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Πρόλογος 
Η συνεχής αύξηση της IP κίνησης λόγω της όλο και πιο συχνής χρήσης broadband και Fiber 
Τo Τhe Ηome υπηρεσιών καθώς και η ύπαρξη όλο και περισσότερων εµπλουτισµένων 
υπηρεσιών υψηλού ρυθµού µετάδοσης καθιστούν επιτακτική την αξιοποίηση της 
χωρητικότητας των οπτικών δικτύων. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλές 
διακυµάνσεις τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς την κατεύθυνση και αναµένεται η 
αύξηση της να συνεχιστεί µε υψηλό ρυθµό (34% ανά έτος) και τα επόµενα χρόνια. Σε ένα 
δίκτυο πολυπλεξίας διαίρεσης µήκους κύµατος (Wavelength Division Multiplexing - WDM), 
η οπτική ίνα χρησιµοποιείται για τη µεταφορά κίνησης υψηλού ρυθµού δηµιουργώντας έναν 
αριθµό από µη επικαλυπτόµενα κανάλια µέσα σε µία µόνο ίνα. Η πιο κοινή αρχιτεκτονική 
που χρησιµοποιείται για την επικοινωνία σε WDM οπτικά δίκτυα είναι η δροµολόγηση 
µηκών κύµατος, όπου οπτικοί παλµοί µεταδίδονται µέσω οπτικών µονοπατιών, δηλαδή 
αµιγώς WDM κανάλια που µπορεί να διατρέχουν έναν αριθµό από συνεχόµενες ίνες. Τα 
σηµερινά οπτικά δίκτυα κορµού είναι κυρίως δίκτυα από σηµείο σε σηµείο (αδιαφανή), όπου 
το σήµα αναγεννιέται σε κάθε ενδιάµεσο κόµβο µέσω οπτο-ηλεκτρο-οπτικής (ΟΕΟ) 
µετατροπής.  

Τα ελαστικά οπτικά δίκτυα, ως συνέχεια των WDM δικτύων σταθερού πλέγµατος, 
θεωρούνται η καταλληλότερη αρχιτεκτονική για τα δίκτυα κορµού και τα µητροπολιτικά 
δίκτυα επόµενης γενιάς καθώς χαρακτηρίζονται από υψηλή φασµατική αποδοτικότητα και 
προσαρµοστικότητα. Τα ελαστικά δίκτυα αξιοποιούν την τεχνολογία του ελαστικού 
πλέγµατος, όπου το φάσµα χωρίζεται σε σχισµές φάσµατος των 12.5 GHz, έναντι των 50 
GHz των παραδοσιακών δικτύων πολυπλεξίας µήκους κύµατος WDM και οι σχισµές 
συνδυάζονται για να δηµιουργηθούν κανάλια επιθυµητού µεγέθους κάνοντας χρήση του 
απολύτως απαραίτητου για τη µετάδοση φάσµατος. Από τη µετατόπιση του ερευνητικού 
ενδιαφέροντος στα ελαστικά οπτικά δίκτυα προέκυψε η ανάγκη ανάπτυξης αλγορίθµων 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος (Routing and Spectrum Allocation - RSA) που 
διαφέρουν από τους υπάρχοντες αλγόριθµους δροµολόγησης και ανάθεσης µήκους κύµατος 
(Routing and Wavelength Assignment - RWA) λόγω των επιπλέων περιορισµών που 
εισάγουν.  

Στην παρούσα διδακτορική έρευνα αρχικά ασχοληθήκαµε µε την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση αλγορίθµων δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος σε διαφανή και 
ηµιδιαφανή οπτικά WDM δίκτυα θεωρώντας ότι οι αιτήσεις σύνδεσης είναι γνωστές εκ των 
προτέρων (φάση σχεδιασµού δικτύων θεωρώντας στατική κίνηση). Εξαιτίας των φυσικών 
φαινοµένων, η επιλογή ενός οπτικού µονοπατιού επηρεάζει και επηρεάζεται από τις 
επιλογές των άλλων οπτικών µονοπατιών. Για το λόγο αυτό αναπτύξαµε στατικούς 
αλγορίθµους δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος που βελτιστοποιούν την χρήση των 
δικτυακών πόρων.  

Επίσης, η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σηµαντικά κριτήρια σε 
κάθε πτυχή της καθηµερινής µας ζωής. H κατανάλωση ενέργειας για τον κλάδο 
Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών αποτελεί ένα σηµαντικό ποσοστό της 
παγκόσµιας κατανάλωσης (~10%) µε συνεχείς αυξητικές τάσεις. Η προσπάθεια για 
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περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας και την δηµιουργία “πράσινων δικτύων” δεν έχει 
µόνο οικονοµικά ή περιβαλλοντικά κίνητρα, αλλά συχνά αποτελεί και ένα ζήτηµα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του κλάδου των Επικοινωνιών, καθώς πλέον 
λειτουργεί ως παράγοντας ανάσχεσης υλοποίησης νέων τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό 
αναπτύξαµε επίσης αλγορίθµους δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος που 
βελτιστοποιούν την καταναλισκόµενη από το δίκτυο ενέργεια.  

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός οπτικού δικτύου µπορεί να χρειαστεί η εγκατάσταση 
νέων συνδέσεων ή ο τερµατισµός ήδη υπαρχόντων. Σε αντίθεση µε τα παραδοσιακά δίκτυα 
WDM, όπου η δέσµευση φάσµατος είναι οµοιόµορφη µε τη µορφή µηκών κύµατος, στα 
ελαστικά δίκτυα το φάσµα κατακερµατίζεται λόγω της µη οµοιόµορφης δέσµευσης του, ένα 
πρόβληµα που γίνεται πιο έντονο µε την πάροδο του χρόνου. Ένα πρόβληµα που έχει ως 
αποτέλεσµα την εξυπηρέτηση όλο και λιγότερων αιτήσεων παρά την ύπαρξη των 
απαραίτητων πόρων για την εξυπηρέτησή τους. Οι δυναµικοί αλγόριθµοι που αναπτύξαµε 
αντιµετωπίζουν αποδοτικά το πρόβληµα της λειτουργίας του δικτύου µε την άµεση λήψη 
αποφάσεων και τη χρήση κατάλληλων τεχνικών ανασυγκρότησης του δικτύου.  

Επιπλέον µελετήσαµε το πρόβληµα σχεδιασµού δικτύων πολλαπλών περιόδων. Η συνήθης 
πρακτική που ακολουθείται σε αυτήν την περίπτωση είναι η χρήση περιθωρίων χειρότερης 
περίπτωσης που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία κατά το σύνολο της διάρκειας 
ζωής του δικτύου. Τα ελαστικά οπτικά δίκτυα σε συνδυασµό µε τα προγραµµατιζόµενα 
δίκτυα επιτρέπουν τη δυναµική λειτουργία του, κάνοντας παράλληλα δυνατή τη µετάδοση 
µε τη χρήση των απολύτως απαραίτητων περιθωρίων. Οι αλγόριθµοι που αναπτύξαµε προς 
αυτήν την κατεύθυνση κάνουν χρήση των απολύτως απαραίτητων περιθωρίων ενώ 
παράλληλα στοχεύουν στην επαναχρησιµοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισµού, µια 
στρατηγική που προσφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στους διαχειριστές των δικτύων. 

Τέλος, προτείναµε µια τεχνική για τη λειτουργία δυναµικών δικτύων. Μια σηµαντική 
απαίτηση κατά τη φάση λειτουργίας των δικτύων είναι η ελαχιστοποίηση του χρόνου που 
απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων από τη στιγµή της άφιξής τους µε παράλληλη 
βελτιστοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται για τη δέσµευση των πόρων του δικτύου. 
Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων είναι η 
χρήση αλγορίθµων ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού (Integer Linear Programming). 
Επειδή όµως ο υψηλός χρόνος εκτέλεσης τα καθιστά µη αποδοτικά για την επίλυση 
προβληµάτων πραγµατικού µεγέθους χρησιµοποιούνται τελικά ευριστικοί (heuristic) 
αλγόριθµοι, η απόδοση των οποίων αρκετά συχνά υστερεί σηµαντικά σε σύγκριση µε τη 
βέλτιστη. Για την αποδοτική επίλυση δυναµικών προβληµάτων προτείνουµε µία τεχνική 
που κάνει χρήση ενός βέλτιστου αλγορίθµου που εκτελείται περιοδικά, από τη λύση του 
οποίου εξάγονται οι παράµετροι που χρησιµοποιούνται για την καθοδήγηση των 
αποφάσεων πραγµατικού χρόνου.  
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Abstract 
The continuous growth of consumers’ IP traffic, fed by the generalization of broadband access 
through digital subscriber lines (DSL) and fiber to the home (FTTH) and the emerging rich-
content high-rate and burst applications, such as video-on-demand, HDTV, and cloud 
computing, can be met only with the abundant capacity provided by optical core and metro 
networks. For the future, it is expected that the traffic will not only increase in volume (traffic 
increases by 34% on average per year) but will also exhibit high burstiness, resulting in large 
variations over time and direction. To cope with the increasing capacity requirements, WDM 
systems target the employment of higher rate and improved distance transmissions. However, 
the rigid granularity of WDM systems leads to inefficient capacity usage, a problem expected to 
become more significant with the deployment of the higher channel rate systems. 

To improve system efficiency, recent research efforts have focused on architectures that support 
variable spectrum connections. Typically, wavelength routed WDM networks operate over the 
ITU-T grid, that is, connections are established over a 100 or 50 GHz frequency spaced grid. 
Elastic optical networks assume the use of tunable transponders and a flexible spectrum grid or 
flex-grid. Flex-grid’s granularity is much finer than that of standard WDM systems: the spectrum 
is divided into spectrum slots (12.5 GHz) that can be combined to create channels that are as wide 
as needed. Tunable optical transponders, also called bandwidth variable transponders (BVTs) or 
software defined transponders, have been proposed. The key difference to standard transponders 
is that they can adapt several transmission parameters, such as the baudrate, the modulation 
format, the spectrum, the launch power or even the Forward Error Connection (FEC) code that 
they use. In a flexible network, a BVT uses just enough spectrum to serve the demand and every 
bandwidth-variable Optical Cross-Connect (OXC) on the path establishes a cross-connection with 
sufficient spectrum to create an appropriately sized end-to-end connection. we propose 
impairment-aware RSA (IARSA) algorithms for planning transparent and translucent flexible 
optical networks under physical layer impairments. 

Although core networks offer high capacities, they consume a non-negligible amount of energy. 
If the corresponding energy requirements grow analogously with the traffic volume in metro and 
core networks, they will sooner rather than later form a bottleneck for network communications. 
Thus, energy efficiency in optical networks is mandatory for the sustainability of the future 
Internet. The objectives of the current work are to identify the main causes of energy consumption 
for current fixedgrid wavelength division multiplexing and future flex-grid optical networks, and 
to propose and compare techniques for improving their energy efficiency. Toward this end, we 
carried out a comparative study of energy efficiency of elastic networks and fixed-grid single-
line-rate and mixed-line-rate networks. Under realistic network scenarios, we calculated the 
energy consumption of the different components of the optical layer and demonstrated that by 
using energy-aware techniques in planning such networks, we can achieve significant power 
savings. Since energy prices are location dependent, especially in large networks, e.g., over 
continents, we show that accounting 

We also consider the problem of dynamic connection establishment and spectrum 
defragmentation in flexible optical networks. During the operation phase, new connections are 
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established and torn down dynamically with time. In contrast to traditional WDM networks, 
where spectrum assignment is uniform in the form of wavelengths, in flexible networks the 
spectrum eventually becomes fragmented, a problem that becomes more severe as time 
progresses. Thus, after a point the available spectrum is inefficiently utilized, the network serves 
fewer demands than one would expect at its actual load level, and connections are blocked even 
though there is enough spectrum on the links that could be used to serve them. The proposed 
algorithm reactively re-optimizes the network by shifting (“pushing”) in the spectrum domain 
and/or rerouting existing connections. We present an algorithm based on Integer Linear 
Programming (ILP) formulation that searches among all combinations of shiftings and reroutings 
and selects the one that minimizes the changes in existing connections. We also present a heuristic 
algorithm that recursively shifts/reroutes connections around a void. Our simulation results 
show that the blocking probability can be substantially reduced using the proposed techniques 
as opposed to a network that does not reactively defragments the spectrum.  

Next, we considered the problem of multi-period planning in optical transport networks. The 
common practice to ensure uninterrupted communication, is to over-provision lightpaths in 
terms of capacity and physical layer performance. Overprovisioning at the physical layer is 
achieved using worst-case assumptions and high margins in the estimation of the Quality of 
Transmission (QoT) when provisioning lightpaths. End-of-Life (EOL) system margins are used 
to anticipate performance deteriorations due to additional future interference, ageing and 
maintenance operations, while the design margin is used to account for inaccuracies in the QoT 
estimation. Such assumptions decrease network efficiency and increase the network cost. The 
advent of Elastic optical networks (EON) and software defined networking (SDN) will enable a 
dynamically and adaptably operated optical network. We envision an optical network that 
continuously senses the physical layer and optimizes connections accordingly. This enables static 
(e.g. worst case) physical information to be replaced by real-time (and accurate) information. We 
propose an algorithm that takes into account the actual physical layer performance to provision 
the lightpaths with actual (just enough) margins, optimizing the decisions regarding the 
placement and transmission parameters of transponders and regenerators including their launch 
powers. Using this algorithm in a multi-period planning scenario, we quantify the cost benefits 
of provisioning with actual margins as opposed to planning with worst case margins.  

Finally, we present an approach based on admission control and solution validation, for the 
embedding of virtual network requests in elastic optical networks. This makes use of an optimal 
offline VNE mechanism for parameterizing the way the online VNE algorithm will operate. To 
do so, it blocks virtual network requests that if served would negatively affect the performance 
of the network in the future (waste of network resources, increasing the fragmentation of the 
network, etc). For the same reason, the presented approach also rejects candidate reservation 
solutions for accepted (non-blocked) requests, calculated by the online allocation mechanism, and 
leads to their recalculation. We show through simulations that this optimally-driven approach, 
for online time-varying virtual network embedding in the elastic optical network, can improve 
network performance regarding accepted Virtual Network (VN) requests, with similar execution 
time as the respective (non-optimally-driven) heuristic. 
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1 Εισαγωγή 

Η πολυπλεξία διαίρεσης µήκους κύµατος (WDM πολυπλεξία) παρέχει 
συµβατότητα µεταξύ του εύρους ζώνης του οπτικού µέσου - οπτική ίνα - και του 
εύρους ζώνης του τερµατικού εξοπλισµού, που απαρτίζεται κυρίως από 
ηλεκτρονικές διατάξεις. Κατά την WDM πολυπλεξία, το φάσµα µετάδοσης της 
οπτικής ίνας χωρίζεται σε µη επικαλυπτόµενες περιοχές µηκών κύµατος 
(συχνοτήτων), και κάθε µήκος κύµατος µεταφέρει ένα κανάλι σε ρυθµό 
µετάδοσης ίσο µε αυτό του τερµατικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Επιτρέποντας 
τη µεταφορά πολλαπλών WDM καναλιών πάνω από µία οπτική ίνα 
επιτυγχάνεται πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιµου εύρους ζώνης, ενώ παράλληλα 
τα δοµικά στοιχεία των δικτύων WDM είναι ευκολότερο να υλοποιηθούν, καθώς 
καλούνται να υποστηρίξουν ρυθµούς µετάδοσης ανά κανάλι ίσους µε αυτούς των 
ηλεκτρονικών ποµποδεκτών. Έτσι τα WDΜ δίκτυα αποδεικνύονται ταχύτερα, µε 
µεγαλύτερο εύρος ζώνης, πιο αξιόπιστα και µε καλύτερη ποιότητα σήµατος.  

 

 

Εικόνα 1.1. Τυπική διαµόρφωση WDM συστήµατος σηµείο προς σηµείο. 

 Τα WDM δίκτυα δεύτερης γενιάς παρέχουν οπτικές συνδέσεις από άκρο σε άκρο 
(οπτικά µονοπάτια) µέσω στοιχείων όπως οι τερµατισµοί οπτικής γραµµής 
(optical line terminals-OLTs), οι οπτικοί πολυπλέκτες προσθήκης/ αφαίρεσης 
(optical add/drop multiplexers-OADMs) και οι οπτικοί διασυνδέτες (optical cross 
connects-OXCs). Τα οπτικά µονοπάτια παρέχουν µια ιδεατή τοπολογία πάνω στη 
φυσική τοπολογία που δηµιουργείται από τους OADMs και OXCs, η οποία είναι 
δυνατόν να µεταβάλλεται δυναµικά για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
δικτύου. 
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1.1.1  Αρχιτεκτονική WDM Δικτύου 

Σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία των WDM οπτικών δικτύων διαδραµατίζουν και οι 
διαθέσιµες οπτικές συσκευές. Στην Εικόνα 1.1 απεικονίζεται ένα WDM σύστηµα 
επικοινωνίας. Το µέσο µετάδοσης στην WDM τεχνολογία δικτύου µπορεί να είναι 
µία απλή οπτική ίνα, ένας συζεύκτης παθητικού αστέρα (passive star coupler) για 
ένα δίκτυο εκποµπής και επιλογής (broadcast and select), ή ένα δίκτυο από 
οπτικούς ή ηλεκτρονικούς µεταγωγείς και οπτικές ίνες. Ο ποµπός (transmitter) 
αποτελείται από έναν ή περισσότερους οπτικούς ποµπούς, που µπορούν είτε να 
µεταδίδουν σε ένα µόνο µήκος κύµατος, είτε µπορούν να ρυθµιστούν σε ένα εύρος 
από µήκη κύµατος. Κάθε οπτικός ποµπός αποτελείται από ένα laser και ένα 
διαµορφωτή και µπορεί επίσης να περιλαµβάνει ένα οπτικό φίλτρο για 
ρυθµιστικούς σκοπούς. Εφόσον χρησιµοποιούνται πολλαπλοί οπτικοί ποµποί 
χρειάζεται ένας πολυπλέκτης για να συνδυάζει τα σήµατα από τους 
διαφορετικούς ποµπούς laser σε µία οπτική ίνα. Ο δέκτης αποτελείται από ένα 
ρυθµιζόµενο φίλτρο το οποίο ακολουθείται από έναν φωτοφωρατή ή έναν 
αποπολυπλέκτη που ακολουθείται από µία συστοιχία από φωτοφωρατές. 
Παραδείγµατα µερικών WDM ποµπών και δεκτών παρουσιάζονται στην Εικόνα 
1.2.  

Σηµαντικότατο στοιχείο ενός WDM δικτύου όµως αποτελούν και οι ενισχυτές που 
τοποθετούνται σε διάφορες θέσεις σε όλο το δίκτυο για να διατηρήσουν την ισχύ 
των οπτικών σηµάτων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

 

Εικόνα 1.2. Αρχιτεκτονική ποµπού και δέκτη 
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1.1.2 Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των WDM δικτύων. 

1.1.3 Οπτική Ίνα 

Η οπτική ίνα (Εικόνα 1.3) είναι ένα λεπτό (2 έως 125 µm), εύκαµπτο µέσο ικανό να 
µεταφέρει µία οπτική ακτίνα. Για την κατασκευή της χρησιµοποιείται πλαστικό 
και γυαλί διαφόρων ειδών. Ένα καλώδιο οπτικής ίνας έχει κυλινδρικό σχήµα και 
αποτελείται από τρεις οµόκεντρους τοµείς, τον πυρήνα (core), την επένδυση 
(cladding) και το χιτώνιο (jacket). Ο πυρήνας είναι ο εσωτερικότερος τοµέας και 
αποτελείται από µία ή περισσότερες πολύ λεπτές ίνες γυαλιού ή πλαστικού. Κάθε 
ίνα έχει την δική της επένδυση από γυαλί ή πλαστικό µε οπτικές ιδιότητες 
διαφορετικές από αυτές του πυρήνα. Το χιτώνιο είναι ο εξωτερικός τοµέας του 
καλωδίου και περικλείει τις επενδυµένες ίνες. Αποτελείται από πλαστικό και 
άλλα υλικά µε στόχο την προστασία των ινών από περιβαλλοντικούς κινδύνους 
όπως η υγρασία, οι πιέσεις κ.λπ. 

 

 

Εικόνα 1.3. Οπτική ίνα 

Η κατασκευή πρακτικών επικοινωνιακών συστηµάτων οπτικής ίνας αποτέλεσε 
µία από τις µεγαλύτερες προόδους στον τοµέα της µετάδοσης δεδοµένων. Τα 
κύρια χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την οπτική ίνα είναι: (i) Μεγαλύτερο 
εύρος ζώνης, (ii) µικρό µέγεθος και βάρος, (iii) µικρή εξασθένηση σήµατος, (iv)  
προστασία έναντι ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών και (v) µεγαλύτερη 
απόσταση µεταξύ επαναληπτών. 

1.1.4 Βασική Αρχή Λειτουργίας. 

Η οπτική ίνα µεταδίδει µία ακτίνα φωτός µέσω του φαινοµένου της ολικής 
εσωτερικής ανάκλασης. Η ολική εσωτερική ανάκλαση απαντάται σε κάθε 
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διαφανές µέσο που έχει υψηλότερο δείκτη ανάκλασης από το περιβάλλον. Το φως 
από την πηγή εισέρχεται στον γυάλινο ή πλαστικό πυρήνα της ίνας και οι ακτίνες 
µε µικρή ακτίνα ανακλώνται και µεταδίδονται κατά µήκος της ίνας ενώ όλες οι 
άλλες ακτίνες απορροφώνται από την επένδυση. Αυτό το είδος µετάδοσης 
ονοµάζεται πολύτροπη (Εικόνα 1.4), λόγω της πληθώρας των γωνιών που 
επιτρέπουν την ανάκλαση . 

 

Εικόνα 1.4. Απορρόφηση φωτός από την επένδυση και πολύτροπη µετάδοση 

Όσο µειώνεται η ακτίνα του πυρήνα της οπτικής ίνας τόσο λιγότερες γωνίες 
προκαλούν ανάκλαση. Αν η ακτίνα του πυρήνα µειωθεί στην τάξη µεγέθους του 
µήκους κύµατος τότε µόνο µία γωνία µπορεί να ανακλαστεί και είναι αυτή που 
αντιστοιχεί στην αξονική ακτίνα. Αυτός ο τρόπος µετάδοσης ονοµάζεται 
µονοτροπική (single mode). 

 

Εικόνα 1.5. Μονοτροπική µετάδοση 

Η µονοτροπική µετάδοση (Εικόνα 1.5) έχει πολύ καλύτερη απόδοση από την 
πολυτροπική. Κατά την πολυτροπική µετάδοση υπάρχουν πολλαπλά µονοπάτια 
µετάδοσης µε διαφορετικό µήκος και συνεπώς απόσταση που διανύουν µέσα στην 
οπτική ίνα. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τον επηρεασµό του ρυθµού 
ορθής λήψης των δεδοµένων. Κατά την µονοτροπική µετάδοση υπάρχει µόνο ένα 
µονοπάτι µετάδοσης και έτσι αποφεύγεται το παραπάνω πρόβληµα. 

Υπάρχει και ένας τρίτος, ενδιάµεσος, τρόπος µετάδοσης που ονοµάζεται 
πολυτροπική βαθµωτού δείκτη (multimode graded index) µετάδοση. Σε αυτή, η 
ανάκλαση είναι µεταβλητή επιτρέποντας έτσι την αποδοτικότερη εστίαση των 
ακτίνων. Στα οπτικά συστήµατα ως πηγές φωτός χρησιµοποιούνται δύο 
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διαφορετικοί µηχανισµοί, η δίοδος εκποµπής φωτός (Light Emitting Diode - LED) 
και δίοδος έγχυσης laser (Injection Laser Diode - ILD). Το LED είναι πιο φθηνό, 
λειτουργεί σε µεγαλύτερο εύρος θερµοκρασιών και έχει µεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής. Το ILD είναι πιο αποδοτικό και µπορεί να υποστηρίξει υψηλότερους 
ρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων. Σαν αποδέκτης των φωτεινών κυµάτων 
χρησιµοποιείται η φωτοδίοδος και πιο συγκεκριµένα οι τύποι PIN και APD. Η 
βασική λειτουργία των αποδεκτών αυτών είναι η µέτρηση των φωτονίων που 
καταφθάνουν µέσω της οπτικής ίνας. 

1.1.5 Μοντέλο Οπτικής Ίνας σε Ένα Σύνδεσµο 

Ο σχεδιασµός της ίνας εξαρτάται πλήρως από τον τύπο του συστήµατος που θα 
χρησιµοποιηθεί κατά την υλοποίηση. Για συστήµατα ενός καναλιού υψηλού 
ρυθµού µετάδοσης δεδοµένων σε µεγάλες αποστάσεις, οι µετατοπισµένης 
διασποράς ίνες (Dispersion Shifted Fibers - DSFs) αποτελούν την καλύτερη 
επιλογή. Ωστόσο, στα WDM δίκτυα είναι δύσκολη η χρήση των DSFs για την 
βελτίωση της αποδοτικότητας του συνδέσµου λόγω φυσικών εξασθενίσεων. Ένα 
τυπικό µοντέλο οπτικής ίνας για WDM οπτικά δίκτυα φαίνεται στην Εικόνα 1.6. 
Ένας σύνδεσµος (link) µε µια οπτική ίνα που συνδέει δυο κόµβους, χρησιµοποιεί 
µια µονότροπη ίνα (Standard Single-Mode Fiber - SSMF) και στη συνέχεια για την 
καλύτερη διαχείριση της διασποράς χρησιµοποιείται µια ίνα αντιστάθµισης της 
διασποράς (Dispersion-Compensated Fiber - DCF) στο τέλος κάθε SSMF τµήµατος. 

 

Εικόνα 1.6. Μοντέλο συνδέσµου µιας οπτικής ίνας 

1.1.6 Ενισχυτές 

Τα οπτικά σήµατα που εκπέµπονται από τον ποµπό σε ένα σύστηµα οπτικών 
επικοινωνιών, εξασθενούν λόγω της µετάδοσής τους µέσα από την οπτική ίνα. 
Πριν από την εµφάνιση των οπτικών ενισχυτών, η µόνη επιλογή ήταν να 
αναπαραχθεί το σήµα και να αναµεταδοθεί. Αυτή η διαδικασία πραγµατοποιείται 
από τους αναγεννητές. Οι οπτικοί ενισχυτές δεν επηρεάζονται από τον ρυθµό 
µετάδοσης ή τη διαµόρφωση του σήµατος. 
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Αν και ένα οπτικό σήµα µπορεί να διαδοθεί σε µια µεγάλη απόσταση πριν 
χρειαστεί ενίσχυση, τα δίκτυα µεγάλης απόστασης (long haul) και τα τοπικά 
οπτικά δίκτυα (local lightwave) µπορούν να ωφεληθούν από τους οπτικούς 
ενισχυτές. Η ολική οπτική ενίσχυση µπορεί να διαφέρει από την οπτο-
ηλεκτρονική ενίσχυση καθώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για να αυξηθεί η 
ενέργεια ενός σήµατος, και όχι για να αποκατασταθεί η µορφή ή ο συγχρονισµός 
του σήµατος. Αυτός ο τύπος ενίσχυσης είναι γνωστός ως 1R (αναγέννηση), και 
παρέχει συνολική διαφάνεια µετάδοσης. 

Κάθε µήκος κύµατος σε ένα WDM σύστηµα θα πρέπει να χωριστεί πριν να 
ενισχυθεί ηλεκτρονικά, και να επανασυνδεθεί πριν αναµεταδοθεί. Οπότε, 
προκειµένου να εξαλειφθεί η ανάγκη για χρήση οπτικών πολυπλεκτών και 
αποπολυπλεκτών στους ενισχυτές, θα πρέπει να µπορούν να ενισχύσουν τη ισχύ 
των οπτικών σηµάτων χωρίς να πρέπει πρώτα να µετατραπούν σε ηλεκτρικά 
σήµατα. Το µειονέκτηµα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι µαζί µε το σήµα 
ενισχύεται και ο θόρυβος. Μάλιστα, καθώς τα στάδια της ενίσχυσης αυξάνονται, 
ο συσσωρεµένος θόρυβος καθιστά απαγορευτική την αποτελεσµατική 
αναγνώριση του σήµατος. 

Η οπτική ενίσχυση χρησιµοποιεί την ιδιότητα της εξαναγκασµένης εκποµπής. Οι 
δύο βασικοί τύποι οπτικών ενισχυτών είναι οι ενισχυτές ηµιαγωγών λέιζερ και οι 
ενισχυτές εµποτισµένοι µε ιόντα ερβίου. Οι οπτικοί εµποτισµένοι ενισχυτές είναι 
οπτικές ίνες εµποτισµένες µε ένα στοιχείο που µπορεί να ενισχύσει το φως 
(Εικόνα 1.7). Το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο στοιχείο είναι το έρβιο, το οποίο 
παρέχει κέρδος για τα µήκη κύµατος µεταξύ 1525nm και 1560nm. Στο τέλος της 
οπτικής ίνας, ένα λέιζερ µεταδίδει ένα ισχυρό σήµα σε ένα χαµηλότερο µήκος 
κύµατος (το οποίο αναφέρεται ως µήκος κύµατος άντλησης - pump wavelength) 
ενισχύοντας την ίνα. Αυτό το σήµα άντλησης διεγείρει τα εµποτισµένα άτοµα σε 
ένα υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο. Έπειτα, το σήµα των δεδοµένων παρακινεί τα 
διεγερµένα άτοµα να απελευθερώσουν φωτόνια. Οι περισσότεροι ενισχυτές 
ιόντων ερβίου (Erbium Doped Fibre Amplifiers - EDFAs) αντλούνται από λέιζερ µε 
µήκος κύµατος 980nm ή 1480nm. Το µήκος κύµατος άντλησης στα 980nm έχει 
κέρδος γύρω στα 10dB/mW, ενώ το µήκος κύµατος άντλησης στα 1480nm έχει 
κέρδος γύρω στα 5dB/mW. Τυπικά κέρδη είναι της τάξης των 25 dB. Πειραµατικά, 
έχει αποδειχθεί ότι οι EDFAs πετυχαίνουν κέρδος µέχρι 51 dB. 
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Εικόνα 1.7. Ενισχυτής εµποτισµένος µε ιόντα ερβίου. 

Το φυσικό µήκος ενός οπτικού συνδέσµου ορίζεται ως το µήκος της αντίστοιχης 
οπτικής ίνας. Το µήκος ενίσχυσης (span length) ενός οπτικού συνδέσµου ορίζεται 
ως η απόσταση µετάδοσης κατά µήκος του οπτικού µονοπατιού χωρίς τη χρήση 
αναγεννητών. Το φυσικό µήκος ενίσχυσης ενός οπτικού µονοπατιού, ορίζεται ως 
το άθροισµα των αντίστοιχων φυσικών µηκών ενίσχυσης των οπτικών 
συνδέσµων που απαρτίζουν το συγκεκριµένο οπτικό µονοπάτι. Το φαινόµενο της 
διασποράς (dispersion) και άλλοι παράγοντες θέτουν ένα άνω όριο στο µέγιστο 
επιτρεπτό φυσικό µήκος ενός οπτικού µονοπατιού. Επίσης, υπάρχει ένα άνω όριο 
και στο µήκος ενίσχυσης ενός οπτικού µονοπατιού, πριν το σήµα υποστεί 
οπτοηλεκτρονική µετατροπή. Το µήκος ενίσχυσης ενός οπτικού µονοπατιού είναι 
συνήθως ανάλογο µε το φυσικό του µήκος, δεδοµένου ότι οι ενισχυτές συνήθως 
τοποθετούνται σε ίσες αποστάσεις µεταξύ τους.  

1.1.7 Αναγεννητές 

Η αντιστάθµιση της ποιότητας του σήµατος λόγω της διάδοσής του στο εσωτερικό 
της ίνας µπορεί να γίνει είτε µε ενισχυτές ή µε αναγεννητές (Εικόνα 1.8). Προς το 
παρόν η χρήση των αναγεννητών σε κάποιους ενδιάµεσους κόµβους, ιδιαίτερα για 
τα µονοπάτια µεγάλου µήκους φαίνεται να είναι αναπόφευκτη. Σε αντίθεση µε 
έναν ενισχυτή ο οποίος απλά ενισχύει τη στάθµη του σήµατος, εισάγοντας 
παράλληλα ανεπιθύµητο θόρυβο, ένας αναγεννητής µπορεί να αναδηµιουργήσει 
το σήµα µετατρέποντας το οπτικό σήµα σε ηλεκτρικό, αναγεννώντας το, και 
µετατρέποντας το πάλι σε οπτικό για την µετάδοση του. 
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Εικόνα 1.8. Ζεύξεις οπτικών ινών σηµείο προς σηµείο µε περιοδική αντιστάθµιση απώλειας µέσω α) 
αναγεννητών και β) οπτικών ενισχυτών. Ένας αναγεννητής αποτελείται από έναν δέκτη συνοδευόµενο 
από έναν ποµπό. 

Ένας αναγεννητής είναι στην ουσία ένα ζευγάρι δέκτη-ποµπού, που ανιχνεύει το 
εισερχόµενο οπτικό σήµα, ανακτά το ηλεκτρικό ρεύµα και τότε το µετατρέπει 
πάλι σε οπτική µορφή, διαµορφώνοντας την οπτική πηγή. Στην παρούσα εργασία 
το είδος των αναγεννητών που εξετάζονται είναι οι αναγεννητές ενίσχυσης, 
ανασχηµατισµού και επαναχρονισµού (re-amplifying, reshaping and re-timing) 
των οπτικών παλµών, γνωστοί σαν 3R αναγεννητές. 

Τα οπτικά δίκτυα διακρίνονται σε διαφανή, ηµιδιαφανή και αδιαφανή ανάλογα 
µε τον αριθµό των κόµβων του δικτύου που είναι εφοδιασµένοι µε 3R 
αναγεννητές. Τα διαφανή δίκτυα(Εικόνα 1.9.α) δεν κάνουν καθόλου χρήση 
αναγεννητών. Στα αδιαφανή (opaque) οπτικά δίκτυα (Εικόνα 1.9.b), το σήµα 
αναγεννιέται σε κάθε ενδιάµεσο κόµβο κατά µήκος ενός µονοπατιού µε τη 
βοήθεια της οπτικής- ηλεκτρονικής-οπτικής (ΟΕΟ) µετατροπής, κάτι που καθιστά 
το δίκτυο αρκετά δαπανηρό. Το κόστος του δικτύου θα µπορούσε να µειωθεί εάν 
χρησιµοποιούνταν αναγεννητές µόνο σε κάποιους συγκεκριµένους κόµβους του 
δικτύου αντί για όλους. Σε αυτή την περίπτωση είναι δυνατός ο τεµαχισµός των 
µονοπατιών µεγάλου µήκους σε έναν αριθµό µικρότερων µονοπατιών, εφόσον 
φυσικά υπάρχουν ελεύθεροι αναγεννητές σε κάποιους ενδιάµεσους κόµβους. Ο 
αναγεννητής στο τέλος του κάθε επιµέρους µονοπατιού λειτουργεί σαν «σταθµός 
ανεφοδιασµού» του σήµατος έτσι ώστε να ανακτάται η αρχική ποιότητα του 
σήµατος. Αυτού του είδους τα δίκτυα όπου µερικές αιτήσεις εξυπηρετούνται 
αποκλειστικά στην οπτική περιοχή, ενώ κάποιες άλλες µε τη βοήθεια µιας 
ακολουθίας αναγεννητών, είναι γνωστά σαν ηµιδιαφανή (translucent) οπτικά 
δίκτυα (Εικόνα 1.9.c). 
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Εικόνα 1.9. Οπτικά δίκτυα (α) Διαφανή, (β) Αδιαφανή και (γ) Ηµιδιαφανή 

1.1.8 Transponders 

Οι transponders είναι οπτο-ηλεκτρονικές συσκευές του δικτύου απαραίτητες στην 
WDM τεχνολογία, υπεύθυνες να στέλνουν και να λαµβάνουν τα οπτικά σήµατα. 
Βρίσκονται στους κόµβους του δικτύου και θα µπορούσαν να θεωρηθούν µέρος 
ενός οπτικού τερµατικού. 

Συνήθως τα λαµβανόµενα σήµατα χρειάζονται επεξεργασία πριν την προώθησή 
τους στο οπτικό δίκτυο, αλλά και κατά την έξοδο τους από αυτό. Τα δεδοµένα 
µπορεί να εισέρχονται στο δίκτυο σε κάποιο µήκος κύµατος ακατάλληλο για τα 
σηµερινά WDM δίκτυα. Για παράδειγµα, δίκτυα παλαιότερης γενιάς µεταδίδουν 
δεδοµένα σε 1310 nm µήκος κύµατος χρησιµοποιώντας LEDs ή Fabry-Perot lasers. 
Ούτε το µήκος κύµατος ούτε ο τύπος των lasers αυτών είναι συµβατά µε τα 
σηµερινά WDM δίκτυα. Εποµένως, στις εισόδους των WDM δικτύων πρέπει να 
γίνεται µετατροπή των µηκών κύµατος σε συµβατά µε την σηµερινή τεχνολογία 
µήκη κύµατος στα 1550 nm, όπως ορίζει η ITU (International Telecommunications 
Union), ενώ στις εξόδους πρέπει τα δεδοµένα να προωθούνται πάλι µε τα 
κατάλληλα για τους χρήστες µήκη κύµατος. Την λειτουργία αυτή επιτελεί ένας 
transponder που είναι στην ουσία ένας µετατροπέας µήκους κύµατος. 
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Ένας transponder αποτελείται από έναν δέκτη (receiver) και έναν ποµπό 
(transmitter). Ο δέκτης µετατρέπει το εισερχόµενο σήµα σε ηλεκτρικό, το ενισχύει 
και µερικές φορές το αναγεννά. Για αυτό το λόγο, οι transponders µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και σαν 3R αναγεννητές. Το παραγόµενο σήµα που εξέρχεται 
από τον δέκτη λαµβάνεται στη συνέχεια από τον ποµπό ο οποίος και παράγει το 
επιθυµητό οπτικό σήµα στην κατάλληλη για το οπτικό δίκτυο συχνότητα. 
Επιπλέον ένας transponder ενδέχεται να πλαισιώνει τα εισερχόµενα δεδοµένα µε 
πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση του δικτύου, ή να προσθέτει πληροφορία 
για τη διόρθωση λαθών (Forward-Error-Correction  - FEC), ιδιαίτερα σε µεγάλους 
ρυθµούς µετάδοσης. Στην Εικόνα 1.10 φαίνεται η λειτουργία ενός transponder που 
εκτός των άλλων εκτελεί και 3R αναγέννηση. 

 

Εικόνα 1.10. Transponder που πραγµατοποιεί και 3R αναγέννηση 

Οι transponders χαρακτηρίζονται από το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων και την 
µέγιστη απόσταση που µπορεί να φτάσει το σήµα. Η διεπαφή µεταξύ transponder 
και χρήστη του δικτύου ποικίλει ανάλογα µε τον χρήστη, το ρυθµό µετάδοσης και 
την απόσταση µεταξύ του transponder και του χρήστη. Μια συχνά 
χρησιµοποιούµενη διεπαφή µεταξύ transponder και χρήστη είναι το SONET/SDH 
κοντινής απόστασης (short-reach SR) (<2 km). Στην Εικόνα 1.11 φαίνεται η θέση 
ενός transponder µέσα σε ένα οπτικό τερµατικό. Πολλές φορές χρησιµοποιείται 
και ο όρος transceiver εναλλακτικά για την περιγραφή της λειτουργίας του 
transponder, και αυτό γιατί στην ουσία οι δυο συσκευές επιτελούν την ίδια 
λειτουργία µε µόνη διαφορά, ότι οι transceivers διαθέτουν σειριακή διεπαφή µε το 
host σύστηµα, σε αντίθεση µε τους transponders που διαθέτουν παράλληλη 
διεπαφή.  

1.1.9 Οπτικά Τερµατικά προσθήκης/Αφαίρεσης 

Τα οπτικά τερµατικά προσθήκης/αφαίρεσης είναι δοµικά στοιχεία του δικτύου 
που βρίσκονται στους κόµβους µεταγωγής, στα άκρα των σηµείο-προς-σηµείο 
WDM συνδέσµων. Αποτελούνται κυρίως από πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες, 
transponders, πιθανόν οπτικούς ενισχυτές αλλά και combiners/splitters για να 
συλλέγουν/διαχωρίζουν τα εισερχόµενα σήµατα. Στην Εικόνα 1.11 φαίνεται η 
δοµή ενός add/drop τερµατικού. 
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Εικόνα 1.11. Δοµή ενός οπτικού τερµατικού σε ένα κόµβο του δικτύου 

Κύρια λειτουργία τους είναι η πολυπλεξία των διαφορετικών µηκών κύµατος που 
εισέρχονται στον κόµβο, έτσι ώστε να µπορούν να µεταδοθούν σε µια κοινή 
οπτική ίνα, αλλά και η απο-πολυπλεξία αυτών για την µετάδοση τους στις 
διαφορετικές ίνες κατά την έξοδο από τον κόµβο. 

H λειτουργία αυτή στους σύγχρονους κόµβους µεταγωγής, µέσα στα τερµατικά 
επιτελείται κυρίως από τα WSSs (Wavelength Selective Switching), ένα είδος 
πολυπλεκτών/αποπολυπλεκτών, που είναι υπεύθυνοι να επιλέξουν ποια µήκη 
κύµατος και σε ποιες εξόδους θα προστεθούν/εξαχθούν. Χαρακτηρίζονται από 
τον αριθµό των WDM καναλιών που µπορούν να υποστηρίξουν (πχ. 40 ή 80) 
καθώς και από τον αριθµό των κατευθύνσεων που µπορούν να επιλέξουν.  

1.1.10 Φυσική τοπολογία ενός WDM δικτύου 

1.1.11 Κόµβοι Πρόσβασης 

Κόµβοι πρόσβασης ονοµάζονται οι κόµβοι στους οποίους συγκεντρώνεται η 
κίνηση και οι αιτήσεις των χρηστών, και συνδέονται µε τους διακόπτες του 
υπόλοιπου οπτικού δικτύου µε τις ίνες εισόδου και εξόδου. Κάθε κόµβος 
πρόσβασης συνδέεται µε κάποιο κόµβο µεταγωγής µέσω µιας συγκεκριµένης ίνας 
εισόδου σε ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Στη περίπτωση που απαιτείται 
διαφορετικό µήκος κύµατος, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µετατροπή µήκους 
κύµατος (wavelength conversion). 

Οι κόµβοι πρόσβασης των WDM δικτύων διαθέτουν lasers και φίλτρα, για την 
εκποµπή και λήψη αντίστοιχα του οπτικού σήµατος, τα οποία ρυθµίζονται 
κατάλληλα ώστε να λειτουργούν στην επιθυµητή συχνότητα που αντιστοιχεί στο 
µήκος κύµατος που έχει ανατεθεί στην κάθε σύνδεση. Ένας κόµβος πρόσβασης 
µπορεί να µεταδίδει ταυτόχρονα σε πολλά µήκη κύµατος, αφού τα διαφορετικά 
αυτά σήµατα πολυπλέκονται µε τη βοήθεια κατάλληλων πολυπλεκτών µήκους 
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κύµατος (wavelength multiplexers) και µεταδίδονται µαζί πάνω από την ίδια 
οπτική ίνα. 

1.1.12 Κόµβοι Μεταγωγής 

Στους ενδιάµεσους κόµβους µεταγωγής (routing/switching nodes), 
χρησιµοποιούνται οπτο-ηλεκτρονικές διασυνδέσεις OXCs για τη δροµολόγηση του 
σήµατος στον τελικό προορισµό. Ένα OXC δέχεται σαν είσοδο ένα οπτικό σήµα σε 
κάθε ένα από τα µήκη κύµατος σε µία από τις εισόδους του, και µπορεί να το κάνει 
µεταγωγή σε µία συγκεκριµένη έξοδο, ανεξάρτητα από άλλα µήκη κύµατος. Ένα 
OXC µε Ν εισόδους και N εξόδους, µε δυνατότητα χειρισµού W µηκών κύµατος σε 
κάθε θύρα, είναι ισοδύναµο µε W ανεξάρτητους N x N µεταγωγείς. Οι µεταγωγείς 
αυτοί πρέπει να βρίσκονται µετά από έναν αποπολυπλέκτη µήκους κύµατος και 
να ακολουθούνται από έναν πολυπλέκτη µήκους κύµατος για να υλοποιήσουν 
έναν OXC όπως στην Εικόνα 1.12. Έτσι, ένας OXC µπορεί να συνδέσει τα 
διαφορετικά µήκη κύµατος από την είσοδο στην έξοδο, όπου ο τύπος σύνδεσης του 
κάθε µήκους κύµατος είναι ανεξάρτητος από τους υπολοίπους. Με κατάλληλη 
διαµόρφωση των OXC κατά µήκος ενός φυσικού µονοπατιού, τα οπτικά 
µονοπάτια (lightpaths) µπορούν να εγκατασταθούν µεταξύ οποιουδήποτε 
ζεύγους από υποδίκτυα. 

Πριν το σήµα επαναµεταδοθεί και προωθηθεί στον επόµενο κόµβο, ενδέχεται να 
έχει διανύσει µεγάλη απόσταση και να έχει χάσει µέρος της ενέργειας του, λόγω 
των φαινοµένων της εξασθένισης και της διασποράς, και πρέπει να ενισχυθεί. Για 
το σκοπό αυτό, υπάρχουν οπτικοί ενισχυτές που επιτελούν αυτή τη λειτουργία 
εξολοκλήρου στο οπτικό πεδίο, χωρίς το σήµα να µετατρέπεται σε ηλεκτρικό. 

 

Εικόνα 1.12. Οπτικοί µεταγωγείς µε δύο µήκη κύµατος ανά ίνα. 
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1.1.13 Οπτικά Μονοπάτια (Lightpaths) 

Οπτικό µονοπάτι καλείται µία σύνδεση που εγκαθίσταται από έναν κόµβο πηγής 
σε έναν κόµβο προορισµού προκειµένου να µεταφέρει κίνηση µέσω µεταγωγής 
κυκλώµατος. Ένα οπτικό µονοπάτι είναι στην ουσία µια ακολουθία από µη 
κατευθυνόµενους οπτικούς συνδέσµους από έναν κόµβο πηγής s σε έναν κόµβο 
προορισµού d. Το οπτικό µονοπάτι αποτελείται από ένα συγκεκριµένο µήκος 
κύµατος της οπτικής ίνας εισόδου του κόµβου µεταγωγής s, ένα συγκεκριµένο 
µήκος κύµατος της οπτικής ίνας εξόδου του κόµβου µεταγωγής d και τους 
ενδιάµεσους οπτικούς συνδέσµους που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία 
των ενδιάµεσων κόµβων. Αν κανένας κόµβος του δικτύου δεν έχει τη δυνατότητα 
για µετατροπή µήκους κύµατος, τότε το οπτικό µονοπάτι θα πρέπει να υπακούει 
στον περιορισµό της συνέχειας του µήκους κύµατος (wavelength continuity 
constraint), που υπαγορεύει ότι το οπτικό µονοπάτι θα πρέπει να καταλαµβάνει 
το ίδιο µήκος κύµατος κατά µήκος όλων των συνδέσµων από τους οποίους 
διέρχεται µέχρι να φτάσει στον τελικό προορισµό. Ένα οπτικό µονοπάτι µπορεί 
να είναι πλήρως οπτικό ή όχι, ανάλογα µε το αν κατά µήκος του µονοπατιού το 
σήµα µεταδίδεται εξολοκλήρου στον οπτικό τοµέα, ή σε κάποιους κόµβους 
µεταγωγής υφίσταται οπτοηλεκτρονική µετατροπή. 

1.1.14 Δροµολόγηση και Ανάθεση Μήκους Κύµατος 

Το βασικό πρόβληµα βελτιστοποίησης που σχετίζεται µε τα WDM δίκτυα είναι το 
πρόβληµα της δροµολόγησης και ανάθεσης µήκους κύµατος, το οποίο αναφέρεται 
στην βιβλιογραφία ως Routing and Wavelength Assignment ή RWA [6]. Το 
πρόβληµα αυτό τίθεται συνήθως για δύο µορφές κίνησης δεδοµένων: στατική και 
δυναµική κίνηση. Στον στατικό τύπο κίνησης, το σύνολο των αιτήσεων είναι 
γνωστό εκ των προτέρων (υπό την µορφή µιας µήτρας κίνησης) και στόχος είναι 
η εγκατάσταση οπτικών µονοπατιών γι’ αυτές τις αιτήσεις µε έναν “καθολικό” 
τρόπο ελαχιστοποιώντας τον αριθµό των διαφορετικών µηκών κύµατος που 
χρησιµοποιούνται. Το πρόβληµα αυτό αναφέρεται ως Static ή Offline RWA 
πρόβληµα. Για τον δυναµικό τύπο κίνησης, ένα ή περιςσότερα οπτικά µονοπάτια 
εγκαθίσταται για κάθε αίτηση σύνδεσης τη στιγµή που η αίτηση υποβάλλεται στο 
δίκτυο και ελευθερώνεται µετά από ένα χρονικό διάστηµα. Το ζητούµενο σε αυτή 
την περίπτωση είναι να εγκατασταθούν τα οπτικά µονοπάτια έτσι ώστε σε βάθος 
χρόνου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απόρριψης (blocking probability) ή να 
µεγιστοποιείται ο αριθµός των ενεργών αιτήσεων στο δίκτυο. Το πρόβληµα αυτό 
αναφέρεται συνήθως ως Dynamic ή Online RWA πρόβληµα. Στην 
πραγµατικότητα ένα WDM δίκτυο σχεδιάζεται αρχικά για µια δεδοµένη στατική 
κίνηση, χρησιµοποιώντας έναν στατικό RWA αλγόριθµο, και στη συνέχεια οι νέες 
αιτήσεις σύνδεσης που δηµιουργούνται εξυπηρετούνται µια-προς-µια µε τη χρήση 
ενός δυναµικού RWA αλγορίθµου (Εικόνα 1.13).  
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Εικόνα 1.13. Φάσεις σχεδιασµού και λειτουργίας οπτικών δικτύων 

Σήµερα, τα δίκτυα κορµού απαρτίζονται κυρίως από αδιαφανή (opaque) WDM 
δίκτυα στα οποία το οπτικό σήµα αναγεννιέται σε κάθε κόµβο καθώς υφίσταται 
οπτο-ηλεκρο-οπτική (OEO) µετατροπή. Η µετατροπή ΟΕΟ λειτουργεί ως 
αναγεννητής του σήµατος και µπορεί να λειτουργήσει επίσης και ως µετατροπέας 
µήκους κύµατος. Για να µειωθεί το κόστος υλοποίησης (Capital Expenditure - 
CAPEX) και λειτουργίας (Operational Expenditure - OPEX) του οπτικού δικτύου και 
να αυξηθεί η διαθέσιµη χωρητικότητα του, υπάρχει η ανάγκη µείωσης της 
χρησιµοποίησης των ΟΕΟ µετατροπέων. Ένας τρόπος είναι η υλοποίηση 
ηµιδιαφανών (translucent) δικτύων στα οποία η ΟΕΟ µετατροπή είναι διαθέσιµη 
µόνο σε µερικούς κόµβους. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι η υλοποίηση 
αµιγώς διαφανών (transparent) οπτικών WDM δικτύων. Σε αυτά τα δίκτυα το σήµα 
παραµένει στο οπτικό πεδίο καθώς περνάει από τους ενδιάµεσους κόµβους, πάνω 
από τα αµιγώς οπτικά µονοπάτια. Στην Εικόνα 1.14 παρουσιάζεται η τάση 
εξέλιξης των οπτικών WDM  δικτύων δροµολόγησης µήκους κύµατος. 

 

Εικόνα 1.14. Τάση εξέλιξης οπτικών δικτύων 

1.1.15 Δίκτυα Σταθερού και Ελαστικού Φάσµατος 

Στα WDM δίκτυα σταθερού φάσµατος υπάρχει ένας συγκεκριµένος τύπος 
transponders, που χαρακτηρίζεται από σταθερό ρυθµό µετάδοσης (άρα υπάρχει 
ένας τρόπος εξυπηρέτησης µιας αίτησης) και το φάσµα που καταλαµβάνει είναι 
επίσης σταθερό (ένα µήκος κύµατος). Αντίθετα, οι transponders µεταβλητού 
φάσµατος (BVTs) παρέχουν πληθώρα επιλογών για την εξυπηρέτηση µιας 
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αίτησης καθώς έχουν την δυνατότητα να ρυθµίσουν µία ή ακόµα και όλες από τις 
παρακάτω παραµέτρους: σχήµα διαµόρφωσης (modulation format), ρυθµό 
µετάδοσης συµβόλων (baud-rate), πλήθος σχισµών φάσµατος (spectrum slots) ή 
ακόµα και τον κώδικα διόρθωσης λαθών (Forward Error Correction - FEC) ώστε να 
φτάσουν στην απαιτούµενη απόσταση. 

Το πρόβληµα της εγκατάστασης των συνδέσεων στα WDM δίκτυα είναι γνωστό 
ως πρόβληµα δροµολόγησης και ανάθεσης µήκους κύµατος (Routing and 
Wavelength Assignment). Στο παρελθόν τα WDM συστήµατα υποστήριζαν έναν 
ρυθµό µετάδοσης (Single Line Rate - SLR) καθώς σχεδιάζονταν ώστε να 
χρησιµοποιούν ένα τύπο transponder. Οι πρόσφατες εξελίξεις στις τεχνολογίες 
µετάδοσης έδωσαν την δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης περισσότερων του ενός 
transponders προσφέροντας µε αυτό τον τρόπο την δυνατότητα εκµετάλλευσης 
των διαφορετικών χαρακτηριστικών απόστασης µετάδοσης - κόστους της κάθε 
συσκευής αυξάνοντας την αποδοτικότητα και µειώνοντας το κόστος δικτύου. 
Αυτά τα δίκτυα είναι γνωστά ως δίκτυα πολλαπλών ρυθµών µετάδοσης (Mixed 
Line Rate - MLR). Το RWA πρόβληµα για τα WDM δίκτυα πολλαπλών ρυθµών 
µετάδοσης γίνεται πιο πολύπλοκο σε σχέση µε τα δίκτυα ενός ρυθµού µετάδοσης 
καθώς περιλαµβάνει και τη λήψη αποφάσεων για τον τύπο των transponders που 
θα χρησιµοποιηθεί για κάθε σύνδεση.  

Η εγκατάσταση συνδέσεων στα δίκτυα ελαστικού φάσµατος είναι ακόµα πιο 
πολύπλοκη για αρκετούς λόγους. Αρχικά, σε αντίθεση µε τα WDM δίκτυα όπου 
κάθε σύνδεση ανατίθεται σε ένα µήκος κύµατος στα ευέλικτα δίκτυα οι σχισµές 
φάσµατος µπορούν να συνδυαστούν ώστε να σχηµατίσουν κανάλια διαφορετικού 
πλάτους (Εικόνα 1.15), οδηγώντας έτσι στο πρόβληµα δροµολόγησης και 
δέσµευσης φάσµατος (Routing and Spectrum Allocation - RSA). Επίσης οι 
transponders µεταβλητού φάσµατος είναι προσαρµοστικοί παρέχοντας πολλές 
επιλογές µετάδοσης, κάθε µία µε διαφορετική απόσταση µετάδοσης και 
χρησιµοποιούµενο φάσµα, περιπλέκοντας το πρόβληµα της βέλτιστης 
εγκατάστασης συνδέσεων.  
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Εικόνα 1.15. Οπτικά δίκτυα σταθερού και ευέλικτου φάσµατος. 

