwem technologii komórkowych za pośrednictwem infrastruktury 

komórkowej działającej w widmie telewizyjnym UHF (470–790 MHz). Oznacza to, że tradycyjne 

nadawanie naziemne oparte na DVB-T / T2 jest całkowicie zastępowane przez systemy komórkowe 

oparte na IP, takie jak sieci LTE. Jednym z technicznych rozwiązań tego rozwiązania jest eMBMS w sieci 

jednoczęstotliwościowej (SFN), która jest opisana w specyfikacji LTE 3GPP. Możliwości multiemisji 

eMBMS mogą stanowić cenną alternatywę do emisji pojedynczej w celu rozpowszechniania wielu 

rodzajów treści multimedialnych na żywo i nie na żywo. Wykorzystują nieodłączne cechy transmisji 

sieci bezprzewodowych do wysyłania treści tylko raz, aby dotrzeć do wielu użytkowników końcowych, 

tym samym bardziej efektywnie wykorzystując dostępne widmo i redukując koszt na bit. Ponadto sesje 

eMBMS można konfigurować dynamicznie - i udostępniać zasoby sesjom emisji pojedynczej - co 

eliminuje potrzebę dedykowanego widma. W eMBMS istniejące nośniki LTE mogą być elastycznie 

przydzielane między emisją pojedynczą a emisją. To rozwiązanie przewiduje, że przyszły odbiornik 

będzie odbiornikiem LTE-A wbudowanym w większość urządzeń do odbioru wideo, w tym obecnie 

rozumianych jako telewizory, telewizory Smart TV i osobiste nagrywarki wideo. Koncepcja nadawania 

komórkowego w paśmie telewizyjnym jest szczegółowo opisana. Producenci sieci komórkowych 

twierdzą, że nadawanie komórkowe może świadczyć usługi o tej samej jakości przy mniejszym 

spektrum w porównaniu z DVB-T dzięki postępom w technologii transmisji komórkowej i optymalnemu 

połączeniu multiemisji eMBMS. W związku z tym można przewidzieć oszczędność widma w paśmie 

telewizyjnym w zależności od rzeczywistego wdrożenia i docelowego wykorzystania. Można rozważyć 

kilka możliwych konfiguracji nadawania komórkowego. Jedną z opcji jest nadawanie wszystkich 

programów telewizyjnych za pośrednictwem SFN utworzonego przez wiele witryn komórkowych. 

Drugi to wykorzystanie transmisji tylko dla kilku najpopularniejszych programów telewizyjnych i 

dystrybucja pozostałej części za pomocą komórkowych łączy emisji pojedynczej. Pierwsza opcja została 

zbadana przez Huschke et al. w przypadku ATSC i LTE, gdzie wzięły udział w niektórych miastach w 

Kalifornii, USA, jako przypadki testowe, i zgłosiły ogromny potencjał poprawy wykorzystania widma w 

przypadkach, gdy zasięg był ograniczony do obszarów miejskich. Twierdzono, że do obsługi dzisiejszych 

usług telewizyjnych w miastach wymagane jest tylko 84 MHz widma z najnowszą technologią LTE 

eMBMS. Jest to przeciwieństwo używanego 300 MHz według obecnego systemu naziemnego 

nadawania ATSC używanego w Stanach Zjednoczonych. Chociaż badanie Huschke et al. pokazuje 

obiecujące wyniki, nie jest oczywiste, że wniosek ten byłby słuszny dla Europy, zwłaszcza w przypadku 

standardowych wyników DVB-T2. Ponadto nie przeprowadzono analizy wpływu gospodarczego na ten 

scenariusz. Shi i in. z KTH (The Royal Institute of Technology of Sweden) zbadał wykonalność nadawania 

komórkowego w Szwecji [10]. Według ich ustaleń, korzyści z nadawania komórkowego mogą nie być 



wystarczająco duże, aby zastąpić dzisiejszą usługę telewizyjną, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie 

komórkowe stacje bazowe są rzadko stosowane. Jednak Shi i in. również zasugerował, że nadawanie 

komórkowe będzie korzystne w najbliższej przyszłości, ponieważ może skutecznie rozwiązać szybko 

zmieniające się wzorce konsumpcji usług telewizyjnych. Krótko mówiąc, istniejące prace nad 

„transmisją komórkową” nie są wystarczające do wyciągnięcia wniosku, czy (i w jakich okolicznościach) 

nadawanie komórkowe w paśmie telewizyjnym byłoby korzystne dla Europy w porównaniu z klasyczną 

naziemną telewizją cyfrową i jej konfiguracją w różnych krajach europejskich. Konieczne są dalsze 

szczegółowe badania, aby określić wydajność nadawania komórkowego w różnych środowiskach 

fizycznych i wymaganiach użytkowników. Wiąże się to z badaniem optymalnego projektowania 

technologii komórkowych i wdrażaniem systemów do celów nadawania komórkowego. Należy również 

rozważyć współpracę z dystrybucją telewizji satelitarnej w celu zapewnienia dodatkowego zasięgu, 

biorąc pod uwagę spodziewany rozwój technologii satelitarnej 

8.4.2 Rozwiązanie 2: Podejście do sieci hybrydowej - Korzystanie z FEF DVB-T2 do transmisji LTE 

W przeciwieństwie do poprzedniego podejścia „czystego łupu”, gdzie w dłuższej perspektywie DVB-T 

zostanie całkowicie zastąpione przez LTE-A, to rozwiązanie przewiduje nowy model współpracy między 

istniejącymi DVB-T2 i LTE-A, wykorzystując synergię między nimi. To podejście do sieci hybrydowej ma 

na celu osiągnięcie zarówno oszczędności widma, jak i opłacalności ekonomicznej poprzez ograniczenie 

kosztów wdrożenia sieci (np. Zasoby mogą być współdzielone przez kilka sieci operatorów sieci 

ruchomej). To hybrydowe rozwiązanie wprowadza innowacyjną koncepcję sieci nakładkowej do 

łączenia sieci nadawczych i szerokopasmowych, jak pokazano na rysunku 8.3. Idea systemu nakładek 

wieżowych została zaproponowana i opracowana przez Reimersa i in. [3, 11]. Umożliwia przesyłanie 

treści wideo za pośrednictwem sieci HPHT (High-Power High-‐ Tower) lub za pośrednictwem sieci LPLT 

(Low-‐ Low Low-Tower). Takie hybrydowe rozwiązanie wykorzystuje innowacyjną koncepcję 

nadawania sygnałów LTE multipleksowanych w ramce DVB-T2 (wykorzystując DVB-T2 jako fizyczny 

nośnik). Multipleksowanie sygnałów przez DVB-T2 może zostać zrealizowane, ponieważ standard 

transmisji DVB-T2 oferuje rozszerzenie dla przyszłych rozwiązań, znanych jako przyszłe ramki 

rozszerzeń (FEF [12]). Wstawienie FEF umożliwia przewóz ramek zdefiniowanych w przyszłym 

rozszerzeniu standardu DVB-T2 w tym samym multiplekserze co zwykłe ramki DVB-T2. Korzystanie z 

przyszłych ramek rozszerzeń DVB-T2 jest opcjonalne i jak dotąd nie zostało w pełni przetestowane. 

Pomysł polega na tym, że w czasie FEF transmisja DVB-T2 przełącza się na LTE i wykorzystuje ramki 

eMBMS do dostarczania treści rozgłoszeniowych przez sieć HPHT. Dzięki temu rozwiązaniu 

hybrydowemu odbiornik DVB-T2 powinien mieć możliwość dekodowania tylko zawartości DVB-T2 i 

pominięcia FEF. Jednak odbiornik LTE-A (z pewnymi modyfikacjami) powinien być w stanie wykryć i 

zdekodować treść przesyłaną w FEF. 

W tym podejściu pasmo 470–790 MHz może być dynamicznie przydzielane do nadawania lub 

połączenia szerokopasmowego zgodnie z potrzebami i zapotrzebowaniem widzów. Należy opracować 

nowatorski mechanizm zarządzania dostarczaniem treści i dynamiczną alokację widma telewizyjnego 

między BC a BB z uwzględnieniem zapotrzebowania użytkowników i usług (treści liniowe i nieliniowe). 

Jednym z wyzwań jest to, że dłuższe interwały ochronne dla LTE eMBMS są konieczne, aby zaspokoić 

potrzebę większego promienia komórki i integracji eMBMS w topologiach HPHT. Inną kwestią jest to, 

że odbiornik LTE UE musi być w stanie zidentyfikować i zdekodować zawartość LTE osadzoną w FEF. W 

zależności od kraju i celu zastosowania, należy sprawdzić adaptacje architektury HPHT, aby uzyskać jak 

najlepsze wyniki tego podejścia. Ponadto, ponieważ rozwiązanie to wywodzi się głównie ze 

społeczności nadawczej i jest ograniczone do systemu DVB-T2, w celu przekonania operatorów 

telefonii komórkowej i producentów sieci komórkowych do zainteresowania taką transmisją nakładki, 

szczegółowe badanie scenariuszy i modeli biznesowych oraz wykonalność wymagane są badania. 



8.4.3 Rozwiązanie 3: wspólny system nadawania nowej generacji 

Koncepcja Common Broadcasting System (CBS) proponuje zbadanie możliwości rewizji istniejących 

systemów nadawczych i trybów transmisji określonych przez 3GPP / LTE i DVB / DVB-T2, z myślą o 

stworzeniu jednego systemu transmisji, który byłby w stanie dopasować się do wizji system zbieżny i 

aby umożliwić sieciom działanie w efektywnym trybie współpracy. Podejście CBS odnosi się również 

do strategii i opcji dostarczania treści w najbardziej efektywny sposób, na przykład na podstawie jego 

charakteru lub popularności. Po stronie transmisji dostępnych jest kilka technologii. DVB-T2 jest 

najnowszą technologią, ponieważ oferuje najlepszą wydajność spośród komercyjnie stosowanych 

systemów nadawczych. Już od 1993 r. Używa tych samych podstaw, co LTE od DVB-T (zasady OFDM). 

Niedawno sfinalizowane urządzenie DVB NGH (Next Generation Handheld) zostało zaprojektowane 

specjalnie dla aplikacji mobilnych, oferując innowacyjne funkcje, takie jak transmisja MIMO (Multiple-

Input Multiple-Output). Wydaje się, że technologie nadawcze, takie jak te z rodziny DVB, są 

przynajmniej technicznie dobrym punktem wyjścia do zaprojektowania dedykowanego nośnika 

transmisji, który ma być konwergentny z LTE. Jednak standard LTE-A musiałby zostać zmodyfikowany, 

aby w pełni wspierać potrzebę architektury konwergencji. Na przykład, dłuższy cykliczny prefiks jest 

potrzebny, aby włączyć transmisję LTE eMBMS z wysoką wieżą (SFN o dużych rozmiarach). Inne 

ulepszenia, takie jak przełączanie transmisji i emisji pojedynczej na żądanie, dedykowana konstrukcja 

nośnika eMBMS, transmisja wielowarstwowa eMBMS (MIMO) i raport pomiarów PHY MBSFN (sieć 

jednokierunkowa transmisji mobilnej) PHY mogą również zostać uwzględnione. 

Jeśli chodzi o poprawę architektury, możemy sobie wyobrazić posiadanie takiego, jak pokazano na 

rysunku: 

 

 

 

Jedno pasmo częstotliwości działa jako HTHP do nadawania zmodyfikowanej wersji eMBMS; inne 

pasmo częstotliwości obsługuje normalny ruch mobilny za pośrednictwem sieci LTLP. Sieć LTLP może 

działać bez żadnych modyfikacji. Sugeruje to, że europejskie zainteresowane strony mogą wnieść nowe 

argumenty do procesu standaryzacji 3GPP w celu ulepszenia kolejnych wersji LTE i nie tylko, a także w 

grupach roboczych DVB i FOBTV (Future of Broadcast Terrestrial Television Initiative), aby 

zaproponować wspólna długoterminowa wizja konwergencji, która mogłaby zostać włączona do planu 

prac 5G i planu działania. W tym kontekście szczególne znaczenie ma łączność z DVBCSU (misja 

badawcza ds. Wykorzystania widma spółdzielczego). Głównym celem tej misji badawczej jest 

przeanalizowanie podejść do wspólnego wykorzystania widma naziemnego, czyli podejść 



wspierających wspólne wykorzystanie widma naziemnego przez usługi nadawcze i szerokopasmowe. 

Misja badawcza rozważy różne stopnie swobody dla wspólnego wykorzystania widma i możliwe 

sposoby ich wykorzystania 

8.5 Badanie BC-BB: Co należy zrobić 

W tej części proponujemy ogólny plan pracy, który należy wdrożyć, aby uzyskać „winwin” rozwiązanie 

konwergencji szerokopasmowej dla Europy. Rysunek poniższy ilustruje kroki, które należy podjąć, a 

które podsumowano poniżej. 

 

8.5.1 Modele konsumpcji telewizyjnej i wideo w przyszłości w Europie 

Przyszły rozwój i znaczenie naziemnej platformy nadawczej jako realnej i konkurencyjnej platformy 

dystrybucji usług radiowych i telewizyjnych zależy w dużej mierze od sposobu, w jaki treści medialne 

będą produkowane i konsumowane w przyszłości. Zrozumienie i przewidywanie dynamicznych i 

ewoluujących zachowań oraz oczekiwań europejskich widzów w perspektywie długoterminowej 

powinno być punktem wyjścia dla badania. 

8.5.2 Opcje architektury BC-BB 

Scenariusze referencyjne dotyczące zużycia wideo i telewizji powinny prowadzić do generowania 

ogólnego zestawu wymagań systemu dystrybucji TV jako podstawy rozwiązań architektury dla sieci 

zbieżnej BC-BB. W przypadku dystrybucji telewizji naziemnej należy rozważyć trzy główne opcje, jak 

wskazano w sekcji 8.4: nadawanie komórkowe, architektura sieci hybrydowej i architektura wspólnego 

systemu nadawania. 

8.5.3 Symulacja i ocena na dużą skalę BC-BB 

Opcje zbieżne 

Ten krok zdefiniowałby metryki wydajności i metodologie oceny do analizy kandydujących rozwiązań 

konwergencji BC-BB za pomocą symulacji na dużą skalę (ogólnokrajowy zasięg telewizyjny). 

Odpowiednie wskaźniki wydajności, takie jak ulepszone wykorzystanie widma (w porównaniu z 

tradycyjną dystrybucją DTV), muszą być mierzone pod warunkiem spełnienia wymagań użytkownika. 

Zużycie energii oraz koszt wdrożenia i eksploatacji sieci są również ważnymi wskaźnikami do oceny 

rozwiązań konwergencji. Metodologia oceny powinna być w stanie przetestować zdolność rozwiązań 

architektury do radzenia sobie z różnymi mieszankami trybów konsumpcji (liniowymi, nieliniowymi, na 

żądanie itp.). Interesującym rezultatem będzie wpływ zmiany wzorców konsumpcji telewizyjnej na 

potencjalne zyski widma uzyskane dzięki rozwiązaniom BC-BB.  

Ocena kandydata . Konwergentne rozwiązanie BC-BB powinno być oceniane na poziomie europejskim, 

przynajmniej w kilku reprezentatywnych krajach. 

8.5.4 Studium wykonalności 



Wreszcie, wykonalność wybranego rozwiązania architektury BC-BB powinna zostać udowodniona 

poprzez próby i rzeczywistą demonstrację. Na tym etapie uważamy za szczególnie interesujące 

przedstawienie następujących elementów technicznych: 

• Techniczna wykonalność zastosowania eMBMS w konfiguracji High-Power High-Tower (kilka kW) 

pracującej w paśmie częstotliwości 470–790 MHz, mierzących jej zasięg działania i warunki odbioru, 

czyli rzeczywistej jakości doświadczenia. 

• Działanie podmiotu zarządzającego siecią, zdolnego do płynnego przełączania między BC i BB i 

odwrotnie na podstawie zapotrzebowania użytkownika (treści liniowe a nieliniowe), efektywności 

widma i kryteriów kosztów. 

Wyniki badań wykonalności są ważne dla udoskonalenia parametrów symulacji wykorzystywanych w 

procesie oceny na dużą skalę i wyciągnięcia wniosków na temat korzyści z nowego rozwiązania 

konwergencji BC-BB do dystrybucji telewizyjnej 

8.6 Wnioski 

Europa jest dobrze przygotowana do rozwijania rozwiązań technicznych, które uwzględniają potrzeby 

zarówno nadawców komercyjnych, jak i nadawców publicznych, a także potrzeb branży 

szerokopasmowego internetu mobilnego. Wykorzystanie i rozwój architektury konwergentnej 

zbudowanej na LTE-A lub poprzez płynne przełączanie między transmisją a dostawą szerokopasmową 

umożliwi przemysłowi europejskiemu silny kształt i wpływ na ewolucję globalnego standardu. 

Konwergentne rozwiązanie BC-BB ma potencjał, aby umożliwić Europie uzyskanie przewagi 

konkurencyjnej w Stanach Zjednoczonych, które już przyjęły nielicencjonowany dostęp do korzystania 

z białych przestrzeni telewizyjnych poprzez podejście oparte na bazie danych geograficznych. Jednak 

Stany Zjednoczone badają również wykorzystanie tzw. Aukcji motywacyjnych w celu usunięcia części 

pozostałego widma UHF z obsługi stacji telewizyjnych. Jednakże, ponieważ dzieje się to w sposób ad 

hoc, nie ma pewności co do rodzajów rynków i technologii, które wypełnią tę przestrzeń. W związku z 

tym Europa ma możliwość zbadania przyszłego wykorzystania pasma częstotliwości 470–790 MHz w 

bardziej przemyślany sposób, tak aby można było przyjąć zharmonizowane podejście polityczne. Jeśli 

okaże się, że LTE / LTE-A jest odpowiedni (z technicznego, ekonomicznego i społecznego punktu 

widzenia) do świadczenia przyszłych usług telewizyjnych, istnieje możliwość, że europejskie 

rozwiązania zaczną korzystać z globalnego rynku. W tym rozdziale zidentyfikowaliśmy trzy potencjalne 

rozwiązania dla konwergencji BC-BB: nadawanie komórkowe, architektura sieci hybrydowej i 

architektura Common Broadcasting System. Możliwości architektury konwergencji i metod 

dostarczania treści powinny zostać zbadane w celu określenia, czy (i w jakich okolicznościach) 

konwergencja BC-BB w istniejącym paśmie UHF-TV byłaby korzystna dla Europy. Ponieważ kraje 

europejskie mają bardzo zróżnicowane cechy geograficzne i demograficzne, a także różne modele 

dystrybucji i konsumpcji telewizyjnej, korzyści z rozwiązania konwergencji muszą być oceniane na 

poziomie europejskim, przynajmniej w kilku reprezentatywnych krajach. Ważnymi wskaźnikami są 

koszty wdrożenia, efektywność widma (w porównaniu z tradycyjną dystrybucją DTV) oraz jakość usług 

przyszłej dystrybucji telewizyjnej. Wpływ społeczny i gospodarczy również musi zostać zbadany, co jest 

aspektem zaniedbanym w dotychczasowej pracy. Ponadto, aby w pełni zbadać, należy przeprowadzić 

bardziej dogłębne badanie technologii komponentów ,potencjał rozwiązania i przeprowadzenie 

demonstracji proof-of-concept. Wreszcie, ponieważ platforma konwergentna może być połączeniem 

publicznych / finansowanych / obsługiwanych sieci naziemnej telewizji cyfrowej i komercyjnych sieci 

mobilnych, ochrona etosu usługi publicznej może wymagać przyjęcia nowych rodzajów polityk. Takie 

polityki muszą nadal uwzględniać wymóg bezpłatnego powszechnego dostępu do pewnego podzbioru 

usług na konwergentnej platformie. Branże BC i BB borykają się z ogromnymi, ale podobnymi 



wyzwaniami. Dlatego największe korzyści społeczne zostałyby osiągnięte, gdyby wyzwania nadawane 

przez przemysł radiowo-telewizyjny i mobilny razem były oparte na zasadzie „win-win”. W 

szczególności propozycje modyfikacji protokołu w celu ujednolicenia standardów DVB-T2 i LTE 

eMBMS, a także ulepszenia LTE-A dla opłacalnego trybu rozgłoszeniowego (w kontekście 5G) nastąpi 

tylko przy zaangażowaniu zarówno branży mobilnej, jak i nadawczej. 



Bezpieczeństwo komunikacji 5G 

9.1 Wprowadzenie 

Obecnie tendencja do wszechobecnego środowiska komputerowego doprowadziła do powstania sieci 

mobilnych charakteryzujących się stale rosnącym popytem na wysokie szybkości transmisji danych i 

mobilność. Najbardziej znaną technologią, która pojawiła się w celu rozwiązania tych problemów, jest 

5G mobile i wiele wysiłku włożono w jego rozwój w ciągu ostatnich kilku lat, z wizją jego wdrożenia do 

2020 r. I później. Komunikacja 5G ma na celu zapewnienie szerokiego pasma danych, nieskończonej 

możliwości pracy w sieci i szerokiego zasięgu sygnału, aby wspierać szeroką gamę wysokiej jakości 

spersonalizowanych usług dla użytkowników końcowych. W tym celu komunikacja 5G zintegruje wiele 

istniejących zaawansowanych technologii z innowacyjnymi nowymi technikami. Ta integracja 

doprowadzi jednak do ogromnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem w przyszłych sieciach 

komórkowych 5G. W szczególności oczekuje się, że szerokie spektrum problemów związanych z 

bezpieczeństwem będzie poruszanych w sieciach komórkowych 5G ze względu na szereg czynników, 

w tym: (i) otwartą architekturę systemu 5G opartą na IP, (ii) różnorodność podstawowego dostępu 

technologie sieciowe systemu 5G, (iii) mnóstwo połączonych ze sobą urządzeń komunikacyjnych, które 

będą również bardzo mobilne i dynamiczne, (iv) heterogeniczność typów urządzeń pod względem 

możliwości obliczeniowych, mocy baterii i pamięci, (v) otwarte systemy operacyjne urządzeń oraz (vi) 

fakt, że wzajemnie połączone urządzenia są zwykle używane przez nieprofesjonalnych użytkowników 

w kwestiach bezpieczeństwa. W związku z tym systemy łączności 5G będą musiały stawić czoła coraz 

silniejszym zagrożeniom niż obecne istniejące systemy komunikacji mobilnej. Jednak pomimo faktu, że 

nadchodzące systemy komunikacyjne 5G będą celem wielu znanych i nieznanych zagrożeń 

bezpieczeństwa, nie jest jasne, które zagrożenia będą najpoważniejsze i które elementy sieci będą 

najczęściej atakowane. Ponieważ taka wiedza ma ogromne znaczenie dla zapewnienia wskazówek 

dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa systemów komunikacji mobilnej nowej generacji, celem 

tego rozdziału jest przedstawienie potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem i wyzwań 

dla przyszłych systemów łączności 5G. 

9.2 Przegląd potencjalnej architektury systemu komunikacji 5G 

W komunikacji 5G przyjęcie gęstej heterogenicznej architektury, obejmującej makrokomórki i małe 

komórki, jest jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań o niskich kosztach, które pozwolą sieciom 

5G zaspokoić potrzeby w zakresie wzrostu wydajności w branży i zapewnić jednolite połączenie na 

koniec strona użytkownika. W oparciu o najnowszą literaturę uważamy, że potencjalna architektura 

komunikacyjna 5G w skali makrokomórek, jak pokazano na rysunku  



 

 

obejmie stację bazową (BS), wyposażoną w duże macierze antenowe, a także dodatkowe duże zestawy 

antenowe BS geograficznie rozproszone w sieci makrokomórkowej. Rozproszone macierze o dużej 

antenie będą pełnić rolę małych punktów dostępowych obsługujących wiele protokołów sieci dostępu 

radiowego (RAN) dla szerokiego zakresu podstawowych technologii sieci dostępu (2G / 3G / 4G). 