Τόσο το RWA, όσο και το RSA περιέχουν το υποπρόβληµα της τοποθέτησης 
αναγεννητών στο δίκτυο. Οι WDM transponders έχουν συγκεκριµένη απόσταση 
µετάδοσης (το φυσικό επίπεδο εισάγει πληθώρα εξασθενήσεων: θόρυβο, 
αλληλεπιδράσεις από γειτονικά κανάλια, διασπορά και λοιπά), και οι 
αναγεννητές χρησιµοποιούνται ώστε να εγκατασταθούν συνδέσεις µεγάλου 
µήκους. Παρόλα αυτά, σε αντίθεση µε τα WDM, στα ελαστικά δίκτυα η απόσταση 
µετάδοσης εξαρτάται από τη διαµόρφωση των transponders µεταβλητού 
φάσµατος, κάνοντας ακόµη πιο πολύπλοκη την τοποθέτηση των αναγεννητών. 

Έντονο είναι το ερευνητικό ενδιαφέρον για το σχεδιασµό RSA αλγορίθµων που 
λαµβάνουν υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις και αλλοιώσεις που υφίσταται το 
σήµα κατά τη µετάδοσή του. Αυτοί οι αλγόριθµοι ονοµάζονται συνήθως 
Impairment-Aware RSA (ή IA-RWA) αλγόριθµοι και αφορούν τόσο περιπτώσεις 
στατικής όσο και δυναµικής κίνησης και εµφανίζεται στα διαφανή και στα 
ηµιδιαφανή (translucent) οπτικά δίκτυα. Στην πρώτη κατηγορία, το σήµα 
µεταδίδεται εξ’ ολοκλήρου σε οπτική µορφή, ενώ στη δεύτερη κατηγορία 
υπάρχουν κόµβοι στο δίκτυο που µπορούν να λειτουργήσουν ως αναγεννητές 
τους σήµατος µετατρέποντας το σε ηλεκτρονική µορφή και πάλι σε οπτική (οπτο-
ηλεκτρο-οπτική ή ΟΕΟ µετατροπή). Παρόλο που για την αύξηση της 
χωρητικότητας και τη µείωση του κόστους του οπτικού δικτύου υπάρχει η 
επιθυµία εξέλιξης προς τα πλήρως διαφανή οπτικά δίκτυα, ανάλογα µε το 
µέγεθος και την διάµετρο του δικτύου η χρήση ΟΕΟ αναγεννητών σε κάποιους 
κόµβους του δικτύου µπορεί να είναι αναπόφευκτη.  
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Παράλληλα µε τους αλγορίθµους δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος που 
λαµβάνουν υπόψη τις εξασθενήσεις φυσικού επιπέδου, η προσοχή της 
ερευνητικής κοινότητας στρέφεται σε δίκτυα που θα εξασφαλίζουν υψηλή 
απόδοση ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν ενώ ελαχιστοποιούν την 
κατανάλωση ενέργειας (greening the Internet). Δεδοµένου ότι οι τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών αυτή τη στιγµή καταναλώνουν το 7-8% της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του ότι το ποσοστό αυτό θα 
αυξηθεί µε την αύξηση των ρυθµών µετάδοσης, η σηµασία επίλυσης αυτού του 
προβλήµατος καθίσταται προφανής. Καθώς τα οπτικά δίκτυα αναπτύσσονται σε 
έκταση και χωρητικότητα, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται δραµατικά. Μέχρι 
τώρα ο κύριος περιορισµός στην ανάπτυξη των δικτύων ήταν το κόστος του 
εξοπλισµού και το εύρος ζώνης. Θα µπορούσε όµως η κατανάλωση της ενέργειας 
να αποτελέσει στο µέλλον ένα από τα κύρια  εµπόδια για την περεταίρω 
ανάπτυξη των δικτύων.  

Στα οπτικά δίκτυα, τα οπτικά µονοπάτια ανάλογα µε τα µήκη των συνδέσµων 
που διασχίζουν µπορούν να διέρχονται διαφανώς από τους κόµβους του δικτύου 
(χωρίς να υποβάλλονται σε οπτοηλεκτρονική µετατροπή). Όµως η συσσώρευση 
των εξασθενήσεων του φυσικού επιπέδου υποβαθµίζει την ποιότητα µετάδοσης 
του σήµατος και συνεπώς των οπτικών µονοπατιών καθιστώντας απαραίτητη σε 
ορισµένες περιπτώσεις τη χρήση αναγεννητών σε ενδιάµεσους κόµβους. Oι 
εξασθενήσεις του φυσικού επιπέδου µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο 
κατηγορίες: (i) Εξασθενήσεις που προκαλούνται από παρεµβολές µεταξύ 
καναλιών από τα µονοπάτια αλληλεπίδρασης (Cross-Channel Interference - XCI 
και Multi-Channel Interference - MCI) και (ii) Εξασθενήσεις που δεν εξαρτώνται 
από τα γειτονικά οπτικά µονοπάτια (spontaneous emission noise - ASE, Self-
Channel Interference - SCI, φαινόµενα διασποράς). Ένας ακόµη παράγοντας που 
επιδεινώνει την ποιότητα µετάδοσης, πέρα από την παρεµβολή µεταξύ 
γειτονικών καναλιών που αυξάνεται καθώς νέες συνδέσεις εγκαθίστανται στο 
δίκτυο, είναι η γήρανση του εξοπλισµού. Η τυπική προσέγγιση για την 
εξασφάλιση της αδιάλειπτης µετάδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του δικτύου 
είναι η εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών µε περιθώρια χειρότερης 
περίπτωσης που εµφανίζονται στο τέλος ζωής του δικτύου. 

1.1.16 Συνεισφορά και Διάρθρωση της Διατριβής 

Ένα θέµα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα αµιγώς διαφανή (transparent) ή 
ηµιδιαφανή (translucent) οπτικά δίκτυα είναι οι φυσικές εξασθενήσεις που 
υφίσταται το οπτικό σήµα κατά τη διάδοσή του σε ένα αµιγώς οπτικό µονοπάτι. Η 
πλειοψηφία των αλγορίθµων δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος που έχουν 
παρουσιαστεί µέχρι σήµερα, υποθέτουν ότι η µετάδοση του σήµατος γίνεται πάνω 
από ένα ιδανικό φυσικό στρώµα, και εποµένως είναι απαλλαγµένη από λάθη. 
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η µετάδοση του σήµατος επηρεάζεται 
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σηµαντικά από ένα σύνολο φυσικών εξασθενήσεων (physical impairments). Λόγω 
αυτών των φυσικών εξασθενήσεων η ποιότητα µετάδοσης του σήµατος µπορεί να 
γίνει µη αποδεκτή. Οι αλγόριθµοι που αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους 
προβλήµατα ονοµάζονται Impairment Aware Routing and Spectrum Allocation (IA-
RSA) αλγόριθµοι. Η βασική καινοτοµία της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη 
γενικών IA-RSA αλγορίθµων που λαµβάνουν υπόψη τις εξασθενήσεις φυσικού 
επιπέδου και κάνουν χρήση γενικών εισόδων και εποµένως µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τόσο σε δίκτυα σταθερού πλέγµατος που είναι η υπάρχουσα 
τεχνολογία όσο και σε ελαστικά δίκτυα. Παράλληλα, σε αντίθεση µε τις 
υπάρχουσες προσεγγίσεις, οι αλγόριθµοι που αναπτύξαµε λαµβάνουν αποφάσεις 
για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των αιτήσεων όσον αφορά τον πλήθος των 
συνδέσεων που θα εγκατασταθούν αλλά και τους κόµβους στους οποίους θα γίνει 
αναγέννηση του σήµατος.  

Επιπλέον, αναπτύξαµε αλγορίθµους που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση 
ενέργειας σε διαφανή και ηµιδιαφανή οπτικά δίκτυα. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια 
αυτού του κεφαλαίου υιοθετούµε την ελαστική αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται 
στο Κεφάλαιο 2 και προτείνουµε αλγορίθµους που δροµολογούν τις αιτήσεις µε 
τέτοιο τρόπο ώστε κάποιες συσκευές του δικτύου να µπορούν να 
απενεργοποιούνται οδηγώντας σε µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας χωρίς 
όµως να µειώνεται η απόδοση του δικτύου. 

Στο κεφάλαιο 3 εξετάζουµε το πρόβληµα της δυναµικής λειτουργίας ενός 
ελαστικού οπτικά δίκτυα. Η επίλυση αυτού του είδους προβληµάτων στοχεύει 
στην εγκατάσταση των συνδέσεων µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του 
κατακερµατισµού στο πεδίο του φάσµατος. Όταν το φάσµα είναι 
κατακερµατισµένο, ο αριθµός των αιτήσεων που µπορούν να εξυπηρετηθούν 
µειώνεται σηµαντικά. Οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι βελτιστοποιούν την 
κατάσταση του δικτύου µετατοπίζοντας στο πεδίο του φάσµατος ή 
επαναδροµολογώντας τις ήδη υπάρχουσες συνδέσεις λαµβάνοντας υπόψη τις 
εξασθενήσεις του φυσικού επιπέδου. Σε αντίθεση µε τις υπάρχουσες εργασίες που 
επικεντρώθηκαν σε διαφανή δίκτυα, οι αλγόριθµοί µας όµως µπορούν να κάνουν 
χρήση αναγεννητών, γεγονός που οδηγεί στην ακόµα καλύτερη χρησιµοποίηση 
του φάσµατος και τη µείωση της πιθανότητας απόρριψης µίας αίτησης. Τέλος οι 
προτεινόµενες προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται από τη χρήση συνδυαστικών 
τεχνικών για τη µετακίνηση των συνδέσεων κατά τη λειτουργία του δικτύου 
µειώνοντας τον κατακερµατισµό στο πεδίο του φάσµατος και συνεπώς την 
πιθανότητα απόρριψης των νέων αιτήσεων.  

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουµε αλγορίθµους σχεδίασης δικτύων πολλαπλών 
περιόδων. Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται κατά την εγκατάσταση των 
οπτικών µονοπατιών είναι η χρήση υποθέσεων και περιθωρίων χειρότερης 
περίπτωσης που εµφανίζονται στην κατάσταση τέλους ζωής (End Of Life - EOL) 
του δικτύου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται χρήση υψηλών περιθωρίων ώστε να 
αντιµετωπιστούν τα φαινόµενα γήρανσης του δικτυακού εξοπλισµού και των 
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επιδράσεων από τις γειτονικές συνδέσεις που εντείνονται µε την πάροδο του 
χρόνου. Η λειτουργία του δικτύου µε χρήση των απολύτων απαραίτητων 
περιθωρίων συµβάλει στην αναβολή ή ακόµα και στη µη χρησιµοποίηση νέου 
εξοπλισµού, µια επιλογή µε σηµαντικά οφέλη στο κόστος για τους διαχειριστές 
των δικτύων.  

Τέλος στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζουµε µια προσέγγιση βασισµένη στον έλεγχο 
αποδοχής των αιτήσεων κίνησης, πριν τη δέσµευση του µονοπατιού και των 
σχισµών φάσµατος σε ένα οπτικό δίκτυο. Η προσέγγισή µας κάνει χρήση ενός 
στατικού βέλτιστου µηχανισµού για την παραµετροποίηση του τρόπου 
λειτουργίας του µηχανισµού ελέγχου εισόδου των αιτήσεων στο δίκτυο. Ο 
µηχανισµός αυτός χρησιµοποιείται για να απορριφθούν οι αιτήσεις που ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά τη µελλοντική απόδοση του δικτύου αλλά και για να 
βοηθήσει τον αλγόριθµο πραγµατικού χρόνου στο να λάβει πιο σωστές 
αποφάσεις για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων που φτάνουν δυναµικά στο δίκτυο. 
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2 Στατικοί Αλγόριθµοι Δροµολόγησης και 
Δέσµευσης Φάσµατος 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε προβλήµατα στατικής 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος (Offline Routing and Spectrum 
Allocation). Σε αυτήν την περίπτωση προβληµάτων οι αιτήσεις για τα οπτικά 
µονοπάτια είναι γνωστές εκ των προτέρων και οι λειτουργίες της 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος γίνονται εκ των προτέρων.  

Αρχικά, θα παρουσιάσουµε την προσέγγισή µας για το πρόβληµα της 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος λαµβάνοντας υπόψη τις 
εξασθενήσεις φυσικού επιπέδου. Με βάση µία τοπολογία δικτύου, το 
σύνολο των διαθέσιµων ρυθµίσεων των transponders και ένα στατικό 
σενάριο κίνησης, είµαστε σε θέση να εξυπηρετήσουµε τις αιτήσεις, 
πραγµατοποιώντας δέσµευση των απολύτως απαραίτητων πόρων του 
δικτύου. Η προσέγγισή µας για κάθε αίτηση βρίσκει µία λύση που είναι 
βέλτιστη κατά Paretο όσον αφορά το πλήθος των σχισµών φάσµατος και 
transponders που χρησιµοποιούνται. Οι προσεγγίσεις που θα 
παρουσιάσουµε έχουν εφαρµογή τόσο σε διαφανή όσο και ηµιδιαφανή 
δίκτυα. Επίσης επειδή η είσοδος που περιγράφει τις δυνατότητες των 
transponders είναι γενική µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για δίκτυα 
σταθερού πλέγµατος.   

Τέλος αναπτύξαµε αλγορίθµους που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση 
ενέργειας σε διαφανή και ηµιδιαφανή οπτικά δίκτυα. 

2.1.1 Αλγόριθµοι Δροµολόγησης και Δέσµευσης Φάσµατος που 
Λαµβάνουν Υπόψη τις Εξασθενήσεις Φυσικού Επιπέδου  

2.1.2 Προηγούµενες Προσεγγίσεις 

Ο σχεδιασµός ενός ελαστικού οπτικού δικτύου [1]-[5] περιλαµβάνει την 
εξυπηρέτηση των αιτούµενων ρυθµών µετάδοσης µέσω της δέσµευσης των 
επιθυµητών µονοπατιών και των σχισµών φάσµατος που θα χρησιµοποιηθούν 
για τη µετάδοση. Η δέσµευση των σχισµών φάσµατος κατά µήκος των συνδέσµων 
του µονοπατιού γίνεται µε βάση τους περιορισµούς της συνέχειας και της 
αποφυγής στην επικάλυψη ανάµεσα σε σχισµές που ανήκουν σε διαφορετικές  
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συνδέσεις. O στόχος κατά την φάση της σχεδίασης είναι η εξυπηρέτηση όλων των 
αιτήσεων µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης.  

Στην εργασία [1] οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα σχήµα για προσαρµοστική 
δέσµευση του απαραίτητου φάσµατος ανάλογα µε την απόσταση µετάδοσης του 
οπτικού µονοπατιού µε σκοπό την καλύτερη χρησιµοποίηση των δικτυακών 
πόρων. Το διαθέσιµο φάσµα χωρίζεται σε σχισµές και χρησιµοποιείται ένας 
αλγόριθµος δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος που βασίζεται στη σταθερή 
εναλλακτική δροµολόγηση (Fixed Alternate Routing) και στην πρώτη επιτυχή (First 
Fit) δροµολόγηση για τη δέσµευση των απαιτούµενων πόρων. 

Από τη στιγµή που το σχήµα διαµόρφωσης µεταβάλλεται κάθε φόρα βάση των 
χαρακτηριστικών µετάδοσης αναφερόµαστε σε αυτά τα προβλήµατα και στους 
σχετικούς αλγορίθµους ως προβλήµατα δροµολόγησης, σχήµατος διαµόρφωσης 
και ανάθεσης συχνότητας (Routing Modulation Level and Spectrum Allocation - 
RMLSA). Στην εργασία [6] παρουσιάζεται ένα βέλτιστος αλγόριθµος γραµµικού 
ακέραιου προγραµµατισµού (Integer Linear Programming - ILP) για την επίλυση 
του RMLSA προβλήµατος για ελαστικά οπτικά δίκτυα. Επειδή το RSA (RMLSA) 
πρόβληµα είναι NP-hard οι ILP αλγόριθµοι δεν είναι αποδοτικοί και για το λόγο 
αυτό προτείνονται ευριστικοί αλγόριθµοι για την αποδοτική επίλυση 
προβληµάτων µεγάλου µεγέθους. Στην εργασία [3] οι συγγραφείς ασχολούνται 
επίσης µε το στατικό RMLSA πρόβληµα, ακολουθώντας µια εναλλακτική 
µοντελοποίηση ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού που βασίζεται σε 
µεταβλητές µονοπατιού - συνδέσµου και έναν ευριστικό αλγόριθµο που 
κατανέµει την κίνηση αποφεύγοντας τη χρησιµοποίηση των µονοπατιών µε 
υψηλή συµφόρηση. Οι συγγραφείς στην εργασία [4] εξετάζουν το  
RSA πρόβληµα για ελαστικά δίκτυα και επικεντρώνονται σε αναλυτικά 
αποτελέσµατα για δίκτυα δακτυλίου. Το πρόβληµα της δροµολόγησης και 
δέσµευσης φάσµατος (RSA) για δίκτυα µεταβλητής συχνότητας και µίας 
φέρουσας εξετάζεται στην εργασία [7]. Οι συγγραφείς επεκτείνουν το πρόβληµα 
της δροµολόγησης και ανάθεσης µήκους κύµατος (RWA) για δίκτυα σταθερού 
πλέγµατος WDM κάνοντας χρήση µίας επιπλέον παραµέτρου για τη δέσµευση 
του φάσµατος. 

Εκτός από το πρόβληµα της σχεδίασης ελαστικών δικτύων αρκετές εργασίες 
έχουν επικεντρωθεί στη δυναµική λειτουργία τους. Κατά τη φάση της λειτουργίας 
ενός δικτύου, πραγµατοποιούνται αλλαγές στην κίνηση µε την εγκατάσταση και 
τον τερµατισµό συνδέσεων ή µε την επέκταση ή µείωση του χρησιµοποιούµενου 
φάσµατος για τις υπάρχουσες συνδέσεις. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός αυτών των 
προβληµάτων είναι η ελαχιστοποίηση του πλήθους των αιτήσεων που 
απορρίπτονται. Ένας αλγόριθµος σχεδίασης δυναµικών δικτύων που 
πραγµατοποιεί δυναµική ανάθεση µονοπατιών και σχισµών χρησιµοποιώντας 
ένα σχήµα διαµόρφωσης προσαρµοσµένο στα χαρακτηριστικά της µετάδοσης 
εξετάζεται στην εργασία [8]. Η χρήση σχηµάτων διαµόρφωσης προσαρµοσµένων 
στη µετάδοση προσφέρει βελτιωµένη χρησιµοποίηση φάσµατος καθώς αναθέτει 
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το µέγιστο αριθµό bits ανά σύµβολο, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της 
µετάδοσης (OSNR), δεσµεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το απολύτως απαραίτητο 
φάσµα. Στην εργασία [9] οι συγγραφείς προτείνουν ένα σχήµα που επιτρέπει σε 
δύο γειτονικά οπτικά κανάλια να διαµοιράζονται το οπτικό φάσµα µεταξύ τους 
για περιπτώσεις κίνησης στην οποία οι αιτήσεις µεταβάλλονται µε το χρόνο. Στην 
περίπτωση αυτή, γίνεται µία προσπάθεια κατάλληλης οργάνωσης των οπτικών 
µονοπατιών, έτσι ώστε τα γειτονικά κανάλια να έχουν καλό «ταίριασµα» στο 
φάσµα, καταλήγοντας σε µικρότερο κατακερµατισµό στο πεδίο του φάσµατος.  

Στην εργασία [10] παρουσιάζεται το πρόβληµα της σχεδίασης ελαστικών δικτύων 
που λαµβάνουν υπόψη τις εξασθενήσεις πραγµατικού χρόνου κατά την 
εγκατάσταση των συνδέσεων. Το προτεινόµενο σχήµα εκµεταλλεύεται τη 
δυνατότητα των κόµβων για καταγραφή της ποιότητας µετάδοσης(Quality of 
Transmission - QoT)  σε πραγµατικό χρόνο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους 
πόρους να ρυθµίζουν ανάλογα τη µετάδοση και έτσι επιτυγχάνεται η βέλτιστη 
χρησιµοποίηση των πόρων του δικτύου. Το πρόβληµα του κατακερµατισµού 
φάσµατος δυναµικών δικτύων εξετάζεται επίσης στην εργασία [11]. Καθώς οι 
συνδέσεις εγκαθίστανται και τερµατίζονται δυναµικά, δηµιουργούνται 
αχρησιµοποίητα τµήµατα (κενά) φάσµατος που είναι δύσκολο να 
χρησιµοποιηθούν αργότερα. Το πρόβληµα συσσωρεύεται και µπορεί να επιλυθεί 
κάνοντας χρήση διαφορετικών διαδροµών δροµολόγησης ή/και αναθέτοντας 
διαφορετικά µήκη κύµατος, διατηρώντας παράλληλα τον περιορισµό της 
συνέχειας και µη επικάλυψης φάσµατος για γειτονικές συνδέσεις. 

Εργασίες για αποδοτικά οπτικά δίκτυα στο πεδίο του φάσµατος που όµως 
ακολουθούν την προσέγγιση πολυπλεξίας µήκους κύµατος (Wavelength Division 
Multiplexing - WDM) σταθερού πλέγµατος (Fixed Grid) είναι οι [6], [12]. Στην 
εργασία [6] οι συγγραφείς εξετάζουν το πρόβληµα της σχεδίασης αποδοτικών 
δικτύων από πλευράς κόστους χρησιµοποιώντας δίκτυα που υποστηρίζουν 
πολλαπλούς ρυθµούς µετάδοσης (Mixed Line Rates - MLR) και διαφορετικά 
σχήµατα διαµόρφωσης. Τα δίκτυα MLR προσφέρουν το πλεονέκτηµα της 
υποστήριξης περισσότερων του ενός ρυθµών µετάδοσης σε σχέση µε τα 
παραδοσιακά δίκτυα ενός ρυθµού µετάδοσης (Single Line Rate – SLR). Παράλληλα 
η χρήση διαφορετικών σχηµάτων διαµόρφωσης προσφέρει τη δυνατότητα 
µετάδοσης των οπτικών µονοπατιών σε µεγαλύτερη απόσταση. Στην εργασία [12] 
χρησιµοποιούνται transponders µεταβλητού ρυθµού για WDM δίκτυα σταθερού 
πλέγµατος για την επίτευξη απόδοσης ανάλογης των MLR δικτύων. Στην 
περίπτωσή αυτή η χρήση ενός τύπου transponder, µπορεί να µειώσει τον αριθµό 
των απαιτούµενων διεπαφών στους κόµβους του δικτύου. 

Οι εργασίες [3], [4], [5], [7], [17] επικεντρώνονται στη σχεδίαση ελαστικών οπτικών 
δικτύων θεωρώντας µόνο διαφανείς συνδέσεις και συνεπώς δεν λαµβάνουν 
υπόψη την τοποθέτηση αναγεννητών στο δίκτυο. Στην περίπτωση µεγάλου 
µήκους συνδέσεων από άκρο σε άκρο είναι πιθανό να απαιτείται η αναγέννηση 
του σήµατος σε ενδιάµεσους κόµβο(υς) γεγονός που απαιτεί την εγκατάσταση 
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αντίστοιχου αριθµού οπτικών µονοπατιών (lightpath) µε χρήση αναγεννητών. Ο 
αναγεννητής στο τέλος των ενδιάµεσων οπτικών µονοπατιών χρησιµοποιείται 
για την αποκατάσταση της ποιότητας µετάδοσης του σήµατος. Αυτά τα είδη 
οπτικών δικτύων όπου ορισµένες αιτήσεις εξυπηρετούνται µέσω µιας ακολουθίας 
3R αναγεννητών, αναφέρονται ως ηµιδιαφανή (translucent) οπτικά δίκτυα [13]. 
Παρόλο που το πρόβληµα της τοποθέτησης αναγεννητών και σχεδίασης 
ηµιδιαφανών δικτύων εξετάζεται σε πολλές εργασίες για WDM δίκτυα σταθερού 
πλέγµατος, δεν συµβαίνει το ίδιο για το αντίστοιχο πρόβληµα στα  ελαστικά 
δίκτυα. Ένα άλλο θέµα που δεν έχει εξεταστεί πλήρως είναι ο τρόπος µε τον οποίο 
οι εξασθενήσεις του φυσικού επιπέδου επηρεάζουν τις προτεινόµενες λύσεις. Στα 
παραδοσιακά WDM δίκτυα σταθερού πλέγµατος έχουν αναπτυχθεί επίσης RWA 
προσεγγίσεις που λαµβάνουν υπόψη τους τις εξασθενήσεις/παραµορφώσεις του 
φυσικού επιπέδου [14], [15]. Όµως η πλειοψηφία των αλγορίθµων που 
προτείνονται, είτε δεν λαµβάνει υπόψη της τους περιορισµούς από το φυσικό 
επίπεδο [3], [4], [5] είτε λαµβάνει υπόψη της περιορισµούς απόστασης/σχήµατος 
διαµόρφωσης για να προσοµοιώσει την επίδραση του φυσικού επιπέδου [7],[8]. 

Η αρχιτεκτονική ελαστικών δικτύων σταθερού πλέγµατος (Flexible Optical WDM 
- FWDM)προτάθηκε στην εργασία [17] και είναι σε θέση να πραγµατοποιεί 
δυναµική δέσµευση του οπτικού φάσµατος και των µονοπατιών µετάδοσης. 
Χαρακτηρίζεται από την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων καθώς παρέχει τη 
δυνατότητα προσαρµογής του δεσµευµένου φάσµατος στο ρυθµό µετάδοσης 
δεδοµένων. Παρόλο που η FWDM αρχιτεκτονική βασίζεται σε µια ιδέα παρόµοια 
µε αυτή των ελαστικών δικτύων, όσον αφορά τη µεταβλητή δέσµευση φάσµατος 
και την υποστήριξη µονοπατιών µεταβλητού ρυθµού µετάδοσης, η κυριότερη 
διαφορά είναι η υποστήριξη διαµόρφωσης µίας φέρουσας καθώς και η χρήση της 
ορθογώνιας πολυπλεξίας µε διαίρεση της συχνότητας (Optical  Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing – O-OFDM) σε σχήµατα διαµόρφωσης 
πολλαπλών φερουσών. Λόγω αυτού του γεγονότος υπάρχουν διαφορές στους 
transponders σε σχέση µε την αρχιτεκτονική σταθερού πλέγµατος ενώ και οι 
κόµβοι του δικτύου πρέπει να αναβαθµιστούν µε τη χρήση ελαστικών 
διασυνδετών (Wavelength Cross Connects –WXCs). Στην εργασία [18] προτάθηκε 
µια αρχιτεκτονική ελαστικού ρυθµού δεδοµένων, η οποία χρησιµοποιεί 
transponders νέου τύπου και µεταβλητού ρυθµού µετάδοσης για την εξυπηρέτηση 
όλων των ειδών κίνησης. Η αρχιτεκτονική αυτή είναι παρόµοια της WDM για MLR 
δίκτυα, προσφέρει όµως αυξηµένη ευελιξία απλοποιώντας παράλληλα την 
αρχιτεκτονική του δικτύου λόγω της χρήσης κοινών transponders. Η 
αρχιτεκτονική αυτή υποστηρίζει τόσο την πολυπλεξία µίας φέρουσας όσο και 
περισσότερων φερουσών και διαφέρει από τις δύο προηγούµενες τεχνικές καθώς 
χρησιµοποιεί δέσµευση φάσµατος σταθερού πλέγµατος.  
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2.1.3 Ορισµός του Προβλήµατος 

Στη συνέχεια, περιγράφεται το πρόβληµα της σχεδίασης ενός δικτύου και 
παρουσιάζονται οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι για την επίλυση του.  

Θεωρούµε ένα δίκτυο G=(V, E), όπου το V συµβολίζει το σύνολο των κόµβων και E 
συµβολίζει το σύνολο των σηµείο  προς σηµείο οπτικών συνδέσµων. Το 
πραγµατικό  µήκος  (φυσικά µήκη) όλων των συνδέσµων συµβολίζεται ως lÎE. 
Υποθέτουµε επίσης ότι το φάσµα χωρίζεται σε σχισµές φάσµατος (spectrum slots) 
των F GHz η καθεµία, και ότι η ελάχιστη δυνατότητα µεταγωγής των δικτυακών 
συσκευών  (φίλτρα και µεταγωγείς επιλογής µήκους κύµατος WSS) είναι µία 
σχισµή φάσµατος. Θεωρούµε ένα σενάριο κίνησης γνωστό εκ των προτέρων που 
δίνεται στη µορφή ενός πίνακα (συγκεντρωτικών) αιτήσεων κίνησης που καλείται 
πίνακας κίνησης (traffic matrix).  

Ως Λsd συµβολίζουµε την αιτούµενη χωρητικότητα από την πηγή s στον προορισµό 
d, συνεπώς Λsd  είναι η από άκρο προς άκρο αίτηση (s, d) σε Gbps. Για την 
εξυπηρέτηση της οποίας θα χρησιµοποιήσουµε ελαστικούς transponders µε δύο 
βαθµούς ελευθερίας.   

Θεωρούµε ελαστικούς transponders µε δυνατότητα ελέγχου και ρύθµισης: (i) του 
σχήµατος διαµόρφωσης (Modulation Format) και (ii) του πλήθος των σχισµών 
φάσµατος που χρησιµοποιούν. Ανάλογα µε την επιλογή των συγκεκριµένων 
χαρακτηριστικών, ένας ελαστικός transponder µπορεί να ρυθµιστεί να µεταδίδει c 
Gbps σε ένα µονοπάτι µήκους l km, απαιτώντας  b σχισµές φάσµατος και ζώνη 
ασφαλείας g σχισµών µεταξύ γειτονικών συνδέσεων ώστε η µετάδοση να 
χαρακτηρίζεται από αποδεκτή ποιότητα.  

Οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι είναι γενικοί και µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο 
για ελαστικά δίκτυα όσο και για δίκτυα σταθερού πλέγµατος ενώ οι 
υποστηριζόµενοι transponders µπορούν να µεταβάλλουν τόσο το πλήθος σχισµών 
φάσµατος όσο και το επίπεδο διαµόρφωσης που χρησιµοποιούν.  

Για να εξυπηρετηθεί µια αίτηση (s, d) εγκαθίστανται µία ή περισσότερες οπτικές 
συνδέσεις µεταξύ της πηγής και του προορισµού το πλήθος των οποίων εξαρτάται 
από την αιτούµενη χωρητικότητα, καθώς και από τις δυνατότητες και τις 
ρυθµίσεις (tuples) των transponders που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση. Ο 
αλγόριθµος δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος είναι υπεύθυνος για την 
επιλογή του πλήθους των συνδέσεων και των ρυθµίσεων των ελαστικών 
transponders που θα χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση κάθε αίτησης καθώς 
και για τη δέσµευση των µονοπατιών και των σχισµών φάσµατος.  

Στα διαφανή δίκτυα κάθε αίτηση είναι ένα διαφανές οπτικό µονοπάτι µεταβλητού 
φάσµατος (transparent spectrum flexible lightpath), δηλαδή µία νέα από άκρο σε άκρο 
διαφανής οπτική σύνδεση. Ένα µεταβλητού φάσµατος οπτικό µονοπάτι 
αποτελείται από έναν ελαστικό transponder και το δεσµευµένο φάσµα υπόκεινται 
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στον περιορισµό συνέχειας φάσµατος (spectrum continuity constraint). Σύµφωνα µε 
αυτόν τον περιορισµό κατά µήκος όλων των συνδέσµων του µονοπατιού θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ίδιες σχισµές φάσµατος. Στα ηµιδιαφανή δίκτυα, 
όπου ένας οπτικός αναγεννητής µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε έναν ή 
περισσότερους ενδιάµεσους κόµβους, το οπτικό µονοπάτι τερµατίζεται στον 
κόµβο που τοποθετείται ο αναγεννητής και ένα νέο ξεκινά από αυτό το σηµείο 
ώστε να σχηµατιστεί µία από άκρο σε άκρο ηµιδιαφανής σύνδεση. Συνεπώς µια 
σύνδεση σε ένα ηµιδιαφανές δίκτυο µπορεί να είναι ένα διαφανές οπτικό 
µονοπάτι ή µια ακολουθία από διαφανή οπτικά µονοπάτια. Για την τελευταία 
περίπτωση θεωρούµε τη χρήση αναγεννητών που υλοποιούνται µέσω ελαστικών 
transponders (συνδέοντας τον δέκτη µε τον ποµπό back-to-back).  Συνεπώς, ο 
αριθµός των transponders που απαιτούνται για µια ηµιδιαφανή σύνδεση είναι ίσος 
µε τον αριθµό των διαφανών τµηµάτων που την αποτελούν. Να σηµειώσουµε ότι 
σε αυτήν την περίπτωση ο περιορισµός συνέχειας του δεσµευµένου φάσµατος 
ισχύει για κάθε επιµέρους διαφανή σύνδεση της ηµιδιαφανούς σύνδεσης και όχι 
για την συνολική από άκρο σε άκρο ηµιδιαφανή σύνδεση από την πηγή στον 
προορισµό. 

Στο πρόβληµα σχεδίασης στατικών δικτύων, δεν επιτρέπεται επικάλυψη στο 
εύρος ζώνης ανάµεσα στα οπτικά µονοπάτια µεταβαλλόµενου φάσµατος. Αυτός 
ο περιορισµός αναφέρεται ως περιορισµός µη επικάλυψης στην ανάθεση 
φάσµατος  (non - overlapping spectrum assignment constraint) ή περιορισµός µοναδικής 
ανάθεσης µιας σχισµής φάσµατος (single spectrum slot assignment constraint). 

Επιπρόσθετα, για την αποφυγή φαινοµένων παρεµβολής µεταξύ γειτονικών 
οπτικών µονοπατιών και για την επίτευξη αποδεκτής ποιότητας µετάδοσης 
απαιτείται διαχωρισµός των σχισµών φάσµατος που χρησιµοποιούνται για τη 
µετάδοση των δεδοµένων. Ο διαχωρισµός αυτός επιτυγχάνεται µε τη χρήση 
ζωνών ασφαλείας κατάλληλου µεγέθους.  Η τιµή της µεταβλητής gt αντιστοιχεί 
στις σχισµές φάσµατος που πρέπει να µείνουν κενές και από τις δύο πλευρές του 
φάσµατος που χρησιµοποιείται για τη µετάδοση των δεδοµένων. Με αυτόν τον 
τρόπο γίνεται διαχωρισµός του εκάστοτε οπτικού µονοπατιού από τα υπόλοιπα 
γειτονικά οπτικά µονοπάτια, επιτυγχάνοντας έτσι µειωµένες απώλειες λόγω 
παρεµβολής στην ποιότητα µετάδοσης. Καθώς οι σχισµές φάσµατος που 
δεσµεύονται και χρησιµοποιούνται ως ζώνες ασφαλείας µεταξύ γειτονικών 
συνδέσεων παραµένουν κενές µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν από τις 
υποψήφιες γειτονικές συνδέσεις, σε αντίθεση µε τις σχισµές δεδοµένων, 
επιτυγχάνοντας ακόµη καλύτερη χρησιµοποίηση του διαθέσιµου φάσµατος.   

Στη γενική περίπτωση που εξετάζουµε, διαφορετικές συνδέσεις µπορούν να έχουν 
διαφορετικές απαιτήσεις σε ζώνες ασφαλείας. Για να αποφευχθεί η παρεµβολή 
και να διατηρηθεί η ποιότητα της µετάδοσης σε αποδεκτά επίπεδα ο αριθµός των 
συνεχόµενων σχισµών που χρησιµοποιούνται ως ζώνες ασφαλείας  µεταξύ δύο 
γειτονικών συνδέσεων πρέπει να είναι το λιγότερο ίσος µε τη µέγιστη απαίτηση 
σε σχισµές ασφαλείας µεταξύ των δύο γειτονικών συνδέσεων (Εικόνα 2.1). 
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Εικόνα 2.1.  Δέσµευση σχισµών φάσµατος σε ένα σύνδεσµο.  

Σε κάθε περίπτωση, δοθέντων της τοπολογίας του δικτύου, του πίνακα κίνησης 
(traffic matrix),  και των δυνατών ρυθµίσεων των ελαστικών transponders (tuples),  
στόχος  του προβλήµατος σχεδιασµού είναι η ελαχιστοποίηση του 
χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης και του αριθµού των transponders, 
εξυπηρέτώντας τη συνολική κίνηση.  

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε τις µοντελοποιήσεις ακέραιου γραµµικού 
προγραµµατισµού (Integer Linear Programming) [19] που έχουµε προτείνει για την 
επίλυση του προβλήµατος σχεδίασης διαφανών και ηµιδιαφανών οπτικών 
δικτύων κάτω από ρεαλιστικούς περιορισµούς φυσικού επιπέδου. Πιο 
συγκεκριµένα, σχεδιάζουµε ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης που λαµβάνει υπόψη 
του τόσο το εύρος ζώνης που χρησιµοποιείται όσο και τον αριθµό των ελαστικών 
transponders.  Από τη στιγµή που το πρόβληµα της δροµολόγησης και δέσµευσης 
φάσµατος αποτελεί µια γενικευµένη µορφή  του προβλήµατος δροµολόγησης Ν 
εργασιών σε Μ επεξεργαστές, η λύση του προβλήµατος ακέραιου γραµµικού 
προγραµµατισµού (ILP) δεν είναι αποδοτική για την επίλυση προβληµάτων 
µεγάλου µεγέθους. Συνεπώς, παρουσιάζουµε επίσης ευριστικούς αλγορίθµους 
για την επίλυση του προβλήµατος σχεδίασης διαφανών και ηµιδιαφανών οπτικών 
δικτύων. Τόσο ο αλγόριθµος ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού όσο και οι 
ευριστικοί αλγόριθµοι, κάνουν χρήση µίας φάσης προ-επεξεργασίας για τον 
υπολογισµό του συνόλου των µη κυριαρχούµενων πλειάδων που λαµβάνονται 
υπόψη ως υποψήφιες λύσεις από τους αλγορίθµους. 

2.1.4 Φάση προ-Eπεξεργασίας 

Στο πρώτο βήµα, ο αλγόριθµος για κάθε αίτηση (s, d) υπολογίζει k συντοµότερα 
µονοπάτια, ένα από τα οποία θα χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της 
αίτησης. Η επιλογή των k µονοπατιών γίνεται µε έναν γενικευµένο Dijkstra 
αλγόριθµο. Συγκεκριµένα, τα k µονοπάτια υπολογίζονται µέσω της παρακάτω 
διαδικασίας. Έστω ότι έχουµε µία αίτηση από τον κόµβο s στον κόµβο d. Αρχικά 
υπολογίζεται κάνοντας χρήση του αλγορίθµου Dijkstra το συντοµότερο µονοπάτι 
από τον κόµβο s στον κόµβο d θεωρώντας ότι όλοι οι σύνδεσµοι έχουν µοναδιαίο 
κόστος. Στη συνέχεια, στους συνδέσµους που χρησιµοποιούνται από το 
συντοµότερο µονοπάτι αυξάνουµε το κόστος (στην υλοποίηση µας το θέτουµε ίσο 
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µε το διπλάσιο της αρχικής τους τιµής) και υπολογίζεται πάλι το συντοµότερο 
µονοπάτι µε τις νέες τιµές στους συνδέσµους. Αυτή η διαδικασία 
επαναλαµβάνεται ωσότου υπολογιστούν τα k υποψήφια µονοπάτια. Κατ΄αυτόν 
τον τρόπο τα µονοπάτια που θα προκύψουν, θα είναι όσο το δυνατόν ανεξάρτητα 
µεταξύ τους γιατί σε κάθε υπολογισµό προτιµώνται οι σύνδεσµοι που δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί προηγουµένως, αφού εκείνοι που χρησιµοποιήθηκαν έχουν στην 
συνέχεια µεγαλύτερο κόστος. Τέλος, το σύνολο των µονοπατιών που προκύπτουν 
χρησιµοποιείται σαν είσοδος στο επόµενο βήµα του αλγορίθµου.  

Η συγκεκριµένη διαδικασία υπολογισµού των k µονοπατιών απαιτεί 
πολυωνυµικό χρόνο, αφού ο αλγόριθµος Dijkstra είναι πολυωνυµικός. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι µπορεί να µην προκύψουν k  εναλλακτικά µονοπάτια για κάθε 
αίτηση σύνδεσης, επειδή σε µερικές συνδέσεις µπορεί να µην υπάρχουν τόσα 
πολλά. Θα συµβολίζουµε ως Psd το σύνολο των υποψήφιων µονοπατιών που 
µπορούν να εξυπηρετήσουν την αίτηση Λsd και ( , )  s d sdPP = ! το σύνολο των 

υποψηφίων µονοπατιών.  

Έστω Λsd η αιτούµενη χωρητικότητα µιας αίτησης (s, d) και ενός µονοπατιού PÎ
Psd. Από το µήκος των συνδέσµων και συνεπώς από το µήκος των µονοπατιών 
είναι δυνατό να προσδιοριστούν οι ρυθµίσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
από τους transponders για την εξυπηρέτηση µίας αίτησης µέσω του µονοπατιού p. 
Πιο συγκεκριµένα, εξετάζουµε αν µία δυνατή ρύθµιση του ελαστικού transponder 
που προσδιορίζεται από την πλειάδα (χωρητικότητα - απόσταση µετάδοσης - 
σχισµές δεδοµένων - ζώνη ασφαλείας)  t=(ct ,lt, bt, gt)  από το σύνολο των δυνατών 
ρυθµίσεων των transponders Τ, έχει αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης στην 
επιθυµητή απόσταση. Η απόσταση µετάδοσης lt χαρακτηρίζεται ως αποδεκτή 
όταν είναι µεγαλύτερη από το µήκος του µονοπατιού για τη διαφανή περίπτωση 
και µεγαλύτερη από το µήκος των συνδέσµων που απαρτίζουν το µονοπάτι για 
την ηµιδιαφανή περίπτωση. Για κάθε πλειάδα t που µπορεί να µεταδώσει 
επιτυχώς σε ένα µονοπάτι p ορίζεται το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t) το 
οποίο είναι µια υποψήφια επιλογή για την εξυπηρέτηση της αίτησης (s, d). Να 
σηµειωθεί ότι, εάν µία αίτηση χωριστεί σε περισσότερες από µια συνδέσεις, όλες 
αυτές οι συνδέσεις χρησιµοποιούν το ίδιο µονοπάτι. Αυτή είναι µια κοινή 
πρακτική στα παραδοσιακά WDM δίκτυα σταθερού πλέγµατος για λόγους 
συντήρησης και ευκολίας διαχείρισης. Για κάθε ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, 
t) υπολογίζουµε τον αριθµό των συνδέσεων Wp,t, τον αριθµό των transponders Np,t, 

και το πλήθος των σχισµών φάσµατος Sp,t, που απαιτούνται για την µετάδοση των 
δεδοµένων κατά την εξυπηρέτηση της αίτησης. Ανάλογα µε το είδος του δικτύου 
που εξετάζουµε, διαφανές (χωρίς τη χρήση αναγεννητών), ηµιδιαφανές (µε 
αναγεννητές) πραγµατοποιούµε τους παρακάτω υπολογισµούς. 
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Διαφανής Περίπτωση. 

Για κάθε ένα ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας που ικανοποιεί τον περιορισµό της 
απόστασης  µετάδοσης (όταν η πλειάδα t έχει δυνατότητα µετάδοσης  lt σε 
µεγαλύτερη απόσταση από το µήκος του µονοπατιού p) υπάρχουν οι ακόλουθες 
επιλογές. 

1. Λsd ≤ct: για την εξυπηρέτηση της αιτούµενης χωρητικότητας αρκεί η 
εγκατάσταση µιας σύνδεσης, δηλαδή ενός οπτικού µονοπατιού, συνεπώς ο 
αριθµός των συνδέσεων και των απαιτούµενων transponders είναι Wp,t = Np,t 

= 1 ενώ το πλήθος των σχισµών που χρησιµοποιούνται είναι Sp,t = bt. 

2. Λsd>ct: η αιτούµενη χωρητικότητα διαιρείται σε έναν αριθµό /sd tcLê úë û  από 

οπτικά µονοπάτια χωρητικότητας ct και η υπολειπόµενη χωρητικότητα 

/sd sd t tc cL L- ×ê úë û  και εξυπηρετείται µέσω της πλειάδας trem. Η πλειάδα trem 

επιλέγεται από τις πλειάδες που µπορούν να πραγµατοποιήσουν επιτυχή 
µετάδοση στο µονοπάτι p και πιο συγκεκριµένα είναι εκείνη που 
ελαχιστοποιεί το απαιτούµενο εύρος ζώνης ενώ παράλληλα µπορεί να 
εξυπηρετήσει την υπολειπόµενη χωρητικότητα. Ο συνολικός αριθµός των 
συνδέσεων Wp,t και των transponders Np,t που απαιτούνται είναι: 
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 (2.1) 

 
Ο παραπάνω υπολογισµός περιλαµβάνει τον αριθµό των συνδέσεων και των 
transponders που χρησιµοποιούν την πλειάδα t, καθώς και έναν transponder που 
πιθανώς προκύπτει από την πλειάδα trem για την εξυπηρέτηση της υπολειπόµενης 
χωρητικότητας. Αντίστοιχα, ο συνολικός αριθµός σχισµών φάσµατος Sp,t που 
απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της αίτησης είναι: 
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όπου bt and 
remt
b  είναι οι απαιτήσεις σε σχισµές για την µετάδοση των δεδοµένων 

των πλειάδων t και trem. 

2.1.4.1 Ηµιδιαφανής Περίπτωση 

Για την περίπτωση σχεδιασµού ενός ηµιδιαφανούς δικτύου, αποδεκτές πλειάδες 
είναι αυτές µε δυνατότητα µετάδοσης µεγαλύτερη από το µέγιστο µήκος των 
συνδέσµων που ανήκουν στο µονοπάτι p που εξετάζεται. 

Για κάθε αποδεκτό ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t), το µονοπάτι p εξετάζεται 
µε φορά από αριστερά προς τα δεξιά και ένας αναγεννητής τοποθετείται, όταν 
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απαιτείται, στον τελευταίο κόµβο ώστε να µην υπερβούµε την απόσταση 
µετάδοσης lt της πλειάδας t. Έτσι για κάθε ζεύγος (p, t), υπολογίζουµε το σύνολο 
των κόµβων όπου θα τοποθετηθούν οι αναγεννητές. Με την τοποθέτηση των 
αναγεννητών, η ηµιδιαφανής σύνδεση πάνω από το µονοπάτι p, αποτελείται 
πλέον από επιµέρους µονοπάτια που αντιστοιχούν σε διαφανή οπτικά µονοπάτια 
(transparent lightpaths). 

Έστω Rp,t το σύνολο των επιµέρους µονοπατιών που αποτελούν την από άκρο σε 
άκρο ηµιδιαφανή σύνδεση. Εάν δεν χρησιµοποιούνται καθόλου αναγεννητές, το 
σύνολο Rp,t περιλαµβάνει µόνο ένα στοιχείο, το αρχικό µονοπάτι p. Για κάθε 
ζεύγος (p, t) το πλήθος των συνδέσεων που πρέπει να εγκατασταθούν στο δίκτυο 
σε περίπτωση επιλογής του, ορίζεται ως ο αριθµός των από άκρο σε άκρο 
ηµιδιαφανών συνδέσεων, ενώ για το πλήθος των transponders λαµβάνεται υπόψη 
το πλήθος των αναγεννητών που απαιτούνται ώστε να είναι δυνατές οι συνδέσεις. 
Βάση της υπόθεσης ότι κάθε αναγεννητής υλοποιείται µε έναν transponder back-
to-back, το πλήθος των transponders που απαιτούνται είναι ίσο µε το πλήθος των 
διαφανών οπτικών µονοπατιών που πρόκειται να εγκατασταθούν. 

Πιο συγκεκριµένα, οι ακόλουθες περιπτώσεις µπορούν να προκύψουν: 

1. Λsd ≤ct: χρησιµοποιείται µία ηµιδιαφανή σύνδεση που αποτελείται από 
διαφανή οπτικά µονοπάτια που ορίζονται στο σύνολο Rp,t. Συνεπώς ο 
αριθµός των συνδέσεων είναι Wp, t= 1, ο αριθµός των transponders είναι Np,t 

= |Rp,t| και ο αριθµός των σχισµών φάσµατος (spectrum slots) που 
χρησιµοποιούνται είναι Sp,t = bt. 

2. Λsd>ct: Η απαιτούµενη χωρητικότητα Λsd διαιρείται σε ένα πλήθος /sd tcLê úë û
συνδέσεων ρυθµού µετάδοσης ct και η υπολειπόµενη χωρητικότητα 

/sd sd t tc cL L- ×ê úë û εξυπηρετείται κάνοντας χρήση της πλειάδας trem. Η 

πλειάδα trem επιλέγεται από αυτές που µπορούν να πραγµατοποιήσουν 
επιτυχή µετάδοση στα µονοπάτια του συνόλου Rp,t. Και σε αυτήν την 
περίπτωση από όλες τις διαθέσιµες πλειάδες επιλέγουµε την πλειάδα trem 
που ελαχιστοποιεί το χρησιµοποιούµενο φάσµα για τη µετάδοση της 
υπολειπόµενης χωρητικότητας. Το πλήθος των απαιτούµενων 
(ηµιδιαφανών) συνδέσεων Wp,t και ο αριθµός των απαιτούµενων 
transponders Np,t υπολογίζεται ως ακολούθως. 
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Να σηµειώσουµε ότι µία ηµιδιαφανής σύνδεση αποτελείται από ,| |p tR  τµήµατα 

για την πλειάδα t και ,| |
remp tR  τµήµατα  για την πλειάδα trem και κάθε τµήµα 

αντιστοιχεί σε ένα διαφανές, µεταβλητού φάσµατος, οπτικό µονοπάτι. 

Ο αριθµός των σχισµών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της αίτησης είναι: 
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Κάνοντας χρήση των παραπάνω µοντελοποιήσεων, για κάθε υποψήφιο ζεύγος (p, 
t) υπολογίζουµε τις συνδέσεις Wp,t, τους transponders Np,t καθώς και τις σχισµές 
φάσµατος Sp,t που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της αίτησης. Στην περίπτωση 
του διαφανούς δικτύου, µια µετάδοση που χρησιµοποιεί το ζεύγος (p, t) 
αποτελείται από µία ή περισσότερες συνδέσεις: (p, t, i), iÎ[1,…,Wp,t], και κάθε µία 
αντιστοιχεί σε ένα οπτικό µονοπάτι. Στην περίπτωση του ηµιδιαφανούς δικτύου, 
για κάθε υποψήφιο µονοπάτι p διατηρούµε το σύνολο των διαφανών 
υποµονοπατιών Rp,t που αποτελούν µια από άκρο σε άκρο ηµιδιαφανή σύνδεση 
για την πλειάδα t και το µονοπάτι p. Εποµένως, στο ηµιδιαφανές δίκτυο, µια 
µετάδοση που χρησιµοποιεί το ζεύγος (p, t) αποτελείται από µία ή περισσότερες 
ηµιδιαφανείς συνδέσεις, από τις οποίες κάθε µία αποτελείται από ένα ή 
περισσότερα διαφανή οπτικά µονοπάτια: (m, t, i), iÎ[1,…, Wp,t] και  mÎRp. Από τα 
παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο ορισµός της διαφανούς σύνδεσης 
αποτελεί υποπερίπτωση της  ηµιδιαφανούς σύνδεσης και εποµένως τόσο 
διαφανείς όσο και ηµιδιαφανείς συνδέσεις µπορούν να εγκατασταθούν σε ένα 
ηµιδιαφανές δίκτυο.  

Ένα παράδειγµα ενός πιθανού τρόπου εξυπηρέτησης µιας αίτησης στη διαφανή 
και ηµιδιαφανή περίπτωση παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.2. Στη διαφανή 
περίπτωση η αίτηση των 50 Gbps από το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t) 
«σπάει» σε τρεις διαφανείς συνδέσεις που συµβολίζονται ως (p, t, i), όπου i = 1, 2, 3 
ενώ παρουσιάζεται επίσης η χρησιµοποίηση φάσµατος των δύο συνδέσµων που 
αποτελούν το µονοπάτι p. Αντίστοιχα στην Εικόνα 2.2.β παρουσιάζεται ο τρόπος 
εξυπηρέτησης µίας αίτησης µεταξύ µίας πηγής s’ και ενός προορισµού d’ µε χρήση 
αναγεννητών. Η αίτηση των 50 Gbps εξυπηρετείται από το ζεύγος (p’, t) και 
«σπάει» σε τρεις ηµιδιαφανείς συνδέσεις µε χρήση αναγεννητών στον κόµβο r. Τα 
υποµονοπάτια m1 (από τον κόµβο s’ έως τον κόµβο r) και m2 (από τον κόµβο r έως 
τον κόµβο d’) του συνόλου Rp’,t περιέχονται στο µονοπάτι p’. Συνεπώς σε αυτήν 
την περίπτωση χρησιµοποιούνται έξι (6) διαφανή οπτικά µονοπάτια που 
συµβολίζονται ως (p’, m, t, i), όπου m = m1, m2 και i = 1,2,3.   

Το πρόβληµα σχεδίασης του δικτύου µπορεί να γίνει απλούστερο µε την αφαίρεση 
των υποψήφιων ζευγών µονοπατιού - πλειάδας που δεν θα χρησιµοποιηθούν ποτέ 
στην τελική λύση. Για παράδειγµα, για µια δεδοµένη αίτηση (s, d), και για ένα 
συγκεκριµένο µονοπάτι p η ύπαρξη  µίας πλειάδας t της οποίας η συνολική 
απαίτηση σε σχισµές φάσµατος Sp,t είναι µικρότερη από τις απαιτήσεις Sp,t΄ της 
πλειάδας t΄, και παράλληλα ο αριθµός των απαιτούµενων transponders Np,t είναι 
µικρότερος από τον αριθµό των transponders που απαιτούνται για την πλειάδα t΄, 
Np,t΄, το ζεύγος µονοπατιού πλειάδας (p, t΄) δεν θα εµφανιστεί στη βέλτιστη λύση. 
Αυτό συµβαίνει γιατί σε κάθε περίπτωση µπορούµε να βελτιώσουµε οποιαδήποτε 
λύση περιλαµβάνει την t΄ αντικαθιστώντας την t΄ µε την t.  
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α. 

 
β. 

 
Εικόνα 2.2. Παράδειγµα εξυπηρέτησης µιας αίτησης µεταξύ πηγής s και προορισµού d (α) διαφανώς 
και (β) ηµιδιαφανώς. 

s d1700km 1300km

Σπάει σε τρεις (3) Διαφανείς συνδέσεις που χρησιµοποιούν το µονοπάτι p: 
Δύο συνδέσεις χρησιµοποιούν την πλειάδα t=[ct=20,lt=3700, bt=5, gt=2, 

vT=130] και η τρίτη την trem=[ct=10, lt=3700, bt=3, gt=23, vT=100]

fp,t,3

fp,t,1

fp,t,2

Αίτηση (s, d): 50Gbps

fp,t,1 fp,t,2 fp,t,3

Guadband: max(gbt, gbtrem) Guadband: max(gbt, gbt) 

link 1 link 2

*Χρησιµοποίηση σχισµών των συνδέσµων 1 και 2

s' r d'2000km

fp’’,m1,t,1

fp',m1,t,1

fp',m1,t,2

Another connection is 
scheduled at link 1 

fp’,m1,t,3

fp,m1,t,1 fp,m1,t,2

Guadband: max(gbt,gbt) Guadband: max(gbt,gbt) Guadband: max(gbt,gbtrem) 

fsd’,m7,t’,1
fp,m1,t,3

fp,m2,t,3
fp,m2,t,

2
fp,m2,t,1

Αίτηση (s’, d’): 50Gbps
Σπάει σε τρεις (3) ηµι-διαφανείς συνδέσεις που χρησιµοποιούν το µονοπάτι p’: 

Οι δύο χρησιµοποιούν την πλειάδα t=[ct=20,lt=3700, bt=5, gt=2, vt=130] και η τρίτη την trem=[ct=10, 
lt=3700, bt=3, gt=3, vt=100]. Πραγµατοποιείτα αναγέννηση σε ενδιάµεσους κόµβους. Ο συνολικός 

αριθµός διαφανών συνδέσεων είναι έξι (6), m1 και m2 είναι τα υποµονοπάτια του p’

* Χρησιµοποίηση σχισµών των συνδέσµων 3,4

**  Χρησιµοποίηση σχισµών συνδέσµου 5

fp',m2,t,1

fp',m2,t,2

fp’,m2,t,3

1600km
link 3 link 4 link 5

Guadband: max(gbt,gbt) Guadband: max(gbt,gbtrem) 
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Συνεπώς το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t)  κυριαρχεί του (p, t’) 
(συµβολίζοντας: (p, t) > (p, t’)) εάν ισχύει ότι: 

(p, t)> (p, t’) εανν Np,t ≤ Np,t’ και Sp,t ≤ Sp,t’ (2.5) 

Συνεπώς για κάθε αίτηση (s, d) και για κάθε ένα από τα υποψήφια µονοπάτια pÎ
Psd υπολογίζουµε το σύνολο των κατά Pareto (µη κυριαρχούµενων) βέλτιστων 
ζευγών µονοπατιού - πλειάδας Qp. Το σύνολο Qsd=  ,sdp P sd pQÎ!  περιλαµβάνει τα 

ζεύγη που είναι οι υποψήφιες λύσεις για την εξυπηρέτηση της αίτησης (s, d). Η 
επιλογή ενός ζεύγους, επαφίεται στον αλγόριθµο δροµολόγησης και δέσµευσης 
φάσµατος. Από τη στιγµή που ορίζουµε διαφορετικά τον αριθµό των συνδέσεων 
και των transponders καθώς και το πλήθος των φασµατικών σχισµών για τα 
διαφανή και ηµιδιαφανή δίκτυα λαµβάνουµε διαφορετικά σύνολα µη 
κυριαρχούµενων ζευγών µονοπατιού - πλειάδας για τα διαφορετικά είδη δικτύων.  

2.1.5  Αλγόριθµοι Γραµµικού Ακέραιου Προγραµµατισµού 

2.1.5.1 Διαφανής (Transparent) Περίπτωση 

Αρχικά παρουσιάζουµε τη µοντελοποίηση ακέραιου γραµµικού 
προγραµµατισµού για την επίλυση του προβλήµατος σχεδίασης διαφανών 
ελαστικών δικτύων.  

Είσοδος: 

Λ Ο πίνακας κίνησης που περιλαµβάνει τους αιτούµενους ρυθµούς 
εξυπηρέτησης σε Gbps, Λsd αντιστοιχεί στην αίτηση (s, d) 

Psd Το σύνολο των εναλλακτικών µονοπατιών που υπολογίζονται για 
κάθε αίτηση κίνησης (s, d) 

Qsd Σύνολο µη κυριαρχούµενων ζευγών µονοπατιού - πλειάδας για την 
αίτηση (s, d) και την περίπτωση διαφανούς δικτύου 

Wp,t Πλήθος συνδέσεων (οπτικά µονοπάτια) για την περίπτωση του 
διαφανούς δικτύου που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της αίτησης 
(s, d) χρησιµοποιώντας το µονοπάτι p και την πλειάδα t, δηλαδή το 
ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t) 

bp,t,i Πλήθος σχισµών φάσµατος που απαιτούνται για τη µετάδοση των 
δεδοµένων χωρίς τη χρήση ζωνών ασφαλείας για τη σύνδεση (οπτικό 
µονοπάτι µεταβλητού φάσµατος) (p, t, i), που είναι ένα οπτικό 
µονοπάτι iÎ[1,…,Wp,t] για το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t). Πιο 
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συγκεκριµένα, εάν Wp,t = 1: bp,t,I =bt, και εάν Wp,t>1: bp,t,i = bt για iÎ[1,…, 
Wp,t-1] και bp,t,i = 

remt
b για i= Wp,t. 

gp,t,i: Πλήθος σχισµών φάσµατος που χρησιµοποιούνται ως ζώνες 
ασφαλείας και απαιτούνται για τη µετάδοση δεδοµένων της σύνδεσης 
(οπτικό µονοπάτι µεταβλητού φάσµατος) (p,t,i), που είναι ένα οπτικό 
µονοπάτι iÎ[1,…,Wp,t] για το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t). Πιο 
συγκεκριµένα, εάν Wp,t=1: gp,t,i=gt, και εάν Wp,t>1: gp,t,i=gt για iÎ[1,…, Wp,t-
1] και bp,t,i=

remt
g  για i= Wp,t. 

Ftotal Το πλήθος των διαθέσιµων σχισµών φάσµατος ανά σύνδεσµο, 

( )
,

, , , , ,( , ) ( , )[1,..., ]
max ( ) max

sd sd
p t

TOTAL p t i p t i p tp t Q p t Qsd i W sd
F g b S

Î ÎÎ

æ ö
= + =ç ÷ç ÷

è ø
å å å  

W Στόχος βελτιστοποίησης, λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 and 1. Θέτοντας 
W=0 ελαχιστοποιείται µόνο ο αριθµός των transponders που 
χρησιµοποιούνται, ενώ θέτοντας W=1 ελαχιστοποιείται το 
χρησιµοποιούµενο φάσµα. 

Μεταβλητές: 

xp,t Boolean µεταβλητή, ίση µε 1 εάν το ζεύγος πλειάδας - µονοπατιού 
(p, t) ÎQsd χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση της αίτησης (s, d) 
και ίση µε 0 διαφορετικά. 

fp,t,i Ακέραια µεταβλητή που συµβολίζει την αρχική σχισµή φάσµατος 
για το οπτικό µονοπάτι (p, t, i), που είναι ένα οπτικό µονοπατι iÎ
[1,…, Wp,t] που χρησιµοποιείται για το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας 
(p, t). Εάν το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t) δεν χρησιµοποιείται 
για την εξυπηρέτηση της αίτησης (s, d) τότε η µεταβλητή fp,t,i  δεν 
διαδραµατίζει κανένα ρόλο στην επίλυση του προβλήµατος. Επίσης 
ισχύει ότι fp,t,i  < Ftotal.. 

δp,t,i,p’,t’,i’ Boolean µεταβλητή που ισούται µε 0 αν η συχνότητα fp,t,i για το 
οπτικό µονοπάτι µεταβλητού φάσµατος (p ,t, i),που είναι το οπτικό 
µονοπάτι iÎ[1, …, Wp,t] του ζεύγους µονοπατιού - πλειάδας (p, t) 
είναι µικρότερη από τη συχνότητα fp’,t’,i' για το οπτικό µονοπάτι (p’, 
t’, i’), που είναι το οπτικό µονοπάτι i'Î[1,…, Wp’,t’] του ζεύγους 
πλειάδα - µονοπατιού (p’, t’),δηλαδή fp,t,i  < fp’,t’,i'. Η µεταβλητή δp,t,i,p’,t’,i’ 
ορίζεται µόνο εάν τα µονοπάτια p και p’ µοιράζονται ένα κοινό 
µονοπάτι. 

c Σχισµή φάσµατος µε το µεγαλύτερο δείκτη που χρησιµοποιείται. 

n Πλήθος transponders που χρησιµοποιούνται. 
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Μοντελοποίηση Ακέραιου Γραµµικού Προγραµµατισµού 

Ελαχιστοποίηση: 

(1 )W c W n× + - ×  (2.6) 

Βάση των ακόλουθων περιορισµών: 

Συνάρτηση κόστους:  

Για όλα τα ζεύγη sd, για όλα τα ζεύγη (p, t)ÎQsd, για όλες τις συνδέσεις iÎ [1,…, 
Wp,t],   

, , , ,p t i p t ic f b³ +
 

(2.7) 

, ,
( , ) sd

p t p t
sd p t Q

n W x
Î

= ×å å
 

(2.8) 

Επιλογή ζεύγους πλειάδας - µονοπατιού 

Για όλα τα ζεύγη sd, 

,
( , )

1
sd

p t
p t Q

x
Î

=å  (2.9) 

Περιορισµοί ταξινόµησης εναρκτήριων συχνοτήτων 

Για όλα τα ζεύγη sd, για όλα τα ζεύγη (p, t)ÎQsd, για όλες τις συνδέσεις iÎ [1,…, 
Wsd,p,t], για όλα τα ζεύγη s’d’, για όλα τα ζεύγη (p’, t’)ÎQs’d’ , µε τα µονοπάτια p και 
p’ να έχουν το λιγότερο έναν κοινό σύνδεσµο, για όλες τις συνδέσεις i’Î[1,…, Wp’,t’] 

. 

, , , ', ', ' ', ', ', , , 1,p t i p t i p t i p t id d+ =
 

 

(2.10) 

 

', ', ' , , , , , ', ', 'p t i p t i total p t i p t if f F d- £ ×  (2.11) 

 

, , ', ', ' ', ', ', , ,p t i p t i total p t i p t if f F d- £ ×  

 

(2.12) 

Οι παραπάνω περιορισµοί εξασφαλίζουν ότι είτε δp,t,i,p’,t’,i’=1  είτε δp’,t’,i΄,p,t,i=1, ανάλογα 
µε την ταξινόµηση των συχνοτήτων έναρξης µετάδοσης fp,t,i and fp’,t’,i’. Γίνεται 
εύκολα κατανοητό ότι οι συχνότητες fp,t,i και  fp’,t’,i΄ είναι φραγµένες από τη σταθερά 
Ftotal και η διαφορά τους είναι επίσης φραγµένη από αυτή τη σταθερά. Επίσης για 
τα ζεύγη πλειάδας - µονοπατιού που δεν χρησιµοποιούνται (xp,t=0 ή xp’,t’'=0), ο 
περιορισµός ταξινόµησης των συχνοτήτων απενεργοποείται βάση των επόµενων 
περιορισµών. 
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Περιορισµοί συνέχειας και µη επικάλυψης εύρους ζώνης. 

Για όλα τα ζεύγη sd, για όλα τα ζεύγη (p, t)ÎQsd, για όλες τις συνδέσεις iÎ [1,…, 
Wp,t], για όλα τα ζεύγη s’d’, για όλα τα ζεύγη(p’, t’)ÎQs’d’ , µε τα µονοπάτια p και p’ 
να έχουν τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο, για όλες τις συνδέσεις i’Î[1,…, Wp’,t’] 

( )( ) ( )( ), , , , , , ', ', ', ', ' , , ', ', ' , , , ', ', ' , ', 'max , max , (1 2 )p t i p t i p t i p t i p t i total p t i p t i p t i p t i p t p tf b g g f F g g x xd+ + - £ + × - + - -  (2.13) 

( )( ) ( )( )', ', ' ', ', ' , , ', ', ' , , , , ', ', ' ', ', ', , , ', ' ,max , max , (1 2 )p t i p t i p t i p t i p t i total p t i p t i p t i p t i p t p tf b g g f F g g x xd+ + - £ + × - + - -  (2.14) 

Όταν δεν επιλέγεται τουλάχιστον ένα από τα ζεύγη πλειάδας – µονοπατιού (p, t) 
(xp,t¹ 1 και/ή xp΄,t΄ ¹ 1), τότε δεν χρειάζεται να εξεταστεί πιθανή επικάλυψη µεταξύ 
των διαφανών οπτικών µονοπατιών για όλες τις συνδέσεις iÎ[1,…, Wp,t] και για 
όλες τις συνδέσεις i’Î[1,…, Wp’,t’]. Σε αυτήν την περίπτωση, οι δύο τελευταίοι 
περιορισµοί  απενεργοποιούνται (ικανοποιούνται για όλες τις τιµές fpt,t,i and fp’,t’,i’), 
από τη στιγµή που το δεξιό µέλος το περιορισµών λαµβάνει τιµή µεγαλύτερη από 
την Ftotal, η οποία είναι σε κάθε περίπτωση µεγαλύτερη από το αριστερό µέλος. 
Όταν και οι δύο υπερ-πλειάδες (super - tuples) είναι ενεργές και χρησιµοποιούνται 
(xp,t=1 και xp΄,t΄ =1), ενεργοποιείται ένας από τους δύο τελευταίους περιορισµούς  
ανάλογα µε τις τιµές των σχετιζόµενων δ µεταβλητών. Σε αυτήν την περίπτωση, 
οι περιορισµοί αυτοί επιβάλλουν τη µη επικάλυψη στο εύρος ζώνης των οπτικών 
µονοπατιών που αντιστοιχούν στις συνδέσεις. 

Η µοντελοποίηση ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού που παρουσιάσαµε 
επιλέγει το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t),  µέσω της µεταβλητής xp,t = 1, για 
την εξυπηρέτηση κάθε αίτησης (s, d). Το ζεύγος αυτό καθορίζει το µονοπάτι, τον 
αριθµό των συνδέσεων(τον αριθµό των οπτικών µονοπατιών µεταβαλλόµενου 
φάσµατος για την διαφανή περίπτωση που εξετάζουµε), το σχήµα διαµόρφωσης 
(modulation format) και τον αριθµό των σχισµών φάσµατος που απαιτούνται για 
κάθε σύνδεση. Επίσης υπολογίζει και τη συχνότητα έναρξης  fp,t,i  των οπτικών 
µονοπατιών που πρέπει να εγκατασταθούν για την εξυπηρέτηση κάθε αίτησης.  

Σκοπός είναι η ελαχιστοποίηση µιας συνάρτησης βάρους του χρησιµοποιούµενου 
εύρους ζώνης και του συνολικού αριθµού transponders. Ο στόχος της 
βελτιστοποίησης καθορίζεται από τη βαρύτητα των παραµέτρων της συνάρτησης 
βελτιστοποίησης. Μικρές τιµές του W (κοντά στο 0)  καθιστούν τον αριθµό των 
transponders την κυρίαρχη παράµετρο βελτιστοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση 
το δίκτυο θα σχεδιαστεί κάνοντας χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων transponders, 
επιλέγοντας τις πλειάδες που µπορεί να χρησιµοποιούν µεγαλύτερο αριθµό 
σχισµών φάσµατος από τον απαραίτητο για την πραγµατοποίηση επιτυχούς 
µετάδοσης. Από την άλλη πλευρά, µεγάλες τιµές για την παράµετρο W (κοντά 
στο 1) καθιστούν τη χρησιµοποίηση σχισµών φάσµατος την κυρίαρχη παράµετρο 
βελτιστοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί µεγάλος 
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αριθµός συνδέσεων και συνεπώς transponders χρησιµοποιώντας παράλληλα τις 
απολύτως απαραίτητες σχισµές φάσµατος για την εξυπηρέτηση της αίτησης. 

Ο αριθµός των µεταβλητών και των περιορισµών που χρησιµοποιούνται από την 
παραπάνω µοντελοποίηση ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού εξαρτώνται 
από τον αριθµό των µη κυριαρχούµενων ζευγών µονοπατιού - πλειάδας (το οποίο 
εξαρτάται από τις ρυθµίσεις των transponders και την τοπολογία του δικτύου), τον 
αριθµό των συνδέσεων Wp,t (εξαρτάται από τον πίνακα αιτήσεων, και τις 
ρυθµίσεις των transponders), καθώς και από την επικάλυψη των µονοπατιών που 
εξετάζονται (εξαρτάται από την τοπολογία του δικτύου και τον αριθµό των 
εναλλακτικών µονοπατιών k που υπολογίζονται για κάθε αίτηση).  

Πιο συγκεκριµένα, η µοντελοποίηση χρησιµοποιεί τις µεταβλητές x για την 
αναπαράσταση των µη κυριαρχούµενων ζευγών µονοπατιού - πλειάδας (µία 
µεταβλητή για κάθε µη κυριαρχούµενο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας), και  τις 
µεταβλητές  f για την αναπαράσταση της συχνότητας έναρξης µίας σύνδεσης (µία 
µεταβλητή για κάθε σύνδεση ενός ζεύγους µονοπατιού - πλειάδας). Οι 
µεταβλητές ταξινόµησης δ ορίζονται για κάθε ζεύγος συνδέσεων που 
χρησιµοποιούν µονοπάτια µε τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο. Στην χειρότερη 
περίπτωση για κάθε µονοπάτι p υπάρχει ένα µη κυριαρχούµενο ζεύγος για κάθε 
σχήµα διαµόρφωσης που υποστηρίζεται. Έστω M ο αριθµός των επιπέδων 
διαµόρφωσης που υποστηρίζονται από τους ποµπούς, στην χειρότερη περίπτωση 
υπάρχουν M.k.N.(N-1) µη κυριαρχούµενα µονοπάτια. Αυτός είναι ο µέγιστος 
αριθµός των x µεταβλητών. Ο µέγιστος αριθµός συνδέσεων που πρέπει να 
εγκατασταθούν στην χειρότερη περίπτωση για το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας 
(p,t) είναι,  

max
,

sd
p t

min

W
c
Lé ù

= ê ú
ê ú

 (2.15) 

όπου cmin είναι η ελάχιστη χωρητικότητα των πλειάδων από το σύνολο των µη 
κυριαρχούµενων πλειάδων. Ο αριθµός των µεταβλητών για τις εναρκτήριες 
συχνότητες fp,t,i που απαιτούνται στην  χειρότερη περίπτωση είναι  . 

max max
, ,

,
( 1) max ( )

sd
sd

p t p t
sd p Psd p P

W Wk N N
ÎÎ

£ × × - ×å å  
(2.16) 

 Ο αριθµός των λογικών µεταβλητών δp,t,i,p’,t’,i’ υποθέτοντας ότι όλες οι συνδέσεις 
χρησιµοποιούν µονοπάτια που µοιράζονται τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο 
είναι το τετράγωνο του αριθµού των f  µεταβλητών. 

2.1.5.2 Ηµιδιαφανής  περίπτωση 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τη µοντελοποίηση ακέραιου γραµµικού 
προγραµµατισµού για την περίπτωση του προβλήµατος σχεδίασης ηµιδιαφανών 
δικτύων. Η διαφορά στις παραµέτρους εισόδου σε αυτήν την περίπτωση είναι 
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κατά τον υπολογισµό των συνόλων Qsd των µη κυριαρχούµενων  ζευγών 
µονοπατιού - πλειάδας για τις αιτήσεις (s, d) που υπολογίζονται βάση της 
περίπτωσης των ηµιδιφανών δικτύων. Επίσης χρησιµοποιούνται τα σύνολα Rp,t 
των υποµονοπατιών (διαφανή οπτικά µονοπάτια µεταβαλλόµενου φάσµατος) 
που αποτελούν την από άκρο σε  άκρο ηµιδιαφανή σύνδεση που χρησιµοποιεί το 
ζεύγος (p, t). Να σηµειωθεί ότι ο ορισµός της ηµιδιαφανούς σύνδεσης 
περιλαµβάνει και την περίπτωση της διαφανούς σύνδεσης (δεν χρησιµοποιούνται 
αναγεννητές και συνεπώς Rp,t = p). Συνεπώς τόσο διαφανείς όσο και ηµιδιαφανείς 
συνδέσεις µπορούν να εγκατασταθούν στα ηµιδιαφανή δίκτυα που εξετάζονται 
σε αυτήν την ενότητα. 

Μεταβλητές: 

xp,t Boolean µεταβλητή, ίση µε 1 εάν το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας 
(p, t)ÎQsd χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση της αίτησης (s, d) 
και είναι 0 σε διαφορετική περίπτωση. 

fp,m,t,i Ακέραια µεταβλητή που συµβολίζει τη συχνότητα έναρξης για το 
διαφανές οπτικό µονοπάτι (p, m, t, i), που είναι το οπτικό µονοπάτι 
για το υποµονοπάτι mÎRp,t της ηµιδιαφανούς σύνδεσης iÎ[1, …, 
Wp,t] για το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t). Εάν το ζεύγος (p, t) 
δεν χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση της αίτησης (s, d) τότε η 
µεταβλητή fp,m,t,i  δεν διαδραµατίζει ρόλο στην επίλυση, για όλα τα 
m και για όλα τα i. Να σηµειωθεί ότι fp,m,t,i < Ftotal. 

δp,m,t,i,p’,m’,t’,i’ Boolean µεταβλητή που ισούται µε 0 εάν η συχνότητα έναρξης  fp,m,t,i 
για το διαφανές οπτικό µονοπάτι (p, m, t, i), που είναι το οπτικό 
µονοπάτι που χρησιµοποιεί το υποµονοπάτι mÎRp,t της 
ηµιδιαφανούς σύνδεσης iÎ[1,…, Wp,t] του ζεύγους (p, t), είναι 
µικρότερη από την εναρκτήρια συχνότητα fp’,m’,t’,i' για το οπτικό 
µονοπάτι (p’, m’, t’, i'),που είναι το οπτικό µονοπάτι στο 
υποµονοπάτι m’ÎRp’,t’ της ηµιδιαφανούς σύνδεσης  i’Î[1,…, Wp’,t’] 
του ζεύγους (p’, t’), δηλαδή fp,m,t,i < fp’,m’,t’,i'. Η µεταβλητή δp,m,t,i,p’,m’,t’,i’ 
ορίζεται µόνο στην περίπτωση που τα υποµονοπάτια mÎRp,t και m’
ÎRp’,t’ µοιράζονται τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο. 

c Σχισµή φάσµατος µε το µεγαλύτερο δείκτη που χρησιµοποιείται. 

N Αριθµός των transponders που χρησιµοποιούνται 

 

Μοντελοποίηση Ακέραιου Γραµµικού Προγραµµατισµού 

Ελαχιστοποίηση 

(1 )W c W n× + - ×  (2.17) 

Βάση των ακόλουθων περιορισµών: 



 
 

48 
 

Συνάρτηση κόστους:  

Για όλα τα ζεύγη sd, για όλα τα ζεύγη (p,t)ÎQsd, για όλες τις συνδέσεις iÎ[1, …, 
Wp,t],  για όλα τα υποµονοπάτια mÎRp,t  

, , , , ,p m t i p t ic f b³ + . (2.18) 

, ,
( , ) sd

p t p t
sd p t Q

n W x
Î

= ×å å . (2.19) 

 

Επιλογή ζευγών πλειάδας - µονοπατιού 

Για όλα τα ζεύγη sd,
  

 

,
( , )

1
sd

p t
p t Q

x
Î

=å  (2.20) 

  

Περιορισµός ταξινόµησης εναρκτήριων συχνοτήτων 

Για όλα τα ζεύγη sd, για όλα τα ζεύγη (p, t)ÎQsd, για όλα τα υποµονοπατια mÎRp,t,  
για όλες τις συνδέσεις iÎ[1, …, Wp,t], για όλα τα ζεύγη s’d’, για όλα τα ζεύγη (p’, t’)
ÎQs’d’, για όλα τα υποµονοπάτια m’ÎRp’,t’, µε τα υποµονοπάτια m και m’ να 
µοιράζονται τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο, για όλες τις συνδέσεις i’Î[1…, 
Wp’,t’] 

, , , , ', ', ', ' ', ', ', ', , , , 1,p m t i p m t i p m t i p m t id d+ =
 

 
(2.21) 

', ', ', ' , , , , , , , ', ', ', 'p m t i p m t i total p m t i p m t if f F d- £ ×
, 

 
(2.22) 

, , , ', ', ', ' ', ', ', ', , , ,p m t i p m t i total p m t i p m t if f F d- £ ×
.
 

 
(2.23) 

Περιορισµός συνέχειας και µη επικάλυψης στη δέσµευση εύρους ζώνης.  

Για όλα τα ζεύγη sd, για όλα τα ζεύγη (p, t)ÎQsd, για όλα τα υποµονοπατια mÎRp,t,  
για όλες τις συνδέσεις iÎ[1, …, Wp,t], για όλα τα ζεύγη s’d’, για όλα τα ζεύγη (p’, t’)
ÎQs’d’, για όλα τα υποµονοπάτια m’ÎRp’,t’, µε τα υποµονοπάτια m και m’ να 
µοιράζονται τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο, για όλες τις συνδέσεις i’Î[1…, 
Wp’,t’] 

( )( ) ( )( ), , , , , , , ', ', ', ', ', ' , , ', ', ' , , , , ', ', ', ' , ', 'max , max , (1 2 )p m t i p t i p t i p t i p m t i total p t i p t i p m t i p m t i p t p tf b g g f F g g x xd+ + - £ + × - + - -  (2.24) 

( )( ) ( )( )', ', ', ' ', ', ' , , ', ', ' , , , , , ', ', ' ', ', ', ', , , , ', ' ,max , max , (1 2 )p m t i p t i p t i p t i p m t i total p t i p t i p m t i p m t i p t p tf b g g f F g g x xd+ + - £ + × - + - -  (2.25) 
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Η διαφορά ανάµεσα στην ηµιδιαφανή µοντελοποίηση που παρουσιάζεται σε 
αυτήν την ενότητα και στην διαφανή που παρουσιάστηκε στην προηγούµενη 
ενότητα, είναι ότι στην ηµιδιαφανή για κάθε σύνδεση έχουµε ένα σύνολο 
διαφανών οπτικών µονοπατιών που δίνονται στο αντίστοιχο σύνολο (R), ενώ στη 
διαφανή περίπτωση όλες οι συνδέσεις είναι διαφανή οπτικά µονοπάτια. Συνεπώς 
οι περιορισµοί των συχνοτήτων έναρξης των συνδέσεων και οι περιορισµοί 
συνέχειας και µη επικάλυψης στη δέσµευση φάσµατος θα πρέπει να εξεταστούν 
για κάθε διαφανές υποµονοπάτι στη µοντελοποίηση του ηµιδιαφανούς δικτύου.    

2.1.6 Ακολουθιακή Εξυπηρέτηση των Αιτήσεων 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τον ευριστικό αλγόριθµο για την εξυπηρέτηση 
των αιτήσεων σε ένα οπτικό δίκτυο ελαστικού φάσµατος που λαµβάνει υπόψη 
ρεαλιστικές τιµές χωρητικότητας - απόστασης µετάδοσης - σχισµών φάσµατος 
όπως καταγράφονται στο [20].  

Ο προτεινόµενος ευριστικός αλγόριθµος χρησιµοποιεί έναν ακολουθιακό 
αλγόριθµο για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων µίας – προς - µία, βάση µίας 
συγκεκριµένης ταξινόµησης των αιτήσεων. Παράλληλα, κάνει χρήση 
κατάλληλων δοµών δεδοµένων για την καταγραφή της χρησιµοποίησης των 
συνδέσµων, οι οποίοι ανανεώνονται κάθε φορά που εξυπηρετείται µία αίτηση. Με 
αυτόν τον τρόπο οι αιτήσεις που έχουν εξυπηρετηθεί επηρεάζουν την επόµενη 
προς εξυπηρέτηση αίτηση. Συνεπώς, η σειρά µε την οποία εξυπηρετούνται οι 
αιτήσεις έχει σηµαντική επίδραση στη συνολική απόδοση του αλγορίθµου. Για την 
αναζήτηση ανάµεσα σε διαφορετικές σειρές εξυπηρέτησης των αιτήσεων 
κάνουµε χρήση της µετα - ευριστικής µέθοδου Simmulated Annealing, η οποία 
οδηγεί τελικά στην εξεύρεση καλύτερων λύσεων. Όπως και στη µοντελοποίηση 
ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού, έχουµε αναπτύξει  δύο διαφορετικές 
εκδόσεις για τον προτεινόµενο ευριστικό αλγόριθµο, µία για τα διαφανή και µία 
τα ηµιδιαφανή δίκτυα, οι οποίες διαφέρουν στο χώρο λύσεων που εξετάζουν. 

Ο τρόπος λειτουργίας του αλγορίθµου είναι ο ακόλουθος. Με δεδοµένο τον 
πίνακα αιτήσεων Λ και το σύνολο Τ που περιλαµβάνει τις δυνατές ρυθµίσεις των 
ελαστικών tranponders t=(ct, dt, bt, gt), αρχικά εκτελείται η φάση προεπεξεργασίας 
που περιγράφεται στην ενότητα 2.1.3 η οποία λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες 
των transponders T και τον πίνακα αιτήσεων Λ ώστε να υπολογίσει για κάθε 
αίτηση (s, d) το σύνολο Qsd των µη κυριαρχούµενων ζευγών (p, t) για την 
εξυπηρέτησή της.  Για κάθε ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας  (p, t) κατά τη φάση της 
προεπεξεργασίας υπολογίζει επίσης τον αριθµός των συνδέσεων Wp,t, τον αριθµός 
των transponders Np,t, και τον αριθµός των σχισµών φάσµατος Sp,t που απαιτούνται 
για την εξυπηρέτηση της αίτησης.  

Η χρησιµοποίηση των σχισµών φάσµατος ενός συνδέσµου αναπαρίσταται ως ένα 
διάνυσµα τριών καταστάσεων. Κάθε στοιχείο  του διανύσµατος αντιστοιχεί σε µία 
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σχισµή, ενώ το µέγεθος του διανύσµατος είναι  Ftotal. Μία σχισµή µπορεί να είναι 
ελεύθερη uf, ή να χρησιµοποιείται για µετάδοση δεδοµένων ud, ή να έχει δεσµευτεί 
για χρήση ως ζώνη ασφαλείας ug. Το διάνυσµα χρησιµοποίησης ενός µονοπατιού 
υπολογίζεται από το «λογικό άθροισµα» των διανυσµάτων χρησιµοποίησης που 
το αποτελούν. Πιο συγκεκριµένα οι ακόλουθες σχέσεις χρησιµοποιούνται στην 
«πρόσθεση» 

uf+ud= ud, uf+ug= ug, uf+uf= uf , ug+ug= ug, ud+ud= ud, ud+ug= ud 
 

(2.26) 

Για την εξυπηρέτηση ενός οπτικού µονοπατιού µεταβαλλόµενου φάσµατος, που 
ορίζεται από την πλειάδα t=(ct, dt, bt, gt) δηλαδή απαιτεί dt σχισµές φάσµατος για 
τη µετάδοση των δεδοµένων και τη δέσµευση gt σχισµών ως ζώνη ασφαλείας για 
ένα συγκεκριµένο µονοπάτι, θα πρέπει να βρούµε uf συνεχόµενες σχισµές για τη 
µετάδοση των δεδοµένων dt και ug σχισµές από την κάθε πλευρά για την 
εξυπηρέτηση των απαιτήσεων σε ζώνες ασφαλείας gt. Επιτρέποντας την ύπαρξη 
ug στις δύο πλευρές του φάσµατος µιας σύνδεσης επιτρέπουµε την 
επαναχρησιµοποίηση των σχισµών που χρησιµοποιούνται ως ζώνη ασφαλείας 
ανάµεσα σε γειτονικές συνδέσεις. 

Ο ακολουθιακός ευριστικός αλγόριθµος λειτουργεί ως εξής. Θεωρώντας µία 
δεδοµένη ταξινόµηση των αιτήσεων, εξυπηρετεί τις αιτήσεις κατά σειρά µία προς 
µία. Αρχικά το δίκτυο είναι άδειο και συνεπώς κανείς σύνδεσµος δεν 
χρησιµοποιείται, ενώ οι αιτήσεις εξυπηρετούνται σύµφωνα µε τη σειρά που έχει 
προκύψει από τη διαδικασία της ταξινόµησης. Για µία δεδοµένη αίτηση (s, d), για 
όλα τα υποψήφια για την εξυπηρέτηση της µετάδοσης ζεύγη µονοπατιού-
πλειάδας (p, t) του συνόλου Qsd, για κάθε µία από τις [1, …, Wp,t] συνδέσεις του 
ζεύγους µονοπατιού πλειάδας (p, t) και για κάθε ένα διαφανές οπτικό µονοπάτι m
ÎRp,t (στην περίπτωση του ηµιδιαφανούς δικτύου), αναζητούµε συνεχόµενες 
ελεύθερες σχισµές φάσµατος ικανές να εξυπηρετήσουν τις αιτήσεις των οπτικών 
µονοπατιών (p, t, i) για την περίπτωση των διαφανών ή (m, t, i) για την περίπτωση 
των ηµιδιαφανών συνδέσεων. Για την εξυπηρέτηση ενός οπτικού µονοπατιού 
υπολογίζουµε το διάνυσµα χρησιµοποίησης του µονοπατιού p (ή m για την 
περίπτωση του ηµιδιαφανούς δικτύου), αθροίζοντας τα διανύσµατα 
χρησιµοποίησης των συνδέσµων που αποτελούν το µονοπάτι και στη συνέχεια 
αναζητώντας από αριστερά προς τα δεξιά την πρώτη θέση που µπορεί να 
εξυπηρετήσει το οπτικό µονοπάτι. Ο περιορισµός συνέχειας φάσµατος 
επιτυγχάνεται µέσω της άθροισης των διανυσµάτων χρησιµοποίησης των 
συνδέσµων που αποτελούν το µονοπάτι.  Όταν έχουν εξυπηρετηθεί όλα τα οπτικά 
µονοπάτια του ζεύγους (p, t), υπολογίζουµε τον προσωρινό αριθµό των 
transponders np,t που χρησιµοποιούνται µέχρι εκείνο το σηµείο, και τη σχισµή µε το 
µεγαλύτερο αριθµητικό δείκτη cp,t που θα χρησιµοποιηθεί εάν εξυπηρετήσουµε 
την αίτηση (s, d) µε τη συγκεκριµένο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας(p, t). Όταν 
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για όλα τα ζεύγη (p, t)ÎQsd επιλέγουµε αυτό που 
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ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση βελτιστοποίησης, και συγκεκριµένα το ζεύγος που 
δίνεται από τη σχέση 

, ,( , )
min ( (1 ) )

sd
p t p tp t Q

W c W n
Î

× + - ×  

 

(2.27) 

Ύστερα από την επιλογή της υπερπλειάδας που θα εξυπηρετήσει την αίτηση (s, 
d), τα διανύσµατα χρησιµοποίησης των συνδέσµων ανανεώνονται και προχωράµε 
στην εξυπηρέτηση της επόµενης αίτησης. Ο αλγόριθµος ολοκληρώνεται όταν έχει 
εξυπηρετήσει όλες τις αιτήσεις. Στην Εικόνα 2.3. Διάγραµµα ροής του ευριστικού 
αλγορίθµου. 

Από τη στιγµή που η απόδοση του αλγορίθµου εξαρτάται από την ταξινόµηση 
των αιτήσεων που χρησιµοποιούµε, για την εύρεση καλών ταξινοµήσεων 
χρησιµοποιούµε το µετα-ευριστικό Simulated Annealing. Εξετάζονται 
διαφορετικές ταξινοµήσεις των αιτήσεων και επιλέγεται αυτή µε την καλύτερη 
(χαµηλότερη) συνάρτηση κόστους. Πιο συγκεκριµένα το Simulated Annealing 
(SimAn) µετα-ευριστικό λειτουργεί ως εξής. Ξεκινώντας από µια αρχική 
ταξινόµηση των αιτήσεων (στην περίπτωση µας ανάλογα µε την αιτούµενη 
χωρητικότητα τους και σε φθίνουσα σειρά) τις εξυπηρετεί µία προς µία (fitness 
function) υπολογίζοντας το κόστος τους. Για µία δεδοµένη ταξινόµηση ((s1, d1), (s2, 
d2),…, (sM, dM)) M αιτήσεων, ορίζουµε το γείτονά της ως την ταξινόµηση που η 
αίτηση (si, di) αντικαθίσταται από την (sj, dj) και αντιστρόφως. Για τη δηµιουργία 
ενός τυχαίου γείτονα επιλέγονται οµοιόµορφες περιστροφές των (si, di) και (sj, dj) 
από τις M αιτήσεις. Μια τυπική επαναληπτική διαδικασία Simulated Annealing 
κάνει χρήση της διαδικασίας τυχαίας δηµιουργίας γειτόνων(fitness function) και 
του ευριστικού για την εξυπηρέτηση µίας αίτησης. 
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ΕΙΣΟΔΟΣ
Τοπολογία Δικτύου G=(V,E)
Πίνακας Αιτήσεων Λ
Ευρετήριο πλειάδων T

Objective weight W

Φάση προεπεξεργασίας
Υπολόγισε για κάθε sd Το σύνολο των k-µονοπατιών Psd Και το 
σύνολο των µη κυριαρχούµενων ζευγών µονοπατιού-πλειάδας Qsd

Ταξινόµηση των αιτήσεων µε βάση κάποιο κριτήριο 
(π.χ.µεγαλύτερη αιτούµενη χωρητικότητα)

Φάση 1

Si
m

ul
at

ed
 A

nn
ea

lin
g

(Α
να

ζή
τη

ση
 α

νά
με

σα
 σ

ε 
δι

αφ
ορ

ετ
ικ

ές
 

τα
ξι

νο
μί

σε
ις

)

Αρχικοποίησε τα διανύσµατα χρησιµοποίησης των 
συνδέσµων (όλα κενά)

Για κάθε αίτηση (Βάση της ταξινόµησης της φάσης 1)

Επιλογή του ζεύγους µονοπαιτού-πλειάδας που 
ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους (βάση των 
προσωρινών διανυσµάτων χρησιµοποίησης)

Φάση 2 

Εγκατάσταση των συνδέσεων των επιλεχθέντων ζευγών 
µονοπατιού-πλειάδας

Ανανέωση των διανυσµάτων χρησιµοποίησης συνδέσµων

ΕΞΟΔΟΣ:
Μονοπάτια και ανάθεση σχισµών φάσµατος 

για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων

Υπολόγισε τη χρησιµοποίηση σχισµών του µονοπατιού
(Από το προσωρινό διάνυσµα χρησιµοποίησης συνδέσµων)
Εύρεση της πρώτης θέσης για τις απαιτούµενες σχισµές 

Για κάθε µη κυριαρχούµρνο ζεύγος µονοπατιού-πλειάδας 
της αίτησης

Για κάθε σύνδεση του ζεύγους µονοπατιύ-πλειάδας

Ανανέωση προσωρινών διανυσµάτων χρησιµοποίησης

Δηµιούργησε προσωρινά διανύσµατα χρησιµοποίησης 
συνδέσµων για το ζεύγος µονοπατιού-πλειάδας

Επιλογή της λύσης (ταξινόµησης) µε τη µικρότερη 
συνάρτηση κόστους

 

Εικόνα 2.3. Διάγραµµα ροής του ευριστικού αλγορίθµου. 
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2.1.7 Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης 

Για να αξιολογήσουµε την απόδοση των προτεινόµενων αλγορίθµου εκτελέσαµε 
πειράµατα προσοµοίωσης. Όλοι οι προτεινόµενοι IA - RSA αλγόριθµοι 
υλοποιήθηκαν στη  MATLAB όπου επιπλέον χρησιµοποιήσαµε τον 
ενσωµατωµένο Simulated Annealing µετα - ευριστικό αλγόριθµο. Παράλληλα, για 
την για την επίλυση των προβληµάτων ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού 
(ILP) αξιοποιήσαµε το λογισµικό IBM ILOG CPLEX [21].,Για όλα τα προβλήµατα 
ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού υπολογίσαµε k = 2 υποψήφια µονοπάτια 
για κάθε ζεύγος πηγής – προορισµού. Η επιλογή αυτή έγινε επειδή οι συνδέσεις 
που πρέπει να εγκατασταθούν µοιράζονται µονοπάτια µε τουλάχιστον ένα κοινό 
σύνδεσµο, αυξάνοντας έτσι το µέγεθος του προβλήµατος όπως εξηγήσαµε κατά 
τη µοντελοποίησή του. Επίσης θέσαµε τον περιορισµό της χρησιµοποίησης του 
ίδιου σχήµατος διαµόρφωσης για όλες τις συνδέσεις που ανήκουν στο ίδιο ζεύγος 
πηγής προορισµού. 

Αρχικά παρουσιάζουµε την απόδοση των προτεινόµενων IA - RSA  αλγορίθµων 
όσον αφορά το εύρος ζώνης και τον αριθµό των transponders που χρησιµοποιούν. 
Συγκεκριµένα εξετάζουµε περιπτώσεις όπου το µήκος των συνδέσµων και η µέση 
κίνηση προς εξυπηρέτηση µεταβάλλονται για την τοπολογία δικτύου του 
ακόλουθου σχήµατος.  

 

Εικόνα 2.4. Τοπολογία δικτύου µε µήκη συνδέσµων σε km. 

Οι προσοµοιώσεις πραγµατοποιήθηκαν στην τοπολογία δικτύου 6 κόµβων που 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.4. Για δεδοµένα φορτία κίνησης (traffic load), 
δηµιουργήσαµε τυχαία 5 πίνακες κίνησης όπου η αιτούµενη χωρητικότητα για 
κάθε ζεύγος πηγής προορισµού (s, d) ήταν µία εκθετική τυχαία µεταβλητή  µε 
µέση τιµή την αιτούµενη κίνηση (traffic load). Δηµιουργήσαµε πίνακες για µέση 
τιµή αιτήσεων από 10 έως 500 Gbps.  

Οι πίνακες ( Πίνακας 2.1 - Πίνακας 2.8 ) που παρουσιάζονται στη συνέχεια 
καταγράφουν τη µέση χρησιµοποίηση σε transponders, το µέσο αριθµό 
χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης και το µέσο χρόνο εκτέλεσης σε δευτερόλεπτα 
για τις διάφορες τιµές κίνησης, για τους διαφορετικούς αλγορίθµους και για τις 
διαφορετικές συναρτήσεις βάρους. Επίσης εξετάσαµε την απόδοση των  IA - RSA 
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ILP αλγορίθµων σε σχέση µε τους Simulated Annealing meta - Heuristic (SimAn) 
για 20, 100 και 1000 επαναλήψεις. 

2.1.7.1 Διαφανές δίκτυο  

Load 
(Gbps) 

ILP SimAn 10 SimAn 100 SimAn 1000 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

10 19,4 30 1138,3 21,6 30 1,4 20,4 30 5,6 20 30 52,0 

50 35,4 30 1186,8 39,4 30,2 3,3 37,8 30,2 13,6 37,8 30,2 127,5 

100 52,6 32 1492,4 62,8 31,6 5,9 59 31,6 24,1 58,6 31,6 226,3 

200 93,4 37,6 3292,4 113,8 36,6 12,8 108,6 37 52,9 107 37 493,4 

300 139,6 42,6 6397,9 159 44,2 23,0 157,6 44 96,6 157,2 43,8 906,5 

400 199,8 51,8 6400 213 54,4 36,3 208,2 55 153,0 208,2 55 1449 

500 265,2 59,2 6400 264,8 61 52,8 259 63,4 224,4 259 63,4 2141 

Πίνακας 2.1. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την τοπολογία δικτύου έξι κόµβων µε αρχικά µήκη 
συνδέσµων και στόχο τη βελτιστοποίηση του χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης (W=1) για τη διαφανή 
περίπτωση. 

Load 
(Gbps) 

ILP SimAn 10 SimAn 100 SimAn 1000 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

10 20,2 30,2 1198 22,8 30 1,3 21,8 30 6,1 21,8 30 51,9 

50 45,2 34 1432 57 34,2 3,3 53,8 33,6 14,8 53,6 33,6 132,5 

100 91,8 43 2239 101,6 41,6 6,8 98,4 42,2 27,1 95,4 42,8 250,2 

200 190,4 63,8 6400 190,8 63,8 15,4 183,8 63 65,3 183 64,4 613,4 

300 304,4 80,8 6400 278,6 91,4 28,3 271,8 91,8 123,5 269,8 91,2 1164,0 

400 475,8 111,6 6400 377,4 107,8 45,5 353,8 111,4 200,9 353,8 111,4 1911,0 

500 495,3 131,9 6400 469,4 131,8 67,1 442,6 141,4 299,4 439,6 139,4 2857,1 

Πίνακας 2.2. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την τοπολογία δικτύου έξι κόµβων µε διπλάσια µήκη 
συνδέσµων και στόχο τη βελτιστοποίηση του χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης (W=1) για τη διαφανή 
περίπτωση. 

Από τους δυο πρώτους πίνακες παρατηρούµε ότι ο χρόνος εκτέλεσης για τον 
προτεινόµενος διαφανή IA - RSA ILP αλγόριθµο είναι αρκετά υψηλός σε σύγκριση 
µε τους αντίστοιχους χρόνους εκτέλεσης του ευριστικού αλγορίθµου. Όσον αφορά 
την απόδοση, κρίνεται ικανοποιητική για τους προτεινόµενους Simulated 
Annealing µετα - ευριστικών (metaheuristic) αλγορίθµους, ενώ σχεδόν για όλες τις 
περιπτώσεις το κόστος για τους απαραίτητους transponders είναι κοντά στο 
αντίστοιχο του βέλτιστου ILP αλγορίθµου.  

Παρατηρούµε ότι ο αριθµός των χρησιµοποιούµενων transponders στον ευριστικό 
αλγόριθµο αυξάνεται µε την αύξηση του αριθµού των επαναλήψεων του 



 
 

55 
 

αλγορίθµου. Εποµένως, από αυτό συµπεραίνουµε ότι για µικρό αριθµό 
επαναλήψεων επιλέγονται πλειάδες που χρειάζονται µικρότερο αριθµό 
transponders και συνεπώς απαιτούν την εγκατάσταση λιγότερων συνδέσεων. 
Αντίθετα, καθώς αυξάνεται ο αριθµός των επαναλήψεων επιλέγονται πλειάδες 
που απαιτούν την εγκατάσταση µεγαλύτερου αριθµού συνδέσεων οδηγώντας σε 
καλύτερη αξιοποίηση του φάσµατος. 

Καθώς αυξάνεται ο αριθµός των επαναλήψεων του ευριστικού αλγορίθµου, 
µειώνεται το φάσµα που χρησιµοποιείται για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων. 
Όπως είναι αναµενόµενο ο χρόνος εκτέλεσης του ευριστικού αλγορίθµου 
αυξάνεται µε την αύξηση του αριθµού των επαναλήψεων. Συνεπώς από τη χρήση 
του ευριστικού προκύπτει ένα ισοζύγιο µεταξύ χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης 
και αριθµού επαναλήψεων. Τουλάχιστον για την µικρή τοπολογία δικτύου 
(Εικόνα 2.4) οι προσοµοιώσεις δείχνουν ότι ακόµα και για µικρό αριθµό 
επαναλήψεων του αλγορίθµου, η απόδοση όσον αφορά το χρησιµοποιούµενο 
εύρος ζώνης σε σχέση µε τον χρόνο εκτέλεσης κρίνεται ικανοποιητική.  

Load 
(Gbps) 

ILP SimAn 10 SimAn 100 SimAn 1000 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

10 19,4 30 1204,4 22,2 30 1,5 21,6 30 5,6 20,6 30 53,2 

50 35,4 30 1206,6 41 30 3,4 39 30 13,4 38,2 30 128,1 

100 52,2 30,6 1208,4 63 30,6 6,0 61,8 30,6 23,8 60,4 30,6 226,3 

200 106,4 33,2 2114,3 131 33,2 13,1 129 33,2 52,3 129 33,2 499,8 

300 154,4 38,6 4281,9 178 38,6 23,3 175,6 38,6 95,2 174,4 38,6 908,9 

400 236 45,4 6400 262 45,6 36,1 261,8 45,4 151,1 261,8 45,4 1450,3 

500 275,8 52,2 6400 304,6 52,2 52,3 304,4 52,2 223,6 304,4 52,2 2136,2 

Πίνακας 2.3. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την τοπολογία δικτύου έξι κόµβων µε αρχικά µήκη 
συνδέσµων και στόχο τη βελτιστοποίηση του αριθµού των transponders που χρησιµοποιούνται  (W=0,01) 
για τη διαφανή περίπτωση. 

Load 
(Gbps) 

ILP SimAn 10 SimAn 100 SimAn 1000 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

10 20,2 30 1198 23,2 30 1,4 22,6 30 5,4 22 30 53,4 

50 50,8 32,6 1432 58,8 32,6 3,3 58,4 32,6 13,7 57,6 32,6 134,3 

100 102,8 37,6 2139 116,4 37,6 6,1 112,4 37,6 25,7 112,4 37,6 250,4 

200 234,2 51,4 3467 244,4 51,4 14,5 242,4 51,4 63,0 242,4 51,4 607,1 

300 351,4 68,6 6400 367,2 68,6 27,1 363 68,6 118,7 361,4 68,6 1145,4 

400 493,6 85,6 6400 487,6 85,6 44,2 481,2 85,6 195,5 481,2 85,6 1887,9 

500   6400 588,6 105,4 65,4 588,4 105,4 290,4 585,6 105,4 2820,8 

Πίνακας 2.4. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την τοπολογία δικτύου έξι κόµβων µε διπλάσια µήκη 
συνδέσµων και στόχο τη βελτιστοποίηση του αριθµού των transponders που χρησιµοποιούνται  (W=0,01) 
για τη διαφανή περίπτωση.. 
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Επίσης παρατηρούµε ότι το εύρος ζώνης που χρησιµοποιείται για την τοπολογία 
µε τα διπλάσια µήκη συνδέσµων είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε τα αρχικά µήκη. 
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι µε τον διπλασιασµό του µήκους των 
συνδέσµων ο χώρος αναζήτησης για τους ρυθµούς µετάδοσης που µπορούν να 
υποστηρίξουν τη µετάδοση µειώνεται, µε τις ρυθµίσεις που χρησιµοποιούν µικρό 
αριθµό σχισµών φάσµατος να µην επιτρέπουν την επιτυχή µετάδοση σε όλους 
τους συνδέσµους του δικτύου ή να απαιτούν τη χρήση µεγάλου αριθµού 
αναγεννητών. Με βάση τα παραπάνω εξηγείται και η διαφορά στο εύρος ζώνης 
για αυτές τις δύο περιπτώσεις.  

Σε αυτήν την περίπτωση αλλά και στις υπόλοιπες που ακολουθούν 
χρησιµοποιούµε δύο διαφορετικές συναρτήσεις βελτιστοποίησης. Αρχικά 
επιλέξαµε ως παράµετρο βελτιστοποίησης τη χρήση του εύρους ζώνης και στη 
συνέχεια αυτή του αριθµού των transponders. Οι συγκεκριµένες επιλογές 
αποτελούν «ακραίες» περιπτώσεις σχεδιασµού όσον αφορά τον αριθµό των 
transponders και του φάσµατος, ενώ οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση 
βελτιστοποίησης έχει απόδοση µεταξύ των ορίων που περιγράφονται παραπάνω.  

Όταν εξετάζουµε την περίπτωση της βελτιστοποίησης του απαιτούµενου αριθµού 
των transponders χρησιµοποιούµε τη τιµή W = 0.01 στη συνάρτηση 
βελτιστοποίησης. Συνεπώς, κατά τον υπολογισµό του αριθµού των transponders 
λαµβάνεται υπόψη κατά ένα µικρό ποσοστό (1%) και το χρησιµοποιούµενο εύρος 
ζώνης προκειµένου να λαµβάνονται αντικειµενικές τιµές του εύρους ζώνης που 
χρησιµοποιούνται. Σε διαφορετική περίπτωση το εύρος ζώνης καθορίζεται από τα 
άνω όρια που έχουν τεθεί κατά τον σχεδιασµό του προβλήµατος. Παράλληλα, 
λαµβάνοντας υπόψη και το εύρος ζώνης στη συνάρτηση κόστους το πρόβληµα 
παραµένει NP - complete, δικαιολογώντας τους υψηλούς χρόνους εύρεσης λύσης. 
Τέλος να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις που ο χρόνος προσοµοίωσης ισοδυναµεί 
µε το µέγιστο χρόνο εκτέλεσης, δεν έχει εντοπιστεί η βέλτιστη λύση από την 
CPLEX µε αποτέλεσµα η λύση που καταγράφεται να αντιστοιχεί στη βέλτιστη 
λύση µέχρι εκείνη τη χρονική στιγµή.  

2.1.7.2 Ηµιδιαφανές Δίκτυο 

Σε αυτήν την ενότητα αξιολογείται η απόδοση του ακέραιου γραµµικού 
προγραµµατισµού και του ευριστικού αλγορίθµου για την περίπτωση που είναι 
δυνατή η χρησιµοποίηση των αναγεννητών (ηµι-διαφανή περίπτωση). 

Αρχικά καταγράφουµε τα αποτελέσµατα που λάβαµε για την τοπολογία 6 
κόµβων του δικτύου της Εικόνα 2.4, το οποίο είναι ένα δίκτυο µε σχετικά µικρά 
µήκη συνδέσµων και οι αιτήσεις µπορούν να εξυπηρετηθούν αποδοτικά 
διαφανώς, όπως έγινε στην προηγούµενη ενότητα. Χρησιµοποιήσαµε την ίδια 
τοπολογία δικτύου και τις ίδιες αιτήσεις κίνησης διπλασιάζοντας όµως σε αυτήν 
την περίπτωση το µήκος των συνδέσµων µε σκοπό να παρατηρήσουµε τη διαφορά 
στον τρόπο λειτουργίας του διαφανούς και ηµιδιαφανούς αλγορίθµου. 
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Load 
(Gbps) 

ILP SimAn 10 SimAn 100 SimAn 1000 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

10 19,4 30 1246 21,6 30 1,1 20,4 30 4,1 20 30 35,4 

50 28 35 1250 33,4 35,8 3,2 31,8 36,4 13,3 31,4 35,4 116,9 

100 42,8 38,8 1657 51,6 40,8 6,4 50,2 40 24,7 50,2 40 213,1 

200 78 43,6 3583 92,4 53,8 14,4 92,4 53,8 60,7 92,4 53,8 520,4 

300 124,2 50,8 6423 138,8 63,8 26,7 138,4 64,6 112,4 135,6 64,6 990,0 

400 158,6 57,4 6500 183 80 42,5 179,8 79 184,0 179,8 79 1676,1 

500 221,2 69,2 6500 226,2 88,8 66,5 224,8 87,8 281,8 223,8 88,4 2573,3 

Πίνακας 2.5. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την τοπολογία δικτύου έξι κόµβων µε αρχικά µήκη 
συνδέσµων και στόχο τη βελτιστοποίηση του χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης (W=1) για την 
ηµιδιαφανή περίπτωση. 