Ponadto użytkownicy mobilni w środowisku zewnętrznym będą współpracować ze sobą, tworząc 

wirtualne macierze dużych anten. Wirtualne duże macierze antenowe wraz z rozproszonymi 

macierzami o dużej antenie (tj. małokomórkowymi punktami dostępowymi) BS zbudują w małych 

komórkach wirtualne masywne łącza MIMO (Multiple-Input Multiple-Output). Punkty dostępowe dla 

małych komórek polegają na niezawodnej łączności typu backhaul za pośrednictwem światłowodu. 

Ponadto budynki znajdujące się w obszarze makrokomórek 5G będą również wyposażone w duże 

macierze antenowe zainstalowane na zewnątrz budynku. W ten sposób każdy budynek będzie mógł 

komunikować się bezpośrednio z BS makrokomórki lub z rozproszonymi macierzami dużej anteny BS. 

Poza tym w każdym budynku zewnętrzna zainstalowana duża antena będzie połączona kablem z 

bezprzewodowymi punktami dostępowymi wewnątrz budynku komunikującymi się z użytkownikami 

w pomieszczeniach . Ponadto architektura referencyjna Home eNode B (HeNB), zdefiniowana przez 

3GPP w referencjach [4–6] w celu konstruowania femtokomórek, jest bardzo obiecująca dla 

nadchodzących sieci komunikacyjnych 5G. Dzieje się tak, ponieważ femtokomórka HeNB stanowi 

skuteczne rozwiązanie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na szybkość transmisji danych. W 

szczególności femtokomórka HeNB jest punktem dostępowym o niskiej mocy i niskim zasięgu, 

używanym głównie do zapewnienia zasięgu wewnętrznego dla zamkniętych grup abonentów (CSG). 

Femtokomórki HeNB odciążają sieć makrokomórkową i zapewniają szerokopasmowe połączenie IP z 

siecią komórkową poprzez dostęp do Internetu przez abonenta. Szereg femtokomórek HeNB może być 



grupowanych i adresowanych do bramy, zmniejszając liczbę interfejsów powiązanych bezpośrednio z 

siecią bazową operatora mobilnego. Ta brama jest urządzeniem operatora sieci komórkowej, które 

zwykle znajduje się fizycznie na terenie operatora telefonii komórkowej. Ponadto, opisana w referencji 

koncepcja mobilnej femtokomórki (MFemtocell) może być kolejną obiecującą technologią dla przyszłej 

komunikacji 5G. Koncepcja ta łączy koncepcję mobilnego przekaźnika z technologią femtocell, aby 

pomieścić użytkowników o wysokiej mobilności, takich jak użytkownicy transportu publicznego (np. 

Pociągi i autobusy), a nawet użytkownicy prywatnych samochodów. MFemtocells będą małymi 

ogniwami zainstalowanymi wewnątrz pojazdów w celu komunikowania się z użytkownikami pojazdów. 

Ponadto na zewnątrz pojazdów zostaną zainstalowane duże układy antenowe, umożliwiające 

bezpośrednią komunikację z BS makrokomórki lub z rozproszonymi macierzami dużej anteny BS. 

9.3 Kwestie bezpieczeństwa i wyzwania w systemach komunikacji 5G 

Najbardziej atrakcyjnymi celami dla przyszłych napastników w nadchodzących systemach łączności 5G 

będą urządzenia użytkownika, sieci dostępowe, sieć bazowa operatora komórkowego i zewnętrzne 

sieci IP. Aby pomóc w zrozumieniu przyszłych problemów bezpieczeństwa i wyzwań związanych z tymi 

komponentami systemu 5G, przedstawiamy reprezentatywne przykłady możliwych zagrożeń i ataków 

specyficznych dla tych komponentów. Aby uzyskać te przykłady, badamy zagrożenia i ataki na starsze 

systemy mobilne (tj. 2G / 3G / 4G), które mogą mieć wpływ na nadchodzące systemy komunikacyjne 

5G, wykorzystując określone funkcje tej nowej platformy komunikacyjnej. W przypadku przykładowych 

ataków omawiamy również potencjalne techniki łagodzenia wynikające z literatury, aby stworzyć 

mapę drogową na rzecz wdrożenia bardziej zaawansowanych środków zaradczych. 

9.3.1 Wyposażenie użytkownika 

W erze komunikacji 5G urządzenia użytkownika (UE), takie jak wydajne smartfony i tablety, będą 

bardzo ważną częścią naszego codziennego życia. Takie urządzenia zapewnią szeroki zakres 

atrakcyjnych funkcji, aby umożliwić użytkownikom końcowym dostęp do wielu wysokiej jakości 

spersonalizowanych usług. Jednak spodziewana rosnąca popularność przyszłego UE w połączeniu ze 

zwiększonymi możliwościami transmisji danych w sieciach 5G, szerokim zastosowaniem otwartych 

systemów operacyjnych i faktem, że przyszłe UE będzie obsługiwać wiele różnych opcji łączności (np. 

2G / 3G / 4G, IEEE 802.11, Bluetooth) to czynniki, które sprawiają, że przyszły UE jest głównym celem 

cyberprzestępców. Oprócz tradycyjnych ataków Denial of Service (DoS) opartych na SMS / MMS 

przyszłe UE będzie również narażone na bardziej zaawansowane ataki pochodzące z mobilnego 

złośliwego oprogramowania (np. Robaki, wirusy, trojany), które będą atakować zarówno UE, jak i 

komórkę 5G sieć. Otwarte systemy operacyjne pozwolą użytkownikom końcowym instalować aplikacje 

na swoich urządzeniach, nie tylko z zaufanych, ale również z niezaufanych źródeł (np. Rynków firm 

trzecich). W związku z tym mobilne złośliwe oprogramowanie, które zostanie uwzględnione w 

aplikacjach wyglądających jak niewinne oprogramowanie (np. Gry, narzędzia), zostanie pobrane i 

zainstalowane na urządzeniach mobilnych użytkownika końcowego, narażając je na wiele zagrożeń. 

Mobilne złośliwe oprogramowanie może umożliwić atakującym wykorzystanie przechowywanych 

danych osobowych na urządzeniu lub uruchomienie ataków (np. Ataków DoS) na inne podmioty, takie 

jak inne UE, mobilne sieci dostępowe, sieć bazowa operatora komórkowego i inne podłączone sieci 

zewnętrzne do mobilnej sieci rdzeniowej. W związku z tym zagrożone przyszłe urządzenia mobilne 

będą nie tylko zagrożeniem dla ich użytkowników, ale także całej sieci komórkowej 5G obsługującej te 

urządzenia 

9.3.1.1 Ataki na złośliwe oprogramowanie mobilne kierowane do UE 

Ponieważ przyszłe UE w erze 5G będzie urządzeniem osobistym przechowującym wszystko, od 

kontaktów telefonicznych po informacje bankowe i niemal wszędzie dostępnym dla użytkownika 



końcowego, będzie służyć jako pojedyncza brama do cyfrowej tożsamości i działań użytkownika 

końcowego. W ten sposób UE będzie coraz bardziej podatna na mobilne złośliwe oprogramowanie 

atakujące przechowywane dane osobowe i poufne informacje, takie jak dane bankowe, SMS-y / MMS-

y, pliki audio / wideo, e-maile, kontakty i współrzędne GPS, które napastnicy mogą wykorzystywać i 

nadużywać dla zysku finansowego. Złośliwe oprogramowanie uzyska nieautoryzowany dostęp do 

przechowywanych informacji użytkownika końcowego, zbierze je i przekaże właścicielowi  złośliwe 

oprogramowanie za pośrednictwem wszystkich kanałów komunikacyjnych UE. 

Ponadto przyszłe UE będzie podatne na mobilne złośliwe oprogramowanie powodujące zakłócenia 

normalnych operacji serwisowych. Aby osiągnąć zakłócenie, zainstalowane złośliwe oprogramowanie 

może wykorzystywać wszystkie dostępne cykle procesora do obliczania śmieci, co prowadzi do 

ogromnego zużycia energii, które szybko spowoduje wyczerpanie źródła zasilania UE. Atak ten należy 

do kategorii ataków DoS na UE. Jednak powyższe ataki mogą być również wykonywane przez mobilne 

botnety w celu jednoczesnego i zautomatyzowanego kierowania do wielu mobilnych użytkowników 

końcowych. W związku z tym oczekuje się, że botnety mobilne będą znaczącym środkiem dla osób 

atakujących, aby uzyskać korzyści finansowe na większą skalę w erze 5G. 

9.3.1.2 Mobilne botnety 5G 

W środowisku komunikacyjnym 5G oczekuje się, że mobilne botnety będą coraz częściej 

wykorzystywane przez atakujących, ponieważ przyszłe urządzenia mobilne będą idealne ze względu na 

ich specyficzne funkcje. W szczególności urządzenia mobilne 5G będą obsługiwać różne opcje łączności 

i zwiększać przepustowość łącza w górę, i będą zawsze włączone i podłączone do Internetu. Dzięki 

temu przyszli napastnicy będą mogli wdrażać mobilne botnety dla sieci komunikacyjnych 5G na wiele 

skutecznych sposobów. Podobnie jak mobilne botnety w starszych sieciach komórkowych [9], przyszłe 

mobilne botnety dla sieci 5G będą sieciami zainfekowanych urządzeń mobilnych pod kontrolą 

złośliwych aktorów powszechnie nazywane botami-mistrzami. Na przykład scentralizowany mobilny 

botnet 5G, w którym zaatakowane urządzenia mobilne będą kontrolowane przez atakującego za 

pośrednictwem centralnych serwerów Command and Control (C&C), przedstawiono na rysunku 9.2. 

Ten scentralizowany mobilny botnet 5G będzie składał się z następujących podmiotów: 

• Mistrz botów: będzie to złośliwy aktor, który będzie mógł uzyskać dostęp do botnetu i zarządzać nim 

zdalnie za pośrednictwem serwerów proxy botów (tj. Centralnych serwerów C&C). Bot-master będzie 

odpowiedzialny za wybór urządzeń mobilnych, które zostaną zainfekowane przez złośliwe 

oprogramowanie i zamienione w boty. W szczególności bot-master będzie wykorzystywał luki w 

zabezpieczeniach (np. Luki w systemie operacyjnym i konfiguracji) wybranych urządzeń mobilnych i 

narażał je na szwank. W obecnych botnetach mobilnych mistrzowie botów mogą korzystać z 

podobnych technik http do technik wykorzystywanych przez botnety oparte na komputerach PC, a 

także do nowych technik specyficznych dla funkcji urządzeń mobilnych, takich jak wiadomości SMS, w 

celu dystrybucji ich poleceń. Ponieważ 5G UE będzie obsługiwać szeroką gamę opcji łączności, bot-

master przyszłych mobilnych botnetów 5G będzie również mógł korzystać z dodatkowych technik w 

celu dowodzenia i kontrolowania swoich botów. 

• Serwery proxy Bota: będą środkiem komunikacji, którego bot-master użyje do pośredniego 

sterowania i kontroli botów. 

• Boty: zostaną zaprogramowane i poinstruowane przez bota-mistrza do wykonywania różnorodnych 

szkodliwych działań, takich jak rozproszone ataki typu Denial of Service (DDoS) na elementy sieciowe 

w sieci komórkowej, masowa dystrybucja spamu oraz kradzież i dalsza dystrybucja danych wrażliwych, 

a także instalacji złośliwego oprogramowania na innych urządzeniach mobilnych 



9.3.2 Sieci dostępowe 

W komunikacji 5G oczekuje się, że sieci dostępowe będą wysoce niejednorodne i złożone, w tym wiele 

różnych technologii dostępu radiowego (np. 2G / 3G / 4G) i inne zaawansowane schematy dostępu, 

takie jak femtokomórki, aby zagwarantować dostępność usługi. Na przykład, przy braku zasięgu sieci 

4G, UE powinno być w stanie ustanowić połączenie przez sieci 2G lub 3G. Jednak fakt, że systemy 

mobilne 5G będą obsługiwać wiele różnych sieci dostępowych, powoduje, że odziedziczą one wszystkie 

problemy związane z bezpieczeństwem bazujących na nich sieci dostępowych, które będą obsługiwać. 

Podczas ewolucji od komunikacji 4G do komunikacji 5G należy wdrożyć ulepszone mechanizmy 

bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom bezpieczeństwa w sieciach 

dostępowych 5G. Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw zidentyfikować potencjalne zagrożenia 

bezpieczeństwa dla przyszłych sieci dostępu 5G. Dlatego w tej sekcji skupiamy się na istniejących 

atakach na obecne sieci dostępowe 4G i femtokomórki HeNB, które mogą być również możliwymi 

atakami na sieci dostępowe 5G. 

9.3.2.1 Ataki na sieć dostępową 4G 

W tej podsekcji przedstawiamy reprezentatywne ataki na sieć dostępową 4G, które można rozszerzyć 

na sieć dostępową 5G. Ponadto omówiono rozwiązania łagodzące te ataki. 

• Śledzenie lokalizacji UE 

Śledzenie obecności UE w określonej komórce lub w wielu komórkach to problem bezpieczeństwa w 

sieciach LTE, który może poważnie wpłynąć na prywatność subskrybenta. Dwie techniki, które mogą 

być wykorzystane przez atakujących do śledzenia lokalizacji UE w przyszłych sieciach dostępowych 5G, 

to te dla LTE sieci opisane w odnośnikach. Są one oparte na identyfikatorze czasowym sieci 

komórkowej (C-RNTI) i numerach sekwencji pakietów. 

⚬⚬ Śledzenie lokalizacji UE na podstawie C-RNTI 

C-RNTI zapewnia unikalny i tymczasowy identyfikator UE (UEID) na poziomie komórki. Jest on 

przypisywany przez sieć za pomocą sygnału sterującego RRC, gdy UE jest skojarzone z komórką. C-RNTI 

jest jednak przesyłany w sygnale sterującym L1 w postaci zwykłego tekstu. W ten sposób przeciwnik 

jest w stanie określić, czy UE używające danego C-RNTI nadal znajduje się w tej samej komórce, czy nie. 

Okresowa ponowna alokacja C-RNTI dla UE pozostającego przez długi czas na tej samej komórce może 

utrudnić osobie atakującej uzyskanie informacji związanych z jej obecnością w komórce. 

Dodatkowo, utrudni to atakującemu rozróżnienie, czy rzeczywiście nowe urządzenie UE dotarło do 

komórki lub czy jest to to samo UE, które odświeżyło swój C-RNTI. Ponadto śledzenie lokalizacji UE 

można uzyskać śledząc kombinację C-RNTI z sygnałami przełączania. Ta kombinacja umożliwia 

śledzenie lokalizacji UE w wielu komórkach. Podczas procesu przełączania nowe urządzenie C-RNTI jest 

przypisywane do urządzenia UE za pomocą komunikatu Komenda przekazania. Zatem w przypadku, 

gdy samo przydzielenie C-RNTI nie jest chronione poufnością, osoba atakująca może połączyć nowe C-

RNTI w komunikacie Polecenie przekazania i starym C-RNTI w sygnale sterującym L1. Aby złagodzić ten 

rodzaj ataku, szyfrowanie komunikatów RRC, takich jak komunikat o przekazaniu i komunikat o 

potwierdzeniu przekazania. Szyfrowanie tych komunikatów uniemożliwiają atakującemu powiązanie 

komunikatów RRC z C-RNTI i zmapowanie ich razem podczas procesów przekazywania. 

⚬⚬ Śledzenie lokalizacji UE na podstawie numerów sekwencji pakietów 

Użycie ciągłych numerów sekwencyjnych pakietów dla płaszczyzny użytkownika lub pakietów 

płaszczyzny sterowania przed i po przekazaniu może umożliwić atakującemu określenie mapowania 



między starym a nowym C-RNTI. Może być również śledzenie UE na podstawie numerów sekwencji 

pakietów ma zastosowanie do przejścia z trybu bezczynności do aktywnego, jeśli numery sekwencji są 

utrzymywane w sposób ciągły. Następnie osoba atakująca może śledzić UE w oparciu o ciągłe numery 

sekwencji pakietów strumieni pakietów. Aby zająć się śledzeniem UE na podstawie numerów 

sekwencji, autorzy odnośników sugerują, że numery sekwencji w radiu powinny być nieciągłe w 

procesach przełączania, a być może także w przejściach stanu między trybami bezczynności i 

aktywnymi. w celu nieciągłości numerów sekwencji sterowania i płaszczyzny sterowania na łączu 

radiowym. Wreszcie, innym rozwiązaniem zaproponowanym w odniesieniu do tego jest użycie 

świeżych kluczy dla każdego eNB, co pozwala na ustawienie numer sekwencyjny do dowolnej wartości 

losowej, a tym samym czyni go nieciągłym. 

• Ataki oparte na raportach o stanie fałszywego bufora 

W sieciach LTE osoba atakująca może wykorzystać raporty o stanie bufora, które są wykorzystywane 

jako informacje wejściowe do planowania pakietów, równoważenia obciążenia i algorytmów kontroli 

dostępu, aby osiągnąć swoje złośliwe zamiary. W szczególności atakujący może wysyłać fałszywe 

raporty o stanie bufora w imieniu legalnego UE, aby zmienić zachowanie tych algorytmów na eNB i 

spowodować problemy z obsługą legalnego UE. Zmieniając zachowanie algorytmu szeregowania 

pakietów, atakujący jest w stanie wykraść przepustowość. Aby to osiągnąć, atakujący może 

wykorzystać C-RNTI innych legalnych UE i wysłać fałszywe raporty o stanie bufora. Może to 

spowodować, że eNB uzna, że legalne UE nie mają danych do przesłania. W związku z tym algorytm 

planowania pakietów w węźle eNB przydzieli więcej zasobów dla UE atakującego i mniej zasobów lub 

nie będzie miał zasobów dla legalnych UE, i doprowadzi do DoS. Co więcej, zmieniając zachowanie 

algorytmów równoważenia obciążenia i kontroli dostępu w węzłach eNB, DoS może być doświadczane 

przez nowe przybywające UE w komórce. Aby to osiągnąć, atakujący może wysyłać szeroki zakres 

fałszywych raportów o stanie bufora z różnych urządzeń UE, twierdząc, że mają więcej danych do 

wysłania niż faktycznie mają. To sprawia, że eNB fałszywie zakłada, że w tej komórce występuje duże 

obciążenie i nie można zaakceptować nowego przybywającego UE. Aby zająć się atakami opartymi na 

raportach o stanie fałszywego bufora, użycie jednorazowego tokena dostępu w komunikacie raportu 

o stanie bufora na poziomie MAC. Zgodnie z tym rozwiązaniem UE będzie musiała przedstawić ten 

token 

Zgodnie z tym rozwiązaniem UE będzie musiało przedstawić ten token do eNB, aby uzyskać prawo 

dostępu. Token jest inny dla każdego raportu o stanie bufora wysłanego podczas okresu nieciągłego 

odbioru (DRX). 

• Atak wstawiania wiadomości 

Atak wstawiania wiadomości jest kolejnym typem ataku dla sieci LTE. W sieciach LTE UE może pozostać 

w trybie aktywnym, ale wyłącza swój nadajnik-odbiornik radiowy, aby zaoszczędzić zużycie energii. 

Osiąga się to przez okres DRX. Jednakże, podczas długiego okresu DRX, UE nadal może przesyłać 

pakiety, ponieważ UE może mieć pilny ruch do wysłania. Ta funkcja może potencjalnie spowodować 

naruszenie bezpieczeństwa. Osoba atakująca może wstrzyknąć kontrolne jednostki danych protokołu 

(C-PDU) do systemu w okresie DRX, aby uzyskać atak DoS przeciwko nowemu przybywającemu UE. 

Zgodnie z [15] rozwiązaniem ograniczającym atak wstawiania komunikatów jest żądanie pojemności 

przez raport o stanie bufora łącza w górę. 

9.3.2.2 Ataki femtokomórkowe HeNB 

Rozmiar fizyczny, jakość materiału, komponenty o niższych kosztach i interfejs IP femtokomórek HeNB 

sprawiają, że są one bardziej podatne na ataki w porównaniu do eNB. W tej sekcji przedstawiamy 



główne kategorie potencjalnych ataków związanych z femtokomórkami HeNB według konkretnych 

przykładów ataków dla każdej kategorii. Dodatkowo omówiono środki zaradcze dla tych ataków. 

Obszerna i szczegółowa lista wszystkich możliwych ataków związanych z femtokomórkami HeNB i 

odpowiednimi ograniczeniami można znaleźć w odnośniku. 

• Ataki fizyczne na HeNB 

Fizyczne manipulowanie przy HeNB jest atakiem, w którym złośliwy aktor może modyfikować lub 

wymieniać komponenty HeNB. W przypadku tego typu ataku możliwe jest oddziaływanie zarówno na 

użytkowników końcowych, jak i operatorów komórkowych. Na przykład zmodyfikowane komponenty 

RF HeNB mogą zakłócać działanie innych urządzeń bezprzewodowych systemu zdalnego 

monitorowania e-Zdrowia w środowisku pacjenta i powodować ich nieprawidłowe działanie. Może to 

spowodować zagrożenie dla zdrowia pacjenta. Po stronie operatora HeNB ze zmodyfikowanymi 

komponentami RF może wpływać szkodliwie na otaczającą sieć makro. Jest więc oczywiste, że HeNB 

powinien być fizycznie zabezpieczony, aby zapobiec łatwej wymianie jego elementów. Ponadto należy 

stosować zaufane techniki obliczeniowe, aby wykryć, kiedy wystąpiły modyfikacje krytycznych 

komponentów HeNB. Ponadto uruchamianie HeNB ze złośliwie zmodyfikowanym oprogramowaniem 

może prowadzić do dalszych naruszeń bezpieczeństwa dla użytkowników końcowych i operatorów. 

Można to osiągnąć w HeNBs obsługujących dostępne przez użytkownika metody aktualizacji kodu 

rozruchowego. W rezultacie podsłuchiwanie komunikacji i oszustwa tożsamości to dwa możliwe 

problemy z bezpieczeństwem, które użytkownicy końcowi muszą rozwiązać. Możliwe są również ataki 

DoS na operatorów sieci. Podejściem łagodzącym jest zabezpieczenie procesu rozruchu za pomocą 

środków kryptograficznych, takich jak Trusted Platform Module (TPM). 

• Ataki na poświadczenia HeNB 

W tej kategorii ataków uwzględniono kompromis poświadczeń uwierzytelniających HeNB. Zgodnie z 

tym atakiem atakujący otrzymuje kopię poświadczeń uwierzytelniających z drutów docelowego HeNB. 

Następnie każde złośliwe urządzenie może z nich korzystać i podszywać się pod dany HeNB. W ten 

sposób atakujący może atakować użytkownika końcowego i operatora za pomocą maskarady. Sukces 

uzyskania kopii poświadczeń docelowego HeNB zależy od implementacji. W związku z tym 

poświadczenia powinny być przechowywane w chronionej domenie, takiej jak moduł TPM, aby nie 

zostały łatwo naruszone. 

• Ataki konfiguracyjne na HeNB 

Możliwym atakiem tej kategorii jest błędna konfiguracja listy kontroli dostępu (ACL) docelowego HeNB. 

Po pierwsze, atakujący uzyskuje dostęp do listy ACL, w tym listy zamkniętej grupy abonentów (CSG). 

Następnie modyfikuje listę ACL, aby nielegalne urządzenia mogły uzyskać dostęp do sieci. Ponadto 

atakujący może zmodyfikować listę ACL, aby uniemożliwić dostęp do sieci legalnym urządzeniom, a 

także zmienić poziom dostępu dla różnych urządzeń. W rezultacie legalni użytkownicy końcowi mogą 

doświadczyć skutków ataków DoS, a niektórzy inni szkodliwi użytkownicy końcowi mogą bezpłatnie 

korzystać z usług, jeśli rozliczenie opiera się na HeNB. Dlatego ważne jest zapewnienie bezpiecznego 

tworzenia, utrzymywania i przechowywania ACL. 

• Ataki protokołowe na HeNB 

Kategoria ataków protokołu obejmuje ataki typu man-in-the-the-middle na pierwszy dostęp do sieci 

HeNB, co może mieć bardzo szkodliwy wpływ na użytkowników końcowych. HeNB są podatne na ten 

typ ataku, jeśli nie mają unikalnych danych uwierzytelniających. W takich przypadkach, podczas 

pierwszego kontaktu docelowego HeNB z siecią rdzeniową przez Internet, operator nie jest w stanie 



go zidentyfikować. W ten sposób atakujący w Internecie może przechwycić cały ruch pochodzący z 

HeNB i uzyskać dostęp do prywatnych informacji i wykorzystać go dalej. Aby rozwiązać ataki typu man-

in-the-middle, poświadczenia uwierzytelniania powinny być używane przez HeNB przy pierwszym 

kontakcie z siecią. Korzystanie z UICC (Universal Integrated Circuit Card) lub certyfikatów może być 

potencjalnym rozwiązaniem w celu złagodzenia tych ataków. W rozwiązaniach opartych na UICC UICC 

jest wstawiany do HeNB przez punkt sprzedaży lub klienta, a wzajemne uwierzytelnianie między HSS 

(Home Subscriber Server) i UICC ma miejsce. Z drugiej strony, w rozwiązaniach opartych na 

certyfikatach certyfikat jest przechowywany na HeNB w fazie produkcyjnej HeNB i używany do 

wzajemnego uwierzytelnienia między pierwszym węzłem kontaktowym (tj. Security Gateway) a HeNB.  

• Ataki na sieć podstawową operatora komórkowego 

Ataki DoS mogą być uruchamiane za pośrednictwem złośliwego ruchu pochodzącego z zainfekowanych 

HeNB w stosunku do podstawowych elementów sieci. Dwie kategorie ataków DoS, które można 

skierować do sieci rdzeniowej, ale nie do HeNB, są następujące: (i) ataki IKEv2 (Internet Key Exchange 

Version 2) (np. IKE_SA_INIT ataki powodziowe, ataki IKE_AUTH), które można uruchomić przeciwko 

początkowe ustanowienie tunelu IKEv2 między HeNB i Security Gateway; oraz (ii) ataki woluminów 

warstwy 5-7 i ataki woluminu IKEv2, gdy duża ilość ruchu sygnalizacyjnego lub ruchu tunelowego IKEv2 

przytłacza infrastrukturę. Aby złagodzić te ataki, bramka bezpieczeństwa powinna pozostać bezpieczna 

i dostępna jako pierwszy kontakt punkt w sieci rdzeniowej. Ponadto ta kategoria obejmuje ataki oparte 

na lokalizacji HeNB, takie jak zmiana lokalizacji HeNB bez raportowania. Złośliwy aktor może przenieść 

lokalizację HeNB i unieważnić informacje o lokalizacji. W rezultacie może to spowodować, że 

połączenia alarmowe pochodzące z przeniesionych urządzeń HeNB nie będą niezawodnie 

zlokalizowane ani kierowane do właściwych centrów ratunkowych. Ponadto nie jest możliwe 

zgłaszanie zgodnej z prawem przechwytywania pozycji. Mechanizm blokowania lokalizacji jest 

potencjalnym rozwiązaniem zapobiegającym takim atakom. 

• Dane użytkownika i ataki prywatności tożsamości 

Podsłuchiwanie danych użytkownika E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 

innego użytkownika końcowego jest bardzo szkodliwym atakiem tej kategorii wbrew prywatności 

użytkownika końcowego. Atakujący instaluje swój własny HeNB i konfiguruje go do trybu otwartego 

dostępu. Następnie docelowy użytkownik końcowy korzysta z tego złośliwego HeNB, aby połączyć się 

z siecią rdzeniową, nie wiedząc, że ten HeNB jest zagrożony. Stąd atakujący może podsłuchiwać 

wszystkie dane przepływające między docelowym użytkownikiem końcowym a siecią. Ten atak 

wykorzystuje niezabezpieczony ruch użytkowników w niektórych częściach HeNB. Z tego powodu 

niezabezpieczone dane użytkownika nie powinny nigdy pozostawiać bezpiecznej domeny wewnątrz 

HeNB, aby uniknąć ataku podsłuchowego. Ponadto użytkownicy końcowi powinni być powiadamiani, 

gdy są podłączeni do zamkniętego lub otwartego typu HeNB. 

• Ataki na zasoby radiowe i zarządzanie 

Manipulowanie zarządzaniem zasobami radiowymi jest atakiem, w którym HeNB podaje 

nieprawidłowe informacje o zasobach radiowych. Aby to osiągnąć, złośliwy aktor musi uzyskać dostęp 

do HeNB i zmodyfikować jego aspekty zarządzania zasobami. Przynajmniej powinien móc modyfikować 

część sterowania mocą HeNB. Przykładem konsekwencji tego typu ataku jest zwiększone przekazanie. 

Zatem interfejs konfiguracyjny HeNB powinien być odpowiednio zabezpieczony. 

9.3.3 Sieć podstawowa operatora komórkowego 



Ze względu na otwartą architekturę opartą na IP systemy mobilne 5G będą podatne na ataki IP, które 

są powszechne w Internecie. Ataki DoS, które stanowią obecnie poważne zagrożenie w Internecie, 

będą obecne w przyszłych systemach łączności 5G skierowanych do podmiotów w sieci bazowej 

operatora komórkowego. Jednak sieć bazowa operatora telefonii komórkowej 5G może być również 

dotknięta atakami DDoS atakującymi podmioty zewnętrzne, ale przenoszącymi ich złośliwy ruch ponad 

to. Potencjalne ataki obejmują: 

• Ataki DDoS na cel sieci bazowej operatora komórkowego 

Ataki DDoS będą bardzo poważnymi incydentami wpływającymi na dostępność docelowej mobilnej 

sieci szkieletowej 5G. Ponieważ sieci mobilne 5G będą wykorzystywane przez miliony użytkowników, 

konsekwencje ataków DoS i DDoS na sieć rdzeniową będą poważne. 

W środowisku komunikacyjnym 5G ataki DDoS mogą być uruchamiane przez botnet, w tym dużą liczbę 

zainfekowanych urządzeń mobilnych. W tej podsekcji przedstawiono dwa reprezentatywne ataki DDoS 

na sieć bazową operatora telefonii komórkowej 4G. Te dwa przykłady ataków można również 

rozszerzyć na sieć bazową 5G. 

⚬⚬ Sygnalizacja wzmocnienia 

Przykładem ataku DDoS dla przyszłej sieci szkieletowej operatora telefonii komórkowej 5G może być 

atak wzmacniający sygnalizację, przed którym stają sieci 4G. Atak ten może zostać przeprowadzony 

przez botnet wielu zainfekowanych urządzeń mobilnych w tej samej komórce w celu wyczerpania 

zasobów sieciowych, co prowadzi do degradacji usług. Atak ten wykorzystuje obciążenie sygnalizacyjne 

wymagane do skonfigurowania i zwolnienia dedykowanych nośników radiowych w sieciach LTE. 

Zatem, duża liczba dedykowanych żądań nośników zostanie zainicjowana równocześnie, zmuszając 

różne jednostki sieciowe do śledzenia ciężkiej procedury aktywacji dedykowanego nośnika dla każdego 

nośnika. Po uzyskaniu dedykowanych nośników, boty nie będą ich używać, a po upływie nieaktywnego 

limitu czasu noszenia nośniki zostaną dezaktywowane zgodnie z procedurą dezaktywacji 

dedykowanego nośnika, która powoduje również dużą sygnalizację. Następnie złośliwe urządzenia 

botnetu będą wykonywać te same kroki w kółko, aby wzmocnić atak i obniżyć wydajność sieci. 

Wreszcie proponowana technika wykrywania tego ataku opiera się na takich cechach, jak czas 

międzykonfiguracyjny i liczba aktywacji / dezaktywacji nośnika na minutę. Ustawienie dolnej granicy 

progu dla czasu międzykonfiguracyjnego określa wydajność techniki wykrywania. Wysoka wartość 

progu czasu międzykonfiguracyjnego spowodowałaby zbyt wiele fałszywych alarmów. Z drugiej strony 

niska wartość tego progu może prowadzić do niewykrytych exploitów. Ponadto duża liczba aktywacji / 

dezaktywacji nośnika na minutę wskazuje na złośliwą aktywność i powinna zostać wykryta i zatrzymana 

przez operatora 

⚬⚬ Nasycenie HSS 

Potencjalny atak DDoS na przyszłą sieć bazową operatora telefonii komórkowej 5G może przejawiać 

się w postaci nasycenia HSS w sieciach 4G. HSS jest istotnym węzłem Evolved Packet Core (EPC), 

ponieważ zawiera główną bazę danych dla danego użytkownika i zawiera informacje związane z 

subskrypcją, aby wspierać jednostki sieciowe obsługujące połączenia / sesje. HSS zapewnia również 

funkcje wsparcia w zakresie uwierzytelniania użytkowników i autoryzacji dostępu. Sieć domowa może 

zawierać jeden lub więcej HSS w oparciu o liczbę abonentów mobilnych, pojemność sprzętu i 

organizację sieci. Zatem atak DDoS na ten kluczowy węzeł może potencjalnie znacząco zmniejszyć 

dostępność mobilnej sieci rdzeniowej. W niektórych pracach badawczych zbadano już możliwość 

przeciążenia rejestru lokalizacji domowej (HLR), który jest kluczowym komponentem HSS, 

wykorzystując botnet urządzeń mobilnych. Wyniki tych badań wykazały, że zmniejszenie 



przepustowości zależy od wielkości botnetu. Co więcej, warto wspomnieć, że w tego typu atakach, 

prawowici użytkownicy zainfekowanych urządzeń mobilnych raczej nie będą świadomi tego zdarzenia, 

ponieważ ataki te są wykonywane przez ciche uruchamianie żądań usług sieciowych, a nie przez 

powódź połączeń telefonicznych . Wreszcie, zgodnie z tymi badaniami praca, podstawowe filtrowanie 

i rzucanie są dwiema możliwymi technikami łagodzenia takich ataków. Jednak wdrożenie 

mechanizmów na tyle inteligentnych, aby reagować na bardziej dynamiczne ataki, pozostaje 

wyzwaniem. W szczególności trudno jest dostawcy odróżnić ataki od innego ruchu, ponieważ znaczna 

ilość kontekstu jest tracona, ponieważ wiadomości są wymieniane między urządzeniami mobilnymi a 

HLR (np. Ziarnistość lokalizacji). Ponadto filtrowanie w sieci rdzeniowej może nastąpić zbyt późno, aby 

uniemożliwić uprawnionym użytkownikom korzystanie z DoS, ze względu na duży narzut związany z 

pierwszym przeskokiem komunikacji w sieciach komórkowych 

• Ataki DDoS skierowane do podmiotów zewnętrznych w ramach sieci bazowej operatora 

komórkowego 

W przyszłości nadchodzące sieci komórkowe 5G mogą również służyć jako brama do ataków DDoS na 

cele w innych sieciach zewnętrznych (np. Sieciach korporacyjnych) podłączonych do mobilnej sieci 

rdzeniowej. W tym scenariuszu botnet urządzeń mobilnych może zostać wykorzystany do 

wygenerowania wysokiego ilość ruchu i przekazuje go do ofiary, znajdującej się w infrastrukturze sieci 

zewnętrznej, za pośrednictwem mobilnej sieci rdzeniowej. Chociaż celem tych ataków nie będzie sama 

sieć rdzeniowa, fakt, że wprowadzają duże obciążenia do sieci rdzeniowej, może mieć wpływ na 

wydajność. Niedawne ataki DDoS na Spamhaus za pośrednictwem Internetu wykazały, że duża ilość 

ruchu atakującego może wpłynąć na dostępność bazowej sieci komunikacyjnej wykorzystywanej do 

przesyłania go do określonego celu. 

9.3.4 Zewnętrzne sieci IP 

W systemach komunikacyjnych 5G zewnętrzne sieci IP mogą być również celem ataków DDoS, w 

których mobilne botnety generują duży ruch i przesyłają go do celu przez mobilną sieć rdzeniową. 

Ponadto zewnętrzne sieci IP, takie jak sieci korporacyjne, mogą mieć miękki cel narażenia na szkodliwe 

oprogramowanie za pośrednictwem zainfekowanych urządzeń mobilnych uzyskujących dostęp do 

nich. W tym podrozdziale przedstawiamy reprezentatywny scenariusz, w jaki sposób sieć 

przedsiębiorstwa może zostać zagrożona przez zainfekowane urządzenie mobilne 5G pracownika. 

Omówiono także rozwiązanie przeciwko temu zagrożeniu. 

• Zagrożone sieci korporacyjne 

Obecne szerokie zastosowanie smartfonów doprowadziło już wielu pracowników do wprowadzenia 

własnych urządzeń smartfonów do środowiska pracy i korzystania z nich w celu uzyskania dostępu do 

zasobów informacji zlokalizowanych w odizolowanych sieciach korporacyjnych lub sieciach 

przedsiębiorstw ze ścisłą kontrolą dostępu. Oczekuje się, że ten trend będzie kontynuowany i 

przyspieszy w nadchodzącej erze 5G. Jednak wiele problemów związanych z bezpieczeństwem zostanie 

podniesionych w przypadku sieci korporacyjnych, do których dostęp mają smartfony pracowników, ze 

względu na potencjalną podatność smartfonów na mobilne złośliwe oprogramowanie. Potencjalne luki 

w zabezpieczeniach mogą zostać wykorzystane przez napastników do złamania zabezpieczonej w inny 

sposób sieci przedsiębiorstwa. Na przykład mobilne złośliwe oprogramowanie, takie jak Dream Droid, 

który niedawno zainfekował Android Market, może zostać wykorzystane przez atakujących do 

uzyskania nieautoryzowanego dostępu do sieci korporacyjnych za pośrednictwem przyszłych 

smartfonów pracowników. Inną cechą przyszłych smartfonów pracowników, które mogą zostać 

wykorzystane przez napastników do włamania się do sieci korporacyjnych, będzie różnorodność ich 

możliwości łączności. Będą obsługiwać nie tylko technologie komunikacji mobilnej (2G / 3G / 4G / 5G), 



ale także inne technologie łączności, takie jak WiFi, Bluetooth, NFC (Near Field Communication) i USB 

(Universal Serial Bus). W ten sposób napastnicy mogą wykorzystywać wiele technologii łączności jako 

kanały propagacji szkodliwego oprogramowania mobilnego. Innymi słowy, smartfony pracowników 

mogą działać jako mosty dla atakujących między siecią przedsiębiorstwa a światem zewnętrznym. W 

ten sposób smartfon pracownika może zostać zagrożony przez komunikację mobilną kanał lub kanał 

komunikacji krótkiego zasięgu i stań się tunelem tunelowym do docelowej sieci przedsiębiorstwa lub 

przenieś szkodliwy ładunek bezpośrednio do niego za pośrednictwem innego kanału komunikacyjnego 

obsługiwanego przez smartfon. W scenariuszu ataku uważamy, że smartfon pracownika jest 

podłączony do komputera stacjonarnego przez USB, a komputer stacjonarny jest podłączony do 

wewnętrznej sieci firmowej. Następnie bot-master może być podłączony do backdoora na smartfonie 

pracownika za pośrednictwem WiFi lub sieci komórkowej 4G i wstrzyknąć szkodliwy ładunek do 

wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa poprzez połączenie USB. Aby uniknąć naruszeń bezpieczeństwa w 

sieci korporacyjnej wynikających z używania smartfonów pracowników w środowisku pracy, bardzo 

powszechnym podejściem jest okresowe skanowanie wszystkich smartfonów pracowników z 

oprogramowaniem chroniącym przed złośliwym oprogramowaniem. Jednak takie podejście jest 

natrętne i zbyt kosztowne pod względem energii. W związku z tym wymagane są innowacyjne 

rozwiązania zapewniające równowagę między czasem reakcji a opłacalnością. Proponuje się 

próbkowanie strategiczne jako metodę rozwiązania tego problemu poprzez identyfikację i okresowe 

pobieranie próbek smartfonów reprezentujących bezpieczeństwo. Następnie próbkowane urządzenia 

są sprawdzane pod kątem infekcji złośliwym oprogramowaniem. Reprezentatywność zabezpieczeń 

smartfonów jest mierzona interesami pracowników, a dzienniki kolokacji na ich urządzeniach. 

Prawdopodobieństwa zastosowane w metodzie próbkowania strategicznego pochodzą z drzewa loterii 

odzwierciedlającego reprezentatywność bezpieczeństwa smartfonów. 

9.4 Wnioski 

W tym rozdziale przedstawiliśmy reprezentatywne przykłady potencjalnych ataków na główne 

komponenty nadchodzących systemów komunikacji 5G, aby wyjaśnić przyszłe problemy z 

bezpieczeństwem i wyzwania, których należy się spodziewać w erze 5G. W szczególności skupiliśmy się 

na przykładach potencjalnych ataków na następujące komponenty systemu 5G: UE, sieci dostępowe, 

główne sieci operatorów komórkowych i zewnętrzne sieci IP. Aby uzyskać te przykłady, zbadaliśmy jako 

zagrożenia wyjściowe i ataki na starsze systemy 4G i rozszerzyliśmy je na systemy komunikacyjne 5G 

nowej generacji, uwzględniając ich specyficzne cechy. 

Wreszcie, w przypadku tych przykładów, omówiliśmy potencjalne podejścia do łagodzenia skutków 

wywodzące się z literatury, ponieważ naszą wizją jest opracowanie mapy drogowej na rzecz wdrożenia 

bardziej zaawansowanych środków zaradczych, aby odpowiednio rozwiązać potencjalne problemy 

bezpieczeństwa nadchodzących systemów łączności 5G. 



SON Evolution dla sieci komórkowych 5G 

10.1 Wprowadzenie 

SON (Self-Organizing Networks) został pierwotnie pomyślany jako zestaw wbudowanych funkcji 

zapewniających, że dzięki 3GPP Release 8, Long-Term Term Evolution (LTE) będzie dostarczany 

możliwie jak najbardziej efektywnie pod względem kosztów w zakresie wdrażania, obsługi i 

konserwacji . Innymi słowy, system LTE został zaprojektowany z zestawem funkcji „samoorganizacji”, 

dzięki czemu powstała sieć wymagała minimalnej interwencji człowieka, aby zminimalizować wydatki 

operacyjne. Koncepcja zrodziła się z bardzo realnej potrzeby ograniczenia kosztów wdrożenia, 

eksploatacji i utrzymania LTE, zwłaszcza gdy musi współistnieć z już złożonym ekosystemem systemów 

radiowych obsługiwanych przez różnych operatorów (w tym Global System for Mobile 

Communications (GSM) oraz starsze sieci Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)). 

Przewidywano, że dzięki SON typowy operator będzie w stanie dodać LTE bez konieczności rozbudowy 

swojego personelu operacyjnego podczas zarządzania istniejącymi dotychczasowymi sieciami dostępu 

radiowego (RAN). W erze 5G Mobile małe komórki i techniki grupowania powinny być normalnymi 

przypadkami referencyjnymi. W tym ewoluującym krajobrazie opartym na małych komórkach, 

algorytmy SON do automatycznej interferencji i kontroli równoważenia obciążenia są niezbędne, ale 

muszą działać znacznie szybciej w zakresie wykrywania sieci, sprawdzania kondycji sieci, przetwarzania 

algorytmów i dostosowania sieci niż w 4G ze względu na wyższe oczekiwania dotyczące jakości 

doświadczenia (QoE) w 5G. Ostatecznie, dla 5G, istnieje zapotrzebowanie na bardziej 

zdecentralizowane podejście do gromadzenia i zarządzania informacjami SON na poziomie Cluster i Int 

er-Cluster, aby algorytmy SON działały lokalnie i terminowo, wspierając 5G QoE. Wraz z pojawieniem 

się 5G i pojęcia małych sieci opartych na klastrach pojawiły się nowe możliwości, które wcześniej nie 

były możliwe w 4G. W miarę jak sieć staje się bardziej zdecentralizowana w 5G, perspektywa 

prowadzenia algorytmów SON z perspektywy urządzenia / użytkownika staje się możliwa, 

dostosowując zachowanie sieci do wymagań kontekstów użytkownika i żądań treści. Dla SON oznacza 

to, że informacje o urządzeniu obejmujące radio, sieć, kontekst / profil użytkownika i żądania treści 

będą w stanie sterować zachowaniem każdego klastra małych komórek; gdzie zachowanie sieci jest 

dostosowywane, gdy obsługiwane serwery poruszają się w obrębie klastrów i między nimi, zgodnie z 

ich zmianami zapotrzebowania. Takie podejście jest bardziej stosowne i szybsze niż tradycyjne 

podejście do SON za pomocą zarządzania konfiguracją (CM) i zarządzania wydajnością (PM) oraz 

okazjonalnie zarządzanie błędami (FM), z których wszystkie muszą być znacząco przetworzone i 

dostosowane do wdrożeń wielu dostawców lub znacząco skonsolidowane i zinterpretowane w 

przypadku informacji śledzenia, w celu uzyskania wartości SON. Również informacje optymalizacyjne 

pochodzące z urządzeń działających w tym rozwiniętym krajobrazie 5G mogą być wykorzystywane nie 

tylko do optymalizacji sieci 5G, ale także do napędzania urządzeń aby dostosować się do warunków 

sieciowych w sposób bardziej terminowy i pół-autonomiczny, w którym część optymalizacji sieci LTE 

jest faktycznie wykonywana przez same urządzenia. Wreszcie, istnieją możliwości dla małych sieci 5G, 

ze względu na ich dostosowany lokalny projekt, do przekazywania informacji o sieci, takich jak „gdzie 

idę” i „co mój użytkownik będzie chciał robić dalej”, co jest początkiem wejście wymagane dla sieci 

SON, aby uczynić je wyprzedzającymi w odpowiedzi na potrzeby urządzenia. Jednak, aby zrozumieć 

wyzwania i wymagania dla 5G SON, najpierw musimy docenić dziedzictwo SON i odkryć, gdzie wszystko 

się zaczęło; co prowadzi nas do następnej części. 

10.2 SON w UMTS i LTE 

Do głównych komponentów SON należą: 



Self-Configuration: Podczas dodawania nowego elementu do RAN, konfiguracja własna zapewnia 

funkcjonalność plug-and-play dla wdrożeń stacji bazowej i automatyczne planowanie oparte na 

parametrach radiowych. Po zainstalowaniu komórki sieć automatycznie ją wykrywa i rejestruje to w 

sieci. Komórka pobiera parametry konfiguracyjne i oprogramowanie, aby ustanowić łączność i działać. 

Gdy komórka jest aktywna, sąsiadujące komórki dostosowują swoje parametry zgodnie z potrzebami, 

aby zoptymalizować lokalną wydajność RAN. Samooptymalizacja: Podczas bieżącej pracy w sieci 

funkcje samooptymalizacji dostosowują sieć ustawienia w odpowiedzi na warunki sieciowe w czasie 

rzeczywistym lub zapotrzebowanie na ruch w celu optymalizacji wydajności. Funkcja 

samooptymalizacji obejmuje: 

• Optymalizacja listy sąsiadujących komórek do precyzyjnej regulacji RAN; 

• Ograniczanie zakłóceń między warstwami sieci; 

• Równoważenie obciążenia w celu optymalizacji przydziału ruchu do określonych elementów RAN; 

• Oszczędność energii dzięki selektywnemu włączaniu i wyłączaniu elementów RAN na podstawie 

obciążenia ruchem. 