	

Load 
(Gbps) 

ILP SimAn 10 SimAn 100 SimAn 1000 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

10 17,6 31,2 1434 21,2 31,4 1,2 20,4 31,4 4,9 20,4 31,4 32,6 

50 35,6 38,8 1839 41,6 38,2 3,6 40,2 38,8 15,9 39,6 39,4 127,3 

100 59,4 44 2351 67,2 48,2 9,2 65,8 46,4 35,2 64,8 47 263,7 

200 103,6 56,6 4683 121,4 63,2 19,6 118,8 63,8 76,1 118,8 63,8 720,1 

300 174,6 75,6 6500 179,8 82,2 35,7 179,8 82,2 148,1 179,8 82,2 1357,6 

400 234,8 91,4 6500 236,4 102 56,4 236,4 102 242,1 235,2 101,8 2255,8 

500 340,8 107,8 6500 295,6 121,2 80,5 292,6 121,6 366,6 292,6 121,6 3311,4 

Πίνακας 2.6. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την τοπολογία δικτύου έξι κόµβων µε διπλάσια µήκη 
συνδέσµων και στόχο τη βελτιστοποίηση του χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης (W=1) για την 
ηµιδιαφανή περίπτωση. 

Γενικότερα, ένα διαφανές δίκτυο αποτελεί µία ειδική περίπτωση του 
ηµιδιαφανούς δικτύου στο οποίο δεν χρησιµοποιούνται καθόλου αναγεννητές. 
Εποµένως, ένα δίκτυο που µπορεί να σχεδιαστεί κατά διαφανή τρόπο, όπως αυτό 
που αντιµετωπίζεται στο συγκεκριµένο σύνολο προσοµοιώσεων αποτελεί και τη 
βέλτιστη λύση του προβλήµατος. 

Όταν όλα τα διαθέσιµα σχήµατα διαµόρφωσης και οι ρυθµοί µετάδοσης είναι σε 
θέση να εξυπηρετήσουν διαφανώς τις αιτήσεις κίνησης, η βέλτιστη λύση του 
ηµιδιαφανούς αλγορίθµου συγκλίνει σε αυτήν του διαφανούς. Αυτή η 
συµπεριφορά των αλγορίθµων έχει επιβεβαιωθεί από τις προσοµοιώσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν. 
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 Όπως έχει αναφερθεί και προηγουµένως ένας βασικός περιορισµός στην επιλογή 
των µη κυριαρχούµενων µονοπατιών που µπορούν να εξυπηρετήσουν µία αίτηση 
είναι το µήκος των µονοπατιών για τη διαφανή περίπτωση και το µήκος των 
συνδέσµων που αποτελούν το µονοπάτι για την ηµιδιαφανή περίπτωση. Αν 
λάβουµε υπόψη και το µικρό αρχικό µήκος των µονοπατιών αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποψήφιες πλειάδες που µπορούν 
να υποστηρίξουν τη µετάδοση να είναι σχεδόν ίδιες. Όµως στην ηµιδιαφανή 
περίπτωση, όπου ο περιορισµός αντιστοιχεί  στο µήκος των συνδέσµων που 
αποτελούν το µονοπάτι, µπορούν να υποστηριχθούν υψηλότεροι ρυθµοί 
µετάδοσης προσφέροντας παράλληλα ωφέλη στη χρησιµοποίηση φάσµατος που 
προκύπτουν από τα υψηλότερα επίπεδα διαµόρφωσης.  

Επιπλέον, ο περιορισµός συνέχειας του φάσµατος ισχύει κατά µήκος των 
διαφανών υποµονοπατιών που εγκαθίστανται για να εξυπηρετήσουν την από 
άκρο σε άκρο σύνδεση και όχι για όλο το µονοπάτι. Παρέχοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο σε κάποιες επιµέρους περιπτώσεις επιπρόσθετη εξοικονόµηση φάσµατος. 
Για αυτούς τους λόγους, τα ηµιδιαφανή δίκτυα έχουν χαµηλότερη χρησιµοποίηση 
εύρους ζώνης για όλες τις περιπτώσεις.  

Στη συνέχεια διπλασιάζουµε τα µήκη των συνδέσµων του δικτύου της Εικόνα 
2.4για το µετατρέψουµε σε ένα ηµιδιαφανές δίκτυο. Οι πίνακες (Πίνακας 2.5, 
Πίνακας 2.6, Πίνακας 2.7, Πίνακας 2.8) παρουσιάζουν τη µέση χρήση σε 
transponders, τη µέση χρησιµοποίηση εύρους ζώνης, τους µέσους χρόνους 
εκτέλεσης για τις διαφορετικές τιµές φόρτου εξυπηρέτησης για τους 
διαφορετικούς αλγορίθµους και για διαφορετικές τιµές της συνάρτησης βάρους. 

Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρούµε ότι η απόδοση του ευριστικού 
αλγορίθµου είναι χειρότερη από αυτήν του βέλτιστου αλγόριθµου ακέραιου 
γραµµικού προγραµµατισµού, ωστόσο σε κάθε περίπτωση η απόδοσή του 
κρίνεται ικανοποιητική αφού είναι κοντά σε αυτήν του ILP ενώ ο χρόνος 
εκτέλεσης είναι σηµαντικά µικρότερος. Επίσης, παρατηρούµε ότι για υψηλό 
φορτίο η απόδοση του ευριστικού αλγορίθµου πλησιάζει σηµαντικά την απόδοση 
του βέλτιστου ILP αλγορίθµου. Ο λόγος που συµβαίνει αυτό είναι το όριο στο 
χρόνο εκτέλεσης του ILP αλγορίθµου που επηρεάζει και την απόδοσή του. 

Επιπρόσθετα,  το εύρος ζώνης που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων 
είναι υψηλότερο για την τοπολογία όπου διπλασιάζουµε το µήκος των συνδέσµων 
σε σχέση µε τα αρχικά µήκη συνδέσµων. Η συγκεκριµένη παρατήρηση 
δικαιολογείται πλήρως αφού διπλασιάζοντας το µήκος των συνδέσµων  
περιορίζονται παράλληλα οι διαθέσιµες επιλογές σε ρυθµούς εξυπηρέτησης και 
σχήµατα διαµόρφωσης που µπορούν να εξυπηρετήσουν την αίτηση. Έτσι, δεν 
έχουµε τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούµε τα πλεονεκτήµατα σχετικά µε τη 
χρησιµοποίηση φάσµατος που προσφέρουν τα υψηλότερα σχήµατα 
διαµόρφωσης. 
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Load 
(Gbps) 

ILP SimAn 10 SimAn 100 SimAn 1000 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

10 19,4 30 1135 22,2 30 1,1 21,6 30 4,5 21 30 32,6 

50 30,6 30 1339 40,2 30 3,4 39 30 14,7 38 30 127,1 

100 50,6 30,6 1447 61,8 30,6 6,9 60,2 30,6 26,9 59,2 30,6 243,3 

200 103,6 33,2 1788 127 33,2 14,9 127 33,2 63,2 126,8 33,2 640,4 

300 147,4 38,6 2929 166,2 38,6 28,1 164,6 38,6 113,5 164,6 38,6 1093,3 

400 227,4 45,4 5333 268,2 45,4 43,8 257,8 45,4 183,6 257,8 45,4 1757,5 

500 271 52,2 6500 299,2 52,4 64,5 298,4 52,4 289,8 298,4 52,4 2663,2 

Πίνακας 2.7. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την τοπολογία δικτύου έξι κόµβων µε αρχικά µήκη 
συνδέσµων και στόχο τη βελτιστοποίηση του αριθµού των transponders που χρησιµοποιούνται  (W=0,01) 
για την ηµιδιαφανή περίπτωση. 

	

Load 
(Gbps) 

ILP SimAn 10 SimAn 100 SimAn 1000 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

Aver 
BW 

Aver 
TR 

Aver 
time 

10 18,8 30 1427 23,4 30 1,1 22,2 30 4,2 21,6 30 35,1 

50 41,6 31,4 1631 54,4 31,4 3,4 52 31,4 12,1 52 31,4 115,9 

100 85 34,4 1964 101,2 34,2 6,4 101,2 34,2 26,9 101,2 34,2 262,5 

200 186,4 44 3472 207,6 44 15,0 206,2 44 65,8 206,2 44 649,4 

300 274,8 56,8 6397 295,6 56,8 28,6 293,8 56,8 129,8 293,8 56,8 1354,4 

400 324,8 70,6 6500 350,6 70,6 49,7 350,6 70,6 216,4 350,6 70,6 2223,5 

500 444,6 85 6500 436,4 85,6 74,9 436,4 85,4 324,8 442,6 85,2 3301,4 

Πίνακας 2.8. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την τοπολογία δικτύου έξι κόµβων µε διπλάσια µήκη 
συνδέσµων και στόχο τη βελτιστοποίηση του αριθµού των transponders που χρησιµοποιούνται  (W=0,01) 
για την ηµιδιαφανή περίπτωση. 

2.1.7.3 Σύγκριση ελαστικών δικτύων σε σχέση µε Mixed Line  Rate WDM 
δικτύων 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιάσουµε µια αναλυτική σύγκριση ανάµεσα στις 
τεχνολογίες πολλαπλών ρυθµών µετάδοσης  και στα οπτικά δίκτυα ελαστικού 
φάσµατος.  Η βασική µας επιδίωξη είναι µέσα από την σύγκριση διάφορων 
παραµέτρων αυτών των τεχνολογιών να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα σχετικά 
µε την αποδοτικότητα τους. Οι συγκρίσεις που ακολουθούν γίνονται ως προς τον 
χρόνο καθώς βασική µας επιδίωξη αποτελεί ο προσδιορισµός του χρονικού 
σηµείου κατά το οποίο θα αρχίσει να γίνεται πιο αποδοτική και επικερδής η χρήση 
της µίας τεχνολογίας σε σχέση  µε την άλλη.         
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Η τοπολογία δικτύου που χρησιµοποιήσαµε για τα πειράµατα προσοµοίωσης της 
συγκεκριµένης ενότητας είναι η γενική τοπολογία του δικτύου της Deutsche 
Telekom (Εικόνα 2.5), που αποτελείται από 14 κόµβους και 23 µη κατευθυνόµενους 
συνδέσµους. 

 

Εικόνα 2.5. Η τοπολογία δικτύου της Deutsche Telekom.  

Load for 
years 

OFDM transparent OFDM 
translucent 

MLR transparent MLR translucent 

Bw Tr Bw Tr Bw Tr Bw Tr 

2010 162 182 135 182 750 182 750 182 

2012 209 182 176 182 750 182 750 182 

2014 280 182 242 182 750 184 750 182 

2016 362 182 326 182 800 186 750 182 

2018 495 199 485 201 900 214 750 196 

2020 808 270 797 270 1350 299 950 260 

Πίνακας 2.9. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για το δίκτυο της DT και στόχο βελτιστοποίησης το 
χρησιµοοποιούµενο εύρος ζώνης. 

 

Ρυθµός µετάδοσης Απόσταση µετάδοσης (σε 
Km) 

Αναλογικό κόστος 
transponder 

10 3200 1 
40 2300 3 

100 2100 4 
400 790 6 

Πίνακας 2.10. Χαρακτηριστικά transponders για Mixed Line Rates συστήµατα που χρησιµοποιήθηκαν στις 
προσοµοιώσεις. 
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Στις προσοµοιώσεις µας θεωρήσαµε ένα Mixed Line Rate σύστηµα µε τα 
χαρακτηριστικά µετάδοσης που περιγράφονται Πίνακα 2.10. Στα συγκεκριµένα 
πειράµατα προσοµοίωσης, ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης που υποστηρίζει το 
ελαστικό δίκτυο ανέρχεται στα 400 Gbps ώστε να αξιολογηθεί µε αντικειµενικά 
κριτήρια η απόδοση των ελαστικών αλγορίθµων σε σχέση µε τους Mixed Line 
Rates αλγορίθµους. 

Παρατηρούµε ότι τα οφέλη στο χρησιµοποιούµενο φάσµα στην περίπτωση του 
ελαστικού δικτύου σε σχέση µε το αντίστοιχο Mixed Line Rates δίκτυο είναι 
σηµαντικά. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η ελαστική µετάδοση που κάνει 
χρήση της ορθογώνιας πολυπλεξίας µε διαίρεση της συχνότητας έχει µεγαλύτερη 
αποδοτικότητα φάσµατος (spectral efficiency) (12 bits/s/Hz) σε σχέση µε την 
καλύτερη δυνατή WDM µετάδοση των 400 Gbps η οποία είναι 8bits/s/Hz. 
Ειδικότερα, όταν τα µήκη των συνδέσµων/µονοπατιών είναι µικρά µπορούν να 
εφαρµοστούν υψηλότερα σχήµατα διαµόρφωσης και συνδέσεις µεγαλύτερης 
χωρητικότητας. Ένας άλλος παράγοντας που συµβάλει σε αυτή τη διαφορά 
απόδοσης είναι η καλύτερη αξιοποίηση του φάσµατος που παρέχουν τα ελαστικά 
δίκτυα. Με την χρησιµοποίηση  O - OFDM για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων, οι 
συνδέσεις εγκαθίστανται βάση της αιτούµενης χωρητικότητας, σε αντίθεση µε τα 
WDM δίκτυα σταθερού πλέγµατος των 50 GHz όπου µόνο τέσσερις ρυθµοί είναι 
διαθέσιµοι για την πραγµατοποίηση της µετάδοσης. 

Οι  διαφορές στο εύρος ζώνης και στον αριθµό των transponders που 
χρησιµοποιούνται από τα διαφανή και ηµιδιαφανή δίκτυα είναι µικρές. Στα 
ελαστικά δίκτυα υπάρχει µεγάλη ποικιλία και κλιµάκωση τόσο σε ρυθµούς 
µετάδοσης όσο και σε απόσταση µετάδοσης λόγω των διαφορετικών επιπέδων 
διαµόρφωσης που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση. Η µη διαθεσιµότητα ενός 
ρυθµού µετάδοσης δεν έχει σηµαντική επίδραση στο δίκτυο και στις περισσότερες 
περιπτώσεις µπορεί να αντικατασταθεί από άλλους ρυθµούς και σχήµατα 
διαµόρφωσης µε χαρακτηριστικά παραπλήσια µε τα επιθυµητά.  

Ωστόσο, στα MLR δίκτυα όπου µόνο τέσσερις ρυθµοί µετάδοσης είναι διαθέσιµοι 
(10, 40, 100, 400 Gbps), το WDM δίκτυο χρησιµοποιεί πολλαπλές συνδέσεις των 40 
και 100 Gbps για την εξυπηρέτηση µίας αίτησης στην περίπτωση που µία σύνδεση 
των 400 Gbps δεν µπορεί να εγκατασταθεί λόγω του µήκους των συνδέσµων. Για 
αυτόν το λόγο, από ένα σηµείο και µετά παρατηρείται σηµαντική αύξηση στη 
χρησιµοποίηση φάσµατος (πλήθος µηκών κύµατος) στο WDM δίκτυο. Ο 
ισχυρισµός αυτός επιβεβαιώνεται και από τη διαφορά στη χρησιµοποίηση 
φάσµατος µεταξύ του διαφανούς και ηµιδιαφανούς MLR δικτύου, όπου ο ρυθµός 
µετάδοσης των 400Gbps είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί µόνο µε χρήση 
αναγεννητών ανεξάρτητα από το µήκος των µονοπατιών (µοναδικός περιορισµός 
είναι το µήκος των συνδέσµων).  
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Εικόνα 2.6. Σύγκριση χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης από τους αλγορίθµους. 

Στην Εικόνα 2.6 παρουσιάζουµε την απόδοση των αλγορίθµων σε σχέση µε το 
χρησιµοποιούµενο εύρος ζώνης.  Παρατηρούµε ότι οι ελαστικοί αλγόριθµοι 
παρουσιάζουν την καλύτερη απόδοση. Επίσης, όπως και προηγουµένως ο 
ηµιδιαφανής αλγόριθµος έχει την καλύτερη απόδοση και ακολουθεί ο διαφανής 
αλγόριθµος.  Ο λόγος αυτής της µικρής διαφοράς οφείλεται στον περιορισµό όσον 
αφορά το µήκος των συνδέσµων σε αντίθεση µε τους διαφανείς αλγορίθµους που 
ο αντίστοιχος περιορισµός είναι το µήκος των µονοπατιών που θα εγκατασταθεί 
η σύνδεση. Την τρίτη καλύτερη απόδοση παρουσιάζει ο ηµιδιαφανής ελαστικός (O 
– OFDM) αλγόριθµος µε στόχο τη βελτιστοποίηση του χρησιµοποιούµενου 
αριθµού transponders.  

Όσον αφορά την απόδοση των Mixed Line Rates αλγορίθµων, κυµαίνεται σε 
υψηλά επίπεδα χρησιµοποιούµενου εύρους ζώνης για µικρές αιτήσεις κίνησης, 
ενώ βελτιώνεται καθώς αυξάνεται η συνολική κίνηση. Ο λόγος που συµβαίνει 
αυτό είναι η δυνατότητα που παρέχεται από τους transponders της πλήρους 
εκµετάλλευσης των πλεονεκτηµάτων που προκύπτουν από τη χρήση των ρυθµών 
µετάδοσης των 100 Gbps. Αντίθετα στην περίπτωση που λόγο απόστασης είναι 
αδύνατος να εφαρµοστεί µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάνοντας χρήση του 
ρυθµού µετάδοσης των 40Gbps αποτελώντας  έτσι µια µέση λύση από το σύνολο 
των προτεινόµενων αλγορίθµων που παρουσιάζονται. Τέλος το κόστος των 
αντίστοιχων δικτύων και για τις τρεις περιπτώσεις Mixed Line Rates δικτύων είναι 
παραπλήσιο. 
Όσον αφορά τα ηµιδιαφανή δίκτυα που χρησιµοποιούν ρυθµό µετάδοσης των 
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100Gbps για δίκτυα µε µεγάλη κίνηση (χρονιές 2016 και µετά) αποτελούν τη 
χειρότερη λύση όσον αφορά το χρησιµοποιούµενο εύρος ζώνης και τον αριθµό των 
transponders, αποτελώντας όµως την καλύτερη λύση από πλευράς συνολικού 
κόστους λόγω του χαµηλότερου κόστους transponders σε σχέση µε όλες τις 
προτεινόµενες λύσεις. 

 

Εικόνα 2.7. Σύγκριση αριθµού transponders. 

Από την Εικόνα 2.7 γίνεται εµφανές ότι το ηµιδιαφανές δίκτυο µε δυνατότητα 
µετάδοσης στα 100 Gbps χρησιµοποιεί τον µεγαλύτερο αριθµό transponders. Το 
γεγονός αυτό είναι αναµενόµενο λόγω της µικρής µέγιστης δυνατής απόστασης 
µετάδοσης µε αποδεκτή ποιότητα ενός οπτικού µονοπατιού µε αυτό τον ρυθµό 
λόγω των παραµορφώσεων φυσικού επιπέδου. Για την αντιµετώπιση αυτών είναι 
η υποχρεωτική η χρήση αναγεννητών προκειµένου να διατηρηθεί η ποιότητα του 
σήµατος σε αποδεκτά επίπεδα γεγονός που αυξάνει τον συνολικό αριθµό 
transponders που χρησιµοποιούνται. Οι υπόλοιπες τεχνολογίες παρουσιάζουν 
παραπλήσια χρήση transponders µε τους ελαστικούς (OFDM) αλγορίθµους να 
παρουσιάζουν τη βέλτιστη χρήση. Όπως αναφέραµε προηγουµένως βασικά 
χαρακτηριστικά αυτών των δικτύων είναι η δυνατότητα µετάδοσης 
προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις εξυπηρέτησης καθώς και η καλύτερη ποιότητα 

0

200

400

600

800

1000

2010 2012 2014 2016 2018 2020

Π
λή

ιθ
ος

 T
ra

ns
po

nd
er

s

έτος

O-OFDM transparent -
optimize BW
O-OFDM translucent 
optimize BW
O-OFDM translucent 
optimize TR
MLR (10,40,100) -
optimize TR
MLR (10,40,100) -
optimize W
Flexible MLR (25-50-
100)
SLR (100G-Translucent)



 
 

64 
 

µετάδοσης λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών της ορθογώνιας πολυπλεξίας 
διαίρεσης µήκους κύµατος. 

 

 

Εικόνα 2.8. Σύγκριση συνολικού κόστους transponders. 

Τέλος γίνεται σύγκριση όσον αφορά το κόστος του δικτύου λαµβάνοντας υπόψη 
τον αριθµό των transponders που χρησιµοποιούνται (Εικόνα 2.8). Το σχετικό 
κόστος των MLR transponders είναι αυτό που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.10 ενώ 
το σχετικό κόστος των ελαστικών transponders θεωρείται ίσο µε 5.5  φορές το 
κόστος των 10 Gbps transponders.  

Στην Εικόνα 2.8 παρατηρούµε ότι την πιο αποδοτική λύση από πλευράς κόστους, 
αποτελεί το ηµιδιαφανές δίκτυο που υποστηρίζει µόνο έναν ρυθµό µετάδοσης των 
100 Gbps. Παρόλα αυτά οι µεγάλες απαιτήσεις σε εύρος ζώνης σε συνδυασµό µε 
την σηµαντική αύξηση του κόστους καθώς αυξάνεται η αιτούµενη κίνηση όπως 
παρουσιάστηκαν στην Εικόνα 2.8 την καθιστούν µία µη αποδεκτή λύση για τα 
µελλοντικά οπτικά δίκτυα. Από τις υπόλοιπες λύσεις, τα MLR δίκτυα αν και 
αρχικά παρουσιάζουν τη δεύτερη καλύτερη λύση, µε την αύξηση της κίνησης 
αυξάνεται και το κόστος σε επίπεδα παραπλήσια των ελαστικών δικτύων. 
Αντίθετα, τα ελαστικά δίκτυα συνδυάζουν τα πλεονεκτήµατα των MLR δικτύων 
µε τη χρήση ενός κοινού transponder για όλους τους ρυθµούς µετάδοσης. Έτσι τα 
ελαστικά δίκτυα αποτελεί µια τεχνολογία ικανή να προσφέρει σηµαντικά οφέλη 
όσον αφορά το χρησιµοποιούµενο εύρος ζώνης και τον αριθµό των transponders, 
καθώς και µια πολύ καλή λύση όσον αφορά το κόστος υλοποίησης. Ειδικότερα µε 
την αύξηση της αιτούµενης κίνησης το κόστος τους αυξάνεται µε µικρότερο ρυθµό 
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λόγω της δυνατότητας προσαρµογής στην κίνηση και την κατάσταση του δικτύου, 
υπερκαλύπτοντας έτσι το υψηλό αναλογικό κόστος των transponders που 
χρησιµοποιούν. 

2.1.8 Αλγόριθµοι Δροµολόγησης και Δέσµευσης φάσµατος που 
λαµβάνουν υπόψη τους την κατανάλωση ενέργειας  

H ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνουν τα οπτικά δίκτυα αποτελεί 
σήµερα ένα σηµαντικό ζήτηµα που απασχολεί την ερευνητική κοινότητα. Πλέον, 
πιο “πράσινες” µέθοδοι αναζητούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση των 
οπτικών δικτύων. Το πρόβληµα αυτό προσεγγίζεται είτε κατασκευάζοντας πιο 
ενεργό-αποδοτικές συσκευές (energy efficiency) είτε αναπτύσσοντας αλγόριθµους 
που λαµβάνουν υπόψη τους και ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας 
(energy awareness).  

Πέρα από τα παραδοσιακά WDM δίκτυα το τελευταίο διάστηµα η ερευνητική 
διαδικασία έχει επικεντρώσει τις προσπάθειες της σε αρχιτεκτονικές που 
υποστηρίζουν συνδέσεις ελαστικού φάσµατος ώστε να αυξήσει την 
αποδοτικότητα του διαθέσιµου φάσµατος, να υποστηρίξει τους µελλοντικούς 
ρυθµούς µετάδοσης και να µειώσει το κόστος του δικτύου. Τα ελαστικά οπτικά 
δίκτυα προσφέρουν ευελιξία στον τρόπο ανάθεσης χωρητικότητας στις συνδέσεις 
και θεωρούνται ως η επικρατέστερη λύση για τα δίκτυα κορµού (core / backbone) 
επόµενης γενιάς.  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουµε έναν ευριστικό αλγόριθµο που στοχεύει 
στην ελαχιστοποίηση της χρησιµοποίησης των ενεργοβόρων συσκευών του 
δικτύου όπως transponders, add/drop τερµατικά, ενισχυτές και αναγεννητές και 
οδηγεί στην µείωση της συνολικής καταναλισκόµενης ενέργειας από το WDM 
δίκτυο. Πιο συγκεκριµένα, παρουσιάζεται ένας EA-RSA αλγόριθµος για 
ηµιδιαφανή δίκτυα βασισµένος σε µετα-ευριστικές µεθόδους Simulated-Annealing 
(SimAn).  

Ένα WDM δίκτυο καταναλώνει ενέργεια όταν τα οπτικά µονοπάτια 
ενεργοποιούνται πάνω στους συνδέσµους και τους κόµβους (OXCs optical 
crossconnects) του δικτύου. Διαφορετικές λύσεις του RSA προβλήµατος µπορούν 
να οδηγήσουν σε διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τον δικτυακό εξοπλισµό (π.χ. 
αναγεννητές, ενισχυτές) που απαιτείται ώστε να εγκατασταθούν τα οπτικά 
µονοπάτια, γεγονός που οδηγεί σε διαφορετικά ενεργειακά και λειτουργικά 
κόστη. Οι πιο ενεργοβόρες συσκευές στο οπτικό επίπεδο του δικτύου είναι οι 
transponders, τα WSSs (αποτελούν το βασικό στοιχείο των OXCs), οι αναγεννητές 
και οι οπτικοί ενισχυτές που χρησιµοποιούνται στους συνδέσµους και τους 
κόµβους του δικτύου. Η προτεινόµενη λύση αυτής της ενότητας συνδυάζει µια 
ενεργειακά αποτελεσµατική τοποθέτηση αναγεννητών µε την κατάλληλη 
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δροµολόγηση που οδηγεί στην απενεργοποίηση ορισµένων ενεργοβόρων 
στοιχείων του δικτύου για να πετύχει σηµαντικό ενεργειακό κέρδος για το δίκτυο. 

2.1.9 Προηγούµενες Προσεγγίσεις 

Η ενεργειακή απόδοση των δικτύων WDM αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας τα 
τελευταία χρόνια. Οι ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο σχεδιασµό 
αλγορίθµων ελαχιστοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι προσεγγίσεις 
αυτές στοχεύουν στην παροχή αποδεκτής ποιότητας µετάδοσης µε τη χαµηλότερη 
δυνατή κατανάλωση ενέργειας και τις χαµηλότερες δαπάνες απόκτησης του 
δικτυακού εξοπλισµού και µπορούν να διακριθούν σε δύο υποκατηγορίες:  για (i) 
WDM δίκτυα [24] - [27]και για (ii) ελαστικά δίκτυα [28], [29]. 

Μια λεπτοµερής έρευνα σχετικά µε την καταναλισκόµενη από τον δικτυακό 
εξοπλισµό ενέργεια παρουσιάζεται στην εργασία [24], όπου εξετάζεται τόσο σε 
επίπεδα IP όσο και σε επίπεδο πυρήνα. Οι συγγραφείς της εργασίας [25] 
παρουσιάζουν την κλιµάκωση του κόστους και της καταναλισκόµενης ενέργειας 
των οπτικών WDM δικτύων µε την αύξηση της εξυπηρετούµενης χωρητικότητας. 
Υποδεικνύουν ως την πιο αποδοτική τεχνική από πλευράς κόστους την άθροιση 
της κίνησης για τη µεγιστοποίηση της χρήσης των οπτικών µονοπατιών και την 
οπτική παράκαµψη (optical bypass) για την ελαχιστοποίηση του αριθµού των 
θυρών άθροισης. 

Οι συγγραφείς της εργασίας [26] προτείνουν µία προσέγγιση για την αντιστάθµιση 
της φασµατικής απόδοσης, της κατανάλωσης ενέργειας και της απόστασης 
µετάδοσης σε MLR WDM δίκτυα, λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση transponders και 
αναγεννητών. Προτείνουν µάλιστα τη χρήση transponders και αναγεννητών 
ρυθµού µετάδοσης 100 Gbps και σχήµατος διαµόρφωσης DP - QPSK ως την πλέον 
κατάλληλη επιλογή µετάδοσης για τα οπτικά δίκτυα επόµενης γενιάς, καθώς 
επιτυγχάνει αποδεκτή απόσταση µετάδοσης σε συνδυασµό µε µειωµένη 
κατανάλωση ενέργειας. Αντίστοιχα, στην εργασία [27] οι συγγραφείς αξιολογούν 
την ενεργειακή απόδοση των δικτύων MLR σε σύγκριση µε τα δίκτυα SLR. Για την 
πραγµατοποίηση της ενεργειακής αξιολόγησης λαµβάνουν υπόψη την 
κατανάλωση ενέργειας από τους transponders, τους ενισχυτές και την ενέργεια 
που απαιτείται για την ηλεκτρονική επεξεργασία. 

Οι συγγραφείς της εργασίας [28] παρουσιάζουν ευριστικούς αλγόριθµους για την 
αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας των ελαστικών δικτύων σε σχέση µε τα 
δίκτυα MLR και SLR. Οι ευριστικοί αλγόριθµοι που ανέπτυξαν εξυπηρετούν τις 
αιτήσεις ακολουθιακά, επιλέγοντας κάθε φορά την πιο ενεργειακά αποδοτική 
επιλογή. Στην εργασία [29] οι συγγραφείς εξετάζουν την περίπτωση άθροισης της 
κίνησης που βασίζεται στην προσαρµοστική διαµόρφωσης και την κατανοµή του 
ελαστικού φάσµατος µε στόχο την ελαχιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας. Προτείνουν µία µοντελοποίηση ακέραιου γραµµικού 
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προγραµµατισµού, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα ευριστικό αλγόριθµο για την 
επίλυση προβληµάτων µεγάλης έκτασης. 

Σε σύγκριση µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η συµβολή της προσέγγισής µας 
είναι πολλαπλή. Συγκεκριµένα (i) αναπτύξαµε λεπτοµερή µοντέλα ενέργειας και 
κόστους για να αξιολογήσουµε την ενέργεια και το κόστος των διαφόρων 
συσκευών που χρησιµοποιούνται σε WDM και ελαστικά δίκτυα, (ii) 
ενσωµατώσαµε τους αλγορίθµους µας σε ένα εργαλείο σχεδίασης και λειτουργίας 
δικτύων. Ιδιαίτερα ο αλγόριθµος RSA που λαµβάνει υπόψη την κατανάλωση 
ενέργειας, προσαρµόζει τις διάφορες παραµέτρους µετάδοσης των ελαστικών 
transponders, για να επιτύχει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δικτύου, 
(iii) οι τοπολογίες του δικτύου και οι πίνακες κυκλοφορίας που χρησιµοποιούνται 
στις προσοµοιώσεις µας είναι αρκετά ρεαλιστικές, εποµένως υποστηρίζουµε ότι τα 
εξαγόµενα συµπεράσµατα είναι πιο ακριβή από αυτά των περισσότερων 
προηγούµενων έργων. 

2.1.10 Αρχιτεκτονική Δικτύου 

Οι αρχιτεκτονικές οπτικών κόµβων OXC κατηγοριοποιούνται µε βάση τον τύπο 
των θυρών προσθήκης (add)/αφαίρεσης (drop) που χρησιµοποιούνται για την 
υλοποίησή τους. Στα πλαίσια των πειραµάτων µας θεωρούµε την αρχιτεκτονική 
Colorless/Directionless/Incrementally Contentionless (C/D/IC). Η αρχιτεκτονική 
αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακας 2.9 και µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι 
προσφέρει ευελιξία ως προς το χαρακτηριστικό του χρώµατος (µπορεί να 
καθορίσει ποια µήκη κύµατος µπορούν να προστεθούν / αφαιρεθούν – colorless) 
και την κατεύθυνση (η κίνηση µπορεί να προστεθεί / αφαιρεθεί προς/από 
οποιαδήποτε οπτική ίνα - directionless), βάζει περιορισµούς εξαιτίας του 
χαρακτηριστικού του ανταγωνισµού (contention), έχοντας ως αποτέλεσµα το 
µπλοκάρισµα µηκών κύµατος.  Ως γνωστόν, σε ένα τερµατικό προσθήκης / 
αφαίρεσης ένα συγκεκριµένο µήκος κύµατος µπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί 
µόνο µια φορά, γιατί ένας µεταγωγέας WSS µπορεί να αφαιρέσει το ίδιο µήκος 
κύµατος µόνο µια φορά από τις εξόδους του σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. 
Άρση του παραπάνω περιορισµού µπορεί να γίνει προσθέτοντας περισσότερα 
τερµατικά, και για τον λόγο αυτό η αρχιτεκτονική αυτή χαρακτηρίζεται ως 
βαθµιαία contentionless (IC). 
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Εικόνα 2.9. (α) Μοντέλο συνδέσµων και (β) αρχιτεκτονική κόµβων 

Η αρχιτεκτονική αυτή παρέχει πλήρη ευελιξία στις θύρες προσθήκης / αφαίρεσης, 
δηλαδή η κίνηση µπορεί να προστεθεί/αφαιρεθεί σε οποιαδήποτε ίνα που 
ξεκινάει/καταλήγει στον κόµβο (directionless) και σε οποιοδήποτε µήκος κύµατος 
(colorless). Στην παραπάνω αρχιτεκτονική σε κάθε τερµατικό ένα µήκος κύµατος 
µπορεί να προστεθεί / αφαιρεθεί µόνο µια φορά, και για τον λόγο αυτό 
χρησιµοποιούνται επιπλέον τερµατικά για να προστεθεί / αφαιρεθεί ένα 
συγκεκριµένο µήκος κύµατος περισσότερες από µία φορές (contentionless) στον 
ίδιο κόµβο.  

Η κατανάλωση ενέργειας της βαθµιαίας contentionless OXC αρχιτεκτονικής 
εξαρτάται από τις συσκευές που την συνθέτουν και υπολογίζεται από την 
ακόλουθη σχέση:  

Incremental_Contentionless_OXC=N*(WSS(1x20)+ Amp_boost 
+Amp_pre)+WSS(1x20)+Amp_Drop+Amp_Add+WSS(1x9), (1) 

 

(2.24) 

όπου N είναι ο βαθµός του κόµβου, Amp_Add, Amp_Drop, Amp_boost and Amp_pre 
αντιστοιχούν στην ενέργεια που καταναλώνεται από τους ενισχυτές (EDFA δύο 
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επιπέδων), και WSS(1x20) και WSS(1x9) είναι η ενέργεια που καταναλώνεται από τις 
WSS µεταγωγείς. 

Τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των δικτυακών συσκευών που χρησιµοποιούνται 
στις προσοµοιώσεις των επόµενων ενοτήτων παρουσιάζονται στον πίνακες 
(Πίνακας 2.11, Πίνακας 2.12) που ακολουθούν. 

Transponders και αναγεννητές σταθερού πλέγµατος Στοιχεία OXC  

Τύπος 
Χωρητικότητα 
(Gbps) 

Ενεργειακή 
κατανάλωση 
(Watts) 

Κόστος 
(c.u.) 

Απόσταση 
µετάδοσης 
(km) 

Αρχιτεκτονική 
Ενεργειακή 
κατανάλωση 
(Watts) 

Κόστος 
(c.u.) 

TS
Ps

 

40 170 0.48 2500 WSS (1x20) 28 0.48 

100 240 1 2000 WSS (1x9) 20 0.32 

400 480 1.36 500 WSS (9x9) 60 3.84 

R
eg

en
s 

40 170 0.77 2500 double stage 
EDFA 

30 0.06 

100 240 1.6 2000 splitter / 
combiner 

0 0.00 
400 480 2.18 500 

Πίνακας 2.11. Ενεργειακά χαρακτηριστικά δικτυακών συσκευών 

Για την περίπτωση των BVT transponder θεωρήθηκε η χρήση το πολύ δύο 
φερουσών για την επίτευξη των επιθυµητών ρυθµών µετάδοσης βάση των 
διαθέσιµων σχηµάτων διαµόρφωσης. Η ενέργεια που καταναλώνεται σε κάθε 
περίπτωση εξαρτάται από το πλήθος των ενεργών φερουσών. Η εξίσωση για τον 
υπολογισµό της καταναλισκόµενης ενέργειας βασίζεται στην εργασία [30] και 
είναι η ακόλουθη: 

108 4.8( ) 1.2      BVTP n R ×= × + ×  (2.25) 

όπου R είναι ο ρυθµός µετάδοσης συµβόλων µε τον οποίο µεταδίδει ο transponders 
και n είναι το πλήθος των ενεργών φερουσών. Η συνολική ενέργεια που 
καταναλώνεται από έναν BVT είναι αυξηµένη κατά 20% για να καλύψει την 
κατανάλωση λόγω διαχείρισης ενέργειας.  

Χωρητικότητα (Gbps) 
Απόσταση µετάδοσης 

(km) 
Σχισµές δεδοµένων  

(12.5 GHz) 
Ενεργειακή 

κατανάλωση (Watts) 

40 
2500 4 183.6 
1900 2 183.6 

100 
2000 4 270 
1800 3 270 

200 
900 5 333 

450 3 333 

400 
900 10 432 
450 6 432 

Πίνακας 2.12. Απόσταση µετάδοσης και ενεργειακή κατανάλωση για τις διάφορες ρυθµίσεις του BVT. 
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Ο σχεδιασµός ενός δικτύου, ώστε να χρησιµοποιεί πολλαπλούς ρυθµοπυς (π.χ. 
10/40/100 Gbps, πιθανόν µε διαφορετικές τεχνικές διαµόρφωσης), µπορεί να 
µειώσει το συνολικό κόστος των transponders µε παράλληλη αξιοποίηση της 
ετερογενούς φύσης και της ευελιξίας που χαρακτηρίζει τα MLR συστήµατα. Στην 
περίπτωση των MLR δικτύων, το συνολικό κόστος των transponders ορίζεται ως το 
άθροισµα των γινοµένων του αριθµού των transponders κάθε τύπου 
πολλαπλασιαζόµενο µε το κόστος των αντίστοιχων transponders. Για να µειωθεί 
το συνολικό κόστος των transponders, κάποιες µεγάλες συνδέσεις µπορούν να 
εξυπηρετηθούν µε transponders χαµηλού ρυθµού (10 Gbps), ενώ συνδέσεις µικρών 
αποστάσεων  µε ακριβότερους υψηλότερου ρυθµού. 

2.1.11 Αλγόριθµος Ελαχιστοποίησης Καταναλισκόµενης 
Ενέργειας 

Ο ευριστικός αλγόριθµος που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2.1.5, επεκτάθηκε 
ώστε να λαµβάνει υπόψη του την κατανάλωση της ενέργειας. Ο προτεινόµενος 
RSA αλγόριθµος είναι γενικός και µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης για την 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας των SLR και MLR δικτύων µε 
κατάλληλο ορισµό των πλειάδων µετάδοσης.  

Στα ελαστικά οπτικά δίκτυα γίνεται χρήση transponder µεταβαλλόµενου εύρους 
ζώνης που ελέγχουν δύο χαρακτηριστικά: (i) το σχήµα διαµόρφωσης και (ii) το 
φάσµα (σε πλήθος συνεχόµενων σχισµών φάσµατος) που χρησιµοποιούν. 
Κάνοντας χρήση αυτών των χαρακτηριστικών, ένας transponder µεταβαλλόµενου 
εύρους ζώνης (BVT) κόστους c µπορεί να ρυθµιστεί να µεταδίδει R Gbps 
χρησιµοποιώντας εύρος ζώνης b σχισµών φάσµατος και g σχισµών φάσµατος ως 
ζώνες ασφαλείας από τις γειτονικές συνδέσεις, καθιστώντας δυνατή τη µετάδοση 
σε απόσταση l µε αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης (QoT) και απαιτώντας συνολική 
ενέργεια v Watts. Οι διαφορετικές ρυθµίσεις των transponders δίδονται στον 
αλγόριθµο ως πλειάδες δυνατών ρυθµίσεων µετάδοσης t=(lt, rt, bt, gt, ct, vt). Η 
περιγραφή αυτή είναι γενική και συνεπώς ο ίδιος αλγόριθµος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί εκτός από ελαστικά οπτικά δίκτυα, σε δίκτυα ενός ρυθµού 
µετάδοσης (SLR) και πολλών ρυθµών µετάδοσης (MLR). 

Ο αλγόριθµος υπολογίζει k-συντοµότερα µονοπάτια για κάθε αίτηση, και στη 
συνέχεια για κάθε ένα από αυτά και για κάθε εφικτή πλειάδα µετάδοσης 
υπολογίζει τα σηµεία αναγέννησης. Δεδοµένου ότι ο χώρος αναζήτησης για κάθε 
αίτηση µπορεί να είναι τεράστιος, επιβραδύνοντας την εκτέλεση του αλγορίθµου, 
ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί µια πρόσθετη φάση όπου κρατά µόνο τις επικρατούσες 
υποψήφιες λύσεις. Οι λύσεις που αποµακρύνονται είναι αυτές που χρησιµοποιούν 
πλειάδες και για ένα συγκεκριµένο µονοπάτι καταναλώνουν περισσότερη 
ενέργεια και χρησιµοποιούν περισσότερο φάσµα από άλλες. Στη συνέχεια, ο 
αλγόριθµος υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας κάθε επιλογής, λαµβάνοντας 
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υπόψη τις αιτήσεις που εξυπηρετούνται µέχρι εκείνο το σηµείο και την τρέχουσα 
κατάσταση του δικτύου. Επιλέγει το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας που 
ελαχιστοποιεί έναν σταθµισµένο συνδυασµό της καταναλισκόµενης ενέργειας και 
του χρησιµοποιούµενου φάσµατος. Στα πειράµατα που παρουσιάζονται στην 
επόµενη ενότητα, λαµβάνεται υπόψη µόνο η ελαχιστοποίηση της ενέργειας που 
καταναλώνεται αγνοώντας την χρησιµοποίηση του φάσµατος, ενώ στην Εικόνα 
2.10 παρουσιάζεται το διάγραµµα ροής του ευριστικού αλγορίθµου. 
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Εικόνα 2.10. Διάγραµµα ροής ευριστικού ΕΑ-RSA αλγορίθµου  

2.1.12 Αποτελέσµατα προσοµοίωσης 

Στις ενότητες που ακολουθούν θα πραγµατοποιηθεί µια αναλυτική σύγκριση 
ανάµεσα στις τεχνολογίες πολλαπλών ρυθµών µετάδοσης (MLR) και ελαστικού 
φάσµατος. Η βασική µας επιδίωξη είναι µέσα από την σύγκριση διάφορων 
παραµέτρων αυτών των τεχνολογιών να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα σχετικά 
µε την ενεργειακή αποδοτικότητα τους καθώς και να ποσοτικοποιήσουµε τα 
προσφερόµενα οφέλη µε πειραµατικές προσοµοιώσεις σε πραγµατικά δίκτυα. Οι 
συγκρίσεις που ακολουθούν γίνονται ως προς τον χρόνο καθώς και σε αυτήν την 
περίπτωση βασική µας επιδίωξη αποτελεί ο προσδιορισµός του χρονικού σηµείου 
εκείνου κατά το οποίο θα αρχίσει να γίνεται πιο αποδοτική και επικερδής η χρήση 
της µίας τεχνολογίας απέναντι στην άλλη.         

2.1.12.1 Δίκτυα Αναφοράς και Χαρακτηριστικά Πειραµατικής Διαδικασίας 

Οι τοπολογίες των δικτύων που χρησιµοποιήσαµε για τις ανάγκες των 
πειραµάτων προσοµοίωσης είναι το εθνικό δίκτυο της Γερµανίας (Deutsche 
Telecom), το Ισπανικό εθνικό δίκτυο (Telefonica), το πανευρωπαϊκό δίκτυο GEANT 
και το δίκτυο των έξι κόµβων. 
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Operator Location Segment Covered Operator Location Segment Covered 

DT Germany Core DANTE Europe Core (Continental) 

Nodes 
Nodal Degree 

Links 
Link length 

(km) Nodes 
Nodal degree 

Links 
Link length 

(km) 
average max average max ave. max ave. max 

12 3 5 40 
bidirectional 

243 459 34 3.2 5 54 
bidirectional 

752 2361 
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1200

1200

900

900

 

Operator Location Segment Covered 

6-node network TID Spain Core 

Nodes 
Nodal Degree 

Links 
Link length 

(km) 
average max average max 

Network for testing purposes 30 3.7 5 56 
bidirectional 

148 313 

Πίνακας 2.13. Τοπολογία δικτύων DT, Geant, Telefonica, 6-node. 

Η επιλογή των παραπάνω τοπολογιών βασίστηκε στα διαφορετικά δοµικά τους 
χαρακτηριστικά τα οποία οδηγούν σε διαφοροποιήσεις στα αποτελέσµατα των 
υπό εξέταση ενεργειακών δεικτών. Πιο συγκεκριµένα η τοπολογία του δικτύου DT 
αποτελείται από 40 συνδέσµους διπλής κατεύθυνσης, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 
από παρόµοιο µήκος, σε αντίθεση µε τα µήκη των συνδέσµων της τοπολογία του 
GEANT τα οποία κυµαίνονται από 67 έως 2361 km, και σε συνδυασµό µε τον 
πίνακα κίνησης καθιστούν µη αποδοτική, αν όχι αδύνατη, την εξυπηρέτηση µε 
έναν µοναδικό τύπο transponder (SLR δίκτυα). Η τοπολογία της Telefonica 
χαρακτηρίζεται όπως και αυτή του δικτύου GEANT από πολλούς συνδέσµους, το 
µήκος των οποίων όµως δεν ξεπερνάει τα 313 km. Πιο αναλυτικά τα στοιχεία που 
αφορούν το κάθε δίκτυο παρουσιάζονται στον Πίνακας 2.13. Για να εξετάσουµε 
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τα δίκτυα στο πέρασµα του χρόνου θεωρούµε έναν συντελεστή ετήσιας αύξησης 
του φορτίου κίνησης κατά 35%.  

2.1.12.2 Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα ενεργειακής 
κατανάλωσης για δίκτυα που υποστηρίζουν έναν ρυθµό µετάδοσης (SLR), 
πολλαπλούς ρυθµούς µετάδοσης (MLR) και για την περίπτωση ελαστικών 
(flexible) δικτύων, για τις τρεις τοπολογίες δικτύων που παρουσιάστηκαν 
προηγουµένως. Εισάγουµε επίσης µια νέα µετρική για τη µέτρηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των δικτύων, την αποδοτικότητα ενεργειακής 
µεταφοράς (energy transportation efficiency), που ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής 
κίνησης που µεταφέρεται στο δίκτυο προς τη σχετιζόµενη ενεργειακή 
κατανάλωση (Mbits/Joule).  Η µετρική αυτή απεικονίζει µε πιο ευκρινές τρόπο τη 
συσχέτιση µεταξύ φυσικής δικτυακής τοπολογίας και της ενέργειας που 
καταναλώνεται για την εξυπηρέτηση της αιτούµενης χωρητικότητας. 

α) 
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β) 

 

γ) 

 
Εικόνα 2.11. Συνολική κατανάλωση ενέργειας για το: (a) DT δίκτυο, (b) Telefonica δίκτυο, (c) GEANT 
δίκτυο. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.11 και στις τρεις περιπτώσεις δικτύων το 
ελαστικό δίκτυο (EA-RSA αλγόριθµος) παρουσιάζει την χαµηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας για υψηλό φορτίο. Για ενδιάµεσο φορτίο η κατανάλωση ενέργειας του 
ελαστικού δικτύου είναι αρκετά κοντά σε αυτή του δικτύου πολλαπλών ρυθµών 
µετάδοσης (MLR), µε το MLR να είναι λίγο πιο αποδοτικό για ελαφρύ φορτίο. 
Καθώς το φορτίο αυξάνεται, το MLR δίκτυο γίνεται λιγότερο αποδοτικό, δίνοντας 
ένα πλεονέκτηµα στο ελαστικό δίκτυο που εκµεταλλεύεται το µεγαλύτερο αριθµό 
επιλογών µετάδοσης που έχει στη διάθεσή του. Το σηµείο που συµβαίνει αυτό 
είναι το έτος 2018, µε µικρές διακυµάνσεις µεταξύ των διαφόρων δικτύων. Η 
απόδοση του SLR δικτύου για τους τρεις διαφορετικούς υποστηριζόµενους 
ρυθµούς µετάδοσης είναι κατώτερη από αυτή των MLR και των ελαστικών 
δικτύων σε όλα τα σενάρια κίνησης που εξετάστηκαν. Αυτό είναι αναµενόµενο, 
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δεδοµένου ότι το MLR µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιουσδήποτε από τους SLR 
transponders που είναι πιο αποδοτικοί για κάθε περίπτωση.	

Η απόδοση των SLR δικτύων επηρεάζεται ουσιαστικά από τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε δικτύου και συγκεκριµένα από την αιτούµενη 
χωρητικότητα µεταξύ κάθε ζεύγους κόµβων πηγής - προορισµού. Για χαµηλό 
φορτίο, το SLR δίκτυο µε υποστηριζόµενο ρυθµό µετάδοσης 40 Gbps είναι πιο 
αποτελεσµατικό από τις άλλες δύο επιλογές SLR. Επίσης, η απόδοση του SLR 40 
Gbps για ελαφρύ φορτίο είναι κοντά σε αυτή των MLR και ελαστικών δικτύων, 
δεδοµένου ότι οι περισσότερες συνδέσεις εξυπηρετούνται αποτελεσµατικά από 
έναν transponder µε ρυθµό µετάδοσης 40 Gbps. Καθώς αυξάνεται το φορτίο, το 
SLR δίκτυο µε ρυθµό µετάδοσης 100 Gbps γίνεται πιο αποδοτικό από αυτό των 40 
Gbps και πιθανώς σε κάποιο σηµείο µετά το µέγιστο φορτίο που εξετάσαµε, αυτό 
των 400 Gbps θα γίνεται το πιο αποτελεσµατικό από τα SLR δίκτυα. Να 
σηµειώσουµε ότι η παρουσίαση της απόδοσης του SLR 40 Gbps σταµατά µετά το 
έτος 2020, αφού δεν µπορεί να γίνει εξυπηρέτηση της αιτούµενης χωρητικότητας 
από τα διαθέσιµα (80) µήκη κύµατος. Επίσης η απόδοση των SLR αλγορίθµων για 
το δίκτυο GEANT είναι σηµαντικά χειρότερη από εκείνη των υπόλοιπων δικτύων 
(MLR, flex grid). Αυτό οφείλεται στις αποκλίσεις τόσο όσον αφορά το µήκος των 
µονοπατιών όσο και τις αιτούµενες χωρητικότητες µεταξύ των ζευγών πηγής 
προορισµού, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του GEANT δικτύου, καθιστώντας  
αναποτελεσµατική την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας µε ένα µόνο είδος 
transponder. 

Από την Εικόνα 2.12 καθίσταται εµφανές ότι το ελαστικό και το MLR δίκτυο 
παρουσιάζουν παρόµοια ενεργειακή απόδοση κάτω από σχεδόν όλες τις 
περιπτώσεις κίνησης που εξετάστηκαν, παρουσιάζοντας σαφώς καλύτερη 
επίδοση από οποιοδήποτε από τα δίκτυα WDM SLR που εξετάστηκαν. Αυτό 
συµβαίνει επειδή τα ελαστικά και MLR δίκτυα είναι σε θέση να εκµεταλλευτούν 
τις πολλαπλές επιλογές µετάδοσης, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να 
ρυθµίσουν τη µετάδοσή τους στην αιτούµενη χωρητικότητα.  
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α) 

 

β) 

 

γ) 

 
Εικόνα 2.12. Ενεργειακή Απόδοση για το: (a) DT δίκτυο, (b) Telefonica δίκτυο, (c) GEANT δίκτυο. 

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

En
er

gy
 E

ff
ic

ie
nc

y 
(M

bi
ts

/J
ou

le
s)

Year

DT networkflexible

MLR

SLR_40

SLR_100

SLR_400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

En
er

gy
 E

ff
ic

ie
nc

y 
(M

bi
ts

/J
ou

le
s)

Year

Telefonica networkflexible

MLR

SLR_40

SLR_100

SLR_400

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

En
er

gy
 E

ff
ic

ie
nc

y 
(M

bi
ts

/J
ou

le
s)

Year

GEANT networkflexible

MLR

SLR_40

SLR_100

SLR_400



 
 

77 
 

Για την τοπολογία DT, το ελαστικό και το MLR δίκτυο έχουν παρόµοια απόδοση 
για τα πρώτα χρόνια της µελέτης µας, υπερτερώντας του ελαστικού δικτύου για 
τις χρονιές 2022 και 2024, όπου ο κυρίαρχος ρυθµός µετάδοσης είναι αυτός των 100 
Gbps. Το γεγονός αυτό εξηγεί και την παρόµοια απόδοση του MLR µε αυτή του 
SLR 100 Gbps. Η µικρή διαφορά στην ενεργειακή απόδοση µεταξύ του εύκαµπτου 
και του MLR δικτύου δικαιολογείται από τη δυνατότητα πολλαπλών ρυθµών 
µετάδοσης προσφέροντας καλύτερη προσαρµογής στην αιτούµενη χωρητικότητα 
σπαταλώντας κατά αυτό τον τρόπο τους απολύτως απαραίτητους πόρους.  

Στη δικτυακή τοπολογία της Telefonica, παρατηρούµε παρόµοιες επιδόσεις σε 
σύγκριση µε τη DT τοπολογία, µε τη διαφορά ότι στην περίπτωση της τελευταίας 
το δίκτυο των 100 Gbps επιτυγχάνει σαφώς καλύτερες επιδόσεις στις περισσότερες 
των συνθηκών κυκλοφορίας που εξετάσαµε. Αυτό οφείλεται κυρίως στις µεγάλες 
αποστάσεις ορισµένων µονοπατιών του δικτύου της Telefonica, οι οποίες έχουν ως 
αποτέλεσµα την τοποθέτηση µεγάλου αριθµού αναγεννητών, προκαλώντας  
αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας για το 400 Gbps και 100 Gbps δίκτυα, αφού η 
δυνατή απόσταση µετάδοσης είναι 500 και 2000 χιλιόµετρα αντίστοιχα. 

Η διαφορά που παρατηρείται  στην GEANT τοπολογία είναι ότι το δίκτυο MLR 
ακολουθεί πιστά την απόδοση του ελαστικού δικτύου µέχρι το τελευταίο έτος της 
µελέτης. Η τοπολογία GEANT χαρακτηρίζεται από πολλά µονοπάτια µεγάλων 
αποστάσεων, το οποίο οδηγεί, όπως στην περίπτωση του δικτύου της Telefonica, 
στην τοποθέτηση αναγεννητών που αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας. Το 
ελαστικό δίκτυο έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζει τις ρυθµίσεις µετάδοσης στις 
µεγάλες αποστάσεις των µονοπατιών αξιοποιώντας τα διαφορετικά 
υποστηριζόµενα σχήµατα διαµόρφωσης και ρυθµούς µετάδοσης τα οποία 
προσφέρουν και τη µέγιστη απόσταση µετάδοσης. Αντίθετα το MLR δίκτυο για 
αυτά τα µονοπάτια χρησιµοποιεί transponders των 40 Gbps τα οποία έχουν 
µέγιστη απόσταση µετάδοσης τα  2500 χιλιόµετρα. 

2.1.12.3 Κόστος Απόκτησης 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουµε την µετρική του κόστους απόκτησης για τα 
τρία διαφορετικά δίκτυα αναφοράς όταν σχεδιάζονται χρησιµοποιώντας τη SLR, 
MLR, ή την ελαστική δικτυακή προσέγγιση.  