Samoleczenie: W odpowiedzi na awarię RAN lub awarię, samoleczenie umożliwia płynną kompensację 

sieci poprzez automatyczną zmianę ustawień aktywnych elementów. Wymagania SON w 3GPP zostały 

opracowane w celu zminimalizowania kosztów i złożoności i zostały oparte na priorytetowym zestawie 

algorytmów. 3GPP zdefiniowało trzy podejścia architektoniczne. Rozproszony SON (D-SON) definiuje 

podejście, gdy funkcjonalność SON jest wdrażana w stacji bazowej (BS), podczas gdy scentralizowany 

SON (C-SON) definiuje podejście, gdy funkcjonalność SON jest wdrażana na poziomie kontrolera 

sieciowego lub w jakimś systemie wsparcia operacyjnego (OSS) ) powyżej tego poziomu. Oba te 

podejścia przedstawiono na rysunku  

 

  

 



D-SON jest najlepiej przystosowany do przypadków użycia SON, które wymagają szybkiego cyklu 

automatyzacji i mogą pomieścić stosunkowo niewielki zasięg geograficzny, podczas gdy C-SON to 

lepsze podejście do automatyzacji konfiguracji i algorytmów, takich jak optymalizacja pokrycia i 

pojemności gdzie wymagany jest większy zasięg geograficzny i akceptowalny jest wolniejszy cykl 

automatyzacji. trzecia koncepcja architektury SON, Hybrid SON (H-SON), łączy najlepsze cechy D-SON 

i C-SON, wykorzystując interfejs Northbound (Itf-N) między algorytmami D-SON i OSS i obsługuje oba 

typy algorytmów zsynchronizowanych w scentralizowanej lokalizacji, jak pokazano na rysunku  

 

W tych podejściach architektonicznych zdefiniowano również trzy grupy przypadków użycia 

algorytmów], których zasady zilustrowano na rysunkach  

 



 

 

Od czasu wydania TS32.500, 3GPP widział kolejne funkcje SON dodane, głównie fragmentarycznie, do 

standardów, w następujący sposób: Wersja 8 dotyczyła koncepcji SON, eNB Self-Configuration i 

Automatic Neighbor Relations 

• Automatic Neighbor Relations (ANR), automatycznie zarządzający najlepszym zestawem sąsiadów 

dla każdej komórki w czasie. 

• Automatyczne przypisywanie identyfikatora komórki fizycznej (PCI), automatyczne przypisywanie i 

optymalizowanie planu PCI dla komórek LTE. 

• Automatyczna inwentaryzacja, automatycznie umożliwiająca dodawanie nowych urządzeń do 

aktualizacji zapasów operatora. 

• Automatyczne pobieranie oprogramowania. 

Wersja 9 dotyczyła procedur optymalizacji sieci zdefiniowanych w przypadkach użycia SON 

• Mobility Robustness and HO Optimization (MRO), automatycznie wykrywające mobilność i 

wydajność przełączania oraz odpowiednio dostosowując parametry sterowania, aby zoptymalizować 

relacje z sąsiadami w celu prawidłowego działania i zminimalizować występowanie wczesnych, 

późnych lub nieprawidłowych przekazy. 

• RACH Optimization (RO), optymalizacja parametrów kanału dostępu losowego (RACH) dla szybkiej i 

niezawodnej operacji RACH. 

• Optymalizacja równoważenia obciążenia (LBO), automatycznie wykrywające obciążenie prądowe o 

częstotliwości radiowej (RF) na nośnik i dostosowujące odciążenie, wyzwalając parametry, aby 

odpowiednio wyważyć komórkę ruchu do komórki, aby zredukować hotspoty i tam, gdzie to możliwe, 

zwiększyć wykorzystanie mniej ruchliwych sąsiadów lub zamknięcie innej komórki. Zwykle obejmuje to 

dostosowanie parametrów histerezy, parametrów zasobów itp. 

• Koordynacja interferencji międzykomórkowych (ICIC), wykrywanie interferencji międzykomórkowej 

i regulacja mocy, przesunięć kanałów i parametrów anteny w celu ograniczenia efektów interferencji, 

takich jak rozszerzenie zakresu komórek (CRE) użytego do zastosowania przesunięcia odchylenia w celu 

faworyzowania odciążenia małych komórek z makra. 

• Badanie na Home eNodeB SON (TR32.821). 



• Samoleczenie (TR32.823). Wersja 10 zawierała Overlaid Networks (odniesienia do aktualizacji 

standardów do różnych specyfikacji 36.x, np. TS36.331) 

• Optymalizacja pokrycia i pojemności (CCO), połączenie wcześniejszych algorytmów pokrycia i 

pojemności, aby zrównoważyć oba aspekty działania w celu uzyskania bardziej holistycznego podejścia 

do optymalizacji usług. 

• Rozszerzony ICIC (eCIC) (na aktualizacje do różnych specyfikacji 36.x, np. TS36.331), przyjął podejście 

„prawie puste” (ABS), aby oznaczyć zasoby komórek makr jako użyteczne dla małych komórek, gdy 

makro jest lekko ładowane. 

• Wykrywanie i kompensacja przestojów komórek (CoD / C), zdolność do wykrywania przerw w 

działaniu komórek i uśpienia komórek oraz dostosowywania sąsiednich komórek w celu 

skompensowania tych wyłączeń, jeśli to możliwe, poprzez dostosowanie parametrów mocy i anteny 

nie dotkniętych komórek i dostosowanie do sąsiada listy komórek z listami nr zawierającymi dotknięte 

komórki. 

• Minimalizowanie testów napędu (MDT), zestawianie i wyprowadzanie wydajności systemu RF za 

pomocą informacji z raportu pomiarowego gromadzonych przez sieć, a nie autonomicznego systemu 

testowania napędu (TS37.320). 

• Zarządzanie polityką SON (TS32.521 i TS32.522). 

• Definicja samoleczenia SON (TS32.541). 

• Wprowadzono badanie oszczędności energii (TR32.826). 

Wersja 11 dotyczyła sieci heterogenicznych (aktualizacje specyfikacji CM i PM w 32 seriach) 

• Zautomatyzowane zarządzanie siecią. 

• Rozwiązywanie problemów. 

• Wielowarstwowa technologia dostępu radiowego (RAT) Het-Nets, regulacja parametrów 

przekazywania komórek, aw szczególności parametrów przekazywania Inter RAT (IRAT) do zarządzania 

sterowaniem ruchem wielowarstwowym i multi-RAT w celu optymalizacji całościowej warstwy multi-

RAN i wydajność multi-RAT prezentowana UE, na przykład dla MRO (aktualizacje specyfikacji 

radiowych serii 25 i 36). 

• Aktualizacje oszczędzania energii (aktualizacje specyfikacji radiowych serii 25 i 36). Wersja 12 Sieci 

samoorganizujące się (SON) - aspekty OAM 

• Zwiększona wydajność operacyjna (integracja OPE: Trace, PM i Network Resource Models (NRM)). 

• Ulepszone scentralizowane zarządzanie zasięgiem i optymalizacja wydajności (NMCCO) (TR32.836). 

• Połączenie eNB wielu dostawców z siecią (MUPPET) Badania nad następną generacją SON dla UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications System) Terrestrial Radio Access i LTE (aktualizacje wymagań 

SON TS32.501 i przepływy P&C wielu dostawców TS32.508 i TS32.509, formaty danych). 

• Zidentyfikuj ulepszenia SON i nowe funkcje potrzebne do wdrożeń opartych na aktywnych antenach 

i oceń korzyści i wpływ zidentyfikowanych rozwiązań. 

• W przypadku małych komórek przed-Rel-12 (TR37.822, SON następnej generacji): 



⚬⚬ Zidentyfikuj wszelkie luki między istniejącymi SON a dalszymi ulepszeniami potrzebnymi specjalnie 

dla małych komórek. 

⚬⚬ Zmniejsz wysiłki związane z planowaniem sieci dla małych komórek. 

⚬⚬ Zwiększenie wysiłków związanych z optymalizacją sieci, w tym aspektów takich jak odporność na 

mobilność i równoważenie obciążenia. 

⚬⚬ LTE-HRPD (High Rate Packet Data in 3GPP2) SON RAT. 

⚬⚬ Udoskonalenia operacji, administracji i zarządzania (OAM) aspektów funkcji SON Load Mobility Load 

Balancing (LB). 

⚬⚬ Wydajność energetyczna Dodatki do monitorowania napędów Algorytmy oszczędzania energii (ES) 

TS32.314 (S1-AP) TS32425 (PM). 

Dwie grupy robocze wniosły wkład badawczy do tej fazy rozwoju SON w 3GPP, a mianowicie Socrates 

do pracy wykonanej dla Rel-8 do Rel-11, oraz Semafour, który do tej pory dostarczał głównie dane do 

SON Rel-12 i Next Generation. Niektóre z kluczowych algorytmów SON 

- ANR, MRO i CCO - zostały zademonstrowane dla UMTS jako rozwiązania rozproszone i 

scentralizowane. Systemy UMTS / LTE, SON Self-Optimization (SO) 

Kroki te przedstawiono na rysunku  

 

 

Jeśli chodzi o regulację optymalizacji sieci, systemy SON mogą zazwyczaj dostosowywać listy sąsiadów, 

parametry sąsiadów (histereza w różnych trybach), ustawienia RACH, moc, moce odniesienia, 

wysokość anteny i azymut oraz zasoby zbiorcze, takie jak elementy kanału, szybki pakiet dostępu ( 

HSPA) Kody i bloki zasobów fizycznych (PRB). Wszystkie kluczowe algorytmy SON zostały z 

powodzeniem wdrożone przez większość kluczowych dostawców stacji bazowych dla rozwiązań LTE 



jako D-SON: optymalizacja ANR, PCI, MRO i RACH (RACH). Kilku dostawców usług oprogramowania 

opracowało również rozwiązania SON Centralized LTE (C-SON) i frameworks. Modernizacja SON do 

UMTS okazała się jednak bardziej problematyczna, ponieważ OSS i protokoły nie zostały 

zaprojektowane z myślą o SON, z powrotem w 3GPP Rel-4 do Rel-7 etapów ewolucji. Algorytmy CCO i 

Mobility Load Balancing (MLB) są ulubionymi algorytmami rozwiązania C-SON, ponieważ wymagają 

więcej informacji o zasięgu komórki do działania, co jest łatwiej dostępne ponad poziom eNodeB. 

Innym obszarem, w którym zauważalne jest pobieranie SON, jest konfiguracja własna, czyli SC, stacji 

bazowych. Ma to kluczowe znaczenie dla wdrożeń makr LTE, gdzie umiejętności personelu są 

ograniczone w tej stosunkowo nowej technologii i mają kluczowe znaczenie dla znaczącego i rosnącego 

rynku małych komórek zarówno dla LTE, jak i UMTS. W przypadku tych bardzo tanich stacji bazowych 

nie tylko brakuje personelu, ale stacji bazowej, która kosztuje mniej niż pół godziny dowolnego członka 

personelu operacyjnego czas nie jest opłacalny robić cokolwiek innego. Tutaj SC-SON jest niezbędny i 

został powszechnie przyjęty w sposób zgodny ze standardami. Aby wesprzeć wprowadzenie SON, 3GPP 

zdefiniował architekturę, dzięki której scentralizowany algorytm mógłby zostać poinformowany o 

parametrach granicznych algorytmu rozproszonego i jego dostosowaniu poprzez dodatki do interfejsu 

północnego z systemu Operations and Maintenance Center (OMC), zwanego Itf -N, aby wspierać 

standardowe rozwiązania H-SON. Interfejsowe punkty odniesienia (IRP) w tym interfejsie i 

powiązanych usługach informacyjnych (IS) zostały zdefiniowane dla polityki SON i niektórych 

konkretnych algorytmów, takich jak ANR, MRO i CCO. Rozwiązania hybrydowe były postrzegane przez 

niektóre z wczesnych badań jako najlepsze implementacje przypadków i idealne metody łączenia kilku 

algorytmów SON razem w holistycznym rozwiązaniu SON dla sieci. Socrates zaproponował kilka ram 

integracji, a zdefiniowana przez 3GPP polityka SON Itf-N w dużej mierze opiera się na pracach tego 

projektu w tej dziedzinie. IRP SON Itf-N są idealnym sposobem na włączenie rozwiązania H-SON, tak 

aby operator mógł połączyć i dopasować portfolio rozproszonych i scentralizowanych algorytmów 

SON. Z wybranego zestawu dostawców rozwiązań programowych i dostawców sprzętu, potencjalnie z 

ich własnymi projektami algorytmów. Jednak podczas gdy producenci sprzętu wspierali definicję tych 

interfejsów z operatorami i pracownikami naukowymi, nie otworzyli Itf-N i rzadko zdają sobie sprawę 

z ponad 50% zgodności standardów OSS w swoich elementach sieciowych i ofertach OSS. 

Rozwiązania SON Hybrid były więc trudne do wdrożenia i jeszcze bardziej wdrożone przez wielu 

dostawców. Jest to sprzeczne z naturalnymi atutami każdej firmy, która indywidualnie niezmiennie 

lepiej radzi sobie z niektórymi aspektami nowej technologii niż inne. To nieco ograniczyło potencjalny 

rynek SON. Kolejnymi ograniczeniami dla dotychczasowej ewolucji SON była konieczność 

przechowywania dużych ilości danych i przekształcania ich wiele razy, aby uzyskać pewną spójność 

wśród dostawców dla każdego algorytmu SON, na którym działał. Wynika to z faktu, że typowe dane 

źródłowe dotyczące śladów, CM i PM nie są szczególnie podzielone na segmenty ani dobrze 

ustrukturyzowane pliki. Wymusiło to kosztowne wdrożenie i orkiestrację bardzo dużych baz danych, 

które muszą obsługiwać zarówno zakres hurtowni danych na dużą skalę, jak i częstotliwość transakcji 

o wysokiej szybkości, aby ułatwić użyteczną wydajność SON. W związku z tym, chociaż wdrożenie UMTS 

i LTE SON było dość powszechne, nie zostało ono tak szeroko i otwarcie wdrożone, jak przewidywały i 

przewidywały standardy. Jednym z wniosków z doświadczenia UMTS i LTE SON jest to, że algorytmy 

SON zapewniają wartość zarządzania kosztami życia sieci, ale bez otwartych, dobrze zdefiniowanych 

informacji o sieci hosta, postęp nie jest tak szybki, jak mógłby być. 

10.3 Potrzeba SON w 5G 

Przyszłe trendy użytkowania w ciągu następnych 10+ lat obejmują dodanie bardziej chmury 

obliczeniowej, automatyzację domu / samochodu i dalszy rozwój dostarczania treści medialnych 

online, a nie naziemną transmisję radiową i tak dalej. Tak więc wzrost wykorzystania prawdopodobnie 



zwiększy popyt na większą liczbę połączeń i większą ilość danych przy niższych opóźnieniach usług i 

szybszym dostarczaniu treści. Aby zwiększyć pojemność i / lub doświadczenie użytkowania, 5G ma trzy 

wymiary radiowe, które może rozwinąć, więcej dostępnego widma, wyższe poziomy ponownego 

wykorzystania komórek (zagęszczanie) i ulepszoną wydajność widmową oraz zarządzanie zasobami 

radiowymi. Istnieją pewne ulepszenia w projektowaniu modemu / modulacji, ale są one już prawie 

optymalne w LTE. Co więcej, system 5G, z perspektywy holistycznej, będzie wymagał lepszej integracji 

systemu radiowego w synergii z siecią dosyłową i powiązanymi treściami internetowymi i serwerami 

aplikacji. Udostępnienie 5G w taki sposób, aby użytkownicy rzeczywiście czuli, że są bezproblemowo 

podłączeni do zawsze dostępnego i pozornie nieograniczonego kanału do Internetu w dowolnym 

momencie, z dowolnego miejsca, opiera się nie tylko na dostępnych podstawowych funkcjach 

blokowych, ale także na tym, że można je teraz montować, monitorować i zarządzać w sposób 

dynamiczny i optymalny. Z samą mnogością opcji połączeń i konfiguracji, które mogą być dostępne na 

etapie 5G, SON nie jest już dobrym mechanizmem oszczędzania kosztów (jak w LTE), ale teraz musi być 

obowiązkowy; blok wiążący oprogramowanie, który jest niezbędny do dynamicznego rozpoznawania i 

dostosowywania sieci w miarę jej rozwoju, aby zapewnić bezproblemowe doświadczenie celowany 

przez 5G w sposób autonomiczny. Aby to zrobić, oprócz propagowania funkcji, które SON już 

zdefiniował w starszych generacjach mobilnych w stosunku do 5G, oraz włączenia nowych funkcji do 

sterowania nowymi funkcjami 5G RAN, istnieją architektoniczne problemy SON dla 5G, które wymagają 

szczególnej uwagi. Przy potencjalnie znacznie bardziej agresywnym ponownym użyciu komórki w 5G, 

będzie o wiele więcej małych komórek i prawdopodobnie będą one wielousługowe z potencjalnie 

jednoczesnymi możliwościami 5G, LTE, WiFi i mmWave na pokładzie. Aby sprostać ewoluującemu 

krajobrazowi holistycznej komunikacji bezkolizyjnej 5G, nieuchronnie wymaga się wyższego stopnia 

złożoności systemu SON z większą ilością źródeł danych, które mają być skoordynowane i rzędu 

wielkości komórek, aby je zoptymalizować w sposób skoordynowany, w postaci małe komórki. Do 

czasu LTE małe komórki były prawie wyłącznie rozmieszczane jako hotspoty w granicach istniejących 

komórek. Przewiduje się, że w przypadku 5G całe warstwy małych komórek zostaną rozmieszczone. 

Sposób, w jaki te małe komórki mają być eksploatowane, nie jest jeszcze szczegółowy, ale istnieją opcje 

dotyczące ich uwzględnienia. Albo warstwa małych komórek może być traktowana jako grupa 

pojedynczych komórek sąsiadujących z makro, albo mogą być traktowane zbiorczo jako pojedyncza 

wirtualna komórka makra przez inne makrokomórki. Rozważenie obszaru pokrycia zapewnionego 

przez klaster małych komórek jako jednej „wirtualnej komórki makro” oznacza, że proces 

przekazywania jest zarządzany w sposób zbiorowy, który jest możliwy tylko wtedy, gdy małe komórki 

są połączone ze sobą za pomocą czegoś w rodzaju systemu Virtual SON, gdzie wszystkie małe komórki 

obsługują instancję SON i łączą się, aby zaprezentować światu zewnętrznemu jako klaster. To znacznie 

upraszcza problemy graniczne małych komórek / makrokomórek, które występują przy czystym 

wypełnianiu małych komórek. Możliwości w klastrze małych komórek istnieją w celu zwiększenia 

równoważenia obciążenia między technologiami, ponieważ sprzęt RAT bezprzewodowy / mobilny jest 

kolokowany w małej komórce, a ulepszanie małych komórek w celu wymiany WiFi, a także informacji 

o przepustowości mobilnej i zasięgu umożliwi lepszą kontrolę sterowania ruchem i oszczędność 

energii. Także wtedy, gdy istnieją warstwy przylegania małe komórki, a następnie przekazanie między 

klastrem małych komórek Komórka krawędzi będzie taka, jaka jest dzisiaj, ale przekazanie między 

komórkami, które nie znajdują się na granicy klastra, będzie mogło odbyć się bez ograniczeń 

sąsiedniego makra (tj. z podobnym zasilać sąsiednie komórki). Jeśli chodzi o łagodzenie zakłóceń, jeśli 

małe komórki są włączone z podobnym powiadomieniem o użyciu ramek, ponieważ prawie puste 

ramki pomocnicze (ABS) są dziś ogłaszane z witryn makr, to algorytmy SON przeznaczone do obsługi 

granic makro / małych komórek mogą być ponownie - stosowane do powiadamiania się nawzajem o 

niskich możliwościach interferencji, w 5G w klastrze małych komórek. Podobnie, jeśli dynamiczna 

alokacja widma jest dozwolona dla połączonej małej komórki RAT, to poprzez monitorowanie 



zapotrzebowania mobilnego w sieci bezprzewodowej i mobilnej na małą komórkę z wieloma 

nośnikami, wtedy można przełączyć nośniki na zapotrzebowanie punkt wyjścia klastra i statystyki PM 

ruchu wstecznego. Jeśli połączymy to podejście w synergii z funkcją SON, która jest w stanie 

komunikować się z routerami (kontrola routera jest realizowana na Platformie  NFV), a następnie, gdy 

port wyjściowy klastra jest przeciążony, możemy poprosić kontroler routera o przydzielenie lub 

powiadomienie swojego kierownictwa o dynamicznym żądaniu większej ilości zasobów jako 

alternatywnego rozwiązania przeciążenia. Znajomość typu komórki źródłowej i priorytetu ruchu ze 

statystyk wydajności BS po zestawieniu w klastrze komórek mogłaby kształtować ruch zgodnie z 

potrzebami w dostępnym transporcie wstecznym i wpływać na dynamiczne ustawienia sieci dosyłowej 

poprzez połączenie z kontrolkami NFV. 

10.4 Ewolucja w kierunku HetNets Dominujących Małych Komórek 

Obecnie trwa już kilka programów badawczych dla przyszłych systemów SON. Semafour / 3GPP (patrz 

wcześniej) wykonał wiele prac przygotowawczych w zakresie zaproponowania wymagań dla SON 

nowej generacji, a niektóre projekty już eksperymentują ze sposobami, aby dostać się do „Universal 

Heterogeneous SON”. Wszystkie obecne oferty SON dostarczają jakiejś formy ANR i PCI, a wiodący 

dostawcy sprzętu drobnokomórkowego, tacy jak Huawei (SONmaster), Qualcomm (Ultrason) i Cisco 

(QuantumSON), udostępniają różne oferty małych komórek z multi-RAT. (UMTS, LTE i WiFi) możliwości. 