Παροµοίως µε την προηγούµενη περίπτωση, οι αλγόριθµοι για το ελαστικό και το 
MLR δίκτυο έχουν πολύ κοντινή απόδοση, µε τον εύκαµπτο αλγόριθµο να είναι 
χειρότερος στις περισσότερες περιπτώσεις και να βελτιώνεται καθώς αυξάνεται 
το φορτίο. Αξίζει να υπενθυµίσουµε εδώ ότι ο υπολογισµούς του κόστους των 
BVTs και των ελαστικού φάσµατος WSS θεωρήθηκε ότι είναι 30% υψηλότερος από 
εκείνο του αντίστοιχου εξοπλισµού των WDM δικτύων. Να σηµειώσουµε επίσης 
ότι οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούνται έχουν σχεδιαστεί για τη βελτιστοποίηση 
της κατανάλωσης ενέργειας και εποµένως το κόστος απόκτησης του εξοπλισµού 
έχει βελτιστοποιηθεί έµµεσα. 
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α) 

 

β) 

 

γ) 

 
Εικόνα 2.13. Κόστος απόκτησης για το: (a) DT δίκτυο, (b) Telefonica δίκτυο, (c) GEANT δίκτυο. 
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Στην Εικόνα 2.13, η λύση ελαστικού πλέγµατος φαίνεται να είναι πιο αποδοτική 
οικονοµικά από την MLR όταν υπάρχει µεγάλη διακύµανση στα µήκη των 
µονοπατιών και των αιτήσεων, καθώς εκµεταλλεύεται τις περισσότερες ρυθµίσεις 
µετάδοσης των ελαστικών transponder, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του 
GEANT δικτύου σε βαρύ φορτίο. Όσο µεγαλύτερες αποκλίσεις παρουσιάζονται 
στο δίκτυο και την κυκλοφορία του, τόσο και πιο συµφέρουσα θα είναι η χρήση 
του ελαστικού πλέγµατος σε σχέση µε τις τεχνολογίες σταθερού πλέγµατος. Και 
σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση των δικτύων SLR είναι πολύ χειρότερη σε 
σύγκριση µε τις περιπτώσεις των MLR και ελαστικών δικτύων.	

2.1.12.4 Μέγιστη Χρησιµοποίηση Φάσµατος 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιάσουµε τη µέγιστη χρησιµοποίηση φάσµατος στα 
τρία διαφορετικά δίκτυα αναφοράς και για τις τρεις διαφορετικές οπτικές 
τεχνολογίες. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.14 η λύση του ελαστικού πλέγµατος, 
λόγω του εγγενούς χαρακτηριστικού της καλύτερης διακριτότητας και των 
πολλαπλών επιλογών µετάδοσης, επιτυγχάνει σε όλες τις περιπτώσεις τη 
χαµηλότερη χρησιµοποίηση του φάσµατος. Δεύτερη σε απόδοση έρχεται η MLR 
προσέγγιση που εκµεταλλεύεται το πλεονέκτηµα των διαφόρων τρόπων 
µετάδοσης, οι οποίοι είναι όµως λιγότεροι από εκείνους που διατίθενται στην 
περίπτωση του ελαστικού δικτύου. Το δίκτυο SLR 400 Gbps επιτυγχάνει χαµηλή 
χρησιµοποίηση φάσµατος σε περιπτώσεις όπου τα µήκη των συνδέσµων του 
δικτύου είναι µικρά, υποστηρίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις διαφανείς 
µεταδόσεις (DT και Telefonica). Ο υψηλός ρυθµός µετάδοσης σε τέτοιες 
περιπτώσεις επιτυγχάνεται µόνο µε τη χρήση ενός µεγάλου αριθµού 
αναγεννητών. Γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα να χαλαρώνει ο περιορισµός της 
συνέχειας όσον αφορά τη χρησιµοποίηση του µήκους κύµατος και κατά συνέπεια, 
την καλύτερη αξιοποίηση του φάσµατος. Η χρήση πολλών αναγεννητών, ωστόσο, 
έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας και το κόστος απόκτησης 
του εξοπλισµού, εξηγώντας το λόγο για τον οποίο η SRL 400 Gbps επιτυγχάνει τη 
χειρότερη επίδοση σε σχέση µε αυτές τις δύο µετρικές, όπως παρουσιάστηκε 
προηγουµένως. 
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α) 

 

β) 

 

γ) 

 
Εικόνα 2.14. Μέγιστο χρησιµοποιούµενο φάσµα για το: (a) DT δίκτυο, (b) Telefonica δίκτυο, (c) GEANT 
δίκτυο. 
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2.1.12.5 Καταναλισκόµενη ισχύς ανά τύπο δικτυακού εξοπλισµού 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται µία καταγραφή της συνεισφοράς κάθε συσκευής που 
χρησιµοποιείται από τα ελαστικά δίκτυα και τα δίκτυα σταθερού πλέγµατος 
(MLR,SLR) στη συνολική κατανάλωση ενέργειας για τις τρεις τοπολογίες της 
µελέτης µας. 

  
(a) (b) 
Εικόνα 2.15. Καταναλισκόµενη ισχύς ανά τύπο δικτυακού εξοπλισµού για: (a) ελαστικά οπτικά δίκτυα 
και (b) για MLR δίκτυα. 

Όπως απεικονίζεται και στην Εικόνα 2.15 για τις ελαστικές δικτυακές τοπολογίες 
της DT και της TID για ελαφριά κίνηση (έτος 2012), σχεδόν το 70%  της συνολικής 
ενέργειας καταναλώνεται από τους transponders. Καθώς αυξάνεται η κίνηση, 
χρειάζεται όλο και µεγαλύτερος αριθµός από αναγεννητές, αλλάζοντας το 
ενεργειακό προφίλ του δικτύου, από τη στιγµή που οι αναγεννητές 
καταναλώνουν ένα σηµαντικό ποσό ενέργειας. Σε αντίθεση, η GEANT τοπολογία 
χαρακτηρίζεται από πολλά µονοπάτια µεγάλου µήκους, ενώ ο πίνακας κίνησης 
περιέχει πολλές αιτήσεις χαµηλού ρυθµού,  απαιτώντας τη χρήση αναγεννητών 
από τα πρώτα χρόνια της µελέτης µας (2012)  όπου το φορτίο κίνησης είναι 
χαµηλό. Επίσης παρατηρούµε ότι τα φυσικά χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης 
τοπολογίας έχουν ως αποτέλεσµα µια σταθερή κατανοµή των δικτυακών 
στοιχείων µε την παρέλευση του χρόνουΣχέση	ενέργειας	φάσματος	

Σε αυτή την ενότητα θα αξιολογήσουµε δύο διαφορετικές συναρτήσεις – στόχου 
για τον ελαστικό αλγόριθµο βελτιστοποίησης, οι οποίες ελαχιστοποιούν είτε την 
ενέργεια που καταναλώνεται στο δίκτυο ή το φάσµα που χρησιµοποιείται.  
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β) 

  
γ) 

Εικόνα 2.16. Συσχετισµός ενεργειακών κερδών και φάσµατος. 

Όπως γίνεται φανερό από την Εικόνα 2.16, όταν ο στόχος µας είναι η 
ελαχιστοποίηση της ενέργειας που καταναλώνεται στο δίκτυο το φάσµα που 
χρησιµοποιείται είναι υψηλότερο για όλες τις περιπτώσεις. Αυτό συµβαίνει επειδή 
ορισµένα επίπεδα εξοικονόµησης ενέργειας, π.χ. του αριθµού των τερµατικών 
προσθήκης / αφαίρεσης, επιλέγουν να µη χρησιµοποιούν τις ίδιες σχισµές 
φάσµατος, ή να κάνουν χρήση διαφορετικών διαµορφώσεων των BVTs 
εξοικονοµώντας ενέργεια εις βάρος της χρησιµοποίησης φάσµατος και το 
αντίθετο. Αντιστρόφως, όταν ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του φάσµατος, η 
ενέργεια που καταναλώνεται στο δίκτυο αποδεικνύεται ότι είναι σηµαντικά 
υψηλότερη. Αν µάλιστα αναλογιστούµε ότι η ελαχιστοποίηση της χρήσης του 
φάσµατος είναι µια συνάρτηση - στόχου που χρησιµοποιείται σε πολλές 
περιπτώσεις σχεδιασµού, µπορούµε να θεωρήσουµε την ελαχιστοποίηση του 
φάσµατος ως σχεδιασµό µη ενεργειακά αποδοτικό. Έτσι, όταν συγκρίνουµε την 
απόδοση τους µε τους σχετικούς αλγορίθµους που λαµβάνουν υπόψη την 
ελαχιστοποίηση του φάσµατος παρατηρούµε τα σηµαντικά οφέλη στην 
εξοικονόµηση ενέργειας. 

Επίσης µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι τόσο για την DT όσο και για την TID 
τοπολογία µπορεί να επιτευχθεί αξιοσηµείωτη εξοικονόµηση ενέργειας µε τη 
χρήση ενός αλγόριθµου που λαµβάνει υπόψη του την κατανάλωση της ενέργειας, 
σε αντίθεση µε τις προσεγγίσεις που την αγνοούν (ελαχιστοποίηση του 
φάσµατος). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι απώλειες είναι µικρές, δεδοµένου ότι η 
χρήση φάσµατος είναι παραπλήσια µε αυτή που επιτυγχάνεται όταν 
πραγµατοποιείται ελαχιστοποίηση του φάσµατος. Από την άλλη πλευρά, στη 
GEANT τοπολογία µε κύρια χαρακτηριστικά την ανοµοιοµορφία όσον αφορά το 
µήκος των συνδέσµων και το µέγεθος των αιτήσεων, για να επιτευχθεί 
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εξοικονόµηση ενέργειας πρέπει να χρησιµοποιηθεί σηµαντικά περισσότερο 
φάσµα. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η απόδοση του αλγορίθµου ελαχιστοποίησης 
της ενέργειας σε σχέση µε αυτή του αλγορίθµου που λαµβάνει υπόψη του µόνο το 
φάσµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα χαρακτηριστικά της τοπολογίας.  

2.1.12.6 Πλήθος χρησιµοποιούµενων τερµατικών για δύο διαφορετικές OXC 
αρχιτεκτονικές 

Στην Εικόνα 2.17 παρουσιάζουµε τον αριθµό των τερµατικών που 
χρησιµοποιούνται για αιτήσεις κίνησης που αντιστοιχούν στο έτος 2024 για τις 
τρεις διαφορετικές τοπολογίες για το ελαστικό δίκτυο και για τις δύο διαφορετικές 
αρχιτεκτονικές OXC που περιγράψαµε προηγουµένως, και συγκεκριµένα για την 
contentionless και τη βαθµιαία contentionless OXC αρχιτεκτονική. Ακόµη και αν η 
αρχιτεκτονική contentionless προσφέρει πλήρη ευελιξία, καταναλώνει έως και 
60% περισσότερη ενέργεια από ό,τι η βαθµιαία contentionless αρχιτεκτονική. Έτσι, 
καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια µε σκοπό την παροχή πλήρους ευελιξίας. 
Η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που απεικονίζεται στην Εικόνα 2.17 
προκύπτει από την επιπλέον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται στην πλήρως 
ελαστική αρχιτεκτονική και από την υψηλή κατανάλωση ρεύµατος των 
µεταγωγέων WSS 9x9. Αυτός ήταν ο αποφασιστικός παράγοντας που εστιάσαµε 
τη µελέτη µας στην βαθµιαία contentionless αρχιτεκτονική, η οποία παρόλο που 
δεν είναι πλήρως ελαστική καταναλώνει σηµαντικά λιγότερη ενέργεια. Συνεπώς, 
η πλήρως ελαστική OXC αρχιτεκτονική φαίνεται αρκετά ελπιδοφόρα για 
περιπτώσεις δυναµικής κίνησης και συνεχούς χρήσης νέων transponders, ενώ η 
βαθµιαία contentionless αρχιτεκτονική είναι πιο αποτελεσµατική κατά το 
σχεδιασµό δικτύων που εξυπηρετούν στατική κίνηση. 

 

 
Εικόνα 2.17. Καταναλισκόµενη ισχύς των τερµατικών για τις δύο διαφορετικές OXC αρχιτεκτονικές. 
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3 Δυναµικοί Αλγόριθµοι Δροµολόγησης και 
Δέσµευσης Φάσµατος 

3.1.1 Εισαγωγή 

Τα ελαστικά οπτικά δίκτυα θεωρούνται ως η καταλληλότερη αρχιτεκτονική για 
τα δίκτυα κορµού και τα µητροπολιτικά δίκτυα επόµενης γενιάς, καθώς 
προσφέρουν τόσο υψηλή φασµατική αποδοτικότητα όσο και δυνατότητα 
προσαρµοστικότητας. Τα δίκτυα αυτά αξιοποιούν την τεχνολογία ελαστικού 
πλέγµατος (flex grid), όπου το φάσµα χωρίζεται σε σχισµές φάσµατος των 12.5 
GHz, έναντι των 50 GHz των παραδοσιακών δικτύων πολυπλεξίας µήκους 
κύµατος WDM. Έτσι χάρη στο µικρότερο µέγεθός τους οι σχισµές µπορούν να 
συνδυαστούν για να δηµιουργήσουν κανάλια επιθυµητού µεγέθους κάνοντας 
χρήση του απολύτως απαραίτητου φάσµατος για τη µετάδοση, ενώ η χρήση 
transponders µεταβλητού εύρους ζώνης (BVT) εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
προσαρµογής των παραµέτρων µετάδοσης. Συνεπώς, τα ελαστικά δίκτυα 
γίνονται πιο δυναµικά, προσαρµόσιµα και αποδοτικά σε σύγκριση µε τις 
παραδοσιακές λύσεις. 

Κατά τη φάση λειτουργίας ενός οπτικού δικτύου µπορεί να χρειαστεί η 
εγκατάσταση νέων συνδέσεων ή ο τερµατισµός ήδη υπαρχόντων. Σε αντίθεση µε 
τα παραδοσιακά δίκτυα WDM, όπου η δέσµευση φάσµατος είναι οµοιόµορφη µε 
τη µορφή µηκών κύµατος, στα ελαστικά δίκτυα το φάσµα κατακερµατίζεται λόγω 
της µη οµοιόµορφης δέσµευσης φάσµατος, ένα πρόβληµα που γίνεται πιο έντονο 
µε την πάροδο του χρόνου. Ως κατακερµατισµός φάσµατος ορίζεται η ασυνέχεια 
του διαθέσιµου φάσµατος υπό την έννοια ότι µια νέα σύνδεση µπορεί να µην είναι 
σε θέση να βρει τον επιθυµητό αριθµό συνεχόµενων σχισµών φάσµατος σε όλους 
τους συνδέσµους του µονοπατιού, παρά το γεγονός ότι µπορεί να υπάρχουν 
επαρκείς και αχρησιµοποίητες σχισµές στους συνδέσµους του µονοπατιού. Έτσι, 
από ένα σηµείο και µετά παύει το διαθέσιµο φάσµα να αξιοποιείται αποδοτικά µε 
αποτέλεσµα το δίκτυο να εξυπηρετεί λιγότερες αιτήσεις από όσες θα 
αναµένονταν, ενώ ο αριθµός των συνδέσεων που απορρίπτονται είναι υψηλός.  

Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος κατακερµατισµού, έχουν προταθεί 
δύο µέθοδοι ανασυγκρότησης: η προληπτική (proactive) και η  αντιδραστική 
µέθοδος (reactive). Η πρώτη εκτελείται περιοδικά ή ενεργοποιείται από ένα 
προκαθορισµένο συµβάν χωρίς αυτό να είναι απαραίτητα η απόρριψη µιας 
αίτησης (π.χ. κατά τον τερµατισµό µίας αίτησης ή µιας οµάδας αιτήσεων), ενώ η 
δεύτερη ενεργοποιείται µόνο στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
εξυπηρέτηση µιας νέας αίτησης. Επιπλέον, η προληπτική µέθοδος στοχεύει στη 
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διατήρηση του δικτύου σε καλή κατάσταση χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων 
εάν οι αλλαγές που γίνονται είναι χρήσιµες. Αντίθετα η αντιδραστική µέθοδος 
ενεργοποιείται µόνο όταν απαιτείται, όταν δηλαδή ο κατακερµατισµός στο πεδίο 
του φάσµατος έχει αυξηθεί σε σηµείο που να εµποδίζει την εξυπηρέτηση νέων 
αιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται µία γρήγορη και αποτελεσµατική 
µέθοδος η οποία θα δηµιουργήσει τον απαραίτητο χώρο για την εξυπηρέτηση των 
συνδέσεων της νέας αίτησης, αναδιατάσσοντας όσο το δυνατόν λιγότερες 
εγκατεστηµένες συνδέσεις σε όσο το δυνατόν µικρότερο χρονικό διάστηµα, στόχοι 
που κρίνονται απολύτως απαραίτητοι για την αδιάκοπη και εύρυθµη λειτουργία 
ενός δυναµικού δικτύου. 

Στοχεύοντας σε αυτήν την κατεύθυνση, αναπτύξαµε αλγορίθµους δυναµικής 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος (D-RSA) για την εγκατάσταση διαφανών 
(χωρίς χρήση αναγεννητών) και ηµιδιαφανών (µε αναγεννητές) συνδέσεων σε 
ένα ελαστικό οπτικό δίκτυο που έχει τη δυνατότητα αντιδραστικής 
βελτιστοποίησης της κατάστασής του όταν κριθεί αναγκαίο. Συγκεκριµένα 
θεωρούµε ένα οπτικό δίκτυο ελαστικού πλέγµατος που χρησιµοποιεί ελαστικούς 
transponders και ένα γενικό σενάριο κίνησης σύµφωνα µε το οποίο οι αιτήσεις 
καταφθάνουν δυναµικά και κάθε αίτηση ζητά έναν συγκεκριµένο ρυθµό 
εξυπηρέτησης µεταξύ µιας συγκεκριµένης πηγής και ενός συγκεκριµένου 
προορισµού. Για την εξυπηρέτηση της αίτησης εγκαθίστανται µια ή περισσότερες 
συνδέσεις οι οποίες µπορεί να είναι διαφανείς ή ηµιδιαφανείς. Το πλήθος των 
συνδέσεων και ο τρόπος µετάδοσης είναι άµεσα εξαρτώµενος από τον αιτούµενο 
ρυθµό µετάδοσης, την απόσταση µεταξύ των τελικών σηµείων και τις 
δυνατότητες των διαθέσιµων transponders.  

Έτσι, ο προτεινόµενος αλγόριθµος D-RSA πρέπει να αποφασίσει για το πώς θα 
χωριστεί η  κάθε αίτηση σε συνδέσεις, τις θέσεις που θα χρησιµοποιηθούν 
αναγεννητές (στην περίπτωση που είναι απαραίτητοι και η χρήση τους 
επιτρέπεται από το δίκτυο) ενώ τέλος πρέπει να δεσµεύσει το µονοπάτι και τις 
επιθυµητές σχισµές φάσµατος κατά µήκος των συνδέσµων του µονοπατιού για 
την πραγµατοποίηση της µετάδοσης. Εάν οι απαιτούµενοι πόροι είναι ελεύθεροι, 
η αίτηση εξυπηρετείται και η/οι σύνδεση/εις εγκαθίστανται. Διαφορετικά, 
χρησιµοποιούµε τις ακόλουθες δύο τεχνικές ανασυγκρότησης για να 
επαναβελτιστοποιήσουµε αντιδραστικά την κατάσταση του δικτύου και να 
εξυπηρετήσουµε την αίτηση:  

(i) την τεχνική ώθησης - έλξης (Push - Pull), κατά την οποία οι 
εγκατεστηµένες συνδέσεις εξακολουθούν να κάνουν χρήση του 
αρχικού µονοπατιού αλλά µετατοπίζονται στην περιοχή του φάσµατος 
χωρίς διακοπή της µετάδοσης  

(ii) την τεχνική επαναδροµολόγησης, όπου οι εγκατεστηµένες συνδέσεις 
διακόπτονται προσωρινά και δροµολογούνται εκ νέου στο ίδιο ή σε 
διαφορετικό µονοπάτι ακολουθώντας την τεχνική Make – before – 
break.  
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Ένα πλεονέκτηµα των παραπάνω τεχνικών είναι ότι µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν επίσης συνδυαστικά για την επίτευξη ακόµα καλύτερων 
επιδόσεων. 

Ο τελικός στόχος του αλγορίθµου D-RSA είναι να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις κατά 
τρόπο που να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα απόρριψης των αιτήσεων που 
καταφτάνουν δυναµικά στο δίκτυο. Εάν µια αίτηση δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί 
βάση της τρέχουσας κατάστασης, ο αλγόριθµος εφαρµόζει τις δύο 
προαναφερθείσες τεχνικές για να ανασυγκροτήσει το δίκτυο στο πεδίο του 
φάσµατος και να βελτιστοποιήσει εκ νέου την κατάστασή του. Ένας στόχος 
µείζονος σηµασίας κατά τη διάρκεια της επαναβελτιστοποίησης είναι να 
επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο η τρέχουσα κατάσταση του δικτύου, δηλαδή 
να ελαχιστοποιηθούν οι µεταβολές στις υπάρχουσες συνδέσεις. Για το λόγο αυτό 
ορίζουµε το κόστος της επαναβελτιστοποίησης ως άµεσα εξαρτώµενο από τον 
αριθµό των συνδέσεων που µετατοπίζονται µε την τεχνική ώθησης - έλξης και τον 
αριθµό των επαναδροµολογηµένων συνδέσεων για την τεχνική της 
επαναδροµολόγησης. 

Στα πλαίσια αυτού του προβλήµατος, σχεδιάσαµε έναν ILP αλγόριθµο που 
εξυπηρετεί µια αίτηση, αναζητώντας µεταξύ κάθε πιθανού συνδυασµού 
επαναδροµολογήσεων και µετατοπίσεων των εγκατεστηµένων συνδέσεων και 
επιλέγοντας τελικά αυτήν µε το ελάχιστο κόστος. Δεδοµένου ότι το πρόβληµα 
είναι NP-hard και ο χώρος αναζήτησης µπορεί να είναι πολύ µεγάλος, 
αναπτύξαµε επίσης έναν κατάλληλο ευριστικό αλγόριθµο. Ο συγκεκριµένος 
αλγόριθµος επιλέγει ένα κενό από σχισµές φάσµατος το οποίο, εάν επεκταθεί, θα 
µπορούσε να εξυπηρετήσει τη νέα αίτηση. Για να δηµιουργήσει τον απαιτούµενο 
επιπλέον χώρο αναζητά µεταξύ διαφορετικών συνδυασµών µετατόπισης και 
επαναδροµολόγησης των γειτονικών του κενού συνδέσεων, για να επιλέξει 
τελικά εκείνον µε το µικρότερο κόστος. Η προσέγγισή µας είναι αναδροµική και 
εποµένως η µετατόπιση ή η επαναδροµολόγηση µιας σύνδεσης µπορεί µε τη σειρά 
της να ενεργοποιήσει µετατοπίσεις και επαναδροµολογήσεις γειτονικών 
συνδέσεων, πράγµα που µπορεί να οδηγήσει σε πολύ µεγάλο χώρο αναζήτησης. 
Για το λόγο αυτό γίνεται χρήση ενός κατωφλίου ως προς το βάθος που µπορούν 
να γίνουν αλλαγές σε γειτονικές συνδέσεις, εξισορροπώντας έτσι την απόδοση 
του αλγορίθµου και το χρόνο εκτέλεσης. 

Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσής δείχνουν ότι η πιθανότητα απόρριψης µίας 
αίτησης µπορεί να µειωθεί σηµαντικά κάνοντας χρήση των προτεινόµενων 
τεχνικών. Ο προτεινόµενος ευριστικός αλγόριθµος µάλιστα επιτυγχάνει σχεδόν 
βέλτιστη απόδοση, συγκρίσιµη µε αυτή του ILP αλγορίθµου, τουλάχιστον για τα 
πειράµατα δικτύων µικρού µεγέθους για τα οποία είχαµε τη δυνατότητα να 
υπολογίσουµε τις βέλτιστες λύσεις. Τέλος, η επιλογή του κατωφλίου αναδροµικής 
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λειτουργίας αποδείχθηκε ότι αποτελεί τη χρυσή τοµή ανάµεσα στην απόδοση και 
το χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθµου.  

3.1.2 Σχετικές Εργασίες 

Στη βιβλιογραφία τα δυναµικά ελαστικά οπτικά δίκτυα έχουν λάβει ιδιαίτερη 
προσοχή. Μεγάλο µέρος της ερευνητικής προσπάθειας επικεντρώνεται σε 
αλγόριθµους για την αντιµετώπιση της εγκατάστασης νέων συνδέσεων µε 
παράλληλη αποφυγή του κατακερµατισµού του φάσµατος [32]. Ένας τρόπος που 
έχει προταθεί για να µειωθεί ο κατακερµατισµός ενός δικτύου είναι η εκ νέου 
βελτιστοποίηση του, µε την αναδιάταξη (τερµατισµός και επανεγκατάσταση) των 
υφιστάµενων συνδέσεων. Μια δεύτερη και συχνά καλύτερη προσέγγιση είναι η 
αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των ελαστικών οπτικών κάνοντας χρήση 
προηγµένων transponders που είναι σε θέση να µετατοπίσουν τις συνδέσεις στο 
πεδίο του φάσµατος χωρίς διακοπή της µετάδοσης. Η συγκεκριµένη τεχνολογία 
υλοποιείται µέσω της τεχνικής Push – Pull [33]. 

Ανεξάρτητα από τη µέθοδο ανασυγκρότησης που χρησιµοποιείται 
(επαναδροµολόγηση ή µετατόπιση στο φάσµα), οι αντίστοιχοι αλγόριθµοι 
µπορούν να χωριστούν, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, σε αντιδραστικούς [34] 
- [37] και προληπτικούς [38]- [40], ανάλογα µε το αν ενεργοποιούνται ή όχι από 
την απόρριψη µίας αίτησης ή εν γένει αν προκαλούνται από ένα κρίσιµο γεγονός 
κατά τη λειτουργία του δικτύου. 

Οι συγγραφείς της εργασίας [34] ανασυγκροτούν το φάσµα 
επαναδροµολογώντας ορισµένες από τις υπάρχουσες συνδέσεις έτσι ώστε να τις 
τοποθετήσουν στις σχισµές που βρίσκονται όσο το δυνατόν χαµηλότερα, 
ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τη διακοπή της µετάδοσης των συνδέσεων. Στην 
εργασία [35] εισάγονται διάφορες τεχνικές για την κοινή χρήση φάσµατος µεταξύ 
γειτονικών συνδέσεων για την εξυπηρέτηση της χρονικά µεταβαλλόµενης 
κίνησης. Οι συγγραφείς της εργασίας [36] ακολουθούν µία προσέγγιση που 
ενεργοποιείται κάθε φορά που απορρίπτεται µία αίτηση. Η διαφορά στην 
προσέγγισή µας είναι ότι ο αλγόριθµος που προτείνεται στην εργασία [36] 
ελαχιστοποιεί τις συνδέσεις που επηρεάζονται χωρίς να γίνεται διάκριση µεταξύ 
µετατοπίσεων στο φάσµα (Push - Pull) και επαναδροµολογήσεων και χωρίς να 
λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (χρόνος και κόστος) των 
προαναφερθέντων λειτουργειών.  

Αυτό που λείπει στην περίπτωσή µας είναι ένα πείραµα πλήρους δικτύου, όπως 
εκτελέστηκε στο [37], όπου οι συγγραφείς επέκτειναν την εργασία τους [36] και 
ενσωµάτωσαν τον αλγόριθµο σε έναν ελεγκτή δικτύου (Application-Based 
Network Operations Controller - ABNO) παρέχοντας λειτουργίες µετατόπισης 
φάσµατος και ανασυγκρότησης. Στην εργασία [39] οι συγγραφείς προτείνουν 
έναν αλγόριθµο ο οποίος εκτελείται όταν µια σύνδεση ή µια οµάδα συνδέσεων 
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τερµατίζονται και πρέπει να αφαιρεθούν από την τρέχουσα κατάσταση του 
δικτύου. Σε µια τέτοια περίπτωση µετατοπίζουν τις σχετιζόµενες, όσον αφορά 
τους συνδέσµους του δικτύου, συνδέσεις σε κατώτερες ζώνες φάσµατος. Στην 
εργασία [42] οι συγγραφείς εξετάζουν στην πράξη το πρόβληµα της 
ανασυγκρότησης του δικτύου µε την αναδιάταξη των συνδέσεων στο πεδίο του 
φάσµατος λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν 
από τις επιλογές καναλιών διαφορετικού εύρους. Στην εργασία [40] προτείνονται 
δύο µέθοδοι ανασυγκρότησης, µε την πρώτη να εστιάζει στους συνδέσµους µε τη 
µεγαλύτερη συµφόρηση και τη δεύτερη να πραγµατοποιεί αναλυτική 
ανασυγκρότηση σε ολόκληρο το δίκτυο, επαναδροµολογώντας τις συνδέσεις 
στοχεύοντας στην µεγαλύτερη δυνατή χρησιµοποίηση φάσµατος. Τέλος µία 
µέθοδος αντιδραστικής ανασυγκρότησης προτείνεται από τους συγγραφείς της 
εργασίας [38] όπου η απόρριψη µίας αίτησης ενεργοποιεί την αναδροµολόγηση 
των υφιστάµενων συνδέσεων για να δηµιουργήσει χώρο ικανό να εξυπηρετήσει 
τη νέα σύνδεση. 

Η συνεισφορά της προσέγγισής µας σε σχέση µε τις υπάρχουσες προσεγγίσεις 
είναι πολλαπλή. Πρώτον, παρέχουµε γενικούς αλγόριθµους που λαµβάνουν 
γενικές παραµέτρους ως είσοδο. Συγκεκριµένα, η είσοδος έρχεται µε τη µορφή 
δυνατών διαµορφώσεων µετάδοσης των transponders που χρησιµοποιούνται στο 
δίκτυο, οι οποίες ενσωµατώνουν και λαµβάνουν υπόψη τις εξασθενήσεις του 
φυσικού επιπέδου. Δεύτερον, οι προηγούµενες εργασίες επικεντρώθηκαν σε 
διαφανή δίκτυα, χωρίς, εξ όσων γνωρίζουµε, να εξετάζουν τη χρήση 
αναγεννητών. Οι αλγόριθµοί µας όµως µπορούν να κάνουν χρήση αναγεννητών, 
γεγονός που οδηγεί στην ακόµα καλύτερη χρησιµοποίηση του φάσµατος και τη 
µείωση της πιθανότητας απόρριψης µίας αίτησης. Τρίτον, οι προηγούµενες 
εργασίες εκτελούν ανασυγκρότηση χρησιµοποιώντας τις δύο τεχνικές 
ανασυγκρότησης µεµονωµένα και όχι συνδυαστικά όπως στη δική µας 
προσέγγιση, επιτρέποντάς µας να επιτύχουµε ακόµη καλύτερη απόδοση. 
Εξετάζουµε εποµένως έναν µεγαλύτερο χώρο λύσεων από τις προηγούµενες 
προσεγγίσεις, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους πιθανούς συνδυασµούς, 
υπολογίζοντας µάλιστα τη βέλτιστη λύση ενεργητικής ανασυγκρότησης στις 
περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό. Τέλος, προτείνουµε επίσης ένα ευριστικό που 
χρησιµοποιεί ένα κατώφλι στο βάθος αναζήτησης µε στόχο την αντιστάθµιση της 
πολυπλοκότητα και της απόδοσης του αλγορίθµου όσον αφορά το χρόνο 
εκτέλεσης. 
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3.1.3 Περιγραφή του Προβλήµατος 

Θεωρούµε µία σταθερή τοπολογία δικτύου, που αναπαρίσταται από έναν 
συνεκτικό γράφο G = (V, E), όπου το V αναπαριστά το σύνολο των κόµβων και το 
E αναπαριστά το σύνολο των συνδέσµων οπτικής ίνας του δικτύου. Κάθε 
σύνδεσµος lϵE χαρακτηρίζεται από το µήκος του Dl σε km. Το διαθέσιµο φάσµα 
χωρίζεται σε σχισµές εύρους F GHz και µία σχισµή φάσµατος αντιστοιχεί στην 
ελάχιστη δυνατότητα µεταγωγής των συσκευών του ελαστικού οπτικού δικτύου 
(BVTs), ενώ το δίκτυο υποστηρίζει ένα σύνολο Ft σχισµών σε ένα σύνδεσµο. 

Οι αιτήσεις εξυπηρετούνται από BVT transponders στους οποίους µπορούν να 
ρυθµιστούν (α) το σχήµα διαµόρφωσης και (β) το φάσµα (υπό τη µορφή 
συνεχόµενων σχισµών φάσµατος) που χρησιµοποιούν. Με την επιλογή αυτών 
των χαρακτηριστικών, ένας BVT του κόστους c µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να 
µεταδίδει µε ρυθµό r Gbps χρησιµοποιώντας εύρος ζώνης b σχισµών και µια ζώνη 
ασφαλείας g σχισµών φάσµατος από τις παρακείµενες συνδέσεις για να µπορεί 
να µεταδώσει σε απόσταση l km µε αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης (QoT). 
Εποµένως, ένας transponder κόστους (τύπος) c χαρακτηρίζεται από τη συνάρτηση 
fc από την οποία προκύπτει η µέγιστη δυνατή απόσταση l = fc (r, b, g) στην οποία η 
µετάδοση µπορεί να γίνει µε αποδεκτή ποιότητα και δίνεται ως συνάρτηση του 
ρυθµού µετάδοσης r, του πλήθους των σχισµών φάσµατος b, και του πλήθους των 
σχισµών g που χρησιµοποιούνται ως ζώνες ασφάλειας. Η συνάρτηση αυτή 
λαµβάνει υπόψη τις εξασθενήσεις του φυσικού επιπέδου, υποθέτοντας 
παρεµβολές (ανάµιξη τεσσάρων κυµάτων, διασταυρούµενη φάση διαµόρφωσης, 
διασταυρούµενη συζήτηση) χειρότερης περίπτωσης και µπορεί να υπολογιστεί 
µέσω πειραµάτων ή κάνοντας χρήση αναλυτικών µοντέλων [41]. 

Εποµένως µε βάση τη συνάρτηση fc καθορίζονται οι πλειάδες µετάδοσης t = (lt, rt, 
bt, gt, ct) που αντιστοιχούν στις εφικτές διαµορφώσεις µετάδοσης του 
συγκεκριµένου transponder. Χρησιµοποιούµε τον όρο "εφικτές" για να 
υποδηλώσουµε την ενσωµάτωση των περιορισµών που θέτει το φυσικό στρώµα 
στον ορισµό των πλειάδων. Επίσης οι transponders υπόκεινται σε  ορισµένους 
επιπλέον περιορισµούς στις δυνατότητές τους. Οι περιορισµοί αυτοί αφορούν το 
µέγιστο αριθµό µεταδιδόµενων συµβόλων ανά δευτερόλεπτο (ταχύτητα 
µετάδοσης) ή/και το µέγιστο σχήµα διαµόρφωσης ή/και το µέγιστο 
χρησιµοποιούµενο φάσµα ή/και το µέγιστο ρυθµό µετάδοσης. Λαµβάνοντας 
υπόψη τους παραπάνω περιορισµούς και δεδοµένου ότι το σχήµα διαµόρφωσης 
αλλά και το πλήθος σχισµών φάσµατος επιλέγονται από διακριτά σύνολα, 
λαµβάνουµε το σύνολο των εφικτών ρυθµίσεων µετάδοσης για τους διαθέσιµους 
transponders. 

Υποθέτουµε ότι οι αιτήσεις για τις νέες συνδέσεις καταφθάνουν σε τυχαίες 
χρονικές στιγµές και εξυπηρετούνται άµεσα από τον αλγόριθµο  δυναµικής 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος (Dynamic Routing and Spectrum 
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Allocation D-RSA). Μία αίτηση θ που πρέπει να εξυπηρετηθεί από τον D-RSA 
χαρακτηρίζεται από το ζεύγος πηγής - προορισµού (sθ, dθ), την αιτούµενη 
χωρητικότητά Λθ και έναν δείκτη λειτουργίας Mθ που υποδηλώνει εάν επιτρέπεται 
ή όχι η χρήση αναγεννητών (διαφανείς ή µη διαφανείς συνδέσεις από άκρο σε 
άκρο). Από τη στιγµή που ο συγκεκριµένος ορισµός είναι αρκετά γενικός, µπορεί 
να καταγράψει την εξυπηρέτηση της κίνησης τόσο σε διαφανή όσο και 
ηµιδιαφανή δίκτυα, ενώ παράλληλα παρέχει και πρόσθετη λειτουργικότητα που 
θα αναλυθεί παρακάτω. Εάν η αίτηση δεν µπορεί να ικανοποιηθεί βάση της 
τρέχουσας κατάστασης του δικτύου, το δίκτυο πρέπει να βελτιστοποιηθεί εκ νέου. 
Έτσι, το πρόβληµα µπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση του προβλήµατος 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος για την εξυπηρέτηση στατικής κίνησης 
(offline RSA) και είναι NP-hard. Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνουµε µια 
µοντελοποίηση γραµµικού ακέραιου προγραµµατισµού (ILP) και έναν ευριστικό 
αλγόριθµο D-RSA για την παροχή λύσεων για µεγάλες περιπτώσεις 
προβληµάτων. 

Η εγκατάσταση των συνδέσεων σε ένα δίκτυο όπου η χρήση αναγεννητών δεν 
επιτρέπεται µπορεί να πραγµατοποιηθεί απαιτώντας όλες οι αιτήσεις να 
εξυπηρετούνται διαφανώς. Σε ένα ηµιδιαφανές δίκτυο, αν ο δείκτης λειτουργίας 
µιας αίτησης επιτρέπει τη χρήση αναγεννητών, εναπόκειται στον αλγόριθµο D - 
RSA να αποφασίσει εάν θα χρησιµοποιήσει αναγεννητές. Ωστόσο, η πρόσθετη 
λειτουργικότητα παρέχεται στις περιπτώσεις που µια αίτηση σε ένα ηµιδιαφανές 
δίκτυο απαιτεί ρητά διαφανή εξυπηρέτηση (π.χ. για λόγους διαθεσιµότητας 
transponders). Σε αυτήν την περίπτωση εξυπηρετείται από τον προτεινόµενο 
αλγόριθµο D-RSA, ο οποίος παρέχει µια κατάλληλη λύση που δεν κάνει χρήση 
αναγεννητών. 

Για να εξυπηρετήσει µιας αίτηση θ µεταξύ του κόµβου πηγής sθ και του κόµβου 
προορισµού dθ  και ρυθµού Λθ, ο αλγόριθµος D - RSA εγκαθιστά µία ή 
περισσότερες παράλληλες (σε περίπτωση που ο ρυθµός Λθ δεν υποστηρίζεται 
στην επιθυµητή απόσταση από έναν µόνο transponder) διαφανείς ή ηµιδιαφανείς 
συνδέσεις από τον κόµβο sθ στον κόµβο dθ. Γενικότερα, οι ηµιδιαφανείς συνδέσεις 
αποτελούνται από διαφανείς υποσυνδέσεις (υποµονοπάτια) οι οποίες κάνουν 
χρήση αναγεννητών σε ενδιάµεσους κόµβους µε συνέπεια η διαφανής περίπτωση 
να µπορεί να θεωρηθεί ως µια ειδική περίπτωση της ηµιδιαφανούς. Στη συνέχεια 
της ενότητας θα αποφύγουµε να καθορίζουµε τον τρόπο λειτουργίας (διαφανή ή 
ηµιδιαφανή) µιας σύνδεσης, εκτός αν αυτό δεν είναι εµφανές στο γενικότερο 
πλαίσιο. 

Ο αλγόριθµος D-RSA εξετάζει µια σειρά από υποψήφια µονοπάτια µεταξύ της 
πηγής και του προορισµού και ανάλογα µε τα µήκη των συνδέσµων, βρίσκει τις 
πλειάδες µετάδοσης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε κάθε ένα από αυτά, 
δηµιουργώντας τα αποκαλούµενα ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας. Για µια 
συγκεκριµένη αίτηση δεν θα χρησιµοποιηθούν ποτέ ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας 
που «κυριαρχούνται» από άλλα, επειδή χρειάζονται περισσότερες σχισµές 
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φάσµατος και transponders από κάποια άλλη πλειάδα. Συνεπώς αυτά τα ζεύγη 
µπορούν να αφαιρεθούν, περιορίζοντας τον χώρο αναζήτησης, χωρίς να 
αφαιρούνται οι επιθυµητές λύσεις. 

α
. 

 
β. 

 
γ. 

 
Εικόνα 3.1. Παραδείγµατα χρήσης των τεχνικών Push – Pull και επαναδροµολόγησης για την 
απελευθέρωση των επιθυµητών σχισµών φάσµατος στο δίκτυο. 

 

Με δεδοµένο ότι ο ζητούµενος ρυθµός Λθ µπορεί να είναι υψηλότερος από το 
µέγιστο ρυθµό µετάδοσης σε ένα µονοπάτι, για κάθε ένα µη κυριαρχούµενο 
ζεύγος µονοπατιού – πλειάδας, ο αλγόριθµος υπολογίζει τον αριθµό των 
(υπό)συνδέσεων που πρέπει να εγκατασταθούν καθώς και τους κόµβους όπου θα 
τοποθετηθούν οι αναγεννητές (εάν χρειάζεται και επιτρέπεται) και το πλήθος των 
σχισµών φάσµατος που θα χρησιµοποιηθούν από κάθε σύνδεση. Στη συνέχεια 
δεσµεύει, κατά µήκος των συνδέσµων του µονοπατιού, συνεχείς σχισµές 
φάσµατος για την εξυπηρέτηση αυτών των συνδέσεων. Το κάθε ζεύγος 
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µονοπατιού - πλειάδας αντιστοιχεί σε έναν συγκεκριµένο αριθµό συνδέσεων και 
αναγεννητών, εποµένως εξετάζοντας όλα τα ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας 
εξετάζουµε όλους τους εφικτούς συνδυασµούς αυτών των παραµέτρων. Για 
παράδειγµα, εξετάζουµε εάν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια ενιαία σύνδεση 
υψηλού ρυθµού µετάδοσης και µικρής εµβέλειας που απαιτεί πολλούς 
αναγεννητές σε ενδιάµεσους κόµβους ή εάν πρέπει να χρησιµοποιηθεί η άλλη 
ακραία επιλογή που κάνει χρήση πολλών συνδέσεων χαµηλής συχνότητας για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ή εάν υπάρχει κάποια άλλη ενδιάµεση επιλογή.  

Αν ο αλγόριθµος εντοπίσει επαρκείς διαθέσιµες σχισµές φάσµατος για ένα 
συγκεκριµένο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας, οι συνδέσεις που ορίζονται από τη 
συγκεκριµένη επιλογή εγκαθίστανται στο δίκτυο βάση των περιορισµών της 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος. Στην περίπτωση όµως που ο αριθµός 
των ελεύθερων σχισµών φάσµατος είναι ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση 
τουλάχιστον µίας σύνδεσης, τότε χρησιµοποιούνται οι τεχνικές (i) Push - Pull ή (ii) 
επαναδροµολόγησης ανεξάρτητα ή συνδυαστικά για την εκ νέου βελτιστοποίηση 
του ελεύθερου φάσµατος του δικτύου, και την εξυπηρέτηση αυτής της σύνδεσης .  

Η τεχνική Push - Pull προσφέρει τη δυνατότητα µετατόπισης µιας υπάρχουσας 
σύνδεσης στο πεδίο του φάσµατος χωρίς διακοπή της µετάδοσης (hitless shifting) 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανασυγκρότηση του δικτύου [33]. Η Εικόνα 
3.1 παρουσιάζει ένα παράδειγµα όπου η τεχνική Push - Pull χρησιµοποιείται για 
να εγκατασταθεί µια σύνδεση που διαφορετικά θα έπρεπε να απορριφθεί. Αρχικά 
τη χρονική στιγµή t1, είναι εγκατεστηµένες στο δίκτυο οι συνδέσεις 1, 2 και 3  και 
φτάνει η σύνδεση 4 που ζητά να εξυπηρετηθεί. Μη βρίσκοντας τον απαραίτητο 
φασµατικό χώρο για την εξυπηρέτησή της, µετακινούµε κάνοντας χρήση της 
τεχνικής Push - Pull τις συνδέσεις 2 και 3 κατά δύο σχισµές, δηµιουργώντας µε 
αυτόν τον τρόπο τον απαραίτητο χώρο για την εξυπηρέτηση της. Σε διαφορετική 
περίπτωση (Εικόνα 3.1) θα µπορούσαµε να κάνουµε χρήση της τεχνικής των 
επαναδροµολογήσεων. 

Ο χρόνος για τη µετατόπιση µιας υπάρχουσας σύνδεσης εξαρτάται από τον 
αριθµό των σχισµών κατά τις οποίες µετατοπίζεται η σύνδεση και τα πειράµατα 
δείχνουν ότι αυτό µπορεί να γίνει αρκετά γρήγορα. Υποθέτουµε ότι η µετατόπιση 
περισσότερων της µίας συνδέσεων που είναι γειτονικές προς την ίδια κατεύθυνση 
µπορεί να γίνει παράλληλα, µε στόχο την αποφυγή διακοπής της µετάδοσης, 
επηρεάζοντας όσο το δυνατόν λιγότερες συνδέσεις.  

Η τεχνική της επαναδροµολόγησης που χρησιµοποιούµε βασίζεται στην τεχνική 
Make - before - Break (MbB) και χρησιµοποιεί πρόσθετους transponders (και 
αναγεννητές, όπου απαιτείται) για να αποκαταστήσει µια υπάρχουσα σύνδεση 
πριν την αποκόψει. Έτσι, πριν την επαναδροµολόγηση µιας υπάρχουσας 
σύνδεσης, προχωράµε στην εκ νέου εγκατάστασή της µέσω του ίδιου ή 
διαφορετικού µονοπατιού. Σε ορισµένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να 
χρησιµοποιήσουµε περισσότερους από έναν transponders για να καταστήσουµε 
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εφικτή τη µετάδοση µέσω της νέας διαδροµής. Στην περίπτωση αυτή, οι παλιές 
και οι νέες συνδέσεις παραµένουν ενεργές για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, κατά 
το οποίο η κίνηση θα αλλάξει από την παλιά στη νέα σύνδεση. Τέλος, η αρχική 
σύνδεση τερµατίζεται, απελευθερώνοντας τις σχισµές που είχαν δεσµευτεί για 
αυτή. Οµοίως µε την τεχνική Push - Pull, όταν επαναδροµολογούνται 
περισσότερες από µία συνδέσεις, υποθέτουµε ότι αυτό γίνεται µε επικαλυπτόµενο 
τρόπο ελαχιστοποιώντας τον αριθµό των απαιτούµενων transponders / 
αναγεννητών.  

Ένα από τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η τεχνική MbB, είναι η µικρή διακοπή 
της κυκλοφορίας το µέγεθος της οποίας εξαρτάται από τη διαφορά στα µήκη των 
δύο µονοπατιών που χρησιµοποιούνται ενώ η µετάδοση είναι απρόσκοπτη στην 
περίπτωση που η επαναδροµολόγηση γίνεται σε µονοπάτι ίδιου µήκους µε το 
αρχικό. Σε σύγκριση µε την τεχνική Push - Pull, κατά τη δροµολόγηση µιας 
σύνδεσης µπορεί να εγκατασταθούν περισσότερες της µίας συνδέσεις και να 
χρησιµοποιηθούν περισσότεροι αναγεννητές. Το µειονέκτηµα της τεχνικής Push - 
Pull είναι η αδυναµία αλλαγής του µονοπατιού µιας ήδη εγκατεστηµένης 
σύνδεσης, η οποία µπορεί να είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις που το φάσµα 
εξαντλείται στους υπό µετάδοση συνδέσµους και για το λόγο αυτό 
χρησιµοποιείται η τεχνική της επαναδροµολόγησης των συνδέσεων. Με άλλα 
λόγια, η τεχνική Push - Pull επιτρέπει αλλαγές µόνο στο πεδίο του φάσµατος και 
όχι στο πεδίο του χώρου, λειτουργία που παρέχεται από την τεχνική της 
επαναδροµολόγησης. Συνεπώς και οι δύο λειτουργικότητες είναι χρήσιµες όταν 
προσπαθούµε να µειώσουµε τον κατακερµατισµό του δικτύου.  

Ο ILP αλγόριθµος που σχεδιάσαµε αναζητά ανάµεσα σε όλους τους πιθανούς 
συνδυασµούς µετατόπισης και δροµολόγησης των ενεργών συνδέσεων, 
εξερευνώντας συνεπώς όλες τις επιλογές στο πεδίο του φάσµατος και του χώρου. 
Στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του κόστους που προκύπτει από τον 
σταθµισµένο συνδυασµό του αριθµού των ενεργειών µετατόπισης και 
επαναδροµολόγησης των συνδέσεων, διατηρεί την κατάσταση του δικτύου όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στην προηγούµενη κατάσταση, ενώ βρίσκει επαρκή χώρο για 
να εξυπηρετήσει τη νέα αίτηση.  

Ένα πρόβληµα που προκύπτει για την ILP µοντελοποίηση είναι το µέγεθος του 
χώρου αναζήτησης που µπορεί να είναι τεράστιο, καθώς εξαρτάται από το πλήθος 
των ενεργών συνδέσεων. Προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αποδοτικά  το 
συγκεκριµένο πρόβληµα αναπτύξαµε έναν κατάλληλο ευριστικό αλγόριθµο που 
εξετάζει  έναν πολύ µικρότερο χώρο αναζήτησης. Ο ευριστικός αλγόριθµος 
επιλέγει το µεγαλύτερο κενό φάσµατος και δηµιουργεί τον απαραίτητο 
επιπρόσθετο χώρο γύρω από αυτό, εφαρµόζοντας τις τεχνικές µετακίνησης και/ή 
επαναδροµολόγησης, µε αναδροµικό τρόπο, ενώ η µετατόπιση µπορεί να γίνει και 
προς τις δύο κατευθύνσεις, µέχρι να απελευθερωθεί ο απαραίτητος αριθµός 
σχισµών φάσµατος.  
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Οι διαφορετικές επιλογές των σχισµών που απελευθερώνονται σε κάθε 
κατεύθυνση έχουν ως αποτέλεσµα διαφορετικές λύσεις και κόστος. H τελική λύση 
επιλέγεται από όλους τους πιθανούς συνδυασµούς σχισµών που 
απελευθερώνονται και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ αντίστοιχη προσέγγιση 
ακολουθείται κατά την επαναδροµολόγηση των συνδέσεων. Όταν οι δύο 
προαναφερθείσες τεχνικές συνδυάζονται, εξετάζονται περιπτώσεις στις οποίες 
ορισµένες συνδέσεις επαναδροµολογούνται και άλλες µετατοπίζονται για να 
δηµιουργήσουν τον κατάλληλο χώρο και επιλέγεται ο συνδυασµός που 
επιτυγχάνει το χαµηλότερο κόστος. Όσον αφορά το συνδυαστικό κόστος αυτών 
των δύο τεχνικών, αν και είναι παραµετρικό ως προς το κόστος των τεχνικών, 
υποθέτουµε ότι οι επαναδροµολογήσεις έχουν υψηλότερο κόστος εξαιτίας της 
ανάγκης για χρησιµοποίηση για ένα µικρό διάστηµα νέων transponders και την 
πιθανή διακοπή της υπηρεσίας για ένα µικρό διάστηµα για λόγους συγχρονισµού. 

3.1.4 Περιγραφή Αλγορίθµου D-RSA 

Ο αλγόριθµος D-RSA εκτελείται δυναµικά κατά την άφιξη µιας νέας αίτησης. Εάν 
η εξυπηρέτηση αυτής της αίτησης δεν είναι δυνατή βάση της τρέχουσας 
κατάστασης του δικτύου, ανασυγκροτείται ενεργά στοχεύοντας στην 
πραγµατοποίηση όσο το δυνατόν λιγότερων αλλαγών στις ενεργές συνδέσεις.  

Ακολούθως θα παρουσιάσουµε τη µοντελοποίηση του ILP αλγορίθµου και στη 
συνέχεια τον ευριστικό αλγόριθµο D - RSA. Τόσο ο αλγόριθµος ILP όσο και ο 
ευριστικός D-RSA εκτελούνται κατά την άφιξη µιας νέας αίτησης θ που 
περιγράφεται από την πλειάδα (sθ, dθ, Λθ, Mθ), όπου (sθ, dθ) είναι οι κόµβοι πηγής 
και προορισµού, Λθ είναι η αιτούµενη χωρητικότητα σε Gbps και Mθ είναι ο δείκτης 
λειτουργίας που καθορίζει αν επιτρέπεται η χρήση αναγεννητών για την 
εξυπηρέτηση της αίτησης.  

Για να µειωθεί ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου, για κάθε ζεύγος πηγής - 
προορισµού (s, d) στο δίκτυο υπολογίζουµε ένα σύνολο Psd από k εναλλακτικά 
µονοπάτια που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της 
αίτησης, χρησιµοποιώντας µια παραλλαγή του αλγορίθµου k-συντοµότερων 
µονοπατιών. Για κάθε µονοπάτι, υπολογίζουµε τις διαµορφώσεις (πλειάδες) που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους transponders, µε βάση τα µήκη των 
συνδέσµων που συνθέτουν το µονοπάτι. Συγκεκριµένα, για τη διαµόρφωση του 
transponder t = (lt, rt, bt, gt, ct) εξετάζουµε αν η µέγιστη δυνατή απόσταση µετάδοσης 
είναι µεγαλύτερη από το συνολικό µήκος του µονοπατιού p για τη διαφανή 
περίπτωση ή αν είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο µήκος των συνδέσµων του 
µονοπατιού p για την ηµιδιαφανή περίπτωση. Μια ηµιδιαφανής (υπο)σύνδεση 
τερµατίζεται σε έναν αναγεννητή σε κάποιον ενδιάµεσο κόµβο του δικτύου από 
όπου ξεκινά µια νέα (υπο)σύνδεση, για να δηµιουργηθεί η επιθυµητή από άκρο σε 
άκρο ηµιδιαφανής σύνδεση. Για την ηµιδιαφανή περίπτωση, για κάθε αποδεκτό 
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ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t), ξεκινώντας από τον κόµβο πηγή και 
εξετάζοντας το µονοπάτι, σύνδεσµο προς σύνδεσµο, υπολογίζουµε το µήκος του 
υποµονοπατιού και προσθέτουµε έναν αναγεννητή όταναπαιτείται, δηλαδή στον 
τελευταίο κόµβο πριν το µήκος του υποµονοπατιού γίνει µεγαλύτερο από τη 
µέγιστη δυνατή απόσταση µετάδοσης lt της πλειάδας t. Έτσι, για το ζεύγος 
µονοπατιού - πλειάδας (p, t) υπολογίζουµε το σύνολο των κόµβων όπου πρέπει να 
τοποθετηθούν οι αναγεννητές για να καταστεί εφικτή η µετάδοση, διαιρώντας 
την διαφανή διαδροµή p σε υποµονοπάτια , το σύνολο των οποίων συµβολίζεται 
ως Rp,T.  