Wszystkie te oferty obsługują systemy D-SON do kontroli własnej mocy, z pewną koordynacją C-SON 

dla ICIC (ABS, CRE), i zalecają pewien stopień ortogonalności łącza w górę między małą komórką a 

makrokomórką. Wszyscy ci dostawcy stosują znormalizowane parametry sterowania dla 

wspomnianych funkcji SON dostosowanych do małych komórek. Jednak Cisco i inni komentują, że SON 

będzie działać dobrze tylko wtedy, gdy każda rozpatrywana komórka zostanie dostosowana do wiedzy, 

nie tylko ze strony sąsiadujących sąsiadów, ale również dzięki skoordynowanej optymalizacji 

całościowego środowiska każdej komórki. W typowym środowisku wielu małych producentów oznacza 

to, że każda instancja SON musi być zasilana powszechnie uporządkowanym zestawem danych 

źródłowych i kontrolowana wspólnym zestawem danych konfiguracyjnych. Jednak wsparcie wielu 

dostawców jest zwykle proponowane jako pewna forma funkcjonalności „współdziałania” lub 

„bramy”. Jest to zbyt powolne i uciążliwe dla małej komórki o rozmiarze 5G, w której rośnie liczba 

parametrów starszych systemów, a także trzeba dodać potencjalnie inny interfejs radiowy dla samego 

5G. Niektóre proponowane ulepszenia małych komórek następnej generacji to w zasadzie tylko 

nieznaczne ulepszenia już zdefiniowanych algorytmów, ale o ulepszonych możliwościach koordynacji i 

orkiestracji, ale jeśli standardy źródłowe i konfiguracyjne byłyby rzeczywiście zgodne z usługami 

informacyjnymi i formatami już opisanymi w standardach, to multi- problem koordynacji dostawców 

byłby znacznie zmniejszony. Jednak takie podejście wymaga nie tylko znacznie lepszej zgodności usług 

informacyjnych i formatów wśród dostawców 5G, ale także bardziej rozproszonego podejścia 

architektonicznego do orkiestracji, które jest obecnie bardzo scentralizowane hierarchicznie i tak 

trudne do skalowania. Ponadto wymagane jest bardziej zlokalizowane podejście klastrowe do SON 

małych komórek z peeringiem klastra, jak wspomniano wcześniej. Jakakolwiek forma wirtualizacji / 

dystrybucji SON nie jest jeszcze w standardach, ale prawdopodobnie dobrze wykorzysta podejście 

zastosowane do zmieniających się standardów, takich jak SDN / NFV. Niektórzy operatorzy już stosują 

to podejście, na przykład podejście Qualcomm „Neighborhood SON” i Cisco „Gateway PCI” do 

zarządzania grupą małych komórek, ale te techniki są nadal zastrzeżone i idealnie powinny ewoluować 

w kierunku wielu dostawców standardowe podejście do ewolucji 5G. W Korei Korea Telecom wykazała 

już, że wirtualizacja jest nie tylko wykonalna, ale bardzo skuteczna dla LTE w celu zmniejszenia 

zapotrzebowania na zabezpieczenia protokołu internetowego (IPsec), poprawy wydajności X2, 

zmniejszenia wymagań S1 i bardziej efektywnego koordynowania wielu punktów (CoMP). Obecnie ci 

dostawcy działają w oparciu o niektóre zasadniczo nieidealne założenia w dotychczasowych 



systemach, takich jak dedykowanie widma małym komórkom (ogranicza koncepcję widma 

dynamicznego przewidzianego przez 5G) i dostosowanie parametrów polaryzacji między 

częstotliwościami (wymaga więcej wysiłku kontrolnego w UE i sieci ). Zastosowanie tych technik jest 

więcej niż zadowalające, ale rzeczywiście dla 5G należy to bardziej formalnie zdefiniować z myślą o 

makro i małych komórkach, używając SON jako kleju, aby skutecznie dostosować te kontrolki; na 

przykład, dodając „dynamiczne badanie wszystkich częstotliwości” w zależności od obciążenia 

wykrytego przez system SON, jako część maksymalnej pojemności system SON mógłby dostarczyć 

wskazówek do systemu sterowania, który zarządza okresem wyszukiwania między częstotliwościami i 

obsługiwanymi operatorami według każdego systemu. W ten sposób zamiast obsługi stałych 

przydziałów częstotliwości do obsługi wdrożeń w małych komórkach przylegających do systemu makro 

i operowania ustalonym założeniem przydzielania grupy częstotliwości F1… FN do makro i grupy 

częstotliwości FN + 1… FM do małych SON może wprowadzić automatyczne wykrywanie koordynacji 

częstotliwości, aby dynamicznie zmieniać ten układ w zależności od obciążenia, a tym samym zwiększyć 

pojemność i wzorce użytkowania. Podejście to jest szczególnie przydatne do pracy w małych 

komórkach w domu i na obszarach handlowych oraz w przedsiębiorstwach, które mają wymagania 

dotyczące dobowych wzorców użytkowania. 

10.4.1 W kierunku nowej architektury SON dla 5G 

W starszych systemach SON idealnym rozwiązaniem jest wdrożenie D-SON na każdej stacji bazowej / 

komórce, a następnie C-SON do wdrożenia na poziomie OSS sieci w N x miejscach komórkowych z 

interfejsem północnym łączącym D −SON do C-SON synchronizowanego jako H-SON. W ten sposób 

mamy najlepsze z obu światów, z modelem H-SON, z obydwoma szybko reagującymi algorytmami D-

SON z zakresem o głębokości kilku komórek działających na stacjach bazowych i algorytmach C-SON 

działających w wielu komórkach witryny zsynchronizowane z wejściem / wyjściem z D-SON. Proponuje 

się tutaj 5G dalszą ewolucję SON o nazwie V-SON (Virtual SON), gdzie algorytmy D-SON są nadal 

rozmieszczane lokalnie w lokacji komórki dla komunikacji BS o niskim opóźnieniu, ale środowisko V-

SON działa na Maszyna wirtualna (VM), która jest kolokowana z / lub zintegrowana z BS lub routerem 

w witrynie BS. V-SON można dalej włączyć dzięki dodaniu systemu ontologii danych SON do 

katalogowania, zarządzania i automatycznej optymalizacji widoku dostępnych danych mobilnych, 

stacji bazowych i kontekstu chmurowego. Dane te obejmowałyby dane CM / PM jak poprzednio, ale 

także pochodne wersje podsumowujące tych samych danych, które mogą być obsługiwane znacznie 

szybciej niż surowe dane CM / PM. Ponadto, wraz z ewolucją sieci mobilnej w znacznie bardziej 

zorientowaną na treść 5G sieć, rekordy oparte na surowym elemencie sieci mogą być dodatkowo 

uzupełniane o informacje kontekstowe uzyskane z sieci, które również obejmują zachowanie tych sieci 

(lub ponownie sumaryczną wartość Wersja bazowa tam). Takie informacje można następnie 

dostosowywać i dostosowywać (na bieżąco), aby efektywniej i terminowo sterować algorytmami SON. 

Ostatecznie zdolność sieci 5G do połączenia odpowiednich, bogatych, różnorodnych źródeł danych, 

które opisują składowe elementy sieci (NE) i ich interakcję, umożliwia ustalanie minimalnie 

dopasowanego zestawu danych, który śledzi sieć i umożliwia Algorytmy SON do adaptacji, aby 

utrzymać optymalizację i organizację. Aby zebrać odpowiednie podsumowane informacje o 

metadanych do napędu V-SON, proponuje się, aby jednostki te obsługiwały protokół metadanych 

(MDP), który rozumie ontologię informacji SON i członka NE NRM, i obsługuje MDP do: 

• sondować wymagane informacje z UE, BS lub źródeł w chmurze; 

• współpracować z BS, które jest skonfigurowane do sterowania przez punkt odniesienia CM / PM z 

wbudowanym interfejsem MDP - zestaw rozwiązań (IPR-SS); 



• przekazywać swoje dane i uzyskiwać informacje SON (wyniki, dostosowania, trendy) w sposób 

selektywny do innych serwerów obsługujących MDP za pomocą wdrożeń V-SON, które mogą 

obsługiwać algorytmy obejmujące wiele stacji bazowych, co zmienia podejście D-SON jako „ Koncepcja 

klastra komórkowego. 

W ten sposób OSS jest nadal wymagany dla początkowych opcji konfiguracji każdej stacji bazowej i 

wdrożenia V-SON, SDN / NFV. Ale sieć jest efektywnie obsługiwana przez V-SON, który kontroluje SC, 

SO i SH sieci za pomocą skryptu zapisanego w konfiguracji warunków brzegowych V-SON 

dostarczonych przez OSS oraz konfiguracji wdrożenia V-SON na dostępnych maszynach wirtualnych 

przy użyciu pochodnych metadanych. Wszystkie zwykłe, oparte na chmurze, dostępne od ręki 

urządzenia IT korzystają z wirtualizowanej infrastruktury sieciowej, która może być realizowana dla 

SON, dlatego algorytmy mogą być wdrażane szybciej niż obecnie są na zamówienie platform SON. 

Oczywiście, istnieją pewne ograniczenia wydajności przy adaptacji maszyn wirtualnych, ale są one 

zrównoważone przez fakt, że teraz V-SON zarządzający witryną komórkową musi jedynie zarządzać 

swoimi danymi i przesyłać wyniki. W spłaszczonej architekturze V-SON 5G przewiduje się, że serwer 

metadanych (serwer obsługujący MDP i V-SON) może być skonfigurowany do zarządzania klastrem lub 

klastrami M, w zakresie N komórek pod jego zasięgiem za pomocą odpowiednich algorytmów X SON 

do optymalnego działania tych klastrów. Jednak same klastry mogą być również dynamiczne, zgodnie 

z ograniczeniami każdego rozmiaru klastra maszyn wirtualnych, który obsługuje serwery metadanych 

z uruchomionymi algorytmami V-SON. Inne serwery metadanych mogą być skonfigurowane z innymi 

algorytmami V-SON w celu automatycznego zarządzania komórką grupowania i grupowania klastrów, 

albo okresowo, albo wyuczone na bieżąco w trybie dziennym. W ten sposób wymagania dotyczące 

przechowywania / bazy danych zmniejszają się z dotychczasowych systemów, ponieważ każdy 

komponent rozproszony przechowuje tylko to, czego potrzebuje dla swojego poziomu algorytmu i 

konsultuje się z innymi partnerami, jeśli potrzebuje dalszych informacji z sąsiedniego miejsca komórki 

i / lub klastra komórek do tego to zarządza. Ponadto, jeśli V-SON może komunikować się z innymi 

rówieśnikami zarówno na poziomie komórki, jak i klastra komórkowego i jest powiadamiany o 

trendach z innych sąsiednich V-SON, wtedy, gdy dany obszar zachowuje się dobrze, może się wycofać 

i wyłączyć sama w sposób energooszczędny. Również w przypadku tego rodzaju chmury V-SON 

profilowanie wydajności i obciążenia ruchem może być wykorzystane do potencjalnego 

programowania i uczenia się reagowania na wzorce ruchu i żądania RAT w znacznie bardziej elastyczny 

sposób. Na koniec przewiduje się, że urządzenia UE będą mogły być skonfigurowane do informowania 

V-SON o użytecznych informacjach surowych i pochodnych, aby pomóc w sterowaniu algorytmami V-

SON w stacjach bazowych i klastrach komórkowych, umożliwiając im interfejs MDP w kierunku V -

Synowie. Pożądane jest również, aby UE same operowały pewnym stopniem sterowania V-SON, 

bezpośrednio przetwarzając generowane przez nie surowe informacje oraz z innych sąsiednich UE. 

Jednostki V-SON oparte na UE powinny weryfikować otrzymane informacje o źródle SON i selektywnie 

reagować na ich bezpośrednie otoczenie komórek. Selektywność opierałaby się na zestawie zasad SON 

pobieranym okresowo z sieci. 

10.4.1.1 Zalecenia SON 5G 

• 5G będzie musiało zarządzać znacznie większą liczbą komórek niż w starszych systemach, a większość 

z nich będzie oparta na małych komórkach. 

• 5G będzie potrzebować rozproszonego środowiska V-SON, aby poradzić sobie z ilością komórek, 

złożonością i różnorodnością wymaganych interfejsów radiowych i konfiguracji, aby zapewnić płynne i 

nieograniczone połączenie internetowe. 



• Niezbędna jest standaryzacja odpowiedniej ontologii, protokołu metadanych i towarzyszenie IRP-SS 

dla 5G. 

• Zapewnienie stacji bazowych i małych komórek zgodnych z IRP-SS i interfejsem protokołu Metadata 

spowoduje otwarcie rynku V-SON na konkurencję, innowacje i zoptymalizowane wykorzystanie 

systemu 5G. 

• Rozszerzalny protokół metadanych jest niezbędny, aby umożliwić wydajne wykorzystanie 

chmurowych zestawów danych dla SON. 

10.5 Wnioski 

Proponowana architektura 3GPP dla SON w Rel-12 / Rel-13 prawdopodobnie będzie w stanie rozwiązać 

takie problemy, jak mobilność ping-ponga pomiędzy RAT-ami i warstwami, i przejść w kierunku bardziej 

uniwersalnego heterogenicznego SON-a, który jest dobrze zrównoważony pod względem obciążenia i 

energooszczędny , ze stabilnymi, wielosieciowymi, samodzielnymi funkcjami plug-and-play. Każda 

stacja radiowa obsługująca 5G prawdopodobnie będzie obsługiwać wiele RAT na raz, w wielu 

sektorach. W przypadku tego rodzaju bazy podstawowej inteligentny system AAS staje się niemal 

niezbędny, aby móc zarządzać wynikowym złożonym wzorcem promieniowania z miejsca, aby uzyskać 

maksymalny zasięg i pojemność. Aby optymalnie zarządzać tak złożonym sprzętem, wymagane jest 

SON SO; Aby skutecznie rozwijać produkt, niezbędne jest zarządzanie oprogramowaniem. Jedną z opcji 

jest to, że podobnie jak ewolucja dekodera na rynku mediów, małe komórki mogą z czasem 

ewoluować, aby stać się urządzeniami czysto radiowymi i ograniczonymi komponentami pasma 

podstawowego, tak jak obecne zdalne głowice radiowe (RRH) z ich zarządzaniem zasobami radiowymi 

(RRM) komponent cytowany w biurze zdalnej lokalizacji z wieloma innymi RRM w małych komórkach 

w sposób podobny do obecnych jednostek makr pasma podstawowego (BBU). Najprawdopodobniej 

będzie to wykonywane na podstawie klastra na komórkę i współbieżne z ich funkcjonalnością SON. 

Alternatywnie małe komórki mogą ewoluować, aby pozostać zintegrowane Urządzenia RRH / BBU, ale 

każdy ze zdecentralizowanym, w pełni elastycznym iw pełni zlokalizowanym, ewoluowalnym serwerem 

metadanych, który uruchamia RRM i SON razem jako małe, zdecentralizowane i zintegrowane 

jednostki serwera. Jednak trudne problemy z zarządzaniem warstwami małych komórek wielo-RAT, 

często w postaci klastrów drobnokomórkowych, w kontekście istniejących rozwiązań makro z ich 

wypełnieniem w małych komórkach, będą wymagały wprowadzenia rozwiniętych architektur SON. 

Wymagana jest kombinacja nowych technologii, takich jak usługi / przetwarzanie w chmurze, C-RAN 

przekształcił się w małe komórki i zaawansowane rozwiązania, takie jak Metadata Processing / V-SON, 

obsługujące nie tylko jeden algorytm na urządzenie, ale niektóre algorytmy na wielu urządzeniach. 

Nawet te rozwinięte koncepcje architektury się nie powiodą jeśli wymagana wymiana informacji jest 

po prostu znormalizowana, ale będą musiały być przestrzegane przez nowych dostawców małych 

komórek 5G. Dzięki uniwersalnym porozumieniom, że małe komórki mogą być znacznie bardziej 

rozpowszechnione w 5G niż wcześniejsze generacje urządzeń mobilnych, operatorzy będą musieli 

pochodzić od wielu dostawców, aby nadążyć za wymogami roll-outu, a zautomatyzowany roll-out 

będzie wymagał SON to w sposób efektywny kosztowo. Główne skutki proponowanej ewoluującej 

architektury będą ukierunkowane na podejmowanie decyzji lokalnych (gdzie i kiedy to konieczne) ze 

zmniejszoną sygnalizacją sterowania między węzłami i ich funkcje SON. Wynika to głównie z 

zastosowania zasad metadanych do podsumowania nieprzetworzonych strumieni danych w wyniki 

oparte na wartościach w sposób zautomatyzowany i inteligentny przy użyciu technik uczenia 

maszynowego. Architektura skutkuje szybszym, bardziej ukierunkowanym i skoordynowanym SON, 

umożliwiającym rekonfigurację każdej technologii dostępu radiowego i warstw komórek w zależności 

od zapotrzebowania abonenta. Użytkownik doświadcza zatem bezproblemowego, wszechobecnego 



doświadczenia w zakresie treści / usług, podczas gdy architektura 5G V-SON optymalizuje i organizuje 

interfejsy między dostępnymi zasobami radiowymi w przejrzysty sposób. 



Green Flexible RF dla 5G 

11.1 Wprowadzenie 

To, jak będzie wyglądał telefon 5G, jest wysoce dyskusyjne, podobnie jak to, czy będzie nazywane 

telefonem, czy tylko urządzeniem mobilnym, a nawet czymś zupełnie innym! Termin ten niewątpliwie 

zostanie wymyślony przez marketerów zgodnie z tym, co w nadchodzących latach zostanie uznane za 

modne. Jednak oczywiste jest, że dzisiejsze telefony są czymś więcej niż tylko telefonami, ale coraz 

bardziej ewoluują w kierunku inteligentnego mikro-systemu społecznego, który ma ogromny wpływ 

na nasze codzienne życie. Zejście z tej drogi wyraźnie stawi rygorystyczne wymagania projektowe dla 

telefonów dla przyszłych scenariuszy 5G. Użytkownik końcowy będzie wyraźnie wymagał 

wszechobecnego dostępu w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu. 

Jeśli którykolwiek z tych aksjomatów nie zostanie spełniony, wpłynie to na jakiekolwiek przyszłe usługi 

5G. Przypomniałoby to czasy 3G, których popularność na rynku znacznie zmniejszyła się z powodu 

braku zabójczej aplikacji. W tym kontekście, co kryje się za wizją transceivera 5G? Cóż, jasne jest, że 

przyszłe urządzenia nadawczo-odbiorcze muszą być radiem wielostanowiskowym, wspieranym przez 

identyczne nadajniki-odbiorniki częstotliwości radiowych (RF) w infrastrukturze i na terminalu 

użytkownika, wykorzystując paradygmaty technologiczne, takie jak rekonfigurowalność i radio 

zdefiniowane przez oprogramowanie. Proponowana architektura będzie miała charakter nie tylko 

wielomodowy, ale będzie potrzebować tylko kilku zewnętrznych komponentów, co doprowadzi do 

zmniejszenia zużycia energii i mocy. Z biznesowego punktu widzenia ma to sens, ponieważ umożliwi 

wprowadzenie na rynek urządzeń nadawczo-odbiorczych 5G po bardzo niskich kosztach. Jednak nie 

chodzi tylko o to, jak tani producenci mogą produkować urządzenia, ale także o to, ile mogą sprzedać. 

Na dzisiejszym rynku czas czuwania telefonu i żywotność baterii są postrzegane jako kluczowe punkty 

sprzedaży wpływające na decyzje użytkowników o zainwestowaniu ich ciężko zarobionych 

oszczędności w nowy inteligentny telefon. W przyszłości oczywiste jest, że aplikacje staną się 

potencjalnie bardziej wymagające, a telefony bardziej głodne prowadzące do gorących urządzeń o 

skróconej żywotności baterii wpływających na ewentualne wprowadzenie na rynek nowych tak 

zwanych „5G i-phone”. Jeśli nie podejmiemy żadnych środków zapobiegawczych mających na celu 

zmniejszenie zużycia energii w telefonach 5G, użytkownicy będą przywiązani do najbliższego 

dostępnego gniazda zasilania, co wydaje się być dość surową ironią, jeśli wziąć pod uwagę 

nieograniczoną swobodę ruchów, którą oferuje 5G . W tym rozdziale opisujemy kluczowe komponenty, 

trendy i wyzwania, a także wymagania systemowe dla nadajników-odbiorników 5G do obsługi 

wielostandardowej elastyczności radia zarówno na stacji bazowej, jak i na terminalu użytkownika, 

jednocześnie będąc energooszczędnymi w świecie świadomym energii. . 

11.2 Projekt systemu radiowego 

Powszechnie przyjmuje się, że kluczowe wymagania projektowe dla przyszłych urządzeń końcowych 

opierają się na projektach energooszczędnych, które mogą obsłużyć wiele technologii dostępu 

radiowego, gdy migrujemy w kierunku przyszłego placu zabaw technologii, który przewiduje 

konwergentną platformę sieciową sieci stałych i bezprzewodowych. Innymi słowy, potrzebujemy 

architektury nadajnika-odbiornika, która ma doskonałe właściwości oszczędzania energii i strojonego 

radiotelefonu RF, który może pokryć wszystkie wymagane pasma i szerokości pasma, spełniając 

wszystkie specyfikacje. Wymaga to jednorodnej lub heterogenicznej integracji kompletnego zestawu 

nowych dostrajalnych architektur i technologii (cewki indukcyjne o wysokiej Q, regulowane 

kondensatory MEMS (system mikroelektromechaniczny), przełączniki i rezonatory MEMS lub 

regulowane BAW / SAW (Bulk Acoustic Wave / Surface Acoustic Wave) ) filtry i procesy zintegrowanych 

urządzeń pasywnych) z istniejącymi technologiami CMOS Bipolar (Bi). Kluczowe podsystemy RF w 

przyszłym transceiverze 5G RF będą zawierały rygorystyczne specyfikacje dla następujących 



komponentów i podsystemów: anteny, dostrajalne filtry i wzmacniacze mocy RF oraz MIMO (Multiple-

Input Multiple-Output). Poniższe sekcje dotyczą powiązanych prac i ich zastosowania w stosunku do 

5G. 

11.2.1 Projekt anteny dla 5G 

Starsze anteny nie mogą być skutecznie i wydajnie wykorzystywane w przyszłych systemach 5G. 

Systemy antenowe są ściśle powiązane z architektoniczną realizacją frontowego RF. Otwarte pętle i 

ostatnio dostępne przestrajalne systemy z zamkniętą pętlą są dzisiaj najnowocześniejsze. Jak dotąd, 

dostrajalne systemy są dostępne tylko dla niektórych typów anten i nadal są dość duże i kosztowne. W 

systemach 5G celem jest dostarczenie rozwiązań i opracowanie systemów anten sterowanych i 

wielopasmowych, które sprostają wyzwaniom dla przyszłych terminali i infrastruktur wielopasmowych 

/ wielomodowych. 

11.2.1.1 Anteny do rekonfiguracji promieniowania 

W ostatnim rozwoju komunikacji bezprzewodowej, anteny mogą wymagać różnych wzorców 

promieniowania. Połączenie kilku pojedynczych elementów anteny w tablicy może być wykonalnym 

sposobem spełnienia tego wymagania. Wzory promieniowania tablicy można zmienić, modyfikując 

„współczynnik macierzy”. Jednak w układzie antenowym wzajemne oddziaływanie między elementami 

anteny może ograniczać wydajność różnorodności wzorów. Chociaż odstęp elementów może być 

zwiększony, aby zmniejszyć sprzężenie, może to umożliwić wystąpienie niepożądanych płatów siatki i 

może przekroczyć praktyczne ograniczenia rozmiaru otworu, powodując nieprzydatność w niektórych 

zastosowaniach. Jednym z możliwych sposobów przezwyciężenia tego ograniczenia jest użycie 

rekonfigurowalnej anteny, uzyskując wzrost wydajności dzięki zastosowaniu anten 

rekonfigurowalnych. Tutaj przedstawiamy nowy wzór - rekonfigurowalna planarno-kołowa antena 

mikropaskowa umożliwiająca przekierowanie położenia wiązki głównej za pomocą idealnych 

przełączników (metalowych). Badania projektowe zakończyły się miniaturyzacją konwencjonalnej 

okrągłej anteny krosowej, która dostraja wzór promieniowania zgodnie z trzema kombinacjami 

przełączników, które mogą przełączać wiązkę główną w promieniowanie trójkierunkowe o pojedynczej 

częstotliwości 60 GHz. Charakterystyki wiązki anteny, szczytowe wzmocnienia i pasma impedancji są 

zaprojektowane do pracy w odpowiednich aplikacjach 5G. Anteny rekonfigurowalne są bardzo 

atrakcyjne, ponieważ mogą oferować wiele cech, które prowadzą do poprawy stosunku sygnału do 

szumu (SNR), a także wyższą jakość obsługi całego systemu. Wraz z szybkim przyjęciem 5G, więcej 

urządzeń wykorzystuje wiele anten, aby zwiększyć szybkość transmisji danych i niezawodność łącza 

komunikacyjnego. Jednak kanał systemu bezprzewodowego rzadko pozostaje stacjonarny, a to 

wymaga, aby anteny dostosowywały swoje wzorce do środowiska w czasie rzeczywistym, aby poprawić 

chwilowy SNR i szybkość transmisji danych. Można to osiągnąć za pomocą anten rekonfigurowalnych. 