Στη συνέχεια θα περιγράψουµε τους αλγορίθµους εξετάζοντας την περίπτωση 
που επιτρέπονται οι ηµιδιαφανείς συνδέσεις και η χρήση αναγεννητών, αφού 
είναι γενικότερη και περιλαµβάνει τη διαφανή µετάδοση ως υποπερίπτωση. Στη 
φάση προ-επεξεργασίας για κάθε ζεύγος πηγής - προορισµού (s, d) υπολογίσαµε 
ένα σύνολο Qsd εφικτών ζευγών µονοπατιού - πλειάδας, συµπεριλαµβανοµένων 
των σηµείων αναγέννησης. Στη συνέχεια, για να εξυπηρετήσουµε µια αίτηση θ, 
ανάλογα µε την αιτούµενη χωρητικότητα Λθ για κάθε εφικτό ζεύγος µονοπατιού 
- πλειάδας (p, t) σπάµε την αίτηση σε Wθ,p,t παράλληλες συνδέσεις. Η µεταβλητή 
Wθ,p,t είναι ίση µε τη µονάδα όταν Λθ≤rt ή µεγαλύτερη της µονάδας όταν Λθ > rt. 
Δηλαδή, χρειαζόµαστε Wθ,p,t transponders που µεταδίδουν σύµφωνα µε τις 
ρυθµίσεις που περιγράφονται από την πλειάδα t για να εξυπηρετηθεί η αίτηση θ 
µέσω του µονοπατιού p, ενώ τα σηµεία αναγέννησης Rp,t είναι τα ίδια ανεξάρτητα 
του αιτούµενου ρυθµού µετάδοσης (και έχουν προ-υπολογιστεί). Το σύνολο των 
εφικτών ζευγών µονοπατιού - πλειάδας για την αίτηση θ συµβολίζεται ως Qθ και 
περιλαµβάνει επίσης τα σηµεία αναγέννησης και τον αριθµό των παράλληλων 
συνδέσεων. Κάθε ζευγάρι µονοπατιού - πλειάδας στο Qθ είναι µια υποψήφια λύση 
για την εξυπηρέτηση της αίτησης. Εποµένως ο αλγόριθµος D-RSA είναι 
υπεύθυνος  να επιλέξει την καλύτερη από τις υποψήφιες λύσεις, βάση της 
κατάστασης του δικτύου και της συνάρτησης στόχου, δεσµεύοντας επίσης τον 
απαιτούµενο αριθµό σχισµών φάσµατος στους συνδέσµους του µονοπατιού. Ένα 
ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p, t)ϵQθ µπορεί να περιλαµβάνει µία ή 
περισσότερες διαφανείς συνδέσεις, που συµβολίζονται ως (p, m, t, i), όπου m ϵ Rp,t 
και i ϵ {1,2, ..., Wθ,T}, το πλήθος των οποίων εξαρτάται από τα σηµεία αναγέννησης 
και τον αριθµό των παράλληλων υποσυνδέσεων. Εάν ο αλγόριθµος D-RSA δεν 
µπορεί να δεσµεύσει τον απαιτούµενο αριθµό σχισµών φάσµατος για όλες αυτές 
τις διαφανείς συνδέσεις, το δίκτυο ανασυγκροτείται ενεργά χρησιµοποιώντας τις 
τεχνικές µετατόπισης φάσµατος και επαναδροµολόγησης. 
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3.1.5 Μοντελοποίηση Γραµµικού Ακέραιου Προγραµµατισµού 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε την ILP µοντελοποίηση του αλγορίθµου D-RSA. 
Η προτεινόµενη µοντελοποίηση είναι στην πραγµατικότητα ένας αλγόριθµος 
επίλυσης του προβλήµατος στατικής κίνησης και συγκεκριµένα αυτός που 
παρουσιάζεται στις ενότητες 2.1.4 και 2.1.5, µε πρόσθετους περιορισµούς για τον 
υπολογισµό του αριθµού των µετατοπίσεων και των επαναδροµολογήσεων των 
ενεργών συνδέσεων και χρήση ενός διαφορετικού στόχου για την ελαχιστοποίηση 
του πλήθους αυτών των αλλαγών.  Εποµένως, η µετάβαση από µία οποιαδήποτε 
κατάσταση του δικτύου σε οποιαδήποτε νέα γίνεται µέσω των λειτουργιών 
µετατόπισης και επαναδροµολόγησης των συνδέσεων. 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος ILP εξυπηρετεί τις νέες αιτήσεις λαµβάνοντας 
υπόψη τις προηγούµενες (εγκατεστηµένες) αιτήσεις και τις συνδέσεις που τις 
εξυπηρετούν. Θα συµβολίζουµε ως !q  τη νέα αίτηση, q  µια υπάρχουσα αίτηση και 
Θ  το σύνολο των υπαρχουσών αιτήσεων και !{ }Θ=Θ qÈ  το σύνολο των αιτήσεων. 
Ο αλγόριθµος δεσµεύει τα µονοπάτια και τις σχισµές φάσµατος που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της νέας αλλά και των προηγούµενων 
αιτήσεων, επιτρέποντας κατ΄αυτόν τον τρόπο την αλλαγή των υφιστάµενων 
ενεργών συνδέσεων. 

Πιο συγκεκριµένα, ο αλγόριθµος λαµβάνει ως είσοδο τα εφικτά ζεύγη µονοπατιού 
- πλειάδας για όλες τις αιτήσεις θϵΘ. Κάθε ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας 
περιλαµβάνει επίσης και τα σηµεία αναγέννησης (τα οποία χωρίζουν την από 
άκρο σε άκρο διαδροµή σε διαφανή υποµονοπάτια το σύνολο των οποίων 
συµβολίζεται ως Rp,t) καθώς επίσης και το πλήθος των παράλληλων συνδέσεων 
στο  (συµβολίζεται ως Wθ,p,t). Οι ενεργές συνδέσεις στο δίκτυο περιγράφονται από 
τα χρησιµοποιούµενα ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας και την αρχική σχισµή 
φάσµατος που έχει δεσµευθεί, καθώς και από τη σχετική σειρά των συνδέσεων 
που µοιράζονται κοινούς συνδέσµους. Τα παραπάνω περνούν ως είσοδο στην ILP 
µοντελοποίηση του D-RSA που ορίζει νέες ισοδύναµες µεταβλητές για τις 
υπάρχουσες αιτήσεις ενώ νέοι περιορισµοί χρησιµοποιούνται για να 
προσδιορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο αυτές οι νέες µεταβλητές διαφέρουν από 
τις προηγούµενες, προκειµένου να προσδιοριστούν οι µετατοπίσεις και οι 
επαναδροµολογήσεις που έγιναν. Η διατύπωση ILP περιλαµβάνει όπως είναι 
αναµενόµενο τις σχετικές µεταβλητές και για τη νέα αίτηση. Παρόλο που στη 
συνέχεια θα προσπαθήσουµε να δώσουµε σύντοµες περιγραφές για όλους τους 
συµβολισµούς που χρησιµοποιούνται, µια πιο λεπτοµερή εξήγηση τους δίνεται 
και στην ενότητα 2.1.4. Σε σύγκριση µε τη µοντελοποίηση της ενότητας 2.1.4 η 
διατύπωση που παρουσιάζουµε εδώ κάνει χρήση του δείκτη θ, στη θέση του 
ζεύγους πηγής - προορισµού (s, d). 

Στόχος της µοντελοποίησης είναι η εξυπηρέτηση όλων των αιτήσεων (νέων και 
παλαιών) µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος από την άποψη των 
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επαναδροµολογήσεων και των µετατοπίσεων των ενεργών συνδέσεων. Εάν, δεν 
µπορεί να βρεθεί µια εφικτή λύση, γεγονός που σηµαίνει ότι το διαθέσιµο φάσµα 
δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει όλες τις αιτήσεις, η νέα αίτηση απορρίπτεται και 
το δίκτυο παραµένει στην προηγούµενη κατάσταση. 

Η διατύπωση της ILP µοντελοποίησης έχει ως εξής: 

Είσοδος: 

!q ,Θ ,Θ Νέα αίτηση, σύνολο υφιστάµενων αιτήσεων, το σύνολο (νέας και 
υφιστάµενων) αιτήσεων 

Qθ, Q
Θ
 Σύνολο εφικτών ζευγών µονοπατιού - πλειάδας για την αίτηση θ Î

Θ or q ΘÎ  

Wθ,p,t Πλήθος (ηµιδιαφανών) παράλληλων συνδέσεων που απαιτούνται 
για την εξυπηρέτηση της αίτησης θ µέσω του µονοπατιού pÎ

s dQ
q q

 και 

της πλειάδας tÎT, δηλαδή κάνοντας χρήση του ζεύγους µονοπατιού 
- πλειάδας (p,t) 

Ftotal Πλήθος διαθέσιµων σχισµών φάσµατος 

w 

 

 

Ο συντελεστής στάθµισης που χρησιµοποιείται από τη συνάρτηση 
κόστους, λαµβάνει τιµές µεταξύ 0 και 1. Όταν w=0 (ή w=1) 
ελαχιστοποιείται µόνο το πλήθος των µετατοπίσεων (ή 
επαναδροµολογήσεων, αντίστοιχα) 

, ,p txq  Το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p,t) που χρησιµοποιήθηκε για την 
εξυπηρέτηση της αίτησης q  

, , , ,p m t if q  
Εναρκτήρια σχισµή φάσµατος της διαφανούς σύνδεσης (p,m,t,i) της 
υπάρχουσας αίτησης q  [υποµονοπάτι mÎRp,t της ηµιδιαφανούς 
παράλληλης σύνδεσης iÎ{1,2,…,Wθ,p,t} του ζεύγους µονοπατιού –π 
λειάδας (p,t)] 

, , , , , ', ', ', ', 'p m t i p m t iq qd  

 

Η σχετική θέση ανάµεσα στις εγκατεστηµένες συνδέσεις που 
χρησιµοποιούν κοινές συνδέσεις. Ισούται µε 0 εάν η συχνότητα 
έναρξης f q ,p,m,t,i της διαφανούς σύνδεσης (p,m,t,i) της αίτησης q  είναι 
µικρότερη από τη συχνότητα έναρξης f 'q ,p’,m’,t’,i' της σύνδεσης 
(p’,m’,t’,i'), της αίτησης 'q , i.e., f q ,p,m,t,i< f 'q ,p’,m’,t’,i'. Υπάρχει µόνο στην 
περίπτωση που τα υποµονοπάτια mÎRp,t and m’ÎRp’,t’ έχουν 
τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο 

 

 

 



 
 

99 
 

 

 

Μεταβλητές: 

, ,p txq   
Boolean µεταβλητή, ισούται µε 1 εάν χρησιµοποιείται το ζεύγος 
µονοπατιού-πλειάδας (p, t) για την εξυπηρέτηση της αίτησης θ 
(υπάρχουσα ή νέα αίτηση) 

, , , ,p m t ifq  
Ακέραια µεταβλητή, είναι ίση µε την εναρκτήρια σχισµή φάσµατος 
της διαφανούς σύνδεσης (p,m,t,i) της αίτησης θ 

, , , , , ', ', ', ', 'p m t i p m t iq qd
 

Boolean µεταβλητή, είναι ίση µε 0 εάν η συχνότητα έναρξης fθ,p,m,t,i 
της διαφανούς σύνδεσης (p,m,t,i) της αίτησης θ είναι µικρότερη από 
τη συχνότητα έναρξης fθ’p’,m’,t’,i' της σύνδεσης (p’,m’,t’,i'), της αίτησης 
θ’ 

vq  
Πλήθος επαναδροµολογήσεων (διαφορετικό µονοπάτι ή πλειάδα) 
για την υπάρχουσα αίτηση q  

, , , ,p m t ihq  Boolean µεταβλητή, είναι ίση µε 1 εάν η ενεργή αίτηση q  
χρησιµοποιεί το ίδιο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας και η διαφανής 
σύνδεσή της (p,m,t,i) έχει αλλάξει συχνότητα έναρξης, διαφορετικά 
είναι ίση µε 0 

, , , ,p m t izq  Boolean µεταβλητή, είναι ίση µε 1 εάν για την ενεργή αίτηση q  
χρησιµοποιείται το ίδιο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας και η 
διαφανής σύνδεσή της (p,m,t,i) επαναδροµολογήθηκε, διαφορετικά 
είναι ίση µε 0 

, , , ,p m t iyq  

 

Boolean µεταβλητή, είναι ίση µε 1 εάν η ενεργή αίτηση q  
χρησιµοποιεί το ίδιο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας και οι διαφανής 
σύνδεσή της (p,m,t,i) µετατοπίστηκε, διαφορετικά είναι ίση µε 0 

Trer Ο συνολικός αριθµός των συνδέσεων που επαναδροµολογήθηκαν 

Tsh Ο συνολικός αριθµός των συνδέσεων που µετατοπίστηκαν 

 
Ελαχιστοποίηση  

(1 )rer shw T w T× + - ×  (3.1) 

 
 
Οι ακόλουθοι περιορισµοί προστίθενται στους περιορισµούς  (2.17) - (2.25) της 
µοντελοποίησης που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.1.4: 
Ορισµός συνάρτησης κόστους  

( ) , ,, , ,

, , , ,
{ }1,2,1 ,:, p t pp t t

rer
m R i Wp

m t
t

p i
x

T v z
q q

q q
qÎQ Î = …=

æ ö
ç ÷= +
ç ÷
è ø

å å å å  
(3.2) 
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( ) , , ,, ,
, , , ,

{ }1,2,:, 1 ,p t p t p tm R
sh p m t i

i Wp t x
T y

qq
q

q Î =Î …Q =

=å å å å  

 

(3.3) 

Υπολογισµός των συνδέσεων που χρησιµοποιούν το ίδιο µονοπάτι αλλά 
διαφορετική πλειάδα µετάδοσης . 
 
Για όλες τις αιτήσεις Θq Î , για όλα τα ζεύγη (p,t)ÎQq

 τέτοια ώστε , , 1p txq =   

, ', , ' , , '
'

| |p tp t p t
t t

v W R xq q q
¹

³ × ×å  

 

(3.4) 
 

Υπολογισµός των συνδέσεων που άλλαξαν µονοπάτι µετάδοσης. 
 
Για όλες τις αιτήσεις Θq Î , για όλα τα ζεύγη (p,t)ÎQq

 τέτοια ώστε , , 1p txq =  

', ', ', ' , ', '
' '

| |p tp t p t
p p t

v W R xq q q
¹

³ × ×åå  

 

(3.5) 

Υπολογισµός των συνδέσεων που έχουν αλλάξει συχνότητα έναρξης και 
χρησιµοποιούν το ίδιο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας.  
 
Για όλες τις αιτήσεις Θq Î , για όλα τα ζεύγη (p,t) ÎQq

  τέτοια ώστε , , 1p txq = , για όλες 

τις διαφανείς συνδέσεις mÎRp,t και για όλες τις παράλληλες συνδέσεις iÎ{1,2,…, 

, ,p tWq
}  

, , , , , , , ,
, , , , , ,(1 ) p m t i p m t i
p t p m t i

TOTAL

f f
x h

F
q q

q q

-
- + ³  

 

(3.6) 

, , , , , , , ,
, , , , , ,(1 ) p m t i p m t i
p t p m t i

TOTAL

f f
x h

F
q q

q q

-
- + ³  

 

(3.7) 
 

Υπολογισµός των συνδέσεων που χρησιµοποιούν το ίδιο ζεύγος µονοπατιού 
- πλειάδας αλλά επαναδροµολογήθηκαν (µετακινήθηκαν πάνω από 
υπάρχουσες ενεργές συνδέσεις). 
 
Για όλες τις αιτήσεις Θq Î , για όλα τα ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας (p,t)ÎQq

 τέτοια 

ώστε , , 1p txq = , , , 1p txq = , για όλες τις διαφανείς συνδέσεις mÎRp,t και για όλες τις 
παράλληλες συνδέσεις iÎ{1,2,…, 

, ,p tWq
}, για όλες τις αιτήσεις ' Θq Î , για όλα τα 

ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας (p’,t’)Î
'Qq
 τέτοια ώστε ', ', ' 1p txq = , για όλες τις 

διαφανείς συνδέσεις m’ÎRp’,t’ µε τις διαφανείς συνδέσεις m και m’ να µεταδίδουν σε 
τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο και για όλες τις παράλληλες συνδέσεις i’Î
{1,2…, 

', ', 'p tWq
}, 

 
 

, , ', ', ' , , , , ', ', ', ', ' , , , , , ', ', ', ', ' , , , , , ', ', ', ', '(1 ) (1 )p t p t p m t i p m t i p m t i p m t i p m t i p m t ix x z zq q q q q q q qd d- + - + + ³ -  

 

(3.8) 
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, , ', ', ' , , , , ', ', ', ', ' , , , , , ', ', ', ', ' , , , , , ', ', ', ', '(1 ) (1 )p t p t p m t i p m t i p m t i p m t i p m t i p m t ix x z zq q q q q q q qd d- + - + + ³ -  

 

(3.9) 

 
Υπολογισµός των συνδέσεων που µετατοπίστηκαν. 
 
Για όλες τις αιτήσεις Θq Î , για όλα τα ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας (p,t) τέτοια 
ώστε , , 1p txq = , για όλες τις διαφανείς συνδέσεις mÎRp,t και για όλες τις παράλληλες 
συνδέσεις iÎ{1,2,…, 

, ,p tWq
}  

, , , , , , , , , , , ,p m t i p m t i p m t iy h zq q q³ -  

 

(3.10) 

Με τους παραπάνω περιορισµούς, εντοπίζονται οι ενεργές συνδέσεις που 
µετατοπίστηκαν (Περίπτωση 1) ή επαναδροµολογήθηκαν σε διαφορετικό 
µονοπάτι (Περίπτωση 2.1) ή στο ίδιο µονοπάτι (Περίπτωση 2.2), χρησιµοποιώντας 
την ίδια (Περίπτωση 2.2.1) ή διαφορετική πλειάδα (Περίπτωση 2.2.2). Μια ενεργή 
σύνδεση που έχει αλλάξει το µονοπάτι που χρησιµοποιεί για τη µετάδοσή της ή 
την πλειάδα µετάδοσής της θεωρείται ότι έχει επαναδροµολογηθεί και ανήκει 
στην περίπτωση 2.1 ή 2.2.1, βάση των περιορισµών (3.3) και (3.4). Μια ενεργή 
σύνδεση που χρησιµοποιεί το ίδιο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας µπορεί να 
µετατοπιστεί ή να επαναδροµολογηθεί και συνεπώς µπορεί να ανήκει στην 
περίπτωση 1 ή στην περίπτωση 2.2.1. Οι περιορισµοί (3.5) και (3.6) προσδιορίζουν 
αυτές τις συνδέσεις (µεταβλητή h) ελέγχοντας τις συχνότητες έναρξης των 
συνδέσεων. Οµοίως, οι περιορισµοί (3.7) και (3.8) προσδιορίζουν τις συνδέσεις που 
επαναδροµολογήθηκαν (µεταβλητές z) χρησιµοποιώντας το ίδιο ζεύγος 
µονοπατιού - πλειάδας (Περίπτωση 2.2.1). Για να γίνει αυτό, εξετάζεται η σειρά 
των συνδέσεων (µεταβλητές δ) για να προσδιοριστούν οι µετακινήσεις των 
συνδέσεων πάνω από υπάρχουσες ενεργές συνδέσεις και στη συνέχεια να λυθεί 
το σχετικό πρόβληµα κάλυψης κορυφών (set cover) και να βρεθεί ο ελάχιστος 
αριθµός επαναδροµολογήσεων που ικανοποιούν τις αλλαγές στις συνδέσεις. Ο 
περιορισµός (3.9) χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του πλήθους των 
µετατοπίσεων (Περίπτωση 1) αφαιρώντας τις συνδέσεις που έχουν 
επαναδροµολογηθεί κάνοντας χρήση του ίδιου ζεύγους µονοπατιού - πλειάδας 
(µεταβλητές z) από το σύνολο των συνδέσεων που έχουν αλλάξει τις συχνότητες 
έναρξης τους (µεταβλητή h). 

Σε κάθε περίπτωση, ο τελικός στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του σταθµισµένου 
αθροίσµατος των συνδέσεων που επαναδροµολογούνται και µετατοπίζονται. Ο 
συντελεστής στάθµισης w ελέγχει τη σχετική βαρύτητα που δίνεται σε αυτές τις 
δύο παραµέτρους κόστους κατά τη λειτουργία βελτιστοποίησης του δικτύου. Όταν 
η µεταβλητή w λαµβάνει τιµές κοντά στο 0, καθίσταται η µετατόπιση ως η 
κυρίαρχη παράµετρος βελτιστοποίησης οπότε ο αλγόριθµος είναι ελεύθερος να 
επαναδροµολογήσει όσες συνδέσεις χρειάζεται και να διατηρήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερες εγκατεστηµένες συνδέσεις στο ίδιο µονοπάτι χρησιµοποιώντας τις 
ίδιες σχισµές φάσµατος. Αντίθετα, όταν η µεταβλητή w λαµβάνει τιµές κοντά στο 
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1, η ελαχιστοποίηση των επαναδροµολογήσεων καθίσταται η κυρίαρχη 
παράµετρος βελτιστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθµος εξυπηρετεί 
τις συνδέσεις προσπαθώντας να διατηρήσει τις εγκατεστηµένες συνδέσεις στο 
ίδιο µονοπάτι χωρίς να αλλάξει τη σχετική θέση τους. Τέλος µία νέα αίτηση 
θεωρείται ότι απορρίπτεται όταν ο αλγόριθµος δεν µπορεί να βρει µια εφικτή 
λύση. 

Ο παραπάνω ILP αλγόριθµος στοχεύει στην εξυπηρέτηση κάθε νέας αίτησης 
κάνοντας όσο το δυνατό λιγότερες αλλαγές στην τρέχουσα κατάσταση του 
δικτύου. Ο αριθµός των µεταβλητών και περιορισµών που χρησιµοποιούνται από 
την παραπάνω διατύπωση εξαρτάται από την επικάλυψη των εξεταζόµενων 
µονοπατιών (και συνεπώς εξαρτάται από την τοπολογία και το πλήθος k των 
εναλλακτικών µονοπατιών) καθώς και από τον αριθµό των ενεργών συνδέσεων 
που είναι εγκατεστηµένες στο δίκτυο. Συγκεκριµένα, οι περιορισµοί (3.3) και (3.4) 
χρησιµοποιούνται για κάθε ενεργή αίτηση, ενώ οι περιορισµοί (3.5), (3.6) και (3.9) 
χρησιµοποιούνται για κάθε υπάρχουσα σύνδεση στο δίκτυο και όχι για τις 
συνδέσεις της νέας αίτησης. Οι περιορισµοί (3.7), (3.8) χρησιµοποιούνται για κάθε 
ζεύγος διαφανών συνδέσεων που µοιράζονται τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο. 
Στη χειρότερη περίπτωση όπου έχουµε ένα σύνολο  Θ  αιτήσεων και ένα συνολικό 
αριθµό 

( ) , ,,
, , ,

: 1

| |
p tp t

p t p t
x

W R
q

q
qÎQ =

D = ×å å  πιθανών διαφανών συνδέσεων, η 

µοντελοποίηση θα απαιτούσε |Θ |+3× Δ   επιπλέον µεταβλητές. Επίσης θα 

απαιτούσε |Θ | περιορισµούς ανισότητας για τους περιορισµούς (3.3) και (3.4), Δ

επιπλέον περιορισµούς ανισότητας για τους περιορισµούς (3.5), (3.6), (3.9) και 2Δ
περιορισµούς ανισότητας για τους περιορισµούς (3.7), (3.8). 

3.1.5.1 Επαναδροµολογήσεις και το Πρόβληµα Κάλυψης Κορυφών  

Για να δηµιουργηθεί χώρος για µια νέα σύνδεση, οι ήδη υπάρχουσες συνδέσεις 
επαναδροµολογούνται ή µετατοπίζεται στο πεδίο του φάσµατος. Ως 
µετατοπισµένες συνδέσεις θεωρούνται εκείνες που χρησιµοποιούν το ίδιο 
µονοπάτι, αλλά έχουν διαφορετικές συχνότητες έναρξης, ενώ παράλληλα η 
σχετική θέση τους παραµένει η ίδια. Συγκεκριµένα, στη διατύπωση µας, η σχετική 
θέση µεταξύ ζευγών συνδέσεων περιγράφεται από τις µεταβλητές δ (για ζεύγη 
που µοιράζονται τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο). Όταν δεν µεταβάλλονται οι 
σχετικές θέσεις των εγκατεστηµένων συνδέσεων, σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 
"άλµατα" µεταξύ των συνδέσεων ή αλλιώς δεν υπάρχουν αλλαγές στις τιµές των 
µεταβλητών δ από τη µια κατάσταση στην άλλη. Από την άλλη πλευρά, οι 
επαναδροµολογηµένες συνδέσεις που παραµένουν στο ίδιο µονοπάτι 
αναγνωρίζονται από τις αλλαγές στη σχετική θέση, δηλαδή τις µεταβολές στις 
µεταβλητές δ. 
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Δεδοµένου ότι µπορούµε να µεταβούµε από µια κατάσταση δικτύου σε άλλη, 
επαναδροµολογόντας διαφορετικούς συνδυασµούς συνδέσεων, µας ενδιαφέρει 
να προσδιορίσουµε τον ελάχιστο αριθµό ανακατατάξεων που απαιτούνται για να 
προκύψει η νέα κατάσταση. Θέλουµε εποµένως να βρούµε τον ελάχιστο αριθµό 
επαναδροµολογήσεων που καλύπτουν τις αλλαγές στις µεταβλητές δ. Κάθε φορά 
που επιλέγεται µια σύνδεση για να επαναδροµολογηθεί, ανάλογα µε τις σχισµές 
φάσµατος που χρησιµοποιεί, δηµιουργείται ένα σύνολο που περιέχει τα ζεύγη 
συνδέσεων µε διαφορετικές θέσεις. Έτσι, όπως και στο πρόβληµα κάλυψης των 
κορυφών, θέλουµε να προσδιορίσουµε το µικρότερο υποσύνολο του S (τον 
µικρότερο αριθµό επαναδροµολογήσεων) του οποίου η ένωση ισούται µε το 
σύµπαν (το σύνολο των αλλαγών στις τιµές των δ µεταβλητών). 

 

f1 f2 f3f4 f5f6

f1 f2 f3 f4 f5

New connection

Current	
state

next	
state  

 

 

f1 f2 f3Current	
state f4

f1 f2 f3f4 f6 f5

f5

New connection

next	
state  

Εικόνα 3.2. Επαναδροµολογήσεις και πρόβληµα Set – Cover. 

Ας εξετάσουµε  το σενάριο που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.2 όπου εστιάζουµε 
σε έναν συγκεκριµένο σύνδεσµο µε πολλές ενεργές συνδέσεις. Για να 
εξυπηρετηθεί η νέα σύνδεση, υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές 
αναδιάταξης των ενεργών συνδέσεων και δηµιουργίας του απαιτούµενου χώρου. 
Ορισµένες συνδέσεις ενδέχεται να µετατοπιστούν ενώ άλλες ενδέχεται να 
επαναδροµολογηθούν (παραµένοντας στο ίδιο µονοπάτι µε διαφορετική σχετική 
θέση).  

Στο παράδειγµα που φαίνεται στην Εικόνα 3.2, λαµβάνουµε υπ' όψη µόνο τις 
πιθανές ανακατατάξεις για να δείξουµε πώς αυτό σχετίζεται µε το πρόβληµα 
κάλυψης των κορυφών. Υποθέτοντας αλλαγές στη σχετική θέση των συνδέσεων 
(2,4) και (3,4), θέλουµε να υπολογίσουµε τον ελάχιστο αριθµό 
επαναδροµολογήσεων που απαιτούνται για να έχουµε αυτές τις αλλαγές. Με 
άλλα λόγια, θέλουµε να επαναδροµολογήσουµε ορισµένες συνδέσεις που θα 
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δηµιουργήσουν αλλαγές στις τιµές της µεταβλητής δ που θα καλύπτουν το 
σύνολο U= {δ2,4, δ3,4}. Το σύνολο U αποτελεί το σύµπαν για τη συγκεκριµένη 
περίπτωση και περιέχει όλες τις αλλαγές στις σχετικές θέσεις µεταξύ των 
συνδέσεων. Για να καλύψουµε αυτό το σύνολο, µπορούµε να αναδιατάξουµε τις 
συνδέσεις µε τις συχνότητες έναρξης f2 και f3, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2.α. 
Ωστόσο, µπορούµε να καλύψουµε το σύνολο U µε την  επαναδροµολόγηση µόνο 
της σύνδεσης f4, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2.β. Τελικά επιλέγουµε τη δεύτερη 
περίτπωση, αφού απαιτεί τον µικρότερο αριθµό επαναδροµολογήσεων. 

Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι η εύρεση του ελάχιστου αριθµού συνδέσεων 
που επαναδροµολογούνται, είναι ισοδύναµη µε το πρόβληµα κάλυψης των 
κορυφών (Set – Cover). Αυτή η παρατήρηση λαµβάνεται υπόψη στην 
προτεινόµενη ILP µοντελοποίηση. Ειδικότερα οι περιορισµοί (13) και (14) 
διατυπώνουν ένα σχετικό πρόβληµα για τον προσδιορισµό του ελάχιστου αριθµού 
επαναδροµολογήσεων για την εξυπηρέτηση της αίτησης και την µετάβαση στην 
επόµενη κατάσταση δικτύου. 

3.1.6  Ευριστικός Αλγόριθµος Δυναµικής Κίνησης 

Ο ευριστικός αλγόριθµος D-RSA δέχεται ως είσοδο τις εφικτές επιλογές 
µετάδοσης που περιγράφονται από τις πλειάδες µετάδοσης (απόσταση µετάδοσης 
– ρυθµός - σχισµές φάσµατος – ζώνη ασφαλείας - κόστος), τον αριθµό των 
υποψηφίων µονοπατιών k που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από κάθε αίτηση και 
ένα κατώφλι H για το βάθος των γειτονικών συνδέσεων στις οποίες επιτρέπεται 
να χρησιµοποιηθούν οι τεχνικές βελτιστοποίησης του δικτύου. Η τρέχουσα 
κατάσταση του δικτύου περιγράφεται από ένα διάνυσµα U τριών καταστάσεων, 
το οποίο ονοµάζεται διάνυσµα χρησιµοποίησης των σχισµών των συνδέσµων και 
έχει µέγεθος ίσο µε Ft. Η i-στη σχισµή φάσµατος συµβολίζεται ως Uli. Μια σχισµή 
φάσµατος µπορεί να είναι:  

(i) ελεύθερη (δηλώνεται από την κατάσταση uf),  

(ii) χρησιµοποιείται για µετάδοση δεδοµένων (συµβολίζεται ως ud), ή  

(iii) χρησιµοποιείται ως ζώνη ασφαλείας  

Εποµένως, οι σχισµές που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση δεδοµένων δεν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από νέες συνδέσεις. Οι ελεύθερες σχισµές µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για τη µετάδοση δεδοµένων, ενώ οι ελεύθερες σχισµές και 
όσες χρησιµοποιούνται ως ζώνη ασφαλείας µπορούν να αξιοποιηθούν για την 
προστασία των νέων συνδέσεων. Το διάνυσµα χρησιµοποίησης σχισµών Up ενός 
µονοπατιού p µπορεί να υπολογιστεί χρησιµοποιώντας έναν (συσχετιστικό) 3-
αδικό τελεστή για το συνδυασµό ("προσθήκη") των σχισµών φάσµατος των 
συνδέσµων που το αποτελούν. Ο συνδυαστικός τελεστής ορίζεται ως εξής: 

uf Å  ud=ud, ufÅ ug=ug, ufÅ uf=uf , ugÅ ug=ug, udÅ ud=ud, udÅ ug=ud (3.11) 
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Εποµένως, Upi = 
l pÎ
Å Uli, για όλες τις σχισµές φάσµατος i=1,2,…, Ft. 

Ο ευριστικός αλγόριθµος D-RSA εξυπηρετεί τις αιτήσεις κατά τη στιγµή της 
άφιξής τους. Όπως είδαµε και στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, κάθε αίτηση 
µπορεί να απαιτεί την εγκατάσταση µιας ή περισσότερων διαφανών συνδέσεων, 
ανάλογα µε τα σηµεία αναγέννησης και τον αριθµό των παράλληλων συνδέσεων. 
Ο ευριστικός αλγόριθµος D-RSA εγκαθιστά αυτές τις συνδέσεις, δεσµεύοντας τις 
ελεύθερες σχισµές φάσµατος. Στην περίπτωση που αποτυγχάνει να βρει κενό 
φάσµατος κατάλληλου µεγέθους, ανασυγκροτεί το δίκτυο, κάνοντας χρήση των 
τεχνικών µετατόπισης και επαναδροµολόγησης των συνδέσεων. Οι τεχνικές 
αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε µόνες τους είτε συνδυαστικά. 

Ο αλγόριθµος Push - Pull που αναπτύξαµε επιλέγει ένα κενό φάσµατος και 
δηµιουργεί τον απαιτούµενο χώρο για να εγκατασταθεί η σύνδεση 
µετατοπίζοντας τις γειτονικές του κενού συνδέσεις. Το κόστος χρήσης αυτού του 
συγκεκριµένου κενού ορίζεται ως ο αριθµός των µετατοπισµένων συνδέσεων. 
Σηµαντικές παράµετροι που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό 
του κόστους κατά τη διαδικασία της βελτιστοποίησης είναι η µετατόπιση 
φάσµατος (σε σχισµές) της µεγαλύτερης µετατοπισµένης σύνδεσης, δεδοµένου 
ότι καθορίζει το χρόνο πραγµατοποίησης των Push - Pull λειτουργιών ή του 
συνολικού αριθµού σχισµών όλων των συνδέσεων που µετατοπίζονται.  

Αντίστοιχα, ο αλγόριθµος επαναδροµολόγησης αναδιατάσσει τις άνω και κάτω 
γειτονικές συνδέσεις ενός επιλεγµένου κενού έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ο 
απαιτούµενος χώρος. Και σε αυτήν την περίπτωση, εξετάζονται όλοι οι πιθανοί 
συνδυασµοί και επιλέγεται αυτός που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση κόστους. Ως 
κόστος σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ο αριθµός των επαναδροµολογηµένων 
συνδέσεων. Η κύρια διαφορά µεταξύ του προτεινόµενου ευριστικού και του ILP 
αλγορίθµου είναι ότι ο ευριστικός επιλέγει ένα συγκεκριµένο κενό και προσπαθεί 
να δηµιουργήσει τον απαιτούµενο χώρο γύρω από αυτό, ενώ ο αλγόριθµος ILP 
αναζητά µεταξύ όλων των πιθανών ανακατατάξεων και αλλαγών των ενεργών 
συνδέσεων προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις απαιτούµενες ενέργειες. 

Για να εξυπηρετηθεί εποµένως µία αίτηση µε ένα συγκεκριµένο ζεύγος 
µονοπατιού - πλειάδας, ο αλγόριθµος υπολογίζει το διάνυσµα χρησιµοποίησης 
του µονοπατιού βάση των διανυσµάτων χρησιµοποίησης των συνδέσµων που το 
συνθέτουν. Για κάθε σύνδεση που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της αίτησης µε 
το συγκεκριµένο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας, ο αλγόριθµος ελέγχει εάν 
υπάρχουν κενά φάσµατος ικανά να εξυπηρετήσουν τη σύνδεση, λαµβάνοντας 
επίσης υπόψη τις ζώνες ασφαλείας που απαιτούνται. Εάν υπάρχουν περισσότερα 
από ένα κενά, επιλέγεται το µικρότερο ώστε τα µεγαλύτερα κενά να 
χρησιµοποιηθούν για µελλοντικές συνδέσεις µε υψηλότερες ανάγκες φάσµατος. 
Εάν δεν υπάρχει κενό για να εγκατασταθεί τουλάχιστον µία σύνδεση του υπό 
εξέταση ζεύγους µονοπατιού - πλειάδας, εξετάζουµε το επόµενο ζεύγος 
µονοπατιού - πλειάδας. Σταµατάµε την πρώτη φορά που βρίσκουµε κατάλληλα 
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κενά φάσµατος για να εξυπηρετήσουν όλες τις συνδέσεις που απαιτούνται από 
τον ορισµό του ζεύγους µονοπατιού - πλειάδας. Εάν εξετάσουµε όλα τα υποψήφια 
ζεύγη και κανένα δεν ήταν επιτυχές, επαναλαµβάνουµε την αναζήτηση κάνοντας 
χρήση των τεχνικών βελτιστοποίησης του δικτύου. Η εξυπηρέτηση των αιτήσεων 
µε τα διαθέσιµα κενά θεωρείται ότι έχει µηδενικό κόστος και προτιµάται σε σχέση 
µε την περίπτωση που πρέπει να βελτιστοποιήσουµε εκ νέου το δίκτυο. Η 
παραπάνω φάση του αλγορίθµου περιγράφεται στον ψευδοκώδικα που 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.3.α. 

INPUTS: Network topology G=(V,E) 
    Tuple lookup table 
    W:Objective weight  
    H:Recursion depth threshold  
    Slot utilization vector of links 
    New demand (s, d, D,M) 
 

Calculate k paths 
 

FOR each path-transmission tuple pair  
   Calculate number of  
        connections,spectrum slots needed 

     Calculate path slot utilization vector 
   Find spetrum voids  
   FOR each connection  
      IF(size(void)>required_spectrum) 
   
    Select best fit void 
   
    Establish the connection 
  ELSE 
              Call defragmentation 
      ENDIF 
   ENDFOR 
ENDFOR 
 

Push_Pull_defrag(connection) 
 
FOR each blocked connection 
  Select the biggest void  
  ZßNumber of slots to Push the adjacent 
connections 
  FOR ALL combinations of Pushing upper by Zu       

   and bottom by Zl Z=Zu+Zl  
     Find upper and bottom connections 
     Push each connection Z slots 
     WHILE (Pushing feasible) 
       WHILE (more connections to 
Push) 
            IF (Recursion_step≤H) 
              Call 
Push_Pull_defrag(adjacent_connection) 
              WHILE (More connections to Push) 
                 IF (no other combinations exist)  
                    Select minimum cost combination  
                 ENDIF 
              ENDWHILE 
           ENDIF 
         ENDWHILE 
     ENDWHILE 
     Select the combination with the minimum 
cost 
  ENDFOR 
ENDFOR 
 

Joint_defrag(connection) 
 
FOR each blocked connection 
  Select the biggest void 
  Fsßstarting frequency of connection  
  Feßending frequency of connection 
  Zßnumber of slots to Push the adjacent 
connections 
  FOR ALL combinations of rerouting and shifting 
upper by Zu 

                and bottom by Zl Z=Zu+Zl 
  AC’ßconnections with at least one spectrum 
slot in the  
            interval [Fe, Fe+Zu] 
  BC’ß connections with at least one spectrum 
slot in the  
             interval [Fs-Zl, Fs] 
    For each direction (set of connections) 
      N_conn=0 
      Reroute the first N_conn connections 
      Calculate free space 
      IF (enough space) 
         Calculate cost 
      ELSE 
        FOR each connection in (AC’ or BC’)-
rerouted 
                  connections 
       Call 
Push_Pull_defrag(connection) 
         ENDFOR 
 ENDIF 
      N_conn=N_conn+1 
    ENDFOR 
    Select minimum cost combination 
  ENDFOR 
ENDFOR 
 

Εικόνα 3.3.  Ο ψευδοκώδικας για (α) τον αλγόριθµο εγκατάστασης των συνδέσεων, (β) τον 
αλγόριθµο που κάνει χρήση της τεχνικής Push – Pull, (γ) τον αλγόριθµο που κάνει χρήση της 
τεχνικής των επαναδροµολογήσεων 

 

Όταν έχει αποκλειστεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης της αίτησης χωρίς την 
ανασυγκρότηση του δικτύου, ξεκινάµε από την άρχη να ψάχνουµε όλα τα 
υποψήφια ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας. Για κάθε ζεύγος, για κάθε µία από τις 
συνδέσεις που το αποτελούν και για τις οποίες δεν υπάρχει αρκετό φάσµα, 
επιλέγεται το µεγαλύτερο κενό και προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε τον 
πρόσθετο χώρο µε χρήση των τεχνικών ανασυγκρότησης του δικτύου 

Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούµε την τεχνική Push - Pull, ξεκινάµε µε ένα 
κενό που πρέπει να επεκτείνουµε κατά n σχισµές για να εγκαταστήσουµε τη νέα 
σύνδεση χρησιµοποιώντας επιπλέον gbv σχισµές φάσµατος ως ζώνη ασφαλείας. 
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε αυτό το κενό φάσµατος µετακινώντας τις 
συνδέσεις που βρίσκονται πάνω ή κάτω από το υπό εξέταση κενό. Έστω Fs και Fe,  
η πρώτη και η τελευταία ελεύθερη σχισµή του κενού. Για µια γειτονική σύνδεση i 
µε συχνότητα έναρξης µεγαλύτερη της συχνότητας έναρξης του κενού, 
συµβολίζουµε ως Fi τη συχνότητα έναρξης και gbi  τις ανάγκες σε σχισµές που 
χρησιµοποιούνται ως ζώνη ασφαλείας. 



 
 

107 
 

Τότε πρέπει να µετακινήσουµε αυτή τη σύνδεση κατά 

n -Fi +Fe -max(gbv,gbi) 
 

(3.12) 

Για µια j που βρίσκεται από την κάτω πλευρά, έστω Fj η τελική συχνότητα και gbj  
οι απαιτούµενες σχισµές για τη ζώνη ασφαλείας. Τότε η σύνδεση j πρέπει να 
µετακινηθεί κατά: 

n -Fj +Fs -max(gbv,gbj) 
 

(3.13) 

Είναι πιθανό όµως  µία σύνδεση να προκαλέσει τη µετατόπιση των γειτονικών 
συνδέσεών της. Αυτές οι περιπτώσεις αντιµετωπίζονται αναδροµικά µε τον ίδιο 
αλγόριθµο, εξετάζοντας τη µετατοπισµένη σύνδεση στη θέση του κενού. Για να 
δηµιουργηθεί ο απαιτούµενος χώρος, υπάρχουν n+1 συνδυασµοί: µετακίνηση των 
άνω συνδέσεων και δηµιουργία χώρου n σχισµών ή µετακίνηση του επάνω µέρους 
για να δηµιουργηθεί χώρος n-1 σχισµών και του κάτω µέρους για την 
απελευθέρωση 1 σχισµής,  ή µετακίνηση των συνδέσεων του κάτω µέρους για να 
δηµιουργηθεί χώρος n σχισµών. Εξετάζουµε  όλους τους συνδυασµούς που µπορεί 
να προκύψουν από τη µετακίνηση των συνδέσεων και προς τις δύο κατευθύνσεις 
(άνω - κάτω) και υπολογίζουµε για κάθε έναν συνδυασµό το κόστος του. Αυτό 
γίνεται αρκετά γρήγορα καθώς εξετάζουµε µόνο τις δύο ακραίες περιπτώσεις και 
το κόστος των άλλων συνδυασµών µπορεί να υπολογιστεί από αυτές.  

Ως κόστος ορίζεται το πλήθος των σχισµών φάσµατος της σύνδεσης που 
µετατοπίζεται περισσότερο, εφόσον είναι ανάλογο του απαιτούµενου χρόνου 
µετακίνησης, αλλά και άλλες συναρτήσεις κόστους µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των µετατοπισµένων 
συνδέσεων ή του αριθµού των µετατοπισµένων σχισµών. Ο αλγόριθµος 
τερµατίζεται όταν δεν υπάρχουν άλλες συνδέσεις που πρέπει να µετακινηθούν 
αναδροµικά ή όταν φθάσουµε στο κατώφλι αναδροµής H, οπότε θεωρούµε ότι η 
σύνδεση δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί µε τον συγκεκριµένο συνδυασµό. Στην 
περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνδυασµοί, επιλέγουµε αυτόν 
µε το µικρότερο κόστος. Εάν για το συγκεκριµένο ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας 
το κενό που εξετάζουµε δεν µπορεί να επεκταθεί, θα προχωρήσουµε για να 
εξετάσουµε τα εναποµείναντα ζεύγη που έχουν µικρότερες ανάγκες σε σχισµές 
φάσµατος. Εάν εξετάσουµε το σύνολο των ζευγών και κανένα δεν είναι επιτυχές, 
η αίτηση απορρίπτεται. 

Δεδοµένου ότι η µετατόπιση µιας γειτονικής σύνδεσης µπορεί να προκαλέσει τη 
µετατόπιση των γειτονικών της συνδέσεων και ούτω καθεξής, µπορεί να 
καταλήξουµε να εξετάσουµε έναν τεράστιο αριθµό αλλαγών στο δίκτυο, ή ακόµα 
και το σύνολο των εγκατεστηµένων συνδέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να 
αποφευχθεί ο υψηλός χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου, χρησιµοποιείται το 
κατώφλι H για τον έλεγχο του βάθους αναζήτησης. Το βάθος αναζήτησης 
ορίζεται ως εξής. Το αρχικό κενό έχει µηδενικό βάθος και κάθε σύνδεση που 
µετατοπίζεται κληρονοµεί το επίπεδο βάθους από τη σύνδεση που την 
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µετατοπίζει αυξηµένο κατά µία µονάδα. Αν και αυτός ο περιορισµός αυξάνει την 
πιθανότητα απόρριψης µίας αίτησης, έχει το πλεονέκτηµα του µικρότερου χρόνου 
εκτέλεσης και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος είναι η 
πιο κρίσιµη παράµετρος.  

Ένας άλλος τρόπος δηµιουργίας του απαιτούµενου χώρου για την εγκατάσταση 
µίας σύνδεσης είναι η αναδιάταξη µιας ή περισσότερων ήδη εγκατεστηµένων 
συνδέσεων. Σε αυτή την περίπτωση επαναδροµολογούµε τις γειτονικές συνδέσεις 
και τις µεταφέρουµε σε διαφορετικές φασµατικές περιοχές στο ίδιο µονοπάτι ή σε 
διαφορετικά µονοπάτια, αντί να τις µετατοπίζουµε. Όπως και προηγουµένως, 
έχουµε στη διάθεσή µας ένα κενό φάσµατος που πρέπει να επεκταθεί κατά n 
σχισµές. Αρχικά υπολογίζουµε το σύνολο των γειτονικών συνδέσεων από κάθε 
πλευρά του κενού, που συµβολίζονται ως AC’ και BC’: το σύνολο AC’ περιέχει τις 
συνδέσεις που χρησιµοποιούν τουλάχιστον µία σχισµή φάσµατος στο διάστηµα 
[Fe, Fe+n] και το σύνολο BC’ περιέχει τις συνδέσεις που χρησιµοποιούν τουλάχιστον 
µία σχισµή φάσµατος στο διάστηµα [Fs-n, Fs].  

Στη συνέχεια, δοκιµάζουµε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς 
επαναδροµολόγησης των συνδέσεων αυτών των συνόλων. Αρχικά για να 
δηµιουργηθεί ο απαιτούµενος χώρος, επαναδροµολογούµε όλες τις συνδέσεις από 
τη µία πλευρά, π.χ. την επάνω πλευρά. Στη συνέχεια, επαναδροµολογούµε τις 
συνδέσεις από την πάνω πλευρά έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε χώρο n-1 σχισµών 
και ακολουθούµε την ίδια διαδικασία από την αντίθετη (κάτω) πλευρά για να 
δηµιουργήσουµε χώρο ίσο µε 1 σχισµή και ούτω καθεξής. Όταν µια σύνδεση δεν 
µπορεί να επαναδροµολογήθεί (δεν µπορούµε να βρούµε συνεχόµενες σχισµές 
φάσµατος για να εξυπηρετηθεί), προσπαθούµε να απελευθερώσουµε τις 
υπόλοιπες σχισµές που απαιτούνται από την άλλη κατεύθυνση. Εάν οι συνδέσεις 
δεν µπορούν να επαναδροµολογηθούν  από τις δύο κατευθύνσεις και το πλήθος 
των απελευθερωµένων σχισµών είναι µικρότερο του n τότε η σύνδεση 
απορρίπτεται. Εξετάζουµε όλους τους διαφορετικούς συνδυασµούς 
επαναδροµολόγησης και υπολογίζουµε για κάθε έναν το κόστος του, που ορίζεται 
ως ο αριθµός των επαναδροµολογήσεων που εκτελούνται πολλαπλασιαζόµενο 
µε το πλήθος των συνδέσεων που συνθέτους τις από άκρο – σε – άκρο 
επαναδροµολογούµενες συνδέσεις (υψηλότερο από ένα σε περίπτωση 
επαναδροµολόγησης µιας ηµιδιαφανούς σύνδεσης). Έχοντας υπολογίσει το 
κόστος όλων των επιλογών που προκύπτουν από το προηγούµενο βήµα, ο 
αλγόριθµος επιλέγει τον συνδυασµό µε το µικρότερο κόστος.  

Επειδή κατά την επαναδροµολόγηση σε ένα διαφορετικό µονοπάτι δεν είναι 
σίγουρο ότι η διαµόρφωση µετάδοσης που χρησιµοποιήθηκε αρχικά θα είναι 
εφικτή (π.χ. όταν η νέα διαδροµή έχει µεγαλύτερο µήκος), αντιµετωπίζουµε την 
επαναδροµολογηµένη σύνδεση ως µία νέα, η οποία εγκαθίσταται µόνο εάν 
υπάρχει κενό µε το κατάλληλο µέγεθος. Σε ακραίες περιπτώσεις όπου τα 
υποψήφια µονοπάτια έχουν σηµαντική διαφορά στο µήκος τους, µπορεί να 
απαιτείται να δηµιουργηθούν περισσότερες από µία συνδέσεις κάνοντας χρήση 
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αναγεννητών σε ενδιάµεσους κόµβους του µονοπατιού. Επίσης, για λόγους 
συνέπειας και για να είναι δυνατός ο έλεγχος των από άκρο σε άκρο συνδέσεων, 
όταν επαναδροµολογείται µια ηµιδιαφανής σύνδεση, επιφέρει την 
επαναδροµολόγηση όλων των συνδέσεων που την συνθέτουν και όχι µόνο της 
διαφανούς υποσύνδεσης που εµποδίζει την εξυπηρέτηση της αίτησης. 

Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα των τεχνικών Push -Pull και επαναδροµολογήσεων 
είναι η δυνατότητά τους να συνδυαστούν και να χρησιµοποιηθούν σε ένα 
ενοποιηµένο αλγόριθµο επιτυγχάνοντας ακόµη καλύτερη απόδοση. Ο τρόπος 
λειτουργίας του αλγόριθµου που συνδυάζει αυτές τις δύο τεχνικές είναι ο 
ακόλουθος. Μετά την πρώτη επιτυχή επαναδροµολόγηση και παραµένοντας στην 
ίδια κατεύθυνση, εφαρµόζεται ο αλγόριθµος Push - Pull για τη µετατόπιση των 
υπόλοιπων συνδέσεων. Στη συνέχεια, περισσότερες συνδέσεις 
επαναδροµολογούνται και ούτω καθεξής. Εποµένως, αρχίζουµε και πάλι µε ένα 
κενό που πρέπει να επεκταθεί κατά n σχισµές για να εγκατασταθεί η σύνδεση. 
Υπολογίζουµε το σύνολο των γειτονικών συνδέσεων από κάθε πλευρά του κενού, 
που συµβολίζεται ως AC' και BC'. Ξεκινάµε προσπαθώντας να απελευθερώσουµε 
τον απαιτούµενο χώρο προς τη µία κατεύθυνση, στην περίπτωση µας την επάνω. 
Εποµένως επαναδροµολογούµε την πρώτη σύνδεση που εµποδίζει την επέκταση 
του κενού και συνεχίζουµε µετατοπίζοντας τις υπόλοιπες συνδέσεις. Εν συνεχεία 
υπολογίζουµε το κόστος και ξεκινάµε εκ νέου από την αρχική κατάσταση 
επαναδροµολογώντας τις δύο πρώτες συνδέσεις και συνεχίζουµε µετατοπίζοντας 
τις υπόλοιπες µέχρι να δηµιουργηθεί ο απαιτούµενος χώρος. Όταν εξαντληθούν 
όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί, συνεχίζουµε την ίδια διαδικασία για τη δηµιουργία n-
1 σχισµών στην επάνω πλευρά και µιας σχισµής στην κάτω πλευρά.  

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας εξετάζονται επίσης οι περιπτώσεις που 
επιτρέπεται µόνο µετατόπιση ή επαναδροµολόγηση των συνδέσεων καλύπτοντας 
εποµένως και την λειτουργία των µεµονωµένων αλγορίθµων. Το κόστος της 
λύσης είναι το σταθµισµένο συνδυαστικό κόστος των λειτουργιών Push - Pull και 
επαναδροµολόγησης. Ο ψευδοκώδικας του ενοποιηµένου αλγόριθµου 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.3.γ. Η φιλοσοφία του ενοποιηµένου αλγορίθµου 
είναι ότι στις περιπτώσεις που µία ή περισσότερες συνδέσεις εµποδίζουν την 
επέκταση του κενού, µπορούν να αποµακρυνθούν µέσω των επανδροµολογήσεων 
και το αντίστροφο, καθιστώντας εποµένως δυνατή την εγκατάσταση των 
συνδέσεων ακόµη και όταν οι δύο µεµονωµένοι αλγόριθµοι αποτυγχάνουν. 

3.1.7 Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης 

Για την υλοποίηση και αξιολόγηση της απόδοσης των παραπάνω D - RSA 
αλγόριθµων χρησιµοποιήθηκε η MATLAB καθώς και ο λύτης IBM ILOG CPLEX 
[21]. Οι σχισµές φάσµατος θεωρήθηκε ότι έχουν πλάτος ίσο µε F = 12,5 GHz, ενώ 
το δίκτυο υποστηρίζει συνολικά Ft = 320 σχισµές σε κάθε σύνδεσµο. Επίσης 
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υποθέσαµε τη χρήση ενός µόνο τύπου ελαστικού transponder OFDM µε µέγιστο 
ρυθµό µετάδοσης 400 Gbps. Οι πλειάδες δυνατών τρόπων µετάδοσης που 
χρησιµοποιήθηκαν ως είσοδο στα πειράµατα ελήφθησαν από µελέτες σχετικές µε 
τις φυσικές εξασθενήσεις των OFDM οπτικών δικτύων [42].  

Οι αιτήσεις σε κάθε κόµβο παράγονται σύµφωνα µε µια διαδικασία Poisson µε 
ρυθµό άφιξης λ και εκθετικά κατανεµηµένη διάρκεια µε µέση τιµή 1 / µ = 1 µονάδα 
χρόνου και προορισµό αίτησης επιλεγµένο βάση της οµοιόµορφης κατανοµής 
µεταξύ όλων των κόµβων. Κατά τη διάρκεια των προσοµοιώσεων 
εγκαταστάθηκαν συνολικά 50000 συνδέσεις, µε το επίπεδο εµπιστοσύνης για όλες 
τις προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήσαµε να είναι 95%. Το διάστηµα 
εµπιστοσύνης ποικίλει για τις διάφορες περιπτώσεις. Στην πραγµατικότητα, 
λαµβάνοντας υπόψη τη χειρότερη πιθανότητα απόρριψης µίας αίτησης, για το 
µικρό δίκτυο µε αρχικά µήκη συνδέσεων, το διάστηµα εµπιστοσύνης είναι 0,29%, 
για το µικρό δίκτυο µε διπλασιασµένα µήκη συνδέσεων το διάστηµα 
εµπιστοσύνης είναι 0,28%, ενώ για το δίκτυο της Telefonica, για τη διαφανή και 
ηµιδιαφανή τρόπο λειτουργίας το διάστηµα εµπιστοσύνης είναι 0,34%. 

 

  Topology 
 
 
 
 
Algorithm 

Small 
network 
Initial 
link 
lengths 

Small 
network 
doubled 
link 
lengths 

Telefonica 
Transparent 

Telefonica 
Translucent 

No re-
optimization 

0.29 0.28 0.34 0.34 

Rerouting 0.25 0.27 0.27 0.29 

Push-Pull 0.25 0.27 0.3 0.31 

Push-Pull 
and 
rerouting 

0.24 0.27 0.27 0.28 

ILP 0.23 0.26 - - 
Πίνακας 3.1 Το επίπεδο και το διάστηµα εµπιστοσύνης για τις εξεταζόµενες τοπολογίες δικτύου 

Σε όλες τις προσοµοιώσεις θεωρήθηκε το κόστος δροµολόγησης µιας σύνδεσης ίσο 
µε επτά φορές το κόστος µετατόπισης µιας σύνδεσης (w = 0.875). Αυτή η επιλογή 
έγινε για δύο λόγους. Κατά κύριο λόγο, απεικονίζει το υψηλότερο κόστος των 
επαναδροµολογήσεων, δεδοµένου ότι απαιτείται η χρήση ενός εφεδρικού 
transponder για κάθε σύνδεση, ενώ είναι πιθανό ανάλογα µε το µήκος των 
µονοπατιών να προκληθούν διαταραχές στη µετάδοση. Δεύτερον, 
πραγµατοποιήσαµε µια σειρά πειραµάτων προσοµοίωσης για να επιλέξουµε τους 
συντελεστές στάθµισης και είδαµε ότι για το εξεταζόµενο δίκτυο και για τις 
συγκεκριµένες απαιτήσεις κίνησης, ο συντελεστής αυτός έδωσε την καλύτερη 
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απόδοση. Ο αιτούµενος ρυθµός µετάδοσης προκύπτει από την οµοιόµορφη 
κατανοµή στο κλειστό διάστηµα [0,400] Gbps, µε βήµα 10 Gbps. Το συγκεκριµένο 
είδος κίνησης επιλέχθηκε για να καλύψει σενάρια όπου το δίκτυο είναι αρκετά 
δυναµικό µε µεταβολές στην κυκλοφορίας. 

3.1.7.1 Αξιολόγηση Απόδοσης Ευριστικών Αλγορίθµων 

Αρχικά συγκρίναµε την απόδοση του ευριστικού και του ILP αλγορίθµου σε 
πειράµατα µικρής κλίµακας. Θεωρήσαµε την τοπολογία του δικτύου 6 κόµβων 
που παρουσιάζεται στην Εικόνα 3.4 και πραγµατοποιήσαµε πειράµατα 
προσοµοίωσης µε τα µήκη συνδέσµων που παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.4 αλλά 
και τα διπλάσια αυτών. Η παραπάνω επιλογή έγινε για να αξιολογηθεί η 
απόδοση των αλγορίθµων τόσο στην περίπτωση που απαιτείται η εγκατάσταση 
διαφανών συνδέσεων όσο και στην περίπτωση της χρήσης περισσότερων της µίας 
συνδέσεων για την εξυπηρέτηση µίας αίτησης. Στην πρώτη περίπτωση µε τα 
αρχικά µήκη συνδέσµων, τα µονοπάτια που δηµιουργούνται έχουν µικρό µήκος 
και συνεπώς οι συνδέσεις που εγκαθίστανται σε αυτά είναι διαφανείς. Από την 
άλλη πλευρά, ο διπλασιασµός των µηκών των συνδέσµων έχει ως αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία πολλών παράλληλων διαφανών συνδέσεων ή τη χρήση αναγεννητών 
ώστε να είναι αποδεκτή η εγκατάσταση των συνδέσεων. 

 

Εικόνα 3.4. Τοπολογία µικρού δικτύου και µήκη συνδέσεων σε km. 

Και στις δύο περιπτώσεις, ο D-RSA ILP αλγόριθµος ήταν σε θέση να υπολογίσει 
τις βέλτιστες λύσεις σε χαµηλό φορτίο. Για µέσο και υψηλό φορτίο κίνησης (ρυθµό 
αφίξεων 2 και άνω) ο αριθµός των εγκατεστηµένων συνδέσεων αυξάνεται και η 
λειτουργία τερµατίζεται ύστερα από τη διέλευση 30 λεπτών για κάθε νέα αίτηση. 
Έτσι, για αυτές τις περιπτώσεις δεν είµαστε σίγουροι αν ο αλγόριθµος ILP 
εντόπισε τις βέλτιστες λύσεις. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε την απόδοση του ευριστικού D-RSA αλγορίθµου 
στις περιτπώσεις που γίνεται χρήση (i) µόνο της τεχνικής επαναδροµολογήσεων, 
(ii) µόνο της τεχνικής Push - Pull, ή (iii) και των δύο τεχνικών. Η απόδοση του D-
RSA ILP και του ευριστικού D-RSA χωρίς τη δυνατότητα µετακίνησης των 
συνδέσεων αποτελεί το άνω και κάτω όριο αντίστοιχα της απόδοσης του 
προτεινόµενου ευριστικού αλγόριθµου. Οι µετρικές που χρησιµοποιούνται για 
την αξιολόγηση της απόδοσης είναι η πιθανότητα απόρριψης µίας αίτησης και ο 
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λόγος της χωρητικότητας που απορρίπτεται (σταθµισµένη πιθανότητα 
απόρριψης). Η τελευταία µετρική υπολογίζει τη συνολική αιτούµενη 
χωρητικότητα που δε µπορεί να εξυπηρετηθεί από το δίκτυο επειδή δεν υπάρχουν 
διαθέσιµες σχισµές φάσµατος για την εξυπηρέτηση των αντίστοιχων συνδέσεων 
και είναι ο λόγος του αθροίσµατος της χωρητικότητας των αιτήσεων που 
απορρίπτονται προς τη συνολική χωρητικότητα που εισρέει στο δίκτυο. 

3.1.7.1.1  Πειράµατα Δικτύου µε Αρχικά Μήκη Συνδέσεων 
Σε αυτήν την ενότητα αξιολογούµε την απόδοση των D - RSA αλγορίθµων για το 
δίκτυο 6 κόµβων µε τα αρχικά µήκη συνδέσµων. Θα αναφερόµαστε σε αυτή την 
περίπτωση δικτύου ως διαφανή, επειδή τα µήκη των συνδέσµων είναι αρκετά 
µικρά µε αποτέλεσµα την εγκατάσταση διαφανών συνδέσεων, ανεξάρτητα από 
τις διαµορφώσεις των transponders. 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.5.α, ο αλγόριθµος που χρησιµοποιεί τις 
επαναδροµολογήσεις παρουσιάζει απόδοση κοντά σε εκείνη του αλγόριθµου Push 
- Pull. Να σηµειωθεί ότι το δίκτυο 6 κόµβων που χρησιµοποιείται για την 
προσοµοίωση µας χαρακτηρίζεται από τον περιορισµένο αριθµό ασυσχέτιστων 
µονοπατιών (µονοπάτια χωρίς κοινούς συνδέσµους), µειώνοντας τις επιλογές του 
αλγορίθµου επαδροµολόγησης, ο οποίος πρέπει να µετακινήσει ένα µεγάλο 
αριθµό συνδέσεων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ο απαιτούµενος χώρος. 

 

α) 
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β) 

 

γ) 

 

δ) 

 
Εικόνα 3.5. Πιθανότητα αποκλεισµού για το (α) διαφανές (αρχικό µήκος συνδέσµων) και (b) 
ηµιδιαφανές δίκτυο (διπλασιασµένα µήκη συνδέσεων) και λόγος απορριφθείσας  χωρητικότητας για 
το διαφανές και (δ) ηµιδιαφανές δίκτυο. 
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Όπως είναι αναµενόµενο, η απόδοση του αλγορίθµου που συνδυάζει τις τεχνικές 
Push - Pull και επαναδροµολογήσεων είναι καλύτερη από την απόδοση των 
αλγορίθµων που χρησιµοποιούν µόνο µία από τις δύο τεχνικές και για τις δύο 
µετρικές όπως φαίνεται και στην Εικόνα 3.5. 

Όσον αφορά τον λόγο της χωρητικότητας που απορρίπτεται, η απόδοση µεταξύ 
του αλγόριθµου Push - Pull και επαναδροµολόγησης είναι πολύ κοντά. Ο 
αλγόριθµος Push - Pull φαίνεται ελαφρώς καλύτερος για χαµηλό φορτίο, ενώ η 
απόδοση του αλγορίθµου των επαναδροµολογήσεων βελτιώνεται σε υψηλό 
φορτίο. Αυτό συµβαίνει γιατί ο αριθµός των συνδέσεων που είναι εγκατεστηµένες 
στο δίκτυο είναι πολύ µεγαλύτερος στην περίπτωση του υψηλού φορτίου και 
συνεπώς ο αριθµός των αχρησιµοποίητων σχισµών φάσµατος είναι µικρότερος. 
Σε αυτές τις  περιπτώσεις συµφόρησης, οι µεγαλύτερες αιτήσεις απορρίπτονται 
και εξυπηρετούνται οι µικρότερες ενώ η επαναδροµολόγηση των συνδέσεων είναι 
η αποτελεσµατικότερη τεχνική. Τέλος, η απόδοση του ευριστικού αλγορίθµου που 
συνδυάζει τις τεχνικές Push - Pull και των επαναδροµολογήσεων είναι πολύ καλή 
και κοντά στη βέλτιστη λύση για όλες τις εξεταζόµενες περιπτώσεις. 
Συµπεραίνουµε ότι οι προτεινόµενες λύσεις ανασυγκρότησης βελτιώνουν 
σηµαντικά την απόδοση του δικτύου σε σύγκριση µε τους αλγορίθµους που δεν 
βελτιστοποιούν εκ νέου το δίκτυο. 

3.1.7.1.2 Πειράµατα Δικτύου µε Διπλάσια Μήκη Συνδέσµων 
Οι συνδέσεις που είναι εγκατεστηµένες στο δίκτυο, στην περίπτωση της 
τοπολογίας µε διπλάσια µήκη συνδέσµων, είναι κυρίως ηµιδιαφανείς και 
απαιτούν τη χρήση αναγεννητών σε ενδιάµεσους κόµβους. Όµως, οι διαφανείς 
συνδέσεις που δηµιουργούνται διασχίζουν λιγότερους συνδέσµους 
χαλαρώνοντας τον περιορισµό της συνέχειας φάσµατος. Εποµένως το δίκτυο 
εξυπηρετεί µεγαλύτερο αριθµό συνδέσεων µικρότερου µήκους, αφού είναι 
ευκολότερη η δέσµευση των σχισµών. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται κατά τη 
σύγκριση της απόδοσης των δύο δικτύων, όπου διαπιστώνουµε ότι τόσο η 
πιθανότητα απόρριψης των αιτήσεων όσο και ο λόγος της χωρητικότητας που 
απορρίπτεται είναι υψηλότεροι σε αρκετές περιπτώσεις σε σχέση µε τη διαφανή 
περίπτωση για το ίδιο φορτίο κίνησης. 

Η απόδοση του αλγορίθµου επαναδροµολόγησης και Push - Pull (Εικόνα 3.5.β) 
είναι πολύ κοντά µε την απόδοση του αλγορίθµου που κάνει χρήση µόνο των 
επαναδροµολογήσεων, µε την τελευταία περίπτωση να είναι υπερτερεί ελαφώς. 
Είναι γεγονός ότι η χρήση αναγεννητών χαλαρώνει τον περιορισµό της συνέχειας 
φάσµατος στα σηµεία αναγέννησης, µε αποτέλεσµα η τεχνική Push - Pull να 
γίνεται πιο αποτελεσµατική και εποµένως να έχει ελαφρώς καλύτερη απόδοση σε 
σύγκριση µε τη διαφανή περίπτωση. Ο αλγόριθµος που συνδυάζει τις δύο τεχνικές 
παρουσιάζει και σε αυτήν την περίπτωση καλή απόδοση η οποία είναι κοντά στην 
βέλτιστη, ενώ ο αλγόριθµος που δεν επιτρέπει τη µετακίνηση των 
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εγκατεστηµένων συνδέσεων υστερεί σηµαντικά σε σύγκριση µε τις προτεινόµενες 
λύσεις.  

3.1.7.2 Κόστος Επαναβελτιστοποίησης 

Στην Εικόνα 3.6 παρουσιάζουµε το µέσο απαιτούµενο κόστος 
επαναβελτιστοποίησης για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων, µε βάση τον συνολικό 
αριθµό των αιτήσεων που έχουν εξυπηρετηθεί. Τα αποτελέσµατα αντιστοιχούν 
στη µικρή τοπολογία του δικτύου µε τα αρχικά µήκη συνδέσµων. Ο αλγόριθµος 
επαναδροµολόγησης D - RSA έχει υψηλότερο κόστος από τον αλγόριθµο Push - 
Pull, µε τον τελευταίο να χρειάζεται να µετατοπίσει περισσότερες συνδέσεις. 
Επιπλέον το κόστος του αλγόριθµου ILP είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος του 
αλγορίθµου που συνδυάζει και τις δύο τεχνικές µε αντάλλαγµα τη µικρότερη 
πιθανότητα απόρριψης µίας αίτησης που σε σχέση µε τον ευριστικό αλγόριθµο.  

 

 

Εικόνα 3.6. Σύγκριση κόστους ανασυγκρότησης του φάσµατος του δικτύου 
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3.1.8 Η απόδοση του Δυναµικού Αλγορίθµου σε ρεαλιστικό 
δίκτυο 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζουµε την απόδοση του προτεινόµενου 
ευριστικού D-RSA για το δίκτυο τηλεπικοινωνιών της Telefonica (Εικόνα 3.7) για 
τη διαφανή και ηµιδιαφανή λειτουργία του δικτύου. 

 

 

Εικόνα 3.7. Δίκτυο αναφοράς βασισµένο στο ισπανικό δκτυο κορµού της Telefonica  

Οι εικόνες (Εικόνα 3.8.α και Εικόνα 3.8.β) παρουσιάζουν την πιθανότητα 
απόρριψης µίας αίτησης στην περίπτωση του διαφανούς και ηµιδιαφανούς 
δικτύου. Στις εικόνες (Εικόνα 3.8.γ και Εικόνα 3.8.δ)παρουσιάζεται ο λόγος της 
χωρητικότητας που απορρίπτεται για τις εξής περιπτώσεις του δυναµικού 
αλγορίθµου: (i) χωρίς επαναβελτιστοποίηση, (ii) χρήση της τεχνικής Push - Pull, 
(iii) χρήση της τεχνικής επαναδροµολογήσεων και (iv) χρησιµοποίηση των 
τεχνικών Push - Pull και επαναδροµολόγησης συνδυαστικά.  

Τόσο κατά τη διαφανή όσο και κατά την ηµιδιαφανή λειτουργία, ο D - RSA που δεν 
επαναβελτιστοποιεί το δίκτυο έχει τη χειρότερη απόδοση και όπως και στην 
προηγούµενη περίπτωση, χρησιµοποιείται ως σηµείο αναφοράς  της απόδοσης 
των προτεινόµενων ευριστικών αλγορίθµων. Και οι δύο τεχνικές, όταν 
χρησιµοποιούνται ανεξάρτητα, βελτιώνουν την απόδοση όσον αφορά την 
πιθανότητα απόρριψης καθώς και το λόγο της χωρητικότητας που απορρίπτεται, 
µε τον αλγορίθµο των επαναδροµολογήσεων να έχει καλύτερη απόδοση σε όλες 
τις περιπτώσεις. Η τεχνική των επαναδροµολογήσεων έχει το πλεονέκτηµα του 
µεγαλύτερου χώρου αναζήτησης που προσφέρει η χρησιµοποίηση διαφορετικών 
µονοπατιών, ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερα χρήσιµο σε περιπτώσεις συνδέσµων 
υπό συµφόρηση. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιεί αυτές τις τεχνικές συνδυαστικά 
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βελτιώνει την απόδοση ακόµα περισσότερο, επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη 
χρησιµοποίηση του φάσµατος αρκετά κοντά σε αυτή της βέλτιστης λύσης.  

Συγκρίνοντας την απόδοση του διαφανούς και ηµιδιαφανούς τρόπου λειτουργίας 
διαπιστώνουµε ότι σε όλες τις περιπτώσεις οι διαφορές στην πιθανότητα 
απόρριψης µίας αίτησης είναι µικρές, µε τον αλγόριθµο που κάνει χρήση της 
τεχνικής Push - Pull να λειτουργεί πολύ καλύτερα στη διαφανή περίπτωση. Όσον 
αφορά την απόδοση στην περίπτωση του ποσοστού του λόγου της χωρητικότητας 
που απορρίπτεται, οι ηµιδιαφανείς περιπτώσεις παρουσιάζουν αισθητά καλύτερη 
απόδοση. Αυτό συµβαίνει γιατί µε την πάροδο του χρόνου οι σύνδεσµοι 
παρουσιάζουν συµφόρηση και συνεπώς οι νέες συνδέσεις που φθάνουν δεν 
µπορούν να εξυπηρετηθούν. Ακόµη και όταν χρησιµοποιείται µόνο η τεχνική Push 
– Pull, σηµαντικά οφέλη µπορούν να επιτευχθούν, καθώς παρά τη συµφόρηση 
των συνδέσµων στο δίκτυο, οι διαφανείς (υπο)συνδέσεις που δηµιουργούνται 
διασχίζουν λιγότερους συνδέσµους. Αντιθέτως, ο αλγόριθµος 
επαναδροµολόγησης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης σε διαφορετικά µονοπάτια, 
γεγονός που εξηγεί τη βελτιωµένη απόδοση. Σε κάθε περίπτωση να σηµειώσουµε 
ότι εξετάζουµε ένα σενάριο υψηλού φορτίου και αρκετά µεγάλης πιθανότητας 
απόρριψης µίας αίτησης, για να αξιολογήσουµε την ικανότητά των 
προτεινόµενων αλγορίθµων να λειτουργούν ικανοποιητικά ακόµη και κάτω από 
υψηλό φορτίο κίνησης.  

α) 
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β) 

 
 

γ) 

 

 

δ) 

 
Εικόνα 3.8. Πιθανότητα απόρριψης µίας αίτησης για το (α) διαφανές και (β) ηµιδιαφανές δίκτυο, λόγος 
απορριφθείσας χωρητικότητας για το (γ) διαφανές και (δ) ηµιδιαφανές δίκτυο. 
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Έτσι, για το υψηλό φορτίο, η τεχνική των επαναδροµολογήσεων φαίνεται να είναι 
η κατάλληλη προσέγγιση που βελτιώνει περισσότερο την απόδοση, ενώ όταν 
συµπληρώνεται από την τεχνική Push - Pull τα οφέλη γίνονται ακόµη 
µεγαλύτερα. Ωστόσο, σε δίκτυα µε χαµηλότερο φορτίο και συνεπώς διαθέσιµες 
σχισµές φάσµατος, µέσω της τεχνικής Push - Pull µπορούν να επιτευχθούν 
σηµαντικά οφέλη, καθώς οι συνδέσεις µπορούν να εξυπηρετηθούν µε επιτυχία, 
γρήγορα και χωρίς απαιτήσεις χρήσης επιπλέον transponders.  

 

Εικόνα 3.9. Πιθανότητα απόρριψης και µέσος χρόνος λειτουργίας του αλγορίθµου D-RSA / Push - Pull 
και επαναδροµολόγησης για λ = 3 αιτήσεις / µονάδα χρόνου ως συνάρτηση του κατωφλίου 
αναζήτησης.  

Στην Εικόνα 3.9 παρουσιάζεται η επίδραση του κατωφλίου αναζήτησης στην 
απόδοση του αλγορίθµου D-RSA Push - Pull και επαναδροµολόγησης (µέχρι τώρα 
το κατώφλι H είχε οριστεί σε άπειρο) για µέσο ρυθµό άφιξης λ = 3 αιτήσεις / 
µονάδα χρόνου και ηµιδιαφανές δίκτυο. Παρατηρούµε ότι η µείωση του 
κατωφλίου Η αυξάνει την πιθανότητα απόρριψης µίας αίτησης, αλλά µειώνει τον 
χρόνο λειτουργίας. Συγκεκριµένα, η πιθανότητα απόρριψης µίας αίτησης αλλά 
και ο χρόνος λειτουργίας για τιµές κατωφλίου H> 8 είναι παρόµοια µε εκείνη όπου 
το κατώφλι είχε οριστεί σε άπειρο. Από την άλλη πλευρά, όταν το Η είναι ίσο µε 
0, η απόδοση του D - RSA / Push - Pull και επαναδροµολογήσεων ισούται µε εκείνη 
του D-RSA / χωρίς χρήση τεχνικών επαναβελτιστοποίησης του δικτύου. Εποµένως 
το Η µπορεί να επιλεγεί έτσι ώστε να ικανοποιεί τις εκάστοτε απαιτήσεις 
απόδοσης - χρόνου απόκρισης για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων. 
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3.1.9  Συµπεράσµατα  

Προτείναµε ένας δυναµικό αλγόριθµο για τη εγκατάσταση των συνδέσεων και 
την εκ νέου βελτιστοποίηση ενός ελαστικού οπτικού δικτύου. Όταν µια σύνδεση 
δε µπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω κατακερµατισµού του φάσµατος, οι τεχνικές 
Push - Pull ή / και επαναδροµολογήσεων αναλαµβάνουν να δηµιουργήσουν το 
κατάλληλο χώρο χωρίς διακοπή της µετάδοσης. Σχεδιάσαµε κατάλληλους 
αλγόριθµους που κάνουν χρήση των παραπάνω τεχνικών και αναζητούν µεταξύ 
διαφορετικών συνδυασµών µετατόπισης και επαναδροµολογήσεων, επιλέγοντας 
αυτόν που ελαχιστοποιεί το κόστος όπως αυτό ορίζεται από τη συνάρτηση 
κόστους. Τα αποτελέσµατά δείχνουν ότι µπορούµε να µειώσουµε σηµαντικά την 
πιθανότητα απόρριψης µίας αίτησης χρησιµοποιώντας τους προτεινόµενους 
αλγόριθµους ενώ παράλληλα µε την κατάλληλη επιλογή των παραµέτρων της 
συνάρτησης κόστους µπορούν να ικανοποιηθούν στο ακέραιο οι απαιτήσεις του 
διαχειριστή του δικτύου όσον αφορά τη σχέση απόδοσης - χρόνου λειτουργίας. 
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4 Σχεδιασµός Πολλαπλών Περιόδων µε 
Πραγµατικά Περιθώρια  

4.1.1 Εισαγωγή 

Η σύµφωνη διαµόρφωση (coherent modulation) διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη των οπτικών δικτύων επόµενης γενιάς. Προσφέρει µια άνευ 
προηγουµένου αύξηση της χωρητικότητας και της φασµατικής απόδοσης του 
δικτύου, ενώ επίσης συνδυάζεται µε ηλεκτρονικά υψηλής ταχύτητας και 
εξελιγµένες τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακού σήµατος (DSP). Αν και οι σύµφωνοι 
δέκτες µπορούν µέσω της ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος να αντισταθµίσουν 
ορισµένες από τις εξασθενίσεις του φυσικού επιπέδου (PLIs) που συσσωρεύονται 
κατά τη διάδοση  του σήµατος (κυρίως φαινόµενα διασποράς), το φυσικό επίπεδο 
εξακολουθεί να δηµιουργεί σηµαντικά και ανεπίλυτα ζητήµατα για τα 
υπάρχοντα και µελλοντικά συστήµατα µετάδοσης. 

Οι συνδέσεις στα οπτικά δίκτυα, γνωστές ως οπτικά µονοπάτια (lightpaths), 
πρέπει να εγκαθίστανται µε αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης (QoT). Η εκτίµηση της 
ποιότητας µετάδοσης γίνεται συνήθως κατά το σχεδιασµό ή την αναβάθµιση του 
δικτύου µε εξειδικευµένα εργαλεία (Q-tool) που κάνουν χρήση κάποιου µοντέλου 
προσοµοίωσης του φυσικού επιπέδου. Η ποιότητα µετάδοσης ενός οπτικού 
µονοπατιού επηρεάζεται από τον θόρυβο των ενισχυτών (ενισχυµένος θόρυβος 
αυθόρµητης εκποµπής ASE), τις επιδράσεις διασποράς και τις µη-γραµµικότητες 
εντός του καναλιού (παρεµβολή από το κανάλι µετάδοσης), καθώς επίσης και από 
το πλήθος και τις ρυθµίσεις µετάδοσης των γειτονικών συνδέσεων, ένα φαινόµενο 
που είναι γνωστό ως διακαναλική παρεµβολή (interchannel interference). Το 
συγκεκριµένο είδος παρεµβολής µοντελοποιείται µέσω των εξασθενήσεων 
φυσικού επιπέδου, όπως η διαφωνία (crosstalk-XT), η παρεµβολή µεταξύ 
καναλιών (cross channel interference-XCI) και η παρεµβολή πολλών καναλιών 
(multi channel interference-MCI) [21].  

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που κάνει πιο δύσκολο το σχεδιασµό των οπτικών 
δικτύων είναι το γεγονός ότι οι παρεµβολές των καναλιών µεταβάλλονται µε το 
χρόνο και συγκεκριµένα αυξάνονται καθώς νέες συνδέσεις εγκαθίστανται στο 
δίκτυο. Επιπλέον, η γήρανση του εξοπλισµού (οπτικές ίνες, αναµεταδότες, 
ενισχυτές, φίλτρα / διακόπτες) καθώς και οι εργασίες συντήρησης (π.χ. 
αποκατάσταση κοµµένων ινών) συσσωρεύουν επιπρόσθετες και µερικές φορές 
ακανόνιστες παρεµβολές χειροτερεύοντας την κατάσταση του δικτύου µε την 
πάροδο του χρόνου. 
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4.1.2 Προηγούµενες Προσεγγίσεις 

Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται κατά την εγκατάσταση των οπτικών 
µονοπατιών είναι η χρήση υποθέσεων και περιθωρίων χειρότερης περίπτωσης 
που χαρακτηρίζουν την κατάσταση του δικτύου στο «τέλος ζωής» του (End Of Life 
- EOL). Όµως, τελευταία το ενδιαφέρον της ερευνητικής και βιοµηχανικής 
κοινότητας έχει προσελκύσει η χρήση περιθωρίων βάση των πραγµατικών 
συνθηκών του δικτύου και των πραγµατικών δυνατοτήτων του εξοπλισµού. Έτσι, 
έχουν προταθεί διαφορετικές προσεγγίσεις τόσο για τα WDM [43] - [45] όσο και 
για ελαστικά οπτικά δίκτυα [46] - [50]. 

Οι ερευνητές αρχικά επικεντρώθηκαν στα WDM δίκτυα µε τους συγγραφείς της 
εργασίας [43] να παρουσιάζουν έναν ιεραρχικό αλγόριθµο δροµολόγησης και 
ανάθεσης µήκους κύµατος (RWA), ο οποίος λαµβάνει υπόψη τις εκτιµήσεις του 
τρέχοντος λόγου οπτικού σήµατος προς θόρυβο (Optical Signal Noise Ratio - OSNR) 
και της διασποράς του τρόπου πόλωσης (Polarization Mode Dispersion - PMD). 
Στην εργασία [44] προτείνονται διάφορες τεχνικές δέσµευσης των µηκών 
κύµατος, όπως η Crosstalk Aware - CTA , η CTA – First - Fit, η CTA – Most - Used 
και η CTA – Least - Used, που συνεργάζονται µε έναν αλγόριθµο RWA. Οι 
προτεινόµενες λύσεις καταλήγουν να επιλέγουν το µήκος κύµατος που προκαλεί 
τη λιγότερη παρεµβολή στις υπάρχουσες συνδέσεις. Οι συγγραφείς της εργασίας 
[45] πρότειναν βέλτιστους RWA αλγόριθµους βασισµένους σε µοντελοποιήσεις 
ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού (ILP) που λαµβάνουν υπόψη τις 
εξασθενήσεις φυσικού επιπέδου (Physical Layer Impairments - PLIs), λαµβάνοντας 
υπόψη µέσω πρόσθετων περιορισµών στην ILP µοντελοποίηση τόσο των 
εξαρτώµενων από την διαδροµή (Amplified Spontaneous Emission - ASE, Cross 
Channel Interference - XCI, κλπ.) όσο και των παρεµβολών που προκαλούνται από 
τα γειτονικά κανάλια (XCI και Crosstalk - XT). 

Με το ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας να µετατοπίζεται στα ελαστικά 
οπτικά δίκτυα, η προσπάθεια επικεντρώθηκε στο σχεδιασµό ελαστικών δικτύων 
µε αλγόριθµους δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος (RSA) που 
χρησιµοποιούν µειωµένα περιθώρια (Reduced Margins). Συγκεκριµένα, οι 
συγγραφείς της εργασίας [47] στοχεύουν στην αύξηση της χρησιµοποίησης του 
φάσµατος λαµβάνοντας υπόψη τις µη γραµµικές εξασθενήσεις (Non Linear 
Impairments - NLI) κατά τη βελτιστοποίηση των επιµέρους παραµέτρων 
µετάδοσης και την επιλογή των κατάλληλων σχισµών. Για το λόγο αυτό 
εξετάστηκε η επίδραση δύο παραµέτρων ευελιξίας που παρέχουν οι BVT στην 
ποιότητα του σήµατος, (i) της ισχύος µετάδοσης και (ii) της κωδικοποίησης FEC. 
Τα µειωµένα περιθώρια που προκύπτουν µε την αποφυγή της εξέτασης των 
µελλοντικών απωλειών εξετάστηκαν στην εργασία [48], όπου αξιολογήθηκαν τα 
προσφερόµενα πλεονεκτήµατα στη χρησιµοποίηση του φάσµατος και της 
χωρητικότητας από την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του δικτύου. Παράλληλα, οι 
συγγραφείς της εργασίας [49] ανέπτυξαν έναν αλγόριθµο ο οποίος ελαχιστοποιεί 
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την ισχύ µετάδοσης (Launch Power), η οποία διατηρείται σταθερή στην από άκρο 
σε άκρο µετάδοση, ελαχιστοποιώντας έτσι έµµεσα τις µη γραµµικές παρεµβολές. 
Οµοίως, η εργασία [50] επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση της ισχύος µετάδοσης 
κατά τη διαδικασία δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος, στοχεύοντας στην 
ελαχιστοποίηση των NLIs. Η βελτιστοποίηση της ισχύος µετάδοσης για κάθε 
κανάλι και τα σχετικά περιθώρια µελετώνται επίσης στην εργασία [51], ενώ η 
(τοπική) βελτιστοποίηση της ισχύος ανά χρονικό διάστηµα, υποθέτοντας πλήρη 
αντιστάθµιση της εξασθένησης παρουσιάζεται στην εργασία [52].  

Μια εναλλακτική προσέγγιση για τη µείωση των παρεµβολών στα ελαστικά 
δίκτυα, είναι η χρήση σχισµών φάσµατος ως ζώνες ασφαλείας για την προστασία 
από τις µη γραµµικές παραµορφώσεις. Ένα µειονέκτηµα της προσέγγισης αυτής 
είναι  η µειωµένη χρησιµοποίηση του φάσµατος. Χρησιµοποιώντας ένα ευρύτερο 
σύνολο επιλογών µετάδοσης και συνυπολογίζοντας την χρησιµοποίηση 
φάσµατος, ο αλγόριθµος RSA χρησιµοποιεί το απολύτως απαραίτητο πλήθος 
σχισµών για την εξουδετέρωση των µη γραµµικών παρεµβολών και τη λειτουργία 
του δικτύου µε µειωµένο κόστος. Στην εργασία [46], οι συγγραφείς υπολογίζουν 
τη σχετική εξοικονόµηση στο κόστος απόκτησης του δικτυακού εξοπλισµού όταν 
χρησιµοποιούνται ελαστικοί transponders συγκρίνοντας την περίπτωση που η 
µετάδοση προσαρµόζεται δυναµικά στην τρέχουσα γήρανση του δικτύου σε σχέση 
µε την περίπτωση που λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό τα περιθώρια 
γήρανσης που αντιστοιχούν στο τέλος ζωής του δικτύου (EOL). 

Η βασική ιδέα των παραπάνω εργασιών είναι η εγκατάσταση των οπτικών 
µονοπατιών µε βάση τις πραγµατικές (τρέχουσες) συνθήκες του δικτύου, οι οποίες 
περιλαµβάνουν την πραγµατική γήρανση του εξοπλισµού αλλά και τις 
πραγµατικές (βάσει των εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών) παρεµβολές που 
αντιστοιχεί στη χρήση πραγµατικών περιθωρίων συστήµατος, αντί αυτών της 
χειρότερης περίπτωσης. Για το σκοπό αυτό, απαραίτητη είναι η χρήση  ενός 
µοντέλου εκτίµησης της ποιότητας µετάδοσης (Q-tool) το οποίο θα τροφοδοτείται 
µε τις τρέχουσες παραµέτρους γήρανσης και χρησιµοποίησης των πόρων του 
δικτύου. Τα µοντέλα εκτίµησης της ποιότητας µετάδοσης που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µπορεί να είναι είτε αναλυτικά είτε να βασίζονται σε 
προσοµοιώσεις των εξασθενήσεων φυσικού επιπέδου. Πρόσφατα, προτάθηκε το 
Gaussian Noise (GN) µοντέλο [53] που έχει αποδειχθεί αρκετά ακριβές, ενώ η 
προσεγγιστική κλειστή µορφή του, που παρουσιάζεται στην εργασία [54], 
συνδυάζει καλή ακρίβεια και χαµηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα.  

Η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης του δικτύου και της ποιότητας 
µετάδοσης των εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών είναι το κλειδί για τη 
µείωση των περιθωρίων συστήµατος όσο και των περιθωρίων σχεδιασµού. Για 
παράδειγµα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια προσέγγιση της ποιότητας 
µετάδοσης βασισµένη στην ανατροφοδότηση, όπως αυτή που προτείνεται στην 
εργασία [55], η οποία συσχετίζει τις τιµές από την παρακολούθηση της ποιότητας 
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µετάδοσης των εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών για την εκτίµηση της 
ποιότητας των υποψήφιων προς εγκατάσταση οπτικών µονοπατιών.  

Καθώς το δίκτυο εξελίσσεται µε το χρόνο και αυξάνεται ο αριθµός των συνδέσεων 
που εγκαθίστανται, αυξάνεται και η ποσότητα των διαθέσιµων πληροφοριών 
δεδοµένου ότι καταγράφεται η ποιότητα µετάδοσης κάθε οπτικού µονοπατιού 
που εγκαθίσταται στο δίκτυο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι εξασθενήσεις φυσικού 
επιπέδου είναι καλύτερα κατανοητές και οι εκτιµήσεις της ποιότητας µετάδοσης 
γίνονται πιο ακριβείς. Επίσης, η παρακολούθηση της ποιότητας µετάδοσης µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για να µειωθεί η αβεβαιότητα των παραµέτρων που 
χρησιµοποιούνται ως είσοδο στο Q-tool και έτσι να µειωθεί εµµέσως το περιθώριο 
σχεδιασµού [56]. 

Η συµβολή της προσέγγισής µας για τη σχεδίαση δικτύων πολλαπλών περιόδων 
είναι τετραπλή.  

1. Εισάγουµε ένα λεπτοµερές µοντέλο γήρανσης για να µοντελοποιήσουµε 
την υποβάθµιση που προκαλείται από τη γήρανση των συσκευών του 
δικτύου.  

2. Εισάγουµε ένα µοντέλο υπολογισµού του κόστους για να αξιολογήσουµε 
τα κέρδη που µπορούν να προκύψουν για τους διαχειριστές των δικτύων µε 
την αναβολή των επενδύσεων.  

3. Προτείνουµε έναν ευριστικό αλγόριθµο RSA που λαµβάνει υπόψη τις 
πραγµατικές εξασθενήσεις φυσικού επιπέδου, λαµβάνοντας επίσης 
υπόψη την πραγµατική γήρανση και τις παρεµβολές από τη µετάδοση σε 
γειτονικά κανάλια. Ο αλγόριθµος βελτιστοποιεί τις αποφάσεις σχετικά µε 
την τοποθέτηση των αναγεννητών αλλά και τις παραµέτρους µετάδοσης, 
συµπεριλαµβανοµένης και της ισχύος µετάδοσης.  

4. Αξιολογούµε τα πλεονεκτήµατα της λειτουργίας των δικτύων µε βάση τα 
πραγµατικά περιθώρια και ρεαλιστικά σενάρια στη βελτιστοποίηση των 
απαιτούµενων πόρων του δικτύου συγκρίνοντάς τα µε την παραδοσιακή 
λειτουργία των δικτύων που κάνει χρήση υψηλών περιθωρίων. 

4.1.3 Ποιότητα Μετάδοσης και Μοντέλο Γήρανσης 

Αρχικά θα ασχοληθούµε µε θέµατα που σχετίζονται µε τις εξασθενήσεις φυσικού 
επιπέδου, την ποιότητα µετάδοσης και τα περιθώρια που χρησιµοποιούνται κατά 
την εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε ένα 
µοντέλο γήρανσης του εξοπλισµού ενός δικτύου, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για 
την αξιολόγηση των προτεινόµενων λύσεων κατά τη σχεδίαση µε πραγµατικά 
(µειωµένα) περιθώρια.  
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4.1.4  Ποιότητα και Περιθώρια Ασφάλειας 

Στα οπτικά δίκτυα, τα οπτικά µονοπάτια µπορούν να διέρχονται διαφανώς από 
τους κόµβους του δικτύου (χωρίς να υποβάλλονται σε οπτοηλεκτρονική 
µετατροπή) ανάλογα µε τα µήκη των συνδέσµων που διασχίζουν. Η συσσώρευση 
όµως των εξασθενήσεων του φυσικού επιπέδου υποβαθµίζει την ποιότητα 
µετάδοσης καθιστώντας απαραίτητη σε ορισµένες περιπτώσεις τη χρήση 
αναγεννητών σε ενδιάµεσους κόµβους.  

Από αλγοριθµικής πλευράς, οι εξασθενήσεις του φυσικού επιπέδου µπορούν να 
ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: 

• Εξασθενήσεις που προκαλούνται από παρεµβολές µεταξύ καναλιών από 
τα µονοπάτια αλληλεπίδρασης (crosstalk - XT, Cross-Channel Interference - 
XCI και Multi-Channel Interference - MCI) και  

• Εξασθενήσεις που δεν εξαρτώνται από τα γειτονικά οπτικά µονοπάτια 
(spontaneous emission noise - ASE, Self-Channel Interference - SCI, 
φαινόµενα διασποράς).  

Εκτός όµως από την παρεµβολή µεταξύ γειτονικών καναλιών, η οποία αυξάνεται 
καθώς νέες συνδέσεις εγκαθίστανται στο δίκτυο, η γήρανση του εξοπλισµού µε 
την πάροδο του χρόνου επιδεινώνει την ποιότητα µετάδοσης. 

Μια τυπική προσέγγιση για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης µετάδοσης καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής του δικτύου είναι η εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών µε 
περιθώρια συστήµατος που εµφανίζονται στην κατάσταση τέλους ζωής του 
δικτύου (EOL) [57], [58]. Στην πράξη, τα οπτικά µονοπάτια εγκαθίστανται µε τον 
υπολογισµό της ποιότητας µετάδοσης για τη χειρότερη περίπτωση παρεµβολής 
και γήρανσης. Αντίστοιχα η συνήθης υπόθεση χειρότερης περίπτωσης στην 
περίπτωση των διακαναλικών παρεµβολών είναι ότι όλα τα κανάλια στους 
κοινούς συνδέσµους (ή ένα µεγάλο ποσοστό) είναι ενεργά. Οι παράµετροι που 
χρησιµοποιούνται για την προσοµοίωση της γήρανσης του δικτυακού εξοπλισµού 
είναι οι τιµές της EOL κατάστασης όπως παρέχονται από κάποιο µοντέλο 
γήρανσης. 

Εκτός από τα περιθώρια του συστήµατος (System Margin) της κατάστασης EOL 
που συζητήσαµε παραπάνω, υπάρχουν άλλοι δύο τύποι περιθωρίων [57], [58]: (i) 
το µη χρησιµοποιούµενο περιθώριο  (Unallocated Margin), που σχετίζεται µε την 
αναντιστοιχία της χωρητικότητας - απόστασης µετάδοσης των αιτήσεων και των 
δυνατοτήτων των transponders και ii) το περιθώριο σχεδιασµού (Design Margin), 
που αφορά τις ανακρίβειες του µοντέλου προσοµοίωσης του φυσικού επιπέδου (Q-
tool), την απλοποίηση του µοντέλου καθώς και ορισµένες αβεβαιότητες στις 
δικτυακές παραµέτρους. 

Η µείωση των διαφόρων τύπων περιθωρίων αυξάνει την αποδοτικότητα του 
δικτύου και οδηγεί σε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη, τα οποία θα αναλυθούν στη 
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συνέχεια. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας των ελαστικών οπτικών δικτύων και 
των σύµφωνων transponders (BVT), τα µη χρησιµοποιούµενα περιθώρια 
µειώνονται χάρη στον µεγαλύτερο αριθµό διαθέσιµων επιλογών µετάδοσης. 
Ένας βασικός παράγοντας για τη µείωση των περιθωρίων συστήµατος και 
σχεδιασµού είναι η απόκτηση µιας καλύτερης γνώσης του φυσικού στρώµατος, η 
οποία µπορεί να προκύψει µέσω της χρήσης κατάλληλων συσκευών (Optical 
Performance Monitor - OPM) που καταγράφουν τις παραµέτρους που σχετίζονται 
µε την απόδοση του οπτικού επιπέδου.  

Είναι γεγονός ότι οι σύµφωνοι δέκτες που χρησιµοποιούνται σήµερα στα οπτικά 
δίκτυα µπορούν εύκολα να επεκταθούν ώστε να λειτουργούν ως OPM [46]. Οι 
OPMs µπορούν να πραγµατοποιούν εκτιµήσεις της ποιότητας µετάδοσης, που 
περιλαµβάνουν την πραγµατική γήρανση των συσκευών και τις πραγµατικές 
παρεµβολές του δικτύου. Επιπλέον, οι OPMs κατανοούν καλύτερα το δίκτυο και 
εάν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες µπορούν να συµβάλουν στη µείωση των 
ανακριβειών του φυσικού επιπέδου που χρησιµοποιούνται στο εργαλείο 
εκτίµησης, µειώνοντας αντίστοιχα και το περιθώριο σχεδιασµού [55], [56]. 

Για την εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών µε τα απολύτως απαραίτητα 
(µειωµένα ή πραγµατικά) περιθώρια, πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένας κατάλληλος 
αλγόριθµος RWA ή RSA, σε συνδυασµό µε ένα κατάλληλο εργαλείο εκτίµησης 
των εξασθενήσεων φυσικού επιπέδου. Παρόλο που η χρήση των BVT έχει θετική 
επίδραση στη µείωση των περιθωρίων, αυξάνει την πολυπλοκότητα (το πρόβληµα 
είναι NP-hard, η αυξηµένη πολυπλοκότητα στην περίπτωση αυτή σηµαίνει ότι η 
µοντελοποίησή του απαιτεί ουσιαστικά περισσότερες µεταβλητές και 
περιορισµούς). Επιπλέον, οι παράµετροι µετάδοσης ενός οπτικού µονοπατιού 
επηρεάζουν την ποιότητα µετάδοσης των υπολοίπων εξαιτίας της διακαναλικής 
παρεµβολής. Η καταγραφή της παρεµβολής µεταξύ καναλιών είναι ήδη δύσκολη 
στα δίκτυα µε σταθερούς transponders [45] και γίνεται πιο περίπλοκη µε τους BVT. 
Όταν χρησιµοποιούνται BVTs, τα οπτικά µονοπάτια µπορεί να καταλαµβάνουν 
διαφορετικό αριθµό σχισµών φάσµατος (µη σταθερό), καθιστώντας πιο 
περίπλοκο τον υπολογισµό της πραγµατικής παρεµβολής µεταξύ καναλιών από 
ό, τι σε ένα δίκτυο σταθερού πλέγµατος, όπου όλα τα οπτικά µονοπάτια 
καταλαµβάνουν φάσµα 50 GHz. Η λειτουργία του δικτύου µε µειωµένα περιθώρια 
απαιτεί  τη χρήση OPM σε συνδυασµό µε  ένα ενεργό επίπεδο ελέγχου, για την 
πρόβλεψη, τον εντοπισµό και την επίλυση προβληµάτων QoT που θα µπορούσαν 
να προκύψουν µε το πέρασµα του χρόνου. Παράλληλα το περιθώριο σχεδιασµού 
µπορεί να συµβάλλει στην αποφυγή της λειτουργίας του δικτύου κοντά σε οριακές 
συνθήκες αλλά και στην µη εγκατάσταση συνδέσεων που θα είναι ευαίσθητες σε 
µικρές αλλαγές. Η ανάπτυξη ενός ευριστικού αλγορίθµου που δεν κάνει χρήση 
των χειρότερων υποθέσεων είναι µία από τις σηµαντικότερες συνεισφορές µας. 
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4.1.5 Μοντέλο Γήρανσης 

Ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα µετάδοσης ενός οπτικού 
µονοπατιού είναι η υποβάθµιση του λόγω των φαινοµένων γήρανσης. Τα 
κυριότερα στοιχεία ενός δικτύου, των οποίων η απόδοση επιδεινώνεται µε την 
πάροδο του χρόνου, είναι οι transponders, οι οπτικές ίνες, οι οπτικοί διακόπτες και 
οι ενισχυτές. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επίδραση της γήρανσης, µαζί µε τις 
παρεµβολές, συνήθως αντιµετωπίζονται µέσω των περιθωρίων του συστήµατος. 
Τα περιθώρια του συστήµατος θεωρούν επίσης τις υποβαθµίσεις που οφείλονται 
σε συγκολλήσεις (splices) ή προσθήκες συνδετήρων (connectors) για τη διόρθωση 
κοµµένων ινών ή άλλων τύπων βλαβών. Μάλιστα, για να αντιµετωπιστούν τα 
αποτελέσµατα της γήρανσης στην EOL κατάσταση στην εργασία [59] αναφέρεται 
η χρήση ενός περιθωρίου 3dB. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζουµε το µοντέλο που χρησιµοποιείται στις µελέτες µας 
για την περιγραφή των φαινοµένων γήρανσης. Αυτό το µοντέλο ενσωµατώθηκε 
στο µοντέλο GN [53] που περιγράφει το φυσικό επίπεδο και χρησιµοποιήθηκε από 
τον αλγόριθµό µας για την εκτίµηση της ποιότητας µετάδοσης των οπτικών 
µονοπατιών  κάνοντας χρήση των πραγµατικών περιθωρίων του συστήµατος. 
Στη θέση αυτού του µοντέλου, σε ένα πραγµατικό δίκτυο θα µπορούσαν να 
χρησιµοποιηθούν οπτικοί καταγραφείς της απόδοσης των συνδέσεων (OPMs) σε 
συνδυασµό µε ακριβείς µεθόδους εκτίµησης της ποιότητας µετάδοσης [55].  Τα 
παραπάνω είναι εκτός του πλαισίου της µελέτης µας λόγω της ανάγκης 
πραγµατοποίησης πειραµάτων σε πραγµατικές δικτυακές υποδοµές. 

Η εξεταζόµενη δικτυακή αρχιτεκτονική αποτελείται από ένα οπτικό δίκτυο µη 
αντισταθµισµένης διασποράς, του οποίου οι σύνδεσµοι αποτελούνται από 
οπτικές ίνες ενός τρόπου µετάδοσης (Single Mode Fiber - SMF) κατά µήκος των 
οποίων τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι ενισχυτές οπτικών ινών (EDFA) που 
αντισταθµίζουν πλήρως τις απώλειες κατά µήκος του τµήµατος µεταξύ δύο 
ενισχυτών (span). H Εικόνα 4.1.α δείχνει ένα παράδειγµα του µοντέλου. Οι κόµβοι 
του δικτύου αποτελούνται από τους διακόπτες οπτικής διασύνδεσης (OXC), οι 
οποίοι υλοποιούνται ως ROADM πολυπλέκτες µε βάση τους επιλεκτικούς 
µεταγωγείς µήκους κύµατος (WSS). Έχουν προταθεί πολλές παραλλαγές για την 
αρχιτεκτονική ROADM και οι περισσότερες από αυτές είναι διαθέσιµες στο 
εµπόριο, είτε για δίκτυο σταθερού πλέγµατος (κατάλληλο για transponders MLR) 
είτε για ελαστικό δίκτυο (χρήση των BVT). 
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(a) 

 

(b) 

 
Εικόνα	4.1.	OSNR	μοντέλο	για	a)	ένα	σύνδεσμο	πολλών	span	και	β)	ένας	ROADM	για	πρόσθεση,	αφαίρεση	και	
διέλευση	σημάτων.		

Για να περιγράψουµε το µοντέλο γήρανσης, αρχικά επικεντρωνόµαστε σε ένα 
τµήµα της οπτικής ίνας (span) µεταξύ δύο ενισχυτών e. Η γήρανση επηρεάζει την 
παράµετρο εξασθένησης της ίνας aloss(τ), η οποία µεταβάλλεται ως συνάρτηση του 
χρόνου τ. Αυτή µπορεί να είναι γραµµική ή µη γραµµική (π.χ. οµαλή στην αρχή 
και απότοµη στο τέλος). Η εξασθένηση κατά µήκος του span e εξαρτάται επίσης 
από τον αριθµό των συγκολλήσεων της οπτικής ίνας και των συνδετήρων που 
έχουν προστεθεί. Οι συνδετήρες στις οπτικές ίνες χρησιµοποιούνται όταν 
απαιτούνται λειτουργίες σύνδεσης/αποσύνδεσης, ενώ ο αριθµός των 
συγκολλήσεων εξαρτάται από το ιστορικό (τύπος οπτικών ινών, τρόπος 
εγκατάστασης, αποτυχίες κ.λπ.). Οι απώλειες λόγω συγκολλήσεων της οπτικής 
ίνας όσο και λόγω της ύπαρξης των συνδετήρων µοντελοποίουνται  ως τυχαίες 
στοχαστικές ανελίξεις (counting random processes) se(τ) και ce(τ) σε συνάρτηση του 
χρόνου. Η συνολική απώλεια κατά µήκος ενός span Ae υπολογίζεται ως εξής: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )e e loss e loss e lossA l a c c s st t t t t t= × + × + ×  (5.1) 
Η παραπάνω απώλεια αντισταθµίζεται από έναν EDFA στο τέλος του span, έτσι 
ώστε να διατηρείται η ισχύς µετάδοσης σταθερή. Υποθέτοντας ένα οπτικό 
µονοπάτι που κάνει χρήση του µονοπατιού p και του µήκους κύµατος λ µε ισχύ 
µετάδοσης Tp,λ στην αρχή κάθε span. Η φασµατική πυκνότητα ισχύος (PSD) του 
θορύβου ASE διπλής πόλωσης δίνεται από την εξίσωση (8) της εργασίας [54]: 

( ) ( )( ), , ( ) 1ASE e e eG N A h fl t t t - ×= × ×  (5.2) 
Όπου Ae(τ) είναι η απώλεια του span (Εξ. (5.1)), Ne(τ)  είναι η τιµή του θορύβου του 
EDFA στο τέλος του span e (επίσης εξαρτώµενη από το χρόνο), h είναι η σταθερά 
Planck και f=c/λ είναι η συχνότητα των µονοπατιών όπου c είναι η ταχύτητα 
διάδοσης του φωτός. 
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Ακολουθώντας παρόµοια προσέγγιση, µοντελοποιήσαµε το φαινόµενο γήρανσης 
ενός ROADM µεταγωγέα. Η Εικόνα 4.1.β δείχνει τη συνεισφορά των ROADMs στο 
θόρυβο που προστίθεται από τους ενισχυτές κόµβων στους διάφορους τύπους 
κίνησης: προσθήκης, αφαίρεσης και διέλευσης οπτικού µονοπατιού.  Αν και οι 
διαφορετικοί τύποι κίνησης διέρχονται από διαφορετικό αριθµό ενισχυτών και 
WSS, για να απλοποιήσουµε το µοντέλο µας, υποθέτουµε ότι όλοι οι τύποι 
κυκλοφορίας προκαλούν απώλειες ίσες µε An(τ). Θεωρούµε µάλιστα ότι αυτή η 
τιµή αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου τ (τα φίλτρα επιδεινώνονται και ο 
θόρυβος από τους ενισχυτές των κόµβων επιδεινώνεται).  

Στον Πίνακας 4.1 παρουσιάζουµε τις απώλειες των κόµβων στις καταστάσεις BOL 
και EOL για όλους τους τύπους κυκλοφορίας. Η φασµατική πυκνότητα ισχύος 
GASE,n,λ υπολογίζεται από την εξίσωση (5.2). Εποµένως, η συνολική φασµατική 
πυκνότητα ισχύος GASE,p,λ του θορύβου ASE που συσσωρεύεται στο οπτικό 
µονοπάτι (p, λ) είναι: 

, , , ,( ) ( ) ( )ASE p e n
e p n p

G G Gl l lt t t
Î Î

= +å å  (5.3) 

Με σηµείο αναφοράς το µοντέλο GN, µπορούµε να υπολογίσουµε τη φασµατική 
πυκνότητα ισχύος των µη γραµµικών εξασθενήσεων (τόσο αυτών που 
προκαλούνται από το ίδιο οπτικό µονοπάτι όσο και αυτών που προκαλούνται από 
τα γειτονικά) για κάθε span, βάση της πραγµατικής χρησιµοποίησης φάσµατος 
κατά µήκος των συνδέσµων κάνοντας χρήση των εξισώσεων (128) - (129) της 
εργασίας [54]. Θεωρώντας ασύµφωνη συσσώρευση θορύβου, Εξ. (127) της 
εργασίας [54], υπολογίζουµε την ισχύ του θορύβου των µη γραµµικών 
εξασθενήσεων κατά µήκος ενός συνδέσµου και τα τέλος κατά µήκους του οπτικού 
µονοπατιού, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική χρησιµοποίηση των 
συνδέσµων του δικτύου. Συµβολίζουµε ως GNLI,p,λ(τ)  τη συσσωρευµένη πυκνότητα 
φασµατικής ισχύος των NLIs η οποία θεωρούµε ότι είναι συνάρτηση του χρόνου, 
καθώς η συνολική κίνηση που εξυπηρετείται από το δίκτυο επίσης αλλάζει 
(γενικά αυξάνεται) µε το χρόνο. 

Με την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται διασυµβολική παρεµβολή (ISI) ούτε 
ευθυγραµµισµένο φιλτράρισµα [54] και οι απώλειες αντισταθµίζονται πλήρως 
καθώς και ότι η ισχύς του σήµατος στον δέκτη ισούται µε την αρχική ισχύ 
µετάδοσης Tp,λ, ο λόγος οπτικού σήµατος προς θόρυβο (ΟSNR) του οπτικού 
µονοπατιού (p,λ) είναι: 

,
,

, , ,

( )
( ) ( )

p
p

p NLI p

T
OSNR

G B G B
l

l
l l

t
t t

=
× + ×

 
(5.4) 

Όπου Β είναι το ισοδύναµο εύρος ζώνης θορύβου πάνω στο οποίο αξιολογείται το 
OSNR. 