Tradycyjnie używane były anteny stacjonarne, ale w ostatnich latach poszukiwano anten 

rekonfigurowalnych, które mogą jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, dostosowując się do 

zmieniających się kanałów bezprzewodowych, zmieniając ich charakterystyki promieniowania i 

utrzymując lub przekraczając wydajność anten stacjonarnych. Podobnie jak tradycyjny układ 

antenowy, w którym sterowanie wiązką jest uzyskiwane za pomocą rekonfigurowalnych przesuwników 

fazowych, ten typ anteny wykorzystuje przestrajalne elementy elektroniczne do zmiany 

charakterystyki promieniowania anteny w dalekim polu. Umożliwia to zdalną rekonfigurację wzorca 

anteny szybko. Antena rekonfigurowalna według wzorca, która może zmieniać wzorzec 

promieniowania poprzez regulację apertury przy zachowaniu częstotliwości roboczej, może poprawić 

ogólną wydajność systemu. Manipulowanie wzorcem promieniowania anteny może być wykorzystane 

do uniknięcia źródeł hałasu lub zakłóceń elektronicznych, poprawy bezpieczeństwa i oszczędności 

energii dzięki lepszemu kierowaniu sygnału do zamierzonych użytkowników. Przewiduje się, że 



ewoluujące sieci bezprzewodowe 5G zostaną przezwyciężone podstawowe ograniczenia istniejących 

sieci komórkowych, na przykład, zapewniające wyższe szybkości przesyłania danych, doskonałą 

wydajność końcową i zasięg użytkowników w punktach zapalnych i zatłoczonych obszarach z 

mniejszym opóźnieniem, zużyciem energii i kosztem transferu danych, więc jest duże zapotrzebowanie 

na anteny rekonfigurowalne w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej, łączności satelitarnej, radaru, 

5G itd. i chociaż badania nad antenami rekonfigurowalnymi rozpoczęły się dopiero w ostatnich latach, 

wzbudziły one duże zainteresowanie. Rysunek  

 

przedstawia schemat ideowy proponowanej anteny. Pokazany tutaj kanał jest centralną współosiową 

sondą, z pozycją złącza koncentrycznego zoptymalizowaną do najlepszej lokalizacji na patchu. Antena 

jest wykonana na podłożu Rogers RT5870 o grubości 0,504 mm z względną przenikalnością εr = 2,3 i 

styczną stratności 0,0012 na obszarze 5,4 × 5,4 mm2. Pierścieniowa szczelina ma zewnętrzny promień 

R1 = 1,85 mm, a wewnętrzny promień R2 = 0,91 mm. Korzystając z optymalizatora oprogramowania 

CST (Computer Simulation Technology) i po badaniu parametrycznym (przemiatanie parametrów), 

wymiary tej anteny są zoptymalizowane do pracy z częstotliwością rezonansową 60 GHz, z 

rekonfigurowalnym wzorcem promieniowania. 

Zbadano wydajność proponowanej anteny pod względem strat powrotu, wzorców promieniowania i 

zysków, przy różnych stanach przełączników. Rysunek  

 



 

 

przedstawia symulowane wyniki. Jest oczywiste, że stan (Dioda 1 (D1) ON, dioda 2 (D2) OFF) ma odbicie 

-18 Db współczynnik przy częstotliwości rezonansowej 60 GHz, przy szerokości pasma impedancji 3,3%. 

W stanie (D1 OFF, D2 ON) współczynnik odbicia wynosi -16 dB przy częstotliwości rezonansowej 61 

GHz, przy odpowiedniej szerokości pasma impedancji 3,3%. Jednak w stanie (D1 ON, D2 ON), S11 jest 

równe -30 dB przy częstotliwości rezonansowej 60,8 GHz, z pasmem impedancji 5,7%. Główną 

trudnością w projektowaniu anteny z rekonfiguracją promieniowania jest ten typ rekonfigurowalności 

należy wykonać bez znaczących zmian w impedancji lub charakterystykach częstotliwości. Uzyskane 

wyniki pokonują tę trudność, sprawiając, że częstotliwości rezonansowe są bardzo podobne dla 

wszystkich stanów przełączania. Rysunki poniższe  



 

 

 

 



 

przedstawiają symulowane wzorce promieniowania przy 60 GHz na płaszczyźnie yz (płaszczyzna E). 

Gdy proponowana antena działa w stanie (D1 ON, D2 OFF), maksymalny kierunek wiązki w płaszczyźnie 

yz wynosi 350. W stanie (D1 OFF, D2 ON) maksymalny kierunek wiązki w płaszczyźnie yz wynosi - 350. 

W stanie (D1 ON, D2 ON) maksymalny kierunek wiązki w yzplane w (350, -350). Zgodnie z powyższymi 

wynikami, wzorce promieniowania proponowanej anteny działającej w różnych stanach przełączania 

można przesunąć o 700 wzdłuż płaszczyzny yz (płaszczyzna E). Podsumowując, uzyskane wyniki 

pokazują, że zaprojektowana antena może przekierować wiązkę główną o -350 i 350 w płaszczyźnie 

azymutu z maksymalnymi osiągniętymi wzmocnieniami 4 dB i 3 dB przy szerokościach impedancji około 

3,3% przy częstotliwości rezonansowej 60 GHz. Charakterystyki wiązki, szczytowe wzmocnienia i 

pasma impedancji są odpowiednie dla aplikacji 5G. Ponadto, ze względu na prostą konstrukcję i 

różnorodność wzorów wiązek, zaprojektowana antena może znaleźć różne zastosowania w systemach 

MIMO 

11.2.1.2 Antena z możliwością rekonfiguracji częstotliwości 

Rekonfiguracja częstotliwości stała się ważna dla wielu nowoczesnych systemów komunikacyjnych, 

zwłaszcza dla przyszłych systemów komunikacji bezprzewodowej. Dostrajane lub rekonfigurowalne 

anteny o wysokiej wydajności i kompaktowych rozmiarach przyciągają więcej uwagi. W związku z tym 

nastąpił znaczący postęp w adaptowalnej technologii antenowej. Stosunkowo wąskopasmowe anteny 

o regulowanych lub przełączalnych właściwościach są najlepszym rozwiązaniem, gdy ważna jest 

wielkość i wydajność, a anteny rekonfigurowalne częstotliwościowo są często realizowane przy użyciu 

RF MEMS, CMOS lub diod PIN [11–14]. Skupiamy się teraz na antenach rekonfigurowalnych 

częstotliwościowo, rekonfigurowalnych antenach krosowych z wieloma gniazdami rozmieszczonymi w 

obrębie łaty i ziemi, aby uzyskać dostęp do pasm aplikacji 5G. Przełączniki służą do zmiany efektywnej 

długości elektrycznej anten, osiągając częstotliwości w zakresie od 40 do 80 GHz. Poniżej 

przedstawiamy, w jaki sposób oprogramowanie do symulacji studia CST zostało wykorzystane do 

optymalizacji, zaprojektowania i symulacji struktury anteny, a dzięki zastosowaniu mechanizmów 

przełączających, rekonfigurowalna antena może zostać strukturalnie przekonfigurowana w celu 

utrzymania jej elementów w pobliżu wymiarów rezonansowych dla kilku pasm częstotliwości. Zwiększa 



to dramatycznie przepustowość anteny, co pozwala na wykorzystanie jednej anteny do kilku aplikacji, 

takich jak sieć bezprzewodowa, radar i 5G. Schemat ideowy proponowanej rekonfigurowalnej anteny 

przedstawiono na rysunku  

 

 

Składa się z łaty z wieloma gniazdami z pojedynczą mikropaskową siecią podawania, dwoma 

przełącznikami po jednej stronie podłoża i płaszczyzną uziemienia z dwoma szczelinami po drugiej 

stronie podłoża. Antena jest wytwarzana na podłożu Rogers RT o grubości 0,508 mm i względnej 

przenikalności εr = 2,3 i powierzchni 5 × 4,5 mm2. Wymiary tej anteny są zoptymalizowane do pracy w 

zakresie od 45 do 75 GHz dla aplikacji 5G. Cięcie szczeliny lub szczelin lub zmiana długości łaty może 

tworzyć nowe rozkłady ścieżki prądu, poprawiając tym samym dopasowanie impedancji anteny, aby 

umożliwić działanie w różnych pasmach częstotliwości. Ponieważ impedancja wejściowa anteny 

krosowej różni się od impedancji linii mikropaskowej zasilającej, niedopasowanie spowoduje pewną 

ilość fal odbitych w porcie wejściowym. Dzięki dodatkowym technikom dopasowywania, na przykład 

stosując symetryczne podawanie lub użycie zasilacza wpuszczanego lub transformatora o długości fali 

ćwierćfalowej, można było zmniejszyć niedopasowanie i poprawić współczynnik odbicia S11. Aby 

zminimalizować współczynnik odbicia, osiągnąć pożądane dopasowanie i dokładniej ustawić 

częstotliwość środkową, konieczne jest poprawienie dopasowania impedancji anteny. Takie 

dopasowanie jest bardzo ważnym aspektem projektowania obwodu RF. Studio mikrofalowe CST ma 

wbudowany optymalizator parametryczny, który może pomóc w znalezieniu odpowiednich wymiarów 

dla pasującej sieci i znalezieniu odpowiednich pozycji dla kanału linii transmisyjnej na krawędzi łaty. 

Użycie dwóch diod zapewnia cztery możliwe i użyteczne stany przełączania, czyli stany ON-OFF, 

OFFON, OFF-OFF i ON-ON oraz pozwala na dostrojenie anteny w zakresie od 45 do 75 GHz. 

Przeprowadzono testy symulacyjne przy użyciu CST na szerokości pasma impedancji (dla S11 <-10 dB) 

anteny w różnych stanach. Rysunek  



 

przedstawia symulowane straty powrotu proponowanej anteny dla różnych stanów, w których 

obserwuje się stratę zwrotną lepszą niż -35 dB przy wszystkich rezonansach. Zmiany wzmocnienia 

mocy w dwóch płaszczyznach pionowych (xz i yz) dla procesu przełączania ON-OFF dwóch diod . Należy 

zauważyć, że istnieją podobne podobieństwa takich zmian wzdłuż osi Z. Z drugiej strony można uzyskać 

szeroką szerokość wiązki półokresowej około ± 60o. Ta kompaktowa, wielopasmowa, rekonfigurowalna 

antena z gniazdami na patchu i ziemi może być zaproponowana jako dobry kandydat na przyszłe anteny 

5G. Zastosowano dwa przełączniki, aby zapewnić pięć różnych pasm częstotliwości w zakresie 45–75 

GHz o dobrych szerokościach impedancji. Może również mieć potencjalne zastosowanie w 

bezprzewodowych aplikacjach kognitywnych 

11.2.1.3 Tablica antenowa z wykorzystaniem falowodu Integracja falowodu (SIW) 

Anteny jednoczęściowe przedstawione w poprzednich częściach mają szerokie wzorce 

promieniowania i niską kierunkowość, co czyni je w dużej mierze nieskuteczne dla terminali 

wielopasmowych / wielomodowych. Wysoka kierunkowość za pomocą jednoelementowych anten 

może być osiągnięta jedynie dzięki zwiększonemu elektrycznemu lub fizycznemu rozmiarowi 

pojedynczego elementu lub połączeniu więcej niż jednego pojedynczego elementu, którego fizyczne 

wymiary nie zostały zmienione. Połączenie więcej niż jednego pojedynczego elementu w celu 

utworzenia nowej anteny nazywane jest tablicą. Typ i liczba elementów w tablicy, ich geometria i 

sposób wzbudzania elementów obejmują kilka parametrów, które określają, w jaki sposób można 

wykonać dyrektywowe anteny tablicowe. Pojawiły się propozycje technik, dzięki którym parametry 

można zoptymalizować, aby uzyskać wysoce kierunkowe anteny z wysokowydajnymi możliwościami 

wiązki w czasie rzeczywistym. W tym podrozdziale skupiamy się na przedstawieniu ostatnich badań 

nad zastosowaniem technologii falowodu (SIW) Substrate Integration w projektowaniu układu 

antenowego dla obwodów pasywnych czołowych 5G. W szczególności aplikacja odnosi się do pasma 

ISM 60 GHz. Ze względu na wysoką absorpcję tlenu pasmo to nadaje się do sieci ponownego 

wykorzystania częstotliwości, zapewniając szybką i bezpieczną komunikację. SIW składa się z dwóch 

metalowych płaszczyzn podłoża na górze i na dole struktury, z podłożem dielektrycznym między tymi 

płaszczyznami, jak pokazano na rysunku 

 



 

 

.Metalowa matryca jest umieszczona między dwiema płaszczyznami. Struktury te mają następujące 

cechy: niskie straty promieniowania, wysoką moc, niskie koszty wytwarzania i integrację o wysokiej 

gęstości, które razem tworzą technologię atrakcyjną dla aplikacji 5G. Podłoże dielektryczne przyjęte w 

tej pracy to Rogers RT / duroid 5880, z εr = 2,2, tanδ = 0,0009 i grubością dielektryczną h = 0,508 mm. 

Szerokość prostokątnego falowodu (WR-15) wynosi α = 3,759 mm dla pasma częstotliwości 60 GHz. 

Elementem promieniującym proponowanego pasywnego końca jest układ anten antenowych 

szczelinowych 8x8 SIW, zaprojektowany zgodnie z analizą, jak pokazano na rysunku  

 

Istotne jest, aby anteny działające w tym paśmie miały wiązkę ołówkową o szerokości wiązki od połowy 

mocy do 8o. Model anteny obejmuje również sieć zasilającą wymaganą do podzielenia sygnału 

wejściowego na osiem sygnałów w fazie o równej amplitudzie. Długość szczeliny (SL), rozstaw szczelin 

(SS), szczelina do góry (ST), przesunięcie szczeliny (SO) i szerokość szczeliny (SW) muszą być obliczone 

bardzo precyzyjnie , aby uniknąć niepożądanego endto - zakończyć wzajemne sprzężenie między 

sąsiadującymi szczelinami w pożądanej szerokości pasma. stratę zwrotną S11, pokazaną na rysunku  



 

 

zmienia się poniżej -10 dB w zakresie między 58,6 GHz a 63 GHz, pokrywając pasma przepustowe 

całkowitego pasma, dla których ta antena jest odpowiednia w projekcie front-end, co zostanie 

wykazane w następna sekcja. Szerokość wiązki połowy mocy wynosi odpowiednio 15.50o i 10.70o w 

płaszczyznach azymutu i elewacji, jak pokazano na rysunku 

 

 

 



, podczas gdy wzmocnienie wynosi 21,64 dB. Poziomy płatów bocznych zmieniają się poniżej -15 dB 

dla płaszczyzn azymutu i elewacji. 

11.2.2 Pasywny projekt front-end Korzystanie z SIW dla aplikacji 5G 

Projekt i symulacja frontu RF, w tym dipleksera filtra i anteny o częstotliwości 60 GHz, w oparciu o 

technologię SIW (Substrate Integrated Waveguide), pokazano na rysunku  

 

Projekt, symulacja i optymalizacja dla wszystkich elementów front endu zostały wykonane przy użyciu 

Ansoft HFSS v.14. Modelowanie filtrów oparte jest na analizie pasmowoprzepustowej IRIS falowodu n-

tego rzędu sugerowanej w odnośniku (li, di; gdzie li jest długością wnęki falowodu, a di jest szerokością 

przysłony IRIS), jak pokazano na rysunku  

 

.Równoważny obwód IRIS, który jest umieszczony równolegle do pola elektrycznego, jest cewką 

bocznikową i dokonano odpowiednich regulacji dla struktury SIW. Długość fali SIW (λgsiw) można 

wyrazić w następujący sposób: 



 

Zaprojektowano dwa 5-rzędowe filtry pasmowe Chebysheva z częstotliwościami środkowymi 

odpowiednio 59,8 GHz (59,3 do 60,3 GHz) i 62,2 GHz (61,7 do 62,7 GHz). Wyniki symulacji wykazały, że 

dla filtru kanału transmisyjnego z częstotliwością środkową na poziomie 62,2 GHz zapewniającym 

pasmo 1 GHz, tłumienie wtrąceniowe wynosiło 1,5 dB, podczas gdy strata powrotna zmieniała się 

poniżej 20 dB w paśmie przepustowym. Odrzucenie filtra przy częstotliwości środkowej kanału 

odbiorczego (59,8 GHz) wynosiło 90 dB. Dla filtru kanału odbiorczego, częstotliwość środkowa 59,8 

GHz, szerokość pasma wynosiła również 1 GHz. Ubytek wtrąceniowy wynosił około 2 dB, podczas gdy 

strata powrotna zmieniała się poniżej 20 dB w paśmie przepustowym. Odrzucenie filtra przy 

częstotliwości środkowej filtra kanału odbiorczego (62,2 GHz) wynosiło 66 dB. Złącze SIW T zostało 

zaprojektowane w celu zintegrowania filtrów kanałowych w diplekserze, jak pokazano na rysunku, aby 

zapewnić minimalne sprzężenie między nimi i rozdzielić fale elektromagnetyczne w równej amplitudzie 

i fazie. Odpowiednia konstrukcja przejścia SIW do mikropaskowej umożliwia propagację trybu TE10 do 

struktury SIW. Prototyp dipleksera SIW pokazano na rysunku  

 

 a zmierzone parametry S przedstawiono na rysunku 



 

.Wyniki są dość rozsądne i dobrze zgadzają się z pomiarami. Symulowane i zmierzone wyniki dla 

dipleksera planarnego SIW podano poniższe dane. Jest całkiem jasne, że poszczególne pasma 

przepustowe każdego kanału, w tym ich straty na wejściu zwrotnym, przedstawione odpowiednio na 

rysunkach   

 



 

,są racjonalnie wydajne dla takich prostych struktur SIW. Diplekser planarny SIW i matryca antenowa 

slotu SIW 8x8 są zintegrowane we wspólnym podłożu, zapewniając w pełni zintegrowany pasywny 

czoło milimetrowej fali SIW działający przy paśmie częstotliwości 60 GHz pokazano na rysunku  

 

 

.Zmiany parametrów S podsumowano na rysunku 

 



 

.Wyniki były całkiem zadowalające i odpowiadały oczekiwaniom. Strata powrotu zmienia się poniżej -

10 dB zarówno w kanałach nadawczych, jak i odbiorczych, podczas gdy izolacja kanał-kanał zmienia się 

poniżej 60 dB dla całego zakresu częstotliwości 60 GHz. Integracja różnych komponentów frontowego 

RF na wspólnym podłożu jest znana jako System Design on Silicon (SoS). 

11.2.3 Wzmacniacze mocy RF 

Wymagania dotyczące zasilania przewidziane dla terminala użytkownika 5G i dla infrastruktury 

wyniosłyby odpowiednio około 1 W i 200 W. Technika modulacji dla przyszłych powstających 

technologii opiera się na OFDM . Ta technika modulacji na wielu nośnikach może zapewnić dużą 

szybkość transmisji danych i znacząco zwalczyć zakłócenia wielościeżkowe, które w przeciwnym razie 

doprowadziłyby do degradacji sygnału. Jednak ta technika modulacji, w przeciwieństwie do starszych 

technik modulacji 2G, ma wysoki współczynnik szczytu wymagający liniowego wzmocnienia mocy w 

dużym zakresie dynamicznym. Gdyby próbowano zastosować istniejące techniki wzmacniacza mocy, 

skutkowałoby to niską wydajnością i mocą wyjściową. W typowych terminalach mobilnych dla 

systemów komórkowych do połowy zużycia energii odnosi się do funkcji związanych z komunikacją, 

takich jak przetwarzanie pasma podstawowego, RF i funkcje łączności . Dlatego każde zmniejszenie 

poboru mocy przez urządzenie wzmacniacza mocy miałoby istotny wpływ na ślad węglowy i 

wydłużyłoby żywotność baterii. Najnowocześniejsze techniki projektowania energooszczędnych 

wzmacniaczy mocy RF obejmują fazowanie zewnętrzne Chireix. Techniki te obejmują złożony projekt 

obwodów i sterowanie zewnętrznym obwodem oraz przetwarzanie sygnału, co sprawia, że ich 

praktyczna realizacja stanowi wyzwanie. Jednak wzmacniacz Doherty, który ma cechy 

samozarządzające, jest uważany za najbardziej atrakcyjny dla systemów 5G. Technika Doherty jest 

techniką zwiększania wydajności, realizowaną w liniowym obszarze działania wzmacniacza mocy, która 

może być wykorzystana do osiągnięcia wyższej wydajności przy niskiej mocy wyjściowej i jest badana 

w następnej sekcji. 

11.2.3.1 Wzmacniacz mocy RF dla 5G 

W 1936 r. W.H. Doherty z Bell Telephone Laboratories Inc. zaproponował wysokowydajny wzmacniacz 

mocy o nazwie Doherty. Wynikowy liniowy wzmacniacz mocy osiąga wyższą sprawność przy wyjściach 

poniżej szczytowej mocy wyjściowej (PEP) niż konwencjonalny liniowy wzmacniacz mocy klasy B. 

Podstawowy schemat blokowy tego rodzaju wzmacniacza można zobaczyć na rysunku  



 

Wzmacniacz mocy Doherty (PA) w poniższym studium przypadku wykorzystuje technikę modulacji 

obciążenia, z liniowością wymuszoną przez dalsze cyfrowe zniekształcenia wstępne. Zastosowano tryb 

wzmocnienia kanału N Freescale Boczny MOSFET (tranzystor polowy z metalowym tlenkiem 

półprzewodnikowym) MRF7S38010HR3. Adaptacja obciążenia dynamicznego została zapewniona 

przez falownik impedancji linii transmisyjnej 50 Ω, a pasywny podsystem zawiera rozdzielacz 

hybrydowy 90o. Projekt obejmuje zoptymalizowane odchylenie i klasę działania wzmacniacza nośnego 

i szczytowego, uzyskane z analizy równowagi harmonicznej dużego sygnału. Warunkiem odchylenia dla 

wzmacniacza nośnego klasy AB jest Vgs = 3,0 V (Ids = 300 mA), a dla wzmacniacza szczytowego klasy C, 

Vgs = 2,4 V (Ids = 1 mA). Oba wzmacniacze używają tego samego napięcia drenu (30 V). Na wydajność 

tej konstrukcji duży wpływ ma współczynnik sprzęgania rozdzielacza hybrydowego oraz polaryzacja 

klasy AB i C. Co więcej, włączenie wzmacniacza klasy C zależało od napięcia polaryzacji bramy i sygnału 

wejściowego, co z kolei określa niskie wartości i wartości szczytowe konfiguracji. Wzmacniacz został 

poddany jednotonowemu testowi charakteryzującemu reakcje AM-AM i AM-PM  

 

, test dwubarwny oraz testowanie sygnałem 802.16e (10 MHz pasmo 16-QAM OFDM (ortogonalny 

podział częstotliwości) multipleksowanie) sygnał modulacji i współczynnik szczytu 10 dB). Porównując 



z konwencjonalną konstrukcją klasy AB, występuje poprawa z 20% do 25% wydajności; konstrukcja jest 

w stanie dostarczyć 15 W mocy RF przy 60% wydajności użytecznej 

 

 

Wartość IMR1 wynosi -22,5 dB dla IMD3 (zniekształcenie międzymodułowe trzeciego rzędu) i -40 dB 

dla IMD5 (zniekształcenie międzymodułowe piątego rzędu) (dla punktu kompresji 1 dB) wartości 

wejściowe i wyjściowe IP3 wynoszą 26 dBm i 46 dBm, odpowiednio. Nieliniowe wzmocnienie sygnału 

OFDM pokazano na rysunku 



 

Odrastanie widmowe obserwuje się w wyniku nieliniowości. Poprawa liniowości została osiągnięta za 

pomocą cyfrowego wstępnego zniekształcenia pasma podstawowego, w którym sygnał wejściowy na 

wielu nośnikach jest wstępnie zniekształcony w taki sposób, że cały system staje się w przybliżeniu 

liniowy. Rysunek powyższy przedstawia wyniki pomiarów wzmocnienia sygnału 802.16e we 

wzmacniaczu mocy OFDM stosującym zniekształcenia przed zakłóceniami. W przypadku wzbudzenia 

dwubarwnego wzmacniacz Doherty'ego wykazywał zarówno lepszy współczynnik mocy kanału 

sąsiedniego (ACPR), jak i wydajność mocy dodanej (PAE) w tym samym czasie, co konwencjonalny 

wzmacniacz typu AB. Wydajność ACPR -40 dBc została osiągnięta za pomocą tej metody 

przedwykształceniowej. Wyniki te pokazują, że wzmacniacz mocy Doherty i cyfrowa metoda 

wstępnego zniekształcenia są obiecującą kombinacją zwiększającą wydajność i liniowość systemów 

komunikacyjnych 5G. Jednak wdrożenie tego schematu dla systemów MIMO, z ich potencjałem 

zwiększania szybkości transmisji danych w aplikacjach bezprzewodowych, wymaga starannego 

rozważenia ze względu na przesłuch między wieloma ścieżkami RF. Głównymi przyczynami tego 

upośledzenia są wzmacniacze dużej mocy, nawet z zaimplementowanym PD (predistorerem) oraz 

systemami z wieloma antenami. W następnej części wyjaśniono podstawy tego zjawiska w kontekście 

możliwej przyszłej operacji 5G. 