Να σηµειώσουµε ότι ο αλγόριθµος που θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια µπορεί 
να βελτιστοποιήσει την ισχύ µετάδοσης Tp,λ κάθε οπτικού µονοπατιού. Από την 
πλευρά του δικτύου, ο ROADM µεταγωγέας εισόδου είναι υπεύθυνος για την 
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επαναφορά της ισχύος µετάδοσης στην προκαθορισµένη τιµή. Υποθέτουµε την 
πλήρη αντιστάθµιση της εξασθένησης σε κάθε span από τον εκάστοτε EDFA που 
βρίσκεται στο τέλος του. Συνεπώς η ισχύς στην αρχή κάθε span επαναφέρεται και 
διατηρείται σταθερή σε ολόκληρη τη διαδροµή. Οι ενδιάµεσοι ROADM 
µεταγωγείς λειτουργούν ως ισοσταθµιστές και διορθώνουν την µη επίπεδη 
ενίσχυση των EDFAs. Η βελτιστοποίηση της από άκρο σε άκρο ισχύος µετάδοσης 
συνδυάζεται µε την προσέγγιση της ελαχιστοποίησης των περιθωρίων που 
ακολουθείται σε αυτή την εργασία και µελετάται επίσης στις εργασίες [49], [50], 
[51]. Η προτεινόµενη προσέγγιση βελτιστοποίησης διαφέρει από την προσέγγιση 
LOGON [52] η οποία εκτελεί (τοπική) βελτιστοποίηση ισχύος ανά span, 
υποθέτοντας τη χειρότερη περίπτωση παρεµβολής. Οι υπολογισµοί των GNLI,p,λ(τ)  
και OSNRp,λ(τ), λαµβάνουν υπόψη την ισχύ µετάδοσης των οπτικών µονοπατιών 
και έτσι το φυσικό µοντέλο χρησιµοποιείται για περιπτώσεις µε σταθερή ή 
βελτιστοποιηµένη ισχύ µετάδοσης. 

Επίσης, µοντελοποιήσαµε τη γήρανση των transponders µε ένα περιθώριο 
ευαισθησίας MT(τ), το οποίο θεωρούµε ότι είναι συνάρτηση του χρόνου. Τέλος, 
λαµβάνουµε υπόψη ένα ακόµη περιθώριο σχεδιασµού. Συγκεκριµένα, 
υποθέτουµε ότι όλα τα οπτικά µονοπάτια κάνουν χρήση του περιθωρίου 
σχεδιασµού Md(τ) για να υπολογίσουµε τις ανακρίβειες του QoT µοντέλου και 
επίσης να αποφύγουµε τη λειτουργία στο όριο. Όλες οι παράµετροι γήρανσης 
υποθέτουµε ότι αυξάνονται µε την πρόοδο του χρόνου, ενώ το περιθώριο 
σχεδιασµού θεωρείται σταθερό ή µειούµενο µε το χρόνο. Η παραδοχή ενός 
µειούµενου περιθωρίου σχεδιασµού βασίζεται στις εργασίες [55], [56], [57] και στο 
γεγονός ότι µε την πάροδο του χρόνου µπορούµε να αποκτήσουµε µια πιο ακριβή 
γνώση του δικτύου ώστε να µπορούµε να υπολογίσουµε την ποιότητα της 
µετάδοσης µε µεγαλύτερη ακρίβεια.  

Για να αποφασίσουµε εάν ένα οπτικό µονοπάτι (p,λ) έχει αποδεκτή ποιότητα 
µετάδοσης, υπολογίζουµε το ρυθµό σφάλµατος bit (Bit Error Rate - BER)  

, ,( ) ( )( ) ( ) ( )p p T dBER OSNR M Ml lt t t t= Y - -  (5.5) 

και τον συγκρίνουµε µε το BERlimit όριο του κώδικα διόρθωσης λαθών, όπου Ψ είναι 
µια κατάλληλη συνάρτηση που λαµβάνει υπόψη τον ρυθµό συµβόλων (baud rate) 
και το σχήµα διαµόρφωσης (modulation format) του συγκεκριµένου οπτικού 
µονοπατιού, όπως στην εργασία [60]. Το οπτικό µονοπάτι εγκαθίσταται εάν και 
µόνο εάν έχει αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης:  

imit, l( )pBER BERl t £  (5.6) 

Για να κατανοηθεί καλύτερα το παραπάνω µοντέλο, είναι χρήσιµο να δώσουµε 
ορισµένες τιµές αναφοράς. Ο Πίνακας 4.1 παρέχει τιµές για την παράµετρο 
εξασθένησης της ίνας aloss(τ), την απώλεια των συνδέσµων closs(τ), την απώλεια 
συγκόλλησης της ίνας sloss(τ), τον συντελεστή θορύβου EDFA Ne(τ), την 
εξασθένηση που εισάγουν οι κόµβοι An(τ), το περιθώριο των transponders MT(τ) 
και το περιθώριο σχεδιασµού Md(τ) για  τις χρονικές στιγµές τ = έναρξη ζωής (BOL) 
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και τ = τέλος ζωής (EOL), όπως βρέθηκαν στη βιβλιογραφία [48], [61]. Μια τυπική 
τιµή για τη διάρκεια µεταξύ BOL και EOL κατάστασης θεωρείται ότι είναι τα 10 
έτη. Για τον υπολογισµό των τιµών σε ενδιάµεσες χρονικές στιγµές, πρέπει να 
γνωρίζουµε την ακριβή συνάρτηση του χρόνου, µε τη γραµµική συνάρτηση 
(γραµµική σε dB) να είναι µια υποψήφια επιλογή και είναι αυτή που 
χρησιµοποιείται στα πειράµατα προσοµοίωσης. Ο (µέσος) αριθµός 
συγκολλήσεων se(τ) ανά span θεωρήθηκε ότι αυξάνεται γραµµικά µε το µήκος και 
το χρόνο, µε ρυθµό 0.002728 splices/(περίόδο ×km) [62]. Ο αριθµός των συνδετήρων 
θεωρήθηκε σταθερός και ίσος µε 2 ανά span, δηλαδή τοποθετηµένοι στα δύο άκρα 
του συνδέσµου µεταξύ των κόµβων του δικτύου. Στην πράξη ο αριθµός τους 
εξαρτάται από τις ανάγκες σύνδεσης/αποσύνδεσης που απαιτούνται από το 
διαχειριστή του δικτύου και 2 συνδέσεις θεωρούνται η προεπιλογή.  

Margin BOL EOL 
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Fiber attenuation parameter αloss 
(dB/km) 

0.22 0.23 

Connector loss closs (dB) 0.20 0.30 

Splice loss sloss (dB) 0.30 0.50 

Number of slices se (km-1) 0 0.02
7 

Number of connectors per span 2 2 

EDFA noise figure Ne (dB) 4.50 5.50 

OXC loss An (dB) 20.00 23.0
0 

Transponder margin MT (dB) 1.00 1.50 

 Interference  
Empt

y 
Full 

  Design margin Md (dB) 2.00 1.00 

Πίνακας	4.1	Περιθώρια	συστήματος	και	σχεδιασμού	για	τις	BOL	και	EOL	καταστάσεις.	

Η εξίσωση. (5.3) λαµβάνει υπόψη µόνο το θόρυβο ASE από τους EDFAs (των 
συνδέσµων και των µεταγωγέων), καθώς και τις επιπρόσθετες υποβαθµίσεις 
λόγω γήρανσης της οπτικής ίνας, των EDFAs, των διακοπτών, των συνδέσεων και 
των συνδέσµων. Οι εξασθενήσεις NLI, σύµφωνα µε το µοντέλο GN, 
περιλαµβάνονται στην παράµετρο GNLI (τ). Στη µελέτη µας, το µοντέλο γήρανσης 
µαζί µε τα περιθώρια των transponders και το περιθώριο σχεδιασµού (Εξ. (5.5)) 
ενσωµατώνονται στο GN µοντέλο για την περίπτωση των µη ταυτόσηµων 
καναλιών [54] θεωρώντας την πραγµατική παρεµβολή (µη γραµµική παρεµβολή 
και γραµµική διαφωνία) του δικτύου κατά τον υπολογισµό της ποιότητας 
µετάδοσης των οπτικών µονοπατιών. 
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4.1.6 Μοντέλο Κόστους 

Εξετάζουµε το πρόβληµα της σχεδίασης δικτύων αυξανόµενης κίνησης και 
πολλαπλών περιόδων [63], όπου µόνο στην αρχή της κάθε περιόδου εγκαθίσταται 
νέος εξοπλισµός, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των νέων αιτήσεων και τη ποιότητα 
µετάδοσης των ήδη εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών. Η χρήση των 
πραγµατικών περιθωρίων έχει ως αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται αρχικά µόνο ο 
απολύτως απαραίτητος εξοπλισµός και να προσθέτουµε νέο σε µεταγενέστερες 
περιόδους, εάν και όταν χρειαστεί. Ένα πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης είναι 
ότι ο σχεδιασµός εξαρτάται µόνο από την τρέχουσα και την προηγούµενη 
κατάσταση του δικτύου και έρχεται σε αντίθεση µε το πρόβληµα σχεδιασµού 
όλων των περιόδων που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους, καθώς 
απαιτεί την πρόβλεψη της κίνησης. Ο προγραµµατισµός του δικτύου µε τη χρήση 
προβλέψεων των αιτήσεων κίνησης θα µπορούσε να αποφέρει επιπλέον οφέλη 
εκείνων που καταγράφηκαν στην τρέχουσα εργασία και αφήνεται για µελλοντική 
εργασία. 

Τα οφέλη της εγκατάστασης των οπτικών µονοπατιών µε τα πραγµατικά 
περιθώρια και της συνεχούς βελτιστοποίησης του δικτύου είναι πολλαπλά. 
Καταρχήν, οι τιµές του δικτυακού εξοπλισµού µειώνονται µε την πάροδο του 
χρόνου, και η αγορά του απαραίτητου εξοπλισµού σε µελλοντικές περιόδους είναι 
συνήθως φθηνότερη. Στην περίπτωση που το κεφάλαιο είναι διαθέσιµο, τα οφέλη 
προκύπτουν από τον τοκισµό των διαθέσιµων χρηµάτων. Αν υποθέσουµε ότι ο 
εξοπλισµός αγοράζεται εν µέρει µε δανεισµό χρηµάτων, που αποτελεί την τυπική 
περίπτωση, θα χρειαστεί µικρότερος δανεισµός µε συνέπεια την εξοικονόµηση 
χρηµάτων µέσω της αποφυγής καταβολής τόκων. Επίσης, είναι σηµαντικό το 
γεγονός, ότι µε την πάροδο του χρόνου, γίνεται διαθέσιµος νέος και καλύτερος 
εξοπλισµός που επιτρέπει µια σταδιακή και οµαλότερη αναβάθµιση της 
δικτυακής υποδοµής. Γενικότερα, η παρατήρηση των συσκευών του δικτύου και η 
αναβάθµιση µε την πάροδο του χρόνου, όταν και αν απαιτείται, είναι ο 
ασφαλέστερος τρόπος µείωσης του κόστους καθώς και παροχής υπηρεσιών 
καλύτερης ποιότητας. 

Για να ληφθεί υπόψη η εξοικονόµηση χρηµάτων που µπορεί να επιτευχθεί, 
συγκρίνουµε δύο διαφορετικά σενάρια: (i) εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών 
µε περιθώρια χειρότερης περίπτωσης (Worst Margins - WM), (ii) εγκατάσταση των 
οπτικών µονοπατιών µε πραγµατικά περιθώρια (Actual Margins - AM). Στο 
τελευταίο σενάριο θεωρούµε ένα δίκτυο ικανό να καταγράφει την κατάστασή του, 
στο οποίο εγκαθίστανται νέος εξοπλισµό µόνο και όταν χρειάζεται. Όπως 
αναφέρθηκε προηγουµένως, ο συγκεκριµένος τρόπος λειτουργίας µπορεί να 
επιτευχθεί ι χρησιµοποιώντας OPM και ένα ενεργό επίπεδο ελέγχου σε 
συνδυασµό µε τον κατάλληλο αλγόριθµο RWA/RSA για την καθυστέρηση των 
αγορών µέχρι να είναι πραγµατικά αναγκαίες. 



 
 

133 
 

Στη µελέτη µας, συγκρίνουµε τα δύο σενάρια σχεδιασµού δικτύων πολλαπλών 
περιόδων όπου οι αιτήσεις κίνησης και τα φαινόµενα γήρανσης αυξάνονται µε 
την πάροδο του χρόνου. Κατά το σχεδιασµό µε περιθώρια χειρότερης περίπτωσης 
(WM), ο εξοπλισµός προστίθεται σε ενδιάµεσες περιόδους µόνο για να 
εξυπηρετηθεί η νέα κυκλοφορία, διότι η αυξηµένη παρεµβολή και η γήρανση δεν 
µπορούν να καταστήσουν µη αποδεκτή την ποιότητα των ήδη εγκατεστηµένων 
οπτικών µονοπατιών. Από την άλλη πλευρά, κατά την σχεδίαση µε πραγµατικά 
περιθώρια (ΑΜ), ο εξοπλισµός προστίθεται τόσο για την βελτίωση της ποιότητας 
µετάδοσης των ήδη υπαρχόντων οπτικών µονοπατιών όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο καθώς και για την εξυπηρέτηση των νέων αιτήσεων που 
προστίθενται στο δίκτυο µε την πάροδο του χρόνου.  

Ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό των ελαστικών transponders είναι η 
δυνατότητα παρακολούθησης της ποιότητας µετάδοσης των εγκατεστηµένων 
οπτικών µονοπατιών, καθώς διαθέτουν ισχυρές Application-Specific Integrated 
Circuit  - ASIC µονάδες για την υλοποίηση των λειτουργιών επεξεργασίας του 
ψηφιακού σήµατος  για τον περιορισµό της διασποράς και την αποδιαµόρφωση 
του σύµφωνου σήµατος. Για να ενεργοποιηθούν οι απαιτούµενες λειτουργίες της 
οπτικής παρακολούθησης (OPM), απαιτούνται περιορισµένες επεκτάσεις στη 
µονάδα ψηφιακής επεξεργασίας σήµατος (DSP), ενώ χρειάζεται επιπλέον 
λογισµικό για τη µεταφορά και ανάλυση των σχετικών πληροφοριών. Το κόστος 
αυτού του λογισµικού είναι σχεδόν αµελητέο, ενώ ήδη εµπορικά διαθέσιµες 
πλατφόρµες καταγράφουν τη διασπορά και τις τιµές BER και FEC των σηµάτων. 
Επιπλέον, στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα «Optical peRformanCe 
monitoring enabling dynamic networks using a Holistic crosslayEr, Self - configurable 
Truly flexible approach» (ORCHESTRA)  έχει αναπτυχθεί ένα αντίστοιχο επίπεδο 
παρακολούθησης και ελέγχου και την χρησιµοποίησε σε πειράµατα απόδειξης 
της ορθότητας της ιδέας [64], [65]. 

Για την περίοδο τi συµβολίζουµε ως ( )AM
iIC t  το αθροιστικό κόστος CAPEX όλων 

των συσκευών (transponders, αναγεννητές, EDFA, WSS κ.λπ.) που προκύπτουν 
από το σενάριο AM.  

, ,( ) ( ) ( ),AM New AM QoT AM
i i iC II IC Ct t t+=  (5.7) 

Όπου , ( )New AM
iIC t  είναι το κόστος του νέου εξοπλισµού που απαιτείται για την 

εξυπηρέτηση των νέων αιτήσεων και , ( )QoT AM
iIC t  το κόστος του εξοπλισµού (π.χ. 

αναγεννητές) που είναι απαραίτητο για την αποκατάσταση της ποιότητας 
µετάδοσης των ήδη εγκατεστηµένων στο δίκτυο οπτικών µονοπατιών που είχαν 
εγκατασταθεί σε προηγούµενες περιόδους µε µειωµένα περιθώρια τα οποία µε 
την πάροδο του χρόνου έγιναν ανεπαρκή. 

Είναι προφανές ότι ισχύει , ( ) ( )New AM WM
i iIC ICt t£ , επειδή για την ίδια κίνηση, 

χρησιµοποιούνται υψηλότερα περιθώρια στο WM σενάριο. Το κόστος των 
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συσκευών που θα αποκτηθούν στο µέλλον µε το ΑΜ σενάριο θα επιτρέψει την 
εξοικονόµηση χρηµάτων σε σχέση µε το WM σενάριο, επειδή αυτές οι συσκευές 
(προληπτικά εγκατεστηµένες στο σενάριο WM) είτε (α) δεν θα χρησιµοποιηθούν 
ποτέ στο σενάριο ΑΜ, είτε το κόστος τους θα έχει µειωθεί κατά τη στιγµή που θα 
είναι απαραίτητες. Τέλος, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη η αξία του 
χρήµατος σε συνάρτηση µε το χρόνο. 

Το συσσωρευµένο συνολικό κόστος στο τέλος της περιόδου για τα δύο σενάρια 
(WM και AM), υπολογίζεται ως εξής: 

0
( ) ( )

n
WM WM

n i
i

TC ICt t
=

=å  
(5.8) 

1 1
0 1

( ) ( ) ( ) ( )
n n

AM mon AM WC AM
n i i i

i i
TC C IC I IC ICt t t t- -

= =

é ù= + - × -ë ûå å  (5.9) 

Όπου I είναι το επιτόκιο, και Cmon είναι το κόστος των OPMs. 

Όσον αφορά την εξέλιξη των τιµών του δικτυακού εξοπλισµού, υιοθετήσαµε το 
συσσωρευτικό µέσο µοντέλο του Wright (Wright's Cumulative Average Model) που 
βασίζεται στις καµπύλες µάθησης [66]. Στη συνέχεια συµβολίζουµε µε Q έναν 
οποιοδήποτε τύπο δικτυακού εξοπλισµού, ο οποίος µπορεί να είναι transponder, 
αναγεννητής, EDFA, WSS κλπ. Σύµφωνα µε το µοντέλο της καµπύλης µάθησης, 
η τιµή του εξοπλισµού Q στην αρχή της περιόδου τi ισούται µε 

2log
0( ) ( ) ( ( )) RQ Q Q

i ic c ut t t= ×  (5.10) 

Όπου cQ(τ0) είναι η αρχική τιµή του εξοπλισµού Q, uQ(τi) είναι ο αθροιστικός 
αριθµός του εξοπλισµού που παράγεται µέχρι την περίοδο τi και R είναι ο ρυθµός 
εκµάθησης που εκφράζεται ως δεκαδικός. Η βασική ιδέα αυτού του µοντέλου είναι 
ότι το κόστος εκτέλεσης µιας εργασίας (π.χ., κατασκευή ενός transponder) 
µειώνεται µε σταθερό ρυθµό καθώς το πλήθος των παραγόµενων συσκευών 
αυξάνεται.  

Ο ρυθµός εκµάθησης διαισθητικά αντιπροσωπεύει το πόσο γρήγορα µαθαίνουµε 
να εκτελούµε το έργο, δηλαδή πόσο γρήγορα µειώνεται το σχετικό κόστος. Με 
βάση αυτό το µοντέλο, η εξέλιξη των τιµών του εξοπλισµού εξαρτάται από τον 
αριθµό των µονάδων που παράγονται. Για παράδειγµα, στον Πίνακας 4.2 
παρουσιάζονται δύο προβολές του αριθµού παραγωγής transponder των 100 Gbps, 
που ονοµάζονται προβολές Α και Β. Για την προβολή Α προσαρµόσαµε τον αριθµό 
των transponders που παρήχθησαν για το έτος 2014 (θεωρείται τ0) και τον 
προβλεπόµενο παραγόµενο αριθµό transponders για το 2019 σύµφωνα µε την 
αναφορά [67]. Στη συνέχεια, υποθέτοντας ρυθµό εκµάθησης R = 0.85, προβλέψαµε 
τις τιµές των transponders 100 Gbps (δεύτερη σειρά του Πίνακα 4.2). Οι τιµές 
παρουσιάζονται σε µονάδες κόστους (C.U.), όπου 1 C.U. ορίζεται ως το κόστος του 
transponder των 100 Gbps τη χρονική στιγµή τ0. Στην περίπτωση της προβολής Β, 
η πρόβλεψη των τιµών έγινε βάση ενός πιο αισιόδοξου σεναρίου µε µεγαλύτερο 
ρυθµό εκµάθησης, που έχει οριστεί σε R = 0.75. Η κύρια διαφορά είναι η 



 
 

135 
 

µεγαλύτερη πτώση των τιµών κατά τις πρώτες περιόδους της προβολής Β, λόγω 
της µεγαλύτερης παραγωγής συσκευών. Με την ίδια προσέγγιση, µπορούµε να 
υπολογίσουµε τις προβλεπόµενες τιµές του υπόλοιπου δικτυακού εξοπλισµού.  

 

 Year τ0 τ0+2 τ0+4 τ0+6 τ0+8 τ0+10 

Pr
oj

ec
ti

on
 A

 

Units (K) 4 5 7 10 7  

Price (C.U.) 1 0.72 0.60 0.52 0.47 0.44 

Pr
oj

ec
ti

on
 B

 Units (K) 5 6 10 8 7  

Price (C.U.) 1 0.51 0.38 0.29 0.25 0.23 

Πίνακας	4.2.	Προβολές	Α	και	Β	για	τον	αριθμό	των	100Gbps	Μονάδες	σταθερού	transponder	και	τιμές	κόστους	
αγοράς	υποθέτοντας	ρυθμούς	εκμάθησης	R	=	0,85	για	προβολή	Α	και	R	=	0.75	για	προβολή	Β.		

Το συσσωρευµένο συνολικό κόστος, όπως ορίζεται στις Eξ. (5.7) - (5.9), είναι το 
άθροισµα του κόστους αγοράς για τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό Q 
(transponders, αναγεννητές, EDFA, WSS κ.λπ.). Επειδή, η συλλογή πληροφοριών 
και η προβολή της παραγωγής για διάφορους τύπους εξοπλισµού είναι αρκετά 
δύσκολη, στις µελέτες που θα παρουσιάσουµε στις επόµενες ενότητες υποθέσαµε 
ότι όλοι οι τύποι transponders (ακόµη και οι BVT) καθώς και ο υπόλοιπος 
εξοπλισµός ακολουθούν µεταβολή αντίστοιχη µε αυτή στις προβολές Α και Β για 
τους transponders των 100 Gbps που παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. 
Όπως γίνεται εµφανές στα πειράµατα προσοµοίωσης, το κόστος των transponders 
και των αναγεννητών είναι η κυρίαρχη παράµετρος και η χρήση διαφορετικών 
προβολών για τον υπόλοιπο εξοπλισµό δεν θα είχε σχεδόν καµία επίδραση στα 
αποτελέσµατα. 

 Καθώς το δίκτυο εξελίσσεται µε το χρόνο, νέος εξοπλισµός πρέπει να 
εγκατασταθεί για την εξυπηρέτηση του υψηλότερου φορτίου κίνησης (σενάριο 
WM και AM) ή λόγω των προβληµάτων στην ποιότητα µετάδοσης (µόνο στο 
σενάριο ΑΜ), όπως καταγράφεται στο µοντέλο κόστους [Εξ. (5.8) και (5.9)]. Ο 
εξοπλισµός που έχει εγκατασταθεί θεωρείται ότι είναι πλήρως 
επαναχρησιµοποιήσιµος και όχι µονίµως εγκατεστηµένος σε µια θέση και 
συνεπώς µπορεί να µετακινηθεί. Για παράδειγµα, οι transponders και οι 
αναγεννητές µπορούν να µεταφερθούν σε άλλους κόµβους από αυτούς που 
χρησιµοποιήθηκαν σε προηγούµενες περιόδους, εάν αυτό απαιτείται. Το µοντέλο 
κόστους µπορεί να επεκταθεί και να επιβληθούν κυρώσεις σε τέτοιου είδους 
µεταφορές ή να απαγορευτεί τελείως η µετεγκατάσταση των transponders µόλις 
τοποθετηθούν στο δίκτυο. 



 
 

136 
 

4.1.7 Σχεδίαση Δικτύων Πολλαπλών Περιόδων µε Αυξανόµενη 
Κίνηση  

Ο αλγόριθµος δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος (RSA), που αναπτύξαµε 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών µε 
πραγµατικά περιθώρια (σε επαρκή βαθµό) σε ένα σενάριο σχεδίασης δικτύων 
πολλαπλών περιόδων (σενάριο AM). Ο προτεινόµενος αλγόριθµος είναι αρκετά 
γενικός και µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο µε transponders σταθερού πλέγµατος 
όσο και µε ελαστικούς. 

Ο αλγόριθµος περιλαµβάνει µια φάση προεπεξεργασίας, στην οποία λαµβάνεται 
υπόψη η γήρανση των συσκευών του δικτύου και η χειρότερη δυνατή παρεµβολή 
που προκαλείται από τα γειτονικά κανάλια. Έτσι είµαστε σε θέση να 
τοποθετήσουµε κατάλληλα τους αναγεννητές κατά µήκος των µονοπατιών 
εξασφαλίζοντας αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης. Στη συνέχεια, ο προτεινόµενος 
αλγόριθµος RSA επιλέγει τους transponders, το σχήµα διαµόρφωσης που θα 
χρησιµοποιηθεί για τη µετάδοση, τους κόµβους του δικτύου όπου θα 
τοποθετηθούν οι αναγεννητές , το µονοπάτι και τις σχισµές φάσµατος που θα 
χρησιµοποιηθούν για τη µετάδοση. Όταν ο αλγόριθµος RSA έχει εντοπίσει ένα 
υποψήφιο µονοπάτι και τις σχισµές φάσµατος, πριν πραγµατοποιήσει τη 
δέσµευση των πόρων για τις νέες συνδέσεις, επαναξιολογεί την ποιότητα 
µετάδοσης τόσο των υποψήφιων προς εγκατάσταση συνδέσεων όσο και των 
γειτονικών, λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές παρεµβολές. 

4.1.8  Περιγραφή του Προβλήµατος 

Μία σταθερή τοπολογία δικτύου αναπαρίσταται από έναν συνεκτικό γράφο G = 
(V, E), όπου το V αναπαριστά το σύνολο των κόµβων και το E αναπαριστά το 
σύνολο των συνδέσµων οπτικής ίνας του δικτύου. Το φάσµα χωρίζεται σε σχισµές 
φάσµατος z GHz, όπου µία σχισµή φάσµατος αντιστοιχεί στην ελάχιστη 
δυνατότητα µεταγωγής των συσκευών του ελαστικού οπτικού δικτύου 
(µεταγωγείς ελαστικού πλέγµατος και BVTs) και το δίκτυο υποστηρίζει ένα 
σύνολο F σχισµών. Υποθέτουµε ένα σενάριο αιτήσεων κίνησης όπου στην αρχή 
της περιόδου τi έχουµε µια λίστα µε τις αιτήσεις. Μία αίτηση αναπαρίσταται από 
τον αριθµό Λs,d,r(τi), που αναπαριστά το πλήθος των συνδέσεων µεταξύ του 
ζεύγους πηγής - προορισµού (s, d) µε ρυθµό µετάδοσης r κατά την χρονική περίοδο 
τi. 

Οι αιτήσεις κίνησης εξυπηρετούνται από BVT µε δυνατότητα ελέγχου (i) του 
σχήµατος διαµόρφωσης, (ii)  του ρυθµού µετάδοσης, (iii) της ισχύος µετάδοσης και 
(iv) του κώδικα διόρθωσης λαθών (FEC). 
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Μια πιθανή διαµόρφωση µετάδοσης περιγράφεται µέσω της πλειάδας t={MFt, BRt, 
TPt, OVt}. Το σχήµα διαµόρφωσης MFt  (bits/symbol) περιγράφει τον αριθµό των 
δυαδικών ψηφίων που κωδικοποιούνται σε ένα σύµβολο και ο ρυθµός συµβόλων 
BRt (symbols/sec) περιγράφει τον αριθµό των µεταδιδόµενων συµβόλων ανά 
δευτερόλεπτο. Ο συνολικός ρυθµός µετάδοσης µιας δεδοµένης πλειάδας t ισούται 
µε MFt.BRt. Η ισχύς µετάδοσης TPt (mW), όταν έχουν επιλεχθεί οι ρυθµίσεις 
µετάδοσης για ένα οπτικό µονοπάτι (p,λ) ισούται µε Tp,λ. Τέλος, η επιβάρυνση 
(overhead) στο ρυθµό µετάδοσης  λόγω FEC εκφράζεται ως δεκαδικός αριθµός OVt. 
Με βάση τα παραπάνω ο χρήσιµος (καθαρός) ρυθµός µετάδοσης DRt είναι 

(1 )t t t tDR MF BR OV= × × -  (5.11) 
Θεωρώντας ότι η µετάδοση γίνεται µε Nyquist WDM µια πλειάδα απαιτεί 

(1 ) /t yBR z× +é ùê ú  σχισµές, θεωρώντας σχισµές φάσµατος εύρους z και έναν 

συντελεστή y στο εύρους ζώνης ώστε να ληφθεί υπόψη η µη ιδανική διαµόρφωση 
των παλµών και των φίλτρων. 

Το σύνολο Τ περιλαµβάνει όλες τις πιθανές πλειάδες µετάδοσης t για έναν 
transponder και ο αλγόριθµος RSA πρέπει να επιλέξει µία από αυτές για να 
εξυπηρετήσει µια αίτηση. Η παραπάνω περιγραφή παραµένει έγκυρη ακόµη και 
για σταθερούς transponders καθώς ένας σταθερός transponder χαρακτηρίζεται 
από µία µόνο πλειάδα. Διαφορετικοί σταθεροί transponders µε διαφορετικές 
δυνατότητες µετάδοσης µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν σε ένα σενάριο 
πολλαπλών ρυθµών µετάδοσης (Mixed Line Rates - MLR). 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος RSA στην αρχή µιας δεδοµένης χρονικής περιόδου 
τi λαµβάνει υπόψη τον προηγουµένως εγκατεστηµένο εξοπλισµό (µέχρι και την 
περίοδο τi-1) και εγκαθιστά µία ή περισσότερες διαφανείς ή ηµιδιαφανείς 
συνδέσεις για την εξυπηρέτηση κάθε αίτησης. Για να γίνει αυτό, πρέπει να 
δεσµεύσει έναν ή περισσότερους transponders (ανάλογα µε την αίτηση), να 
επιλέξει τις ρυθµίσεις της µετάδοσης, να τοποθετήσει αναγεννητές εάν 
χρειάζονται, να επιλέξει το µονοπάτι και να δεσµεύσει τις σχισµές φάσµατος 
λαµβάνοντας υπόψη τις εξασθενήσεις του φυσικού επιπέδου. Για να επιταχυνθεί 
ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου, είναι απαραίτητο να µειωθεί ο χώρος 
αναζήτησης και έτσι οι πιθανοί τρόποι µετάδοσης επιλέγονται από ένα σύνολο µε 
προυπολογισµένες πλειάδες  (µονοπάτι, πλειάδα µετάδοσης, σηµεία 
αναγέννησης) για κάθε αίτηση (φάση προ-επεξεργασίας). 

Ο βασικός στόχος είναι η εξυπηρέτηση των αιτήσεων και η ελαχιστοποίηση του 
συνολικού κόστους, όπως περιγράφεται από το µοντέλο κόστους (Εξ. (5.9)). Ως 
δευτερεύων στόχος, µπορεί να επιλεχθεί η ελαχιστοποίηση του εύρους ζώνης που 
χρησιµοποιείται για να αποφύγουµε την εξάντληση του φάσµατος, το οποίο θα 
απαιτούσε τόσο την προσθήκη νέων οπτικών ινών όσο και σχετικού εξοπλισµού 
(WSS, EDFA κ.λπ.). Να σηµειώσουµε ότι στο πρόβληµα σχεδίασης πολλαπλών 
περιόδων και αυξανόµενης κίνησης που εξετάζουµε, αναβαθµίζουµε το δίκτυο σε 
κάθε περίοδο, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµες εκτιµήσεις για το 
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µέγεθος των µελλοντικών αιτήσεων κίνησης. Έτσι, το συνολικό κόστος, που 
δίνεται από την Εξ. (5.9), µπορεί να υπολογιστεί µόνο για την περίοδο που 
εκτελούµε τον αλγόριθµο 

4.1.9 Φάση Προεπεξεργασίας 

Η φάση προεπεξεργασίας υπολογίζει τις υποψήφιες τριάδες (διαδροµή, πλειάδα 
µετάδοσης, σηµεία αναγέννησης) που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
εξυπηρέτηση µιας αίτησης. Για κάθε ζεύγος πηγής - προορισµού (s,d), προ-
υπολογίζουµε κ εναλλακτικά µονοπάτια χρησιµοποιώντας µια παραλλαγή του 
αλγόριθµου k συντοµότερων µονοπατιών. Ορίζουµε ως Psd το σύνολο των 
υποψηφίων µονοπατιών για το ζεύγος πηγής - προορισµού (s,d). Στη συνέχεια, για 
κάθε αίτηση Λs,d,r(τi) που απαιτεί την εγκατάσταση από άκρο προς άκρο 
συνδέσεων ρυθµού µετάδοσης r µεταξύ της πηγής s και του προορισµού d για την 
περίοδο τi, έχουµε ένα σύνολο από διαθέσιµες υποψήφιες πλειάδες t, µε καθαρό 
ρυθµό µετάδοσης DRt, που σύµφωνα µε την Εξ. (5.11) είναι ίσος µε r.  

Μια από άκρο σε άκρο σύνδεση αντιστοιχεί είτε σε ένα διαφανές οπτικό µονοπάτι 
είτε σε ένα σύνολο από ηµιδιαφανείς συνδέσεις δηλαδή µια ακολουθία από 
οπτικά µονοπάτια που κάνουν χρήση αναγεννητών στους ενδιάµεσους κόµβους. 
Εάν τοποθετηθούν αναγεννητές, δύο διαδοχικά σηµεία αναγέννησης ορίζουν ένα 
υποµονοπάτι, το οποίο είναι ένα διαφανές οπτικό µονοπάτι. Δεδοµένου ότι η 
απόσταση µετάδοσης εξαρτάται από την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου 
(συµπεριλαµβανοµένης της γήρανσης και των παρεµβολών), στη φάση 
προεπεξεργασίας υπολογίζουµε τους πιθανούς κόµβους όπου είναι πιθανό να 
γίνει χρήση αναγεννητών για να εξασφαλιστεί η µετάδοση µε αποδεκτή ποιότητα 
καθώς µέχρι αυτό το σηµείο δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις σχετικές µε τις σχισµές 
φάσµατος και το µονοπάτι που θα χρησιµοποιηθεί για την εξυπηρέτηση της 
αίτησης. Για να γίνει αυτό, υπολογίζουµε εκ των προτέρων για κάθε πιθανή 
πλειάδα µετάδοσης την καλύτερη και τη χειρότερη δυνατή απόσταση µετάδοσης.  

Για µια πλειάδα µετάδοσης t, η καλύτερη δυνατή απόσταση µετάδοσης ( )t iD t  για 

την περίοδο ti,  υπολογίζεται για τις τρέχουσες (περίοδος τi) παραµέτρους 
γήρανσης λαµβάνοντας υπόψη όλες τις εξασθενήσεις φυσικού επιπέδου εκτός 
από αυτές που δεν εξαρτώνται από την παρεµβολή µεταξύ καναλιών. Η χειρότερη 
απόσταση µετάδοσης ( )t iD t  υπολογίζεται για τις τρέχουσες παραµέτρους 

γήρανσης (περίοδος τi) θεωρώντας παρεµβολές µεταξύ καναλιών χειρότερης 
περίπτωσης(EOL), δηλαδή δικτυακούς συνδέσµους πλήρως χρησιµοποιούµενους. 

Βάση των παραπάνω, για κάθε πλειάδα µονοπατιού - πλειάδα µετάδοσης (p, t), 
µπορούµε να αποφασίσουµε εάν η αίτηση µπορεί να εξυπηρετηθεί µε διαφανή ή 
ηµιδιαφανή τρόπο. Συγκεκριµένα, υποθέτοντας µια διαδροµή µήκους Dp 
προκύπτουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 



 
 

139 
 

1. ( )t iD t <Dp: Η µετάδοση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µε χρήση 
αναγεννητών, 

2. ( )t iD t >Dp > ( )t iD t : Πρέπει να γίνει εκτίµηση των παρεµβολών για να 

αποφασιστεί εάν η αίτηση θα εξυπηρετηθεί µε διαφανή ή ηµιδιαφανή 
τρόπο. 

3. ( )t iD t >Dp: Η µετάδοση µπορεί να γίνει µε διαφανή τρόπο χωρίς τη χρήση 

αναγεννητών. 
Σύµφωνα µε την παραπάνω ταξινόµηση, όταν χρειάζονται ή είναι πιθανό να 
χρειαστούν αναγεννητές (περιπτώσεις (i) και (ii), αντίστοιχα), διατηρούµε όλες τις 
πιθανές θέσεις που προκύπτουν από τα άνω και κάτω όρια της απόστασης 
µετάδοσης. Μια υποψήφια τοποθέτηση των αναγεννητών αναπαρίσταται από το 
σύνολο m, και εποµένως η πλειάδα (p,t,m) αντιπροσωπεύει µια υποψήφια λύση 
(διαδροµή, πλειάδα µετάδοσης, σηµεία αναγέννησης) για την εξυπηρέτηση της 
αίτησης. 

3

750 400 400
N1 N2 N3 N4

 
Εικόνα	4.2.	Υποψήφιες	συνδέσεις	άκρο	προς	άκρο	χωρίς	ή	με	τη	χρήση	αναγεννητών	με	βάση	τα	άνω	και	κάτω	
όρια	όσον	αφορά	τις	δυνατές	αποστάσεις	μετάδοσης.	

Η Εικόνα 4.2 δείχνει ένα παράδειγµα αυτής της λειτουργίας. Υποθέτοντας µια 
αίτηση από τον κόµβο N1 στον κόµβο N4 πάνω από την διαδροµή p = N1 - N2 - N3 - 
N4 µε µήκος Dp=1700 km. Υποθέτοντας µια πλειάδα µετάδοσης t µε DP - 16QAM, 
32 Gbaud, 0 dBm, 22% overhead, για τη χρονική περίοδο t0 η καλύτερη δυνατή 

απόσταση µετάδοσης (BOL) είναι 
0( )tD t  = 1900 km, ενώ η χειρότερη δυνατή 

απόσταση είναι 0( )tD t =900. Δεδοµένου ότι τα αποτελέσµατα παρεµβολών 

εξαρτώνται από τη χρήση του δικτύου και είναι άγνωστα σε αυτό το σηµείο, 
λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες καλύτερες και χειρότερες δυνατές 
αποστάσεις µετάδοσης, ορίζουµε τα υποψήφια σηµεία αναγέννησης m. Συνεπώς, 
η από άκρο σε άκρο µετάδοση µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε διαφανώς, όπως 
απεικονίζεται στη σύνδεση 1 (m = {}), ή ηµιδιαφανώς, όπως φαίνεται από τις 
συνδέσεις 2,3 (m = {N3} και m = {N2} αντίστοιχα) και για το συγκεκριµένο µονοπάτι 
και τη συγκεκριµένη πλειάδα µετάδοσης δηµιουργούνται 3 υποψήφιες τριάδες 
µετάδοσης (p, t, m). 

Στην περίπτωση συνδέσµων µεγάλου µήκους όπου δεν µπορεί να γίνει µετάδοση 
µε αποδεκτή ποιότητα υποθέτουµε ότι µπορούµε να τοποθετήσουµε αναγεννητές 
κατά µήκος των συνδέσµων µετά τον τερµατισµό του span όπου χρειαζόταν. Σε 
αυτή την περίπτωση, οι σχισµές που έχουν δεσµευθεί παραµένουν σταθερές κατά 
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µήκος του συνδέσµου. Η συγκεκριµένη επιλογή έγινε καθώς δεν επηρεάζεται η 
απόδοση του αλγορίθµου, αφού δεν προστίθεται καµιά κυκλοφορία στο σηµείο 
αναγέννησης στη µέση ενός συνδέσµου και έτσι δεν µπορεί να επιτευχθεί κέρδος 
µε την ανακατανοµή των σχισµών φάσµατος στο σηµείο αυτό. 

Η διατήρηση και η εξέταση όλων των επιλογών αναγέννησης για τις περιπτώσεις 
(i) και (ii) είναι σηµαντική. Για παράδειγµα, ορισµένοι σύνδεσµοι ενδέχεται να 
χρησιµοποιούνται από αρκετά οπτικά µονοπάτια µε υψηλή ισχύ, ενώ άλλοι 
σύνδεσµοι µπορεί να χρησιµοποιούνται από λιγότερα οπτικά µονοπάτια µε 
χαµηλότερη ισχύ. Έτσι, η απόφαση για την τοποθέτηση των αναγεννητών πρέπει 
να λαµβάνει υπόψη την τρέχουσα κατάσταση του δικτύου (χρησιµοποίηση 
σχισµών φάσµατος και ισχύς µετάδοσης των γειτονικών συνδέσεων) και πρέπει 
να πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δροµολόγησης και δέσµευσης 
φάσµατος ώστε να είναι βέλτιστη.  

Έτσι, στη φάση προεπεξεργασίας, για την περίοδο τi για κάθε αίτηση Λs,d,r(τi), 
υπολογίζουµε το σύνολο Qs,d,r(τi) των εφικτών σηµείων (διαδροµή, πλειάδα 
µετάδοσης, σηµεία αναγέννησης) που συµβολίζεται ως (p,t,m ), όπου mÎRp,t, 
λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική γήρανση του δικτύου. Το κόστος Cp,t,m(τi)  
µίας τριάδας (p, t, m) είναι 

, ,, ,, ,( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ))T R
i s d r i i p t m it ip m nC c ct t t t tL × += ×  (5.12) 

Όπου οι τιµές cT(τi) και cR(τi)) είναι το κόστος των transponders και των 
αναγεννητών, στη χρονική περίοδο τi, και np,t,m(τi) είναι ο αριθµός των 
αναγεννητών που απαιτούνται για την από άκρο σε άκρο σύνδεση για τα σηµεία 
αναγέννησης m. Οι τιµές cT(τi) και cR(τi) µεταβάλλονται µε το χρόνο, όπως 
περιγράφεται από τη σχετική καµπύλη µάθησης του µοντέλου µας [Εξ. (10)].  

Ο συνολικός αριθµός σχισµών που απαιτούνται από αυτή την τριάδα είναι: 

, ,, ,( ) ( ) (1 ) /i p s it dp r tmS L BR y zt t×L × × += é ùê ú  (5.13) 
όπου Lp είναι ο αριθµός των συνδέσµων του µονοπατιού p και y η επιβάρυνση του 
συντελεστή διαµόρφωσης παλµού και των µη ιδανικών φίλτρων.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ο ορισµός µιας τριάδες (διαδροµής, πλειάδας 
µετάδοσης, σηµεία αναγέννησης) θεωρεί την τρέχουσα γήρανση του δικτύου, 
αλλά όχι τις παρεµβολές. Ανάλογα µε τη χρήση του δικτύου και την ισχύ 
µετάδοσης των οπτικών µονοπατιών, µια σύνδεση µπορεί να είναι εφικτή ή όχι. 
Οι υπολογισµοί για τη χειρότερη και καλύτερη απόσταση µετάδοσης που έγιναν 
κατά τη φάση προεπεξεργασίας µας επιτρέπουν να προσδιορίσουµε τα οπτικά 
µονοπάτια που είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβληµα. Για αυτές 
τις περιπτώσεις, ο αλγόριθµος RSA, που περιγράφεται παρακάτω, λαµβάνει 
υπόψη του την πραγµατική διακαναλική παρεµβολή και τις σχισµές φάσαµτος 
που χρησιµοποιούνται από τις ενεργές συνδέσεις και καλείται να επιλέξει τις 
πλειάδες µε αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα το 
κόστος του δικτύου. 
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4.1.10  Περιγραφή Αλγορίθµου Δροµολόγησης και Δέσµευσης 
Φάσµατος 

Ο ευριστικός αλγόριθµος δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος που 
παρουσιάζεται σε αυτήν την ενότητα εγκαθιστά τα οπτικά µονοπάτια για κάθε 
περίοδο λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές εξασθενίσεις αντί να κάνει χρήση 
υποθέσεων χειρότερης περίπτωσης. Για το λόγο αυτό, ένας σύνδεσµος 
αναπαρίσταται από δύο διανύσµατα: το διάνυσµα χρησιµοποίησης σχισµών 
φάσµατος (Spectrum Slot Utilization) και το διάνυσµα φασµατικής πυκνότητας 
ισχύος (Power Spectral Density - PSD). Στο διάνυσµα χρησιµοποίησης σχισµών 
ενός συνδέσµου µια σχισµή αναπαρίσταται µε 0 όταν είναι ελεύθερη διαφορετικά 
µε 1. Το διάνυσµα χρησιµοποίησης των σχισµών ενός µονοπατιών υπολογίζεται 
αθροίζοντας λογικά (Boolean OR) τα διανύσµατα χρησιµοποίησης σχισµών των 
συνδέσµων που αποτελούν το µονοπάτι. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί η 
επικάλυψη φάσµατος κατά την εκχώρηση των σχισµών στα διάφορα οπτικά 
µονοπάτια.  

Το διάνυσµα φασµατικής πυκνότητας ισχύος ενός συνδέσµου λαµβάνει υπόψη 
του τη χρήση των σχισµών φάσµατος και την ισχύ µετάδοσης για τα οπτικά 
µονοπάτια που διασχίζουν το σύνδεσµο και χρησιµοποιείται από το εργαλείο Q-
tool για την εκτίµηση των πραγµατικών παρεµβολών. Στον αλγόριθµό µας, αυτή 
η εκτίµηση της ποιότητας µετάδοσης (QoT) γίνεται χρησιµοποιώντας το µοντέλο 
GN [53], [54], που επεκτάθηκε όπως περιγράφεται στην ενότητα 4.4 ώστε να 
λαµβάνει υπόψη του την γήρανση του δικτυακού εξοπλισµού. Επιπλέον, 
χρησιµοποιείται ένα περιθώριο σχεδιασµού προκειµένου να αντισταθµιστούν 
πιθανές ανακρίβεiες στις παραµέτρους περιγραφής της κατάστασης του δικτύου. 
Σε ένα πραγµατικό δίκτυο, το µοντέλο γήρανσης θα µπορούσε να αντικατασταθεί 
από καταγραφώµενες τιµές και το µοντέλο GN θα µπορούσε να αντικατασταθεί 
από οποιοδήποτε άλλο µοντέλο φυσικού στρώµατος ή µοντέλο που κάνει χρήση 
της τεχνικής συσχέτισης [55], εφόσον θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει τις τιµές 
παρακολούθησης για να αποκτήσει γνώση των πραγµατικών περιθωρίων του 
συστήµατος και να µειώσει το περιθώριο σχεδιασµού. 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος εξυπηρετεί τις αιτήσεις µία προς µία σε µια 
συγκεκριµένη σειρά. Για κάθε αίτηση, θεωρεί τις υποψήφιες πλειάδες (µονοπάτι, 
πλειάδες µετάδοσης, σηµεία αναγέννησης), που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. 
Για κάθε µία πλειάδα (p, t, m), για κάθε µια από τις άκρο προς άκρο συνδέσεις 
Λs,d,r(τi) και τα σχετικά σηµεία αναγέννησης m, ο αλγόριθµος προσπαθεί να 
δεσµεύσει το φάσµα στα υποµονοπάτια (διαφανή οπτικά µονοπάτια) . Για κάθε 
υποµονοπάτι, δηµιουργεί το διάνυσµα χρησιµοποίησης των σχισµών φάσµατος 
της διαδροµής και αναζητά κενά σχισµών φάσµατος µε µέγεθος µεγαλύτερο ή ίσο 
από αυτό που απαιτείται από τη σχετική πλειάδα.  Όταν επιλέγεται µια πλειάδα, 
καθορίζεται επίσης η ισχύς µετάδοσης του οπτικού µονοπατιού Tp,λ. όπου µαζί µε 
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την κατανοµή πυκνότητας ισχύος PSD των συνδέσεων τροφοδοτούνται στο 
µοντέλο GN.  

Στη συνέχεια, ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί τις παραπάνω πληροφορίες 
προκειµένου να αποφασίσει (i) αν το οπτικό µονοπάτι µπορεί να εγκατασταθεί µε 
αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης και (ii) αν καθίσταται µη εφικτή η µετάδοση σε 
κάποιο από τα ήδη εγκατεστηµένα οπτικά µονοπάτια. Στην περίπτωση που δεν 
είναι αποδεκτή η εγκατάσταση της σύνδεσης, σχισµές φάσµατος 
χρησιµοποιούνται ως ζώνες ασφαλείας (κενές σχισµές φάσµατος) για να µειωθεί 
η επίδραση της διακαναλικής παρεµβολής. Εάν αποτύχει και σε αυτή την 
περίπτωση, τοποθετεί έναν αναγεννητή στον κόµβο που βρίσκεται πιο κοντά στο 
µέσο της διαδροµής που θα εγκατασταθεί το οπτικό µονοπάτι. 

Στην περίπτωση που οι επιλεγµένες σχισµές φάσµατος ικανοποιούν και τις δύο 
απαιτήσεις το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας επιλέγεται για την εξυπηρέτηση της 
αίτησης, διαφορετικά πραγµατοποιείται µια άλλη επιλογή σχισµών. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας, εξετάζονται περιπτώσεις όπου ορισµένες σχισµές 
φάσµατος χρησιµοποιούνται ως ζώνη ασφαλείας, καθιστώντας εφικτά οπτικά 
µονοπάτια που είναι κοντά στο όριο της αποδεκτής ποιότητας µετάδοσης. Η 
παραπάνω διαδικασία γίνεται για όλα τα υποµονοπάτια, και όταν είναι επιτυχής, 
ο αλγόριθµος θεωρεί ότι η µετάδοση µε χρήση της τρέχουσας πλειάδας για την 
από άκρο σε άκρο σύνδεση γίνεται µε αποδεκτή ποιότητα, διαφορετικά συνεχίζει 
µε την επόµενη πλειάδα. 

Όταν έχουν ελεγχθεί όλες οι πλειάδες, επιλέγεται αυτή που ελαχιστοποιεί το 
συνολικό κόστος όπως περιγράφεται από τον ακόλουθη συνάρτηση - στόχου: 
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Στην εξ. (5.14), τα βάρη w1 και w2 χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 
επιθυµητής βαρύτητα στις παραµέτρους βελτιστοποίησης: κόστος, φάσµα και 
ισχύς µετάδοσης. Η ελαχιστοποίηση του χρησιµοποιούµενου φάσµατος, εκτός 
από την τυπική παράµετρο βελτιστοποίησης, ελαχιστοποιεί έµµεσα το κόστος του 
πρόσθετου εξοπλισµού που απαιτείται για την εγκατάσταση νέων ινών όταν 
χρησιµοποιείται πλήρως το διαθέσιµο φάσµα. Το κόστος αυτού του εξοπλισµού 
περιλαµβάνεται στον υπολογισµό του δικτυακού κόστους [Εξ. (5.7), (5.8) και (5.9)]. 
Με δεδοµένο ότι οι πόροι αυτοί είναι κοινόχρηστοι, δεν πρέπει να επηρεάζουν το 
κόστος και την απόφαση για µία αίτηση [Εξ. (5.14)] και συνεπώς λογίζονται 
έµµεσα µέσω της ελαχιστοποίησης του φάσµατος.  

Όπως είναι αναµενόµενο, η ελαχιστοποίηση της επιλεγµένης ισχύος µετάδοσης 
µειώνει την διακαναλική παρεµβολή. Με αυτόν τον τρόπο θυσιάζουµε την 
εµβέλεια κάποιων οπτικών µονοπατιών που λειτουργούν στο γραµµικό τµήµα 
και µεταδίδουν σε µονοπάτια µε µικρό µήκος, µε σκοπό να µειώσουµε τη 
διακαναλική παρεµβολή ώστε µέσω αυτής της διαδικασίας να αυξηθεί εµµέσως η 
εµβέλεια ορισµένων οπτικών µονοπατιών και να αποφευχθεί η χρήση επιπλέον 
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εξοπλισµού. Για τα συγκεκριµένα οπτικά µονοπάτια µπορούµε επίσης να 
αυξήσουµε την ισχύ µετάδοσης τους, κάνοντάς τα να λειτουργούν κοντά στο 
γραµµικό/µη γραµµικό τους όριο και αποκτώντας έτσι την επιπλέον απαιτούµενη 
εµβέλεια. Η συνάρτηση - στόχος του ευριστικού αλγορίθµου έχει επιλεχθεί έτσι 
ώστε να εξασφαλίζει την λειτουργία που µόλις περιγράψαµε. Ο ευριστικός 
αλγόριθµος εξυπηρετεί όλες τις αιτήσεις µία προς µία, µε βάση µια συγκεκριµένη 
σειρά, λαµβάνοντας υπόψη τις προηγούµενες αποφάσεις (ανανεώνοντας κάθε 
φορά τα διανύσµατα χρησιµοποίησης σχισµών και κατανοµής φάσµατος των 
συνδέσµων ) ώστε να αποφευχθεί η επικάλυψη φάσµατος αλλά και να 
λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές παρεµβολές κατά την εγκατάσταση των 
οπτικών µονοπατιών. Εποµένως κατά την εγκατάσταση ενός οπτικού µονοπατιού 
ο αλγόριθµος δεν ελέγχει µόνο την ποιότητα µετάδοσης του προς εγκατάσταση 
οπτικού µονοπατιού αλλά και όλων των οπτικών µονοπατιών που είναι ήδη 
εγκατεστηµένα στο δίκτυο. Επειδή η σειρά εξυπηρέτησης των αιτήσεων επηρεάζει 
το κόστος της λύσης, θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε ενα µετα - ευριστικό 
Simmulated annealing για να αναζητήσουµε µεταξύ διαφορετικών ταξινοµήσεων 
και να επιτύχουµε ακόµα καλύτερη απόδοση. 

Το συνολικό κόστος του δικτύου είναι το άθροισµα του κόστους Cp,t,m όλων των 
επιλεγµένων πλειάδων για όλες τις αιτήσεις και υπολογίζεται χρησιµοποιώντας 
την Εξ. (5.9). Στην συνάρτηση - στόχου Εξ. (5.14), δεν αφαιρούµε το κόστος των 
προηγούµενων περιόδων, αφού είναι το ίδιο για όλες τις τριάδες που έχουν 
εξεταστεί (υποθέτοντας την µη ύπαρξη ποινής για τη µετακίνηση των 
transponders και των αναγεννητών από τις προηγούµενες περιόδους). Οι 
λειτουργίες µετεγκατάστασης εξοπλισµού και αναδροµολόγησης µπορούν να 
συµπεριληφθούν στο µοντέλο κόστους όπως θα παρουσιάσουµε σε επόµενη 
ενότητα. Στην περίπτωση αυτή, µπορούν επίσης να αποθαρρυνθούν ή και να 
απαγορευτούν οι µετακινήσεις των transponders και των αναγεννητών µε την 
κατάλληλη τροποποίηση της συνάρτησης - στόχου. Συγκεκριµένα αυτό µπορεί να 
γίνει