11.3 Nieliniowy przesłuch w systemach MIMO 

Projekty nadajników-odbiorników MIMO jako wielu nadajników i odbiorników pracują blisko siebie ze 

względu na wielkość. Przesłuch w wielu ścieżkach jest jednym z głównych problemów w tej technologii, 

występującym, gdy sygnały z różnych źródeł zakłócają się wzajemnie ze względu na sprzężenie między 

wieloma ścieżkami. W literaturze zdefiniowano dwie cechy przesłuchu: przesłuch liniowy i przesłuch 

nieliniowy. Przesłuch liniowy w nadajniku lub odbiorniku wynika z liniowej kombinacji sygnału 

interferencyjnego i pożądanego sygnału, ze względu na sprzężenie. Natomiast nieliniowy przesłuch 

powoduje zakłócenia, zanim sygnał przejdzie przez urządzenie nieliniowe. Dlatego sprzężenia 

nieliniowe i liniowe występują odpowiednio przed i za składową nieliniową a bezprzewodowy nadajnik. 

Ponieważ PA są głównymi źródłami nieliniowości w nadajnikach, główna część nieliniowego przesłuchu 

występuje przed PA, podczas gdy efekt liniowy jest spowodowany sprzężeniem między antenami, jak 

pokazano na rysunku 



 

.Jedną z możliwości nieliniowego przesłuchu w technologii MIMO jest współdzielenie lokalnego 

oscylatora (LO) w mechanizmie konwersji w górę w celu zminimalizowania obszaru układu i 

rozproszenia mocy syntezatora. Ze względu na niewielkie rozmiary nowoczesnych przenośnych 

nadajników-odbiorników wykorzystujących MIMO, istnieje znaczące wzajemne sprzężenie między 

antenami. Dlatego te efekty muszą być brane pod uwagę przy rozważaniu dokładnego modelowania i 

obliczeń kanałów MIMO. Symulacje systemowe przeprowadzono za pomocą symulatora Ptolemeusz 

Advanced Design System (ADS 2009) na nadajniku 2 × 2 MIMO, jak pokazano na rysunku  

 

.W celu modelowania przesłuchu liniowego zaprojektowano dwuelementową antenę macierzową z 

wykorzystaniem podłoża Rogers RT5870 o względnej przenikalności εr = 2,3, stycznej straty 0,0012 i 

grubości 0,504 mm. Wyniki parametru S przedstawiono na rysunku  



 

Aby zbadać niedoskonałości przesłuchów na wydajność nadajnika-odbiornika MIMO, zbudowano 

system dwukanałowy. Dwa źródła MIMO łącza zwrotnego dostarczają sygnał RF do PA. Aby modelować 

przesłuch, sygnał RF w jednej ścieżce jest sprzężony z drugim zgodnie ze współczynnikami sprzężenia 

przesłuchu liniowego i nieliniowego. Sygnały RF MIMO, na które oddziałuje przesłuch nieliniowy, są 

następnie przesyłane do modeli na poziomie obwodu PA. 

 

Przesłuch liniowy spowodowany antenami jest modelowany jak na rysunku. 



 

Parametry S można uzyskać z pomiaru lub symulacji w docelowym paśmie częstotliwości. W celu 

określenia interferencji fazowej z powodu wzajemnego sprzężenia anteny, stosuje się blok zmiany fazy 

w każdej ścieżce. Nadajnik MIMO jest określony przez 64-QAM (kwadraturowa modulacja amplitudy), 

BW = 10 MHz, rozmiar FFT (szybka transformata Fouriera) = 1024, prefiks cykliczny = 0,125 i ogólna 

szybkość kodowania = ½. Technika multipleksowania przestrzennego służy do mapowania danych na 

antenach. Widma mocy dla dwóch różnych typów przesłuchów podano na rysunkach 

 



 

dla nadajników MIMO. Jak widać na pierwszym rysunku, przesłuch liniowy nie wpływa na 

promieniowanie poza pasmem, podczas gdy drugi rysunek pokazuje, że przesłuch nieliniowy 

wprowadza promieniowanie pozapasmowe. Ponadto, zwiększając nieliniowy przesłuch z -20 dB do -10 

dB, ACPR zwiększa się w funkcji nieliniowego przesłuchu. Predystor Hammersteina, zgodnie z trzecim 

modelem, jest zawarty w każdej gałęzi nadajnika MIMO. Ten typ predystora może kompensować 

promieniowanie pozapasmowe i poprawiać ACPR nawet o 15 dB. Chociaż, jak można zauważyć, 10 dB 

nieliniowego przesłuchu ma wpływ na proces linearyzacji, wciąż można spełnić standardowy limit 

określony przez maskę. W istocie nieliniowy przesłuch wpływa na proces konwersji sygnału pasma 

podstawowego do RF. Z drugiej strony, identyfikacja predystora jest oparta na sygnale RF na wyjściu 

PA. Zatem nieliniowy przesłuch wprowadza pewną degradację w ekstrakcji parametrów predystora 

pasma podstawowego. Pomiary wielkości wektorów błędów (EVM) diagramów konstelacji wyjściowej 

analizowano dla nieliniowego przesłuchu -10 dB i -20 dB i liniowego przesłuchu -15 dB odpowiednio z 

interferencją fazową 0 ° i 10 °. Gdy wzrasta nieliniowy przesłuch, granica między punktami konstelacji 

odbiera i zwiększa wartość EVM. Chociaż przesłuch antenowy nie pogarsza promieniowania 

pozapasmowego, wpływa na jakość sygnału poprzez zwiększenie EVM. 

11.4 Wnioski 

Starsze interfejsy RF nie mogą być skutecznie i wydajnie wykorzystywane w przyszłych systemach 5G. 

Systemy antenowe są ściśle powiązane z realizacją architektoniczną pozostałej części frontu. Otwarte 

pętle i ostatnio dostępne przestrajalne systemy z zamkniętą pętlą są obecnie najnowocześniejsze. 

Jednak dostrojone systemy są obecnie dostępne tylko dla niektórych typów anten i nadal są dość duże 

i kosztowne. W systemach 5G celem jest dostarczenie rozwiązań i opracowanie sterowanych i 

wielopasmowych systemów antenowych, które sprostają wyzwaniom dla przyszłych terminali i 

infrastruktur wielopasmowych / wielomodowych. Proponowane pasma częstotliwości dla sieci 

telekomunikacyjnych piątej generacji to fale milimetrowe, to jest od 30 do 300 GHz, gdzie możliwe są 

aplikacje o dużej prędkości i szerokopasmowym (internet, dane, wideo HD i wymagające gry oraz 

czujniki obrazowania). Przedstawiliśmy najnowsze wyniki badań nad zastosowaniem technologii 

falowodu Integration Substrate (SIW) w konstrukcji pasywnych obwodów czołowych 5G. W 



szczególności aplikacja odnosi się do pasma ISM 60 GHz. Ze względu na wysoką absorpcję tlenu, pasmo 

to jest odpowiednie dla sieci wielokrotnego użytku, zapewniając szybką i bezpieczną komunikację. 

Pokazaliśmy również wyniki wdrożenia konfiguracji Doherty, która może zapewnić efektywne przyszłe 

transmisje mocy 5G RF. To pokazuje znaczną poprawę PAE w regionie o niskiej mocy, w porównaniu 

do tradycyjnej konstrukcji. Wykazała ona PAE na poziomie 60% dla mocy wyjściowej 15 W, a stosując 

cyfrowy predystor, maksymalna moc wyjściowa EVM uległa poprawie. Na działanie tego projektu duży 

wpływ miał współczynnik sprzężenia rozgałęźnika i polaryzacja wzmacniaczy klasy AB / C. Dodatkowo, 

włączenie wzmacniacza klasy C zależy od napięcia polaryzacji bramy i sygnału wejściowego. Wreszcie, 

wpływ nieliniowego i liniowego przesłuchu w nadajnikach MIMO OFDM został przedstawiony jako 

druga przyczyna zakłóceń w kompaktowych wieloczęściowych procesach projektowania końcowego 

RF. Wykazano, w jaki sposób nieliniowe zachowanie PA w nadajniku MIMO o małym rozmiarze może 

wpływać na współdzielone źródła lokalne. Ponadto przeanalizowano wpływ zakłóceń przesłuchu na 

procesy wykrywania i kompensacji sygnału. 



Wnioski i perspektywy na przyszłość 

Przewidywany wzrost liczby podłączonych urządzeń mobilnych w połączeniu z coraz bardziej 

rygorystycznymi wymaganiami jakości usług (QoS) ze strony nowych usług szerokopasmowych 

oznacza, że zastosowanie dzisiejszych technologii i strategii ekspansji sieci nie zapewni 

konkurencyjnych taryf jako koszt transmisji na trochę rakieta. Chyba że zostaną wykorzystane nowe 

techniki destrukcyjne, po prostu zdecydują się one „kupić więcej widma lub infrastruktury”, aby 

pomieścić dodatkowych użytkowników nie rozwiąże problemu operatorów, którzy skutecznie 

zaspokajają potrzeby klientów w czasach, gdy zasoby widmowe są na wagę złota. Wraz z zamknięciem 

rozdziału 4G czeka nowa era, która wymaga ewolucji technologii sieciowych i gotowości do 

świadczenia usług następnej generacji i żądania. Wraz z rozwojem nowego rozdziału musimy nie tylko 

rozwijać dotychczasowy system, aby być bardziej konkurencyjnym, ale także wymagamy nowych, 

przełomowych pomysłów, aby zabezpieczyć rynek 5G i wspierać wzrost na przyszłość. Rzeczywiście, 

musimy przyjąć postawę proaktywną, aby być gotowym na historię 5G. W tym ostatnim rozdziale 

wykorzystamy niektóre z paradygmatów technologii omówionych w poprzednich rozdziałach, aby 

zbudować obraz obecnego stanu 5G, podkreślając niektóre z wyzwań, które jeszcze przed nami stoją, 

zwłaszcza w zakresie ekologicznych sieci i projektowania między warstwami. Jako ostatnia dyskusja na 

temat historii 5G, edytor dzieli się swoją wizją przyszłości dla telefonu komórkowego 5G. Aby 

kontynuować, należy przypomnieć sobie kluczowe sterowniki projektowe dla sieci następnej generacji 

(NGN). 

12.1 Sterowniki projektowe dla sieci następnej generacji 

Technologia informacyjna stała się integralną częścią naszego społeczeństwa, wywierając głęboki 

wpływ społeczno-ekonomiczny, wzbogacając nasze codzienne życie mnóstwem usług od rozrywki 

medialnej (np. Wideo) do bardziej wrażliwych i krytycznych dla bezpieczeństwa aplikacji (np. E-handel, 

e-zdrowie, najpierw respondenci itp.). Jeśli prognozy analityków są poprawne, niemal każdy obiekt 

fizyczny, który widzimy (np. Ubrania, samochody, pociągi itp.) Będzie również podłączony do sieci pod 

koniec dekada (Internet rzeczy). Ponadto, według prognozy Cisco dotyczącej wykorzystania sieci IP 

(Internet Protocol) do 2020 r., Ruch internetowy ewoluuje w kierunku bardziej dynamicznego wzorca 

ruchu. Globalny ruch IP będzie odpowiadał 41 milionom płyt DVD na godzinę w 2017 r., A komunikacja 

wideo będzie nadal w zakresie od 80 do 90% całkowitego ruchu IP. Z drugiej strony, efektywność 

energetyczna znajduje się obecnie w czołówce projektowania systemu, ponieważ rachunek za energię 

elektryczną operatora stanowi kluczowe źródło wydatków operacyjnych, które prawdopodobnie 

osiągną niepokojące dane z przewidywanym wzrostem ruchu sieciowego. Wpływ energii jest również 

głęboki po stronie urządzenia, ponieważ telefony nowej generacji prawdopodobnie będą 

zaawansowane i będą obsługiwać mnóstwo aplikacji energochłonnych. Jeśli nie ma wspólnych 

wysiłków na rzecz energooszczędnego projektu, urządzenia staną się gorące i, jak na ironię, zostaną 

odsunięte na najbliższe dostępne gniazdo zasilania, zamiast cieszyć się pełną gamą wszechobecnych 

usług, które 5G obiecuje dostarczyć. Co więcej, na froncie politycznym Unia Europejska (UE), dzięki 

swoim celom 20-2020, dąży do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, w którym efektywność energetyczna powinna zostać zwiększona o 20%. Ta polityczna 

dźwignia, w synergii z kluczowymi interesariuszami 5G, doprowadziło do zmniejszenia zużycia energii i 

kosztów w przeliczeniu na bit, powszechności usług i szybkiej łączności jako kluczowych sterowników 

projektowych dla sieci następnej generacji, czyli tak zwanych 5G. 

12.2 5G: A Green Inter-networking Experience 



Z holistycznego punktu widzenia, 5G będzie ewoluować w kilku wymiarach zgodnie ze wspomnianymi 

wcześniej sterownikami projektowymi, co doprowadzi do potencjalnego przyszłego scenariusza 

między sieciami, jak podano na rysunku  

 

 

Przewiduje się scenariusz, w którym wszystkie rodzaje usług (np. Audio, wideo i dane) będą zbiegać się 

po infrastrukturze z komutacją pakietów przy użyciu protokołu IP. Użytkownicy końcowi, wyposażeni 

w różnego rodzaju urządzenia, będą chcieli połączyć się z najlepszym dostępnym połączeniem w ich 

najbliższym otoczeniu. Sieci dostępowe operatorów, centra sterowania, centra danych i różne 

platformy usługowe zostaną dołączone do głównych sieci operatorów za pośrednictwem Edge Routers 

(ER), podczas gdy sieci wielordzeniowe będą łączyć się za pośrednictwem routerów granicznych (BR), 

co doprowadzi do ogólnoświatowego Ekosystem internetowy do świadczenia usług. Kluczowym 

medium dostarczania usług będzie chmura, w której szczegóły mechanizmu dostarczania są pobierane 

od użytkownika końcowego. Abonenci po prostu rozmawiają z chmurą, aby uzyskać dostęp do 

podstawowych usług, w których chmura pełni rolę wirtualnego hosta odpowiedzialnego za zarządzanie 

aplikacją, infrastrukturą i platformą jako usługą, która w zasadzie może być rozproszona geograficznie. 

W czołówce projektowania systemu znajdą się ekologiczne sieci w celu obniżenia kosztu energii na bit. 

W szczególności wysiłki w sieciach bezprzewodowych pokazują, że oszczędność energii można 

osiągnąć poprzez komunikację wieloskokową lub różnorodność kooperacyjną. Wiadomo, że techniki 

teorii gier umożliwiają interakcje między współpracującymi jednostkami, w których każdy gracz może 

dynamicznie przyjąć strategię, która maksymalizuje liczbę bitów pomyślnie przesłanych na jednostkę 

zużytej energii. Jak zilustrowano na powyższym rysunku, sprzęt użytkownika 1 (UE1) jest początkowo 



połączony z siecią poprzez dostęp WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) (punkt 

P1) i zużywa pewną zawartość multimediów 3D z serwerów znajdujących się w chmurze przez ścieżkę 

1. Gdy UE1 przesuwa się w kierunku krawędzi strefy pokrycia, jakość kanału bezprzewodowego P1 

pogarsza się iw pewnym momencie jakość kanału spada do poziomu, który nie jest w stanie obsłużyć 

wymaganego QoS, lub poza tym, QoE (Jakość doświadczenia). Alternatywnie, koszt energii łącza 

bezprzewodowego (dżul na bit) staje się zbyt drogi do utrzymania, uzasadniając potrzebę poszukiwania 

innej opcji. W odpowiednim czasie uruchamia to zdarzenie przekazania (które może być potencjalnie 

zarządzane przez platformę IEEE 802.21 MIH (Media Independent Handover)), gdzie użytkownik 

przeszukuje alternatywne łącze w celu obsługi wymaganego QoS w oknie tolerowanego zużycia 

energii. W praktyce może to prowadzić do pionu zdarzenie przełączania z jednego punktu 

dostępowego (np. P1) na inny w heterogenicznych sieciach bezprzewodowych (np. WiMAX i UMTS - 

uniwersalny system telekomunikacji mobilnej). Co więcej, wspólne przekazywanie można również 

wykorzystać do poprawy efektywności energetycznej w następujący sposób. Na figurze UE1 może 

doświadczać głębokiego cienia cierpiącego na słabą jakość kanału do punktów przyłączenia P1 i węzła 

UMTS B. Z drugiej strony, UE2, który jest zlokalizowany w niewielkiej odległości od UE1 może 

występować dobra jakość kanału dla bezprzewodowego punktu dostępowego P2 (np. przez połączenie 

ADSL (asymetryczna cyfrowa linia abonencka)). W rezultacie UE1 może ustanowić wspólne przekazanie 

z istniejącego bezpośredniego łącza P1 do łącza kooperacyjnego P2 przez UE2. Po wykonaniu tego 

wspólnego przekazania UE1 może kontynuować pobieranie pozostałej zawartości multimediów 3D 

przez nową ścieżkę (Ścieżka 2). Podczas gdy komunikacja kooperacyjna ma na celu zmniejszenie zużycia 

energii w segmencie bezprzewodowym, rodzi poważne wyzwania w zakresie zużycia energii, które 

może znacznie wzrosnąć w chmurze (np. Sieci rdzeniowe i centra danych). Na przykład, usługi 

multimedialne między innymi wymagają minimalnego poziomu QoS, który jest zwykle gwarantowany 

przez skonfigurowane pasma komunikacyjne, przy użyciu odpowiednich QoS i mechanizmów 

udostępniania zasobów sieciowych. Oznacza to, że nowa ścieżka (Ścieżka 2) do obsługi komunikacji 

kooperacyjnej musi być nie tylko wykrywana na żądanie, ale musi być również skonfigurowana z 

wystarczającym dostępnym zasobem (przepustowość), aby zapewnić, że UE1 będzie nadal korzystać z 

mediów z akceptowalnym QoS. Jak w, QoS i dostarczanie zasobów sieciowych obejmuje, ale nie 

ogranicza się do kontroli dostępu do usługi, kontroli rezerwacji zasobów i inżynierii ruchu, a główne 

odpowiednie standardy obejmują IP Multimedia Subsystem - IMS (3GPP), Resource Admission Control 

Function - RACF ( ITU – T) oraz podsystem kontroli zasobów i przyjęć - RACS (ETSI / TISPAN). Wyzwanie 

polega na tym, że operacje obejmują utrzymanie stanu sterowania i przetwarzanie komunikatów 

sygnalizacyjnych, aby wymusić pożądane zasady kontroli na węzłach wzdłuż ścieżki [4], co budzi obawy 

o zużycie energii, skalowalność i czas konfiguracji usługi. W społeczności naukowej poważnie 

krytykowano dotychczasową kontrolę nad przepływem zasobów, a jako alternatywne podejście do 

zasobów rezerwowych dla klasy usług (CoS) zaproponowano mechanizmy Agregacji zasobów 

ponadprzeprowadzających (AROP); więc kilka zgłoszeń serwisowych może być przetwarzanych bez 

natychmiastowej sygnalizacji. Jednak AROP narzuca kluczowy kompromis inżynieryjny między redukcją 

narzutu sygnalizacji a marnotrawstwem zasobów, w tym naruszeń QoS. Odpady pojawiają się, gdy 

zasoby rezydualne (nadmiernie zarezerwowane, ale nieużywane) nie mogą być właściwie ponownie 

wykorzystane, podczas gdy naruszenia QoS występują, gdy błędne decyzje o przyjęciu przyjmują więcej 

próśb, niż może pomieścić rezerwacja. Problem ten wynika głównie z nieodłącznej dynamiki sieci, w 

której ścieżki komunikacyjne są skorelowane poprzez współdzielenie łączy, a przepływy ruchu mogą 

być skłonne wejść i wyjść z sieci za pomocą dowolnej dostępnej ścieżki. Aby poradzić sobie z tymi 

problemami, kontrola sieci wymaga w czasie rzeczywistym znajomości topologii sieci i statystyk 

dotyczących powiązanych zasobów, aby poprawić wydajność. Dlatego ITU-T G.1081 definiuje pięć 

punktów monitorowania w sieci, umożliwiając dostawcom usług monitorowanie sieci i wydajności 

usług pod kątem wykorzystania zasobów i optymalizacji. Jednak istniejące propozycje monitorowania 



sieci najczęściej pozyskują statystyki zasobów przy użyciu technik sondowania ścieżek, które 

konfrontują się z problemami z wydajnością, ponieważ generują one duży narzut sygnalizacyjny (w 

zależności od częstotliwości próbkowania) i złożoność, a także problemy z dokładnością. 

Aby rozwiązać te problemy, transport sieciowy wymaga inteligentnych mechanizmów 

dostosowujących zmiany do potrzeb, aby zapewnić, że zasoby są wydajnie dystrybuowane między 

użytkownikami, bez przytłaczania sieci poprzez obciążenie sygnalizacji sterowania. Dlatego problemy 

sygnalizacyjne dotyczące dynamicznej kontroli zasobów wzdłuż ścieżek komunikacyjnych wymagają 

starannej uwagi, aby zapobiec zagrożeniu wydajności transportu. Staje się jasne, że oszczędność 

energii na podstawie end-to-end pozostaje otwartą kwestią dla przyszłego Internetu, ponieważ wysiłki 

w segmentach bezprzewodowych lub w przetwarzaniu treści nakładają obciążenie sygnalizacyjne na 

podstawową infrastrukturę transportową. Obecnie panuje zgoda co do tego, że projektowanie 

Internetu wymaga pilnego ponownego rozpatrzenia, a wiele propozycji, w tym podejście „czystego 

łupka”, zostało udostępnionych. Oprócz kluczowej potrzeby QoS i Network Resource Provisioning 

(QNRP), jak opisano wcześniej, kluczowe tematy badawcze, takie jak, ale nie ograniczając się do, 

Network Defined Networking (SDN) i wirtualizacji sieci (NV) zostały uwzględnione w europejski 

program „Horyzont 2020” i omawiamy poniżej. OpenFlow próbuje zachęcić dostawców sieci do 

programowalnych przełączników i routerów (np. Używających wirtualizacji), które mogą przetwarzać 

pakiety dla wielu izolowanych sieci eksperymentalnych jednocześnie. Dzięki temu praktyczne 

środowiska sieciowe mogą eksperymentować z innowacyjnymi pomysłami, aby uzyskać zaufanie 

potrzebne do wdrażania nowych podejść. Network Defined Networking to paradygmat sieciowy, który 

polega na oddzieleniu płaszczyzny sterowania (oprogramowania sterującego zachowaniem sieci) od 

płaszczyzny danych (urządzeń, które przesyłają ruch). Główną ideą jest uelastycznienie kontroli i 

zarządzania siecią, aby można było budować sieć na wiele różnych sposobów, programując logikę 

sterowania w kategoriach architektur, protokołów i modeli polityki za pośrednictwem płaszczyzny 

sterowania. Na przykład routing może opierać się na szerszych atrybutach kontekstowych, takich jak 

preferencje subskrybentów, działania i urządzenia, aby dynamicznie wywoływać aplikacje L4 – L7 

(warstwa 4-warstwowa 7) i umożliwiać personalizację sterowania. 

Ponownie odwołując się do rysunku 12.1, platformy kontrolne (patrz fizyczne i wirtualne platformy 

kontrolne) są odpowiedzialne za definiowanie polityk kontroli i podejmowanie decyzji kontrolnych, 

które są przekazywane po prostu jako polecenia sterujące do serwerów danych i routerów do 

egzekwowania polityki. Ponadto, podejście jest czysto scentralizowane, w którym zachowanie sieci jest 

kontrolowane przez pojedynczy i logicznie scentralizowany program (np. Platformę Sterowania 

Rutowaniem - RCP), który utrzymuje ogólną topologię sieci. W tym sensie system Onix zaproponował 

jako „logikę na najwyższym poziomie platform sterujących API (Application Programming Interface) do 

obsługi gromadzenia informacji z przełączników (np. Topologii sieci) i odpowiedniego rozdzielania 

elementów sterujących między różne serwery, i zapewnia szeroką gamę aplikacji do zarządzania. 

Poważnym ograniczeniem w takich rozwiązaniach rozproszonych (np. W sieciach peer-to-peer (P2P) i 

ad hoc)) jest synchronizacja informacji między rozproszonymi jednostkami w celu zapewnienia 

spójności, ponieważ zwykle wprowadza ona niedopuszczalną złożoność i narzut sygnalizacyjny, 

zwłaszcza że sieć rośnie w rozmiarze i natężeniu ruchu. Obecnie brak odpowiednich rozwiązań 

decentralizacyjnych wymusza na głównych projektach centralizację (np. Enthrone, EuQoS) lub każdy 

rozproszony system wdraża własną strategię w postaci nakładki, a złożoność Internetu wciąż rośnie 

jeszcze bardziej dzięki dodaniu nowych protokołów i mechanizmów na wierzchu obecnych warstw. 

Warto zatem wspomnieć, że SDN polega głównie na oddzieleniu płaszczyzny sterowania od płaszczyzny 

danych, a cała społeczność badawcza koncentruje się na wykazaniu elastyczności i mocy infrastruktur 

sieciowych. W konsekwencji, oprócz przedstawienia pojedynczego punktu awarii, sygnalizacja 

sterowania i obciążenie przetwarzania między kontrolerem SDN a kontrolowanymi elementami sieci 



stanowią poważny problem efektywności energetycznej i skalowalności dla obsługi potencjalnie dużej 

liczby serwerów danych, routerów i przełącza się w sieci. 

Wirtualizacja sieci to technologia umożliwiająca emulację kilku odrębnych sieci logicznych w ramach 

wspólnej fizycznej infrastruktury sieciowej. Chociaż technologia ta jest powszechnie stosowana w 

centrach danych, aby umożliwić wielu lokatorom współużytkowanie tej samej fizycznej infrastruktury 

centrum danych, udostępnianie sieci ma kilka odmian obejmujących wszystkie domeny sieciowe, od 

dostępu do rdzenia / szkieletu i centrów danych. Jest to przedstawione na rysunku powyżej. W miarę 

wirtualizacji routerów fizycznych i serwerów danych, ich dostawca może sprzedawać zasoby wirtualne 

innym dostawcom: dostawcom sieci wirtualnych. Dlatego każdy dostawca otrzyma pełną i oddzielną 

kontrolę nad swoją topologią sieci i powiązanymi zasobami. W tym scenariuszu fizyczna sieć jest 

własnością jednego dostawcy, dla uproszczenia. Główne cele to zmniejszenie wymagań inwestycyjnych 

operatorów i, w wielu przypadkach, szybkości, z jaką mogą wdrażać nowe technologie, zmuszając ich 

do przemyślenia i dostosowania podstawy, na której starają się osiągnąć i utrzymać przewagę 

konkurencyjną. w udostępnianiu sieci zapewnij producentom rosnące możliwości zabezpieczenia 

kontraktów outsourcingowych zarządzania siecią, a także opracowania sprzętu przeznaczonego do 

udostępniania wdrożeń. Sprzedawcy sprzętu sieciowego zaproponowali już kilka podejść do 

udostępniania sieci na poziomie architektury, a zainteresowanie udostępnianiem sieci rośnie. Warto 

wspomnieć, że NV jest wysoce komplementarny w stosunku do SDN. Są wzajemnie korzystne, ale nie 

są od siebie zależne; funkcje sieciowe można zwirtualizować lub udostępnić i wdrożyć bez konieczności 

stosowania SDN i odwrotnie. Niemniej jednak pytanie, w jaki sposób zoptymalizować wykorzystanie 

zasobów sieciowych i zapewnić, że każdy użytkownik otrzyma zakontraktowane QoS, bez ponoszenia 

nadmiernej sygnalizacji kontrolnej, pozostaje trudnym otwartym problemem. Argumentuje się, że 

nadmierna liczba zdarzeń sygnalizacji sterującej, związany z tym narzut i długi czas na sesję, które 

narzucają, są „piętą Achillesa” w NGN, aby spełnić cele skalowalności, QoS, kosztów i efektywności 

energetycznej 

12.2.1 Pojawiające się podejścia umożliwiające drastyczną redukcję narzutu sygnalizacji 

Mając na uwadze opisane wcześniej wyzwania, ostatnie odkrycia zaproponowały nowe sposoby 

skalowalnego, niezawodnego, efektywnego kosztowo i energooszczędnego projektu sterowania 

architekturami i protokołami sieciowymi opartymi na IP, zarówno scentralizowanymi, jak i 

zdecentralizowanymi. W szczególności ogólna sieć zaproponowano mechanizm monitorowania o 

nazwie Samoorganizujące się wiele węzłów krawędziowych - SOMEN. SOMEN umożliwia wielu 

rozproszonym punktom decyzyjnym sterowania siecią wykorzystanie wzorców korelacji ścieżki 

sieciowej i informacji o ruchu w ścieżkach (uzyskanych przy wejściach i wyjściach sieci) w celu poznania 

topologii sieci i powiązanych statystyk zasobów łączy w czasie rzeczywistym bez sygnalizowania 

ścieżek. W ten sposób SOMEN zapewnia zaawansowany schemat monitorowania sieci w celu obsługi 

ogólnych podsystemów sterowania siecią (np. QoS, SDN, NV, routing, planowanie przepustowości 

łączy itp.) W celu poprawy wydajności bez narzutu sygnalizacji ciężkiego sondowania. Ponadto praca 

nad zaawansowaną rezerwacją zasobów opartą na klasach (ACOR) skutecznie wykazała przełom, że 

możliwe jest zaprojektowanie rozwiązań sieciowych opartych na IP ze znacznie zmniejszonym 

obciążeniem sygnalizacji sterowania bez marnowania zasobów lub naruszania zakontraktowanej 

jakości w przyszłości Internet. Rozszerzony ACOR (E-ACOR) rozwija rozwiązanie ACOR, proponując 

wielowarstwową agregację zarządzania zasobami i nowy protokół, aby skutecznie śledzić informacje o 

przeciążeniach na łączach wąskich gardeł w sieci bez nadmiernego obciążenia sygnalizacyjnego. 

Dlatego te najnowocześniejsze podejścia są dość obiecujące dla projektów sterowania NGN, aby 

ułatwić tworzenie atrakcyjnych i efektywnych kosztowo i energooszczędnych usług zgodnie z celami 

strategii „Europa 2020”. Jednak rozwiązania są wciąż w powijakach, ponieważ skupiają się tylko na 



jednej domenie sieciowej, podczas gdy Internet jest siecią sieci. Ponadto ich potencjalne korzyści dla 

QoS, SDN i NV nie zostały jeszcze zbadane. 

12.3 Wizja dla 5G Mobile 

Jeśli rozmawialiśmy o obecnym obrazie 5G i wyzwaniach projektowych między warstwami dla 

konkretnych przypadków współpracy i mobilności, teraz przenosimy naszą uwagę na sieć komórkową, 

gdzie mamy okazję nie tylko zrozumieć, gdzie jesteśmy warunki planu technologicznego, ale także 

wyobrazić sobie drogę do przodu w zakresie możliwych nowych topologii radiowych dla szybkich i 

energooszczędnych połączeń. Jeśli spróbujemy ustalić, gdzie jesteśmy pod względem technologii 

mobilnej, zobaczymy, że komunikacja mobilna ewoluuje w ogromnym tempie, biorąc pod uwagę, że 

zaledwie 25 lat temu telefony komórkowe miały naturę analogową i duże jak cegła. Dzisiejsza 

technologia ewoluowała w niespotykanym dotąd tempie pierwsza fala sieci 4G została wdrożona 

komercyjnie w Europie. Dzisiejsze telefony są nie tylko wszechstronne, atrakcyjne pod względem 

ergonomicznym i mają charakter wielomodowy, ale także zapewniają podstawowe usługi internetowe 

z szybkościami zbliżonymi do połączenia ADSL. Jednak kluczowe czynniki motywujące potrzebę 

ewolucji tego, co pozostaliśmy, są takie same jak w przypadku przyszłego Internetu: Internetu 

przedmiotów i miliardów podłączonych urządzeń, o których mówiliśmy przyspieszy gwałtowny wzrost 

mobilnego ruchu danych, a obecne prognozy wskazują na 1000-krotny wzrost w ciągu następnej 

dekady. Przewidywany wzrost rynku zachęcił operatorów telefonii komórkowej do zbadania nowych 

sposobów planowania, wdrażania i zarządzania sieciami w celu poprawy zasięgu, zwiększenia 

przepustowości sieci i zmniejszenia wydatków kapitałowych i operacyjnych (Capex i Opex). Dążenie do 

5G mobile jest nie tylko zorientowane na sieć, ale także zorientowane na użytkownika, ponieważ klienci 

następnej generacji będą wymagać więcej od swojej sieci, aby rozdzielić swoje ciężko zarobione 

oszczędności. Nadal definiowane są nowe scenariusze i aplikacje zabójcze, które przekonują 

użytkowników do inwestowania w 5G. Aby zapewnić rozwiązanie w celu spełnienia nowych i coraz 

bardziej rygorystycznych wymagań użytkowników końcowych, interesariusze mobilni już przygotowują 

plan działania technologii 5G dla sieci komórkowych następnej generacji, który ma zostać wdrożony 

do około 2020 r. 5G ma szeroką wizję i przewiduje cele projektowe, które obejmują : 10–100 × szybkość 

transmisji danych w paśmie szczytowym, 1000 × pojemność sieci, 10 × wydajność energetyczna i 10–

30 × mniejsze opóźnienie, torując drogę do gigabitowej sieci bezprzewodowej. Gigabitowa 

architektura bezprzewodowa sugeruje, że żadna pojedyncza technologia nie będzie stanowić 

wyzwania dla tego ostatecznego celu, ale konieczne będzie połączenie różnych podejść 

umożliwiających. W rzeczywistości dzisiejsze mapy drogowe przedstawiają różne mieszanki widma 

(herców), wydajność widmową (bity na herc na komórkę) i małe komórki (komórki na km2) jako krok 

w kierunku sprostania wyzwaniu 5G. W związku z tym, w miarę migracji w kierunku ery 5G, wraz z 

postępem w dziedzinie technologii drobnokomórkowych połączonych z nowymi technikami 

uzupełniającymi, takimi jak Massive / mmWave MIMO i dodatkowym widmem, możemy potencjalnie 

dojść do kandydata na rozwiązanie 5G Mobile. Warto jednak zauważyć, że technologia małych 

komórek jest wciąż niedojrzała i jeśli konkretne wyzwania technologiczne dotyczące koordynacji 

interferencji i zarządzania mobilnością mogą zostać przezwyciężone w miarę zbliżania się do granic 

zagęszczania, stanie się to najbardziej dominującym podejściem technologicznym do osiągnięcia 1000x 

wyzwania , złagodzenie wymagań dotyczących technologii MIMO i konstrukcji słuchawki. Mając to na 

uwadze, redaktor chciałby podzielić się swoimi poglądami na temat potencjalnego nowego podejścia, 

które może dziś przesuwać granice technologii małych komórek. Zróbmy krok w przyszłość… 

12.3.1 Mobilne małe komórki na przyszłość? 

Przewiduje się, że małe komórki będą nośnikiem wszechobecnych usług 5G zapewniających efektywną 

kosztowo komunikację o dużej prędkości. Kluczem do rewolucji 4G jest dobrze znana femtokomórka, 



która jest obecnie rynkowym rozwiązaniem zapewniającym energooszczędny szybki dostęp do 

Internetu dla scenariuszy wewnętrznych. Uzupełniając technologię femtocell, standard LTE zapewnia 

wersję zewnętrzną w postaci wdrożenia pikokomórki dostosowanej do pokrycia szerokiego obszaru; 

jednak ten ostatni wymaga infrastruktury sieci radiowej i starannego planowania, co stanowi znaczny 

koszt dla operatorów. Niemniej jednak, technologia femtokomórek w pomieszczeniach musi pozostać 

przy pożądanym wskaźniku energetycznym, co czyni go zwycięskim kandydatem na podstawowy 

element konstrukcyjny, na którym będą ewoluować sieci mobilne przyszłości. Dlatego pojawiające się 

pytanie jest intrygujące: co by było, gdybyśmy mieli zerwać z obecną formą typowych aplikacji femto i 

rozszerzyć dostępność femto na świat zewnętrzny? Wtedy być może natkniemy się na następną 

generację technologii femtocell dla sieci 5G.  

Na to pytanie częściowo odpowiedziała dzisiejsza technologia małych komórek, wykorzystująca stałe 

urządzenia zewnętrzne (metrocells), które zapewniają usługi podobne do femto, lub urządzenia 

mobilne poprzez tethering; oba są ograniczone prędkościami, interoperacyjnością i zasięgiem. Jednak, 

aby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, ta wizja rozszerza pojęcie zastosowań femto na zewnątrz, 

wykorzystując mobilne małe komórki. Te małe komórki są skonfigurowane na żądanie i stanowią 

„bezprzewodową sieć kooperatywnych małych komórek”, które mają mnóstwo szybkiego połączenia 

typu backhaul z siecią mobilną. Co więcej, kodowanie sieciowe, które ma silne zastosowanie w 

zwiększaniu odporności sieci, jest tutaj używane jako narzędzie nakładkowe, aby zapewnić solidną i 

opłacalną komunikację do obsługi usług 5G. Ta wizja wykracza poza dzisiejszy paradygmat komunikacji, 

wykorzystując bezpieczną współpracę sieciową jako drogę do dostarczania danych 

szerokopasmowych, a poza tym usług w chmurze „w ruchu” w sposób efektywny kosztowo i 

energooszczędnie. Jest to zbudowane na bazie nowej topologii sieci, która ustanawia wszechobecny 

dostęp do komórek femto-podobnych na żądanie, który wykracza poza statyczne wdrażanie, które 

widzimy dzisiaj w środowisku wewnętrznym. W ten sposób użytkownik końcowy jest zawsze w stanie 

mieć wszechobecny dostęp do tak zwanych mobilnych małych komórek i ustanowić energooszczędne 

połączenie z siecią, podczas gdy z drugiej strony operator może efektywnie wykorzystywać swoje 

widmo radiowe w czasach, gdy Zasoby spektralne są na wagę złota. Scenariusz mobilnej małej komórki 

przedstawiono na rysunku  

 

 

 

Te hotspoty z małymi komórkami, z perspektywy użytkownika końcowego, są pojazdem do korzystania 

z szerokiej gamy usług szerokopasmowych 5G przy niskich kosztach i mniejszym wpływie na żywotność 

baterii mobilnych. Każda mała komórka jest kontrolowana przez „głowicę klastra”, urządzenie mobilne 



(lub początkowo mikrotelefon) w obrębie zidentyfikowanego klastra, który jest nominowany do roli 

lokalnego menedżera radiowego w celu kontrolowania i utrzymywania klastra aktywnych 

użytkowników. Innymi słowy, pojęcie „mobilnych małych komórek” jest kierowane przez 

współpracujących użytkowników mobilnych, emulując funkcje lokalnego punktu dostępu lub mini 

stacji bazowej. Prosumenci (użytkownicy następnej generacji są zwykle określani mianem 

prosumentów danych, ponieważ będą oni prawdopodobnie producentem treści, w przeciwieństwie do 

czysto konsumpcyjnych) po prostu uzyskaliby dostęp do sieci mobilnej poprzez dialog z tymi 

nominowanymi lokalnymi dostępami punkty lub „kooperatywni użytkownicy”, którzy nie tylko 

zarządzaliby lokalnie zasobami radiowymi, ale działaliby jako pomost do sieci bazowej za 

pośrednictwem szybkiej strefy zasięgu LTE / LTE-A. Warto wspomnieć, że mmWave MIMO spotkało się 

z dużym zainteresowaniem jako technologia umożliwiająca zapewnienie wydajnej i szybkiej łączności 

krótkiego zasięgu w celu uzyskania dostępu do małych komórek ze względu na dostępność 

nieprzetworzonej i nieużywanej przepustowości i może być tutaj dobrze pozycjonowana. Centralną 

częścią strefy pokrycia backhaul LTE jest inteligentna, masywna, masywna sieć MIMO, która może 

konfigurować i utrzymywać sieć MIMO zgodnie z pożądanym QoS (nawet QoE), gdzie ponownie 

użytkownicy w pobliżu, jak również stałe przekaźniki, mogą działać jako rozproszone anteny . Ta funkcja 

włączania będzie wykorzystywać współpracę w synergii z MIMO jako sposób na poprawę 

niezawodności / zasięgu sieci na krawędzi komórki, jak również zapewnienie podstawowego wsparcia 

mobilności dla naszego podejścia do małych komórek. 

Kluczowym aspektem tego projektu jest nakładka kodowania sieciowego, która sama w sobie ma wiele 

zastosowań w routingu, zwiększając odporność na błędy i oszczędzając energię. Można to zastosować 

do nowej generacji mobilnych femtokomórek, aby zapewnić „dodatkowy” energooszczędny wymiar. 

Zastosowanie NC stawia nowe wyzwania projektowe, ponieważ musimy zapewnić projekt 

międzywarstwowy, aby czerpać wszystkie korzyści, jakie NC może zaoferować jako inżynieria 

narzędzia. Dlatego optymalizacja sieci kooperacyjnych sieci, w tym interoperacyjność z MIMO i 

harmonogramowanie, to kwestie projektowe, które należy rozwiązać. Co więcej, kodowanie sieciowe 

zapewnia bezpieczeństwo oparte na kodowaniu sieciowym (bezpieczne kodowanie sieciowe), które 

ma zasadnicze znaczenie dla dostępu do małych komórek, ponieważ będą one uważane za obce w sieci 

i proxy do przekazywania informacji 

Różna dynamika sieci mobilnych powoduje ponowną ocenę kompromisu inżynieryjnego między 

maksymalizacją wydajności, redukcją kosztów energii i dostarczaniem QoS. To otworzyło drogę dla 

algorytmów i mobilności SO (samoorganizujących się), aby odegrać kluczową rolę w dziedzictwie oraz 

przyszłe nowe technologie (takie jak LTE-A). Pojawienie się algorytmów sieci samoorganizujących się 

(SON) stanowi kontynuację naturalnej ewolucji sieci bezprzewodowych, w których zautomatyzowane 

procesy po prostu rozszerzają swój zakres z planowania częstotliwości tylko na ogólne zarządzanie 

zasobami sieciowymi. Jednak firma SON do tej pory niewiele uwagi poświęcała QoE, która obecnie 

staje się dominującą miarą charakteryzującą jakość dostarczania mediów. Jeśli możemy w jakiś sposób 

scharakteryzować QoE lub atrybuty bezpośrednio wpływające na tę metrykę, możemy użyć tego jako 

wskaźnika do adaptacji, a nawet zmniejszenia przepustowości aplikacji zgodnie z dopuszczalnym QoE, 

co prowadzi do możliwych oszczędności energii i widm. Ta adaptacja jest wykonalna tylko wtedy, gdy 

możemy rozpowszechnić te efekty w warstwie internetowej / sieciowej. Innymi słowy, wprowadzenie 

projektowania międzywarstwowego do domeny radiowej w oparciu o QoE może prowadzić do 

potencjalnych oszczędności energii. Mobilność ma również zasadnicze znaczenie dla procesu 

projektowania, ponieważ prosumenci muszą również cieszyć się swobodą mobilności, jakby byli 

podłączeni do sieci makr. Ponadto w czasach, gdy heterogeniczne środowiska sieciowe (HetNets) 

zdominują scenę mobilną, prosumenci muszą nie tylko być w stanie migrować między mobilnymi 

sieciami drobnokomórkowymi, ale także rozszerzyć tę mobilność na konwencjonalne małe komórki i 



heterogeniczne sieci mobilne. Rodzi to poważne wyzwania badawcze w zakresie energooszczędnych 

przekazów pionowych, które obejmują przypadki użycia przekazywania dla mobilności do / z mobilnych 

małych sieci. Jeśli chodzi o potencjalne przypadki biznesowe, w tym ekosystemie HetNet operator 

może wykorzystać mobilne małe komórki jako narzędzie do ukierunkowania na kilka interesujących 

nowych możliwości biznesowych takie jak: odciążenie ruchu z sieci bazowej, uniknięcie ciężkiej 

inwestycji operatora w nową infrastrukturę, aby zaspokoić całą bazę abonentów; obsługa urządzenia 

z urządzeniem (D2D), która jest rozwijającym się trendem użycia i biznesu w LTE-A; i współpraca oparta 

na zachętach. W tym drugim przykładzie moc telefonu komórkowego użytkownika jest uważana za 

towar, który można wymieniać w zamian za umożliwienie współpracy między użytkownikami lub poza 

nią, aby działać jako punkt dostępu. Szansa biznesowa dla sieci powstaje przy wdrażaniu 

scentralizowanego systemu płatności w celu promowania współpracy nie altruistycznej. Jednak 

dążenie do tego typu topologii nadal wiąże się z kilkoma wyzwaniami, które należy rozwiązać, w tym 

sygnalizacją danych (transmisja w paśmie lub poza pasmem), a nawet radio kognitywne do wyczuwaj i 

wykorzystuj możliwości widmowe do transmisji małych komórek w locie. 

12.4 Uwagi końcowe 

Budując na systemach 4G, w najbardziej podstawowym znaczeniu 5G jest ewolucją uważaną za 

konwergencję usług internetowych ze starszymi standardami sieci komórkowych, prowadzącą do tego, 

co jest powszechnie określane jako „mobilny Internet” nad HetNets, z bardzo wysokimi prędkościami 

łączności. Ponadto zielona komunikacja odegra kluczową rolę, napędzaną przez interesariuszy 5G i 

polityczną dźwignię w kierunku bardziej ekosystemu mobilnego dzięki efektywnym kosztowo 

podejściom projektowym. Oczywiście jasne jest, że 5G będzie oznaczać znacznie więcej, w tym nowe 

scenariusze komunikacji i usługi oraz ewentualnie nowy interfejs lotniczy. Definicje tych rozwiązań są 

jednak nadal pewne, ale na razie ważne jest, aby pamiętać, że interdyscyplinarny projekt, czasami 

nazywany projektowaniem międzywarstwowym, będzie odgrywał ważną rolę w określaniu przyszłych 

systemów komunikacji. Jasne jest, że możemy zaprojektować najlepszy przyszły Internet lub sieć 

dostępu radiowego, ale jeśli nie są zaprojektowane do współistnienia, dochodzimy do rozwiązania 5G, 

które jest w najlepszym razie chaotyczne i przyrostowe. W związku z tym niniejsza książka została 

opracowana w celu dostarczenia szczegółowej analizy aktualnego stanu sieci komórkowych 5G i 

wyzwań, które jeszcze przed nami stoją, w celu dostarczenia referencji i źródła inspiracji, na których 

możemy budować nowe pomysły. Rzeczywiście, jeśli potrafimy uchwycić podstawy 5G z holistycznej 

perspektywy, to jesteśmy w stanie ładnie zaprojektować i ukształtować elementy naszej mobilnej 

układanki 5G, tak aby pasowały do siebie bezproblemowo i budowały obraz, który pierwotnie 

zamierzaliśmy kontynuować mobilną spuściznę 
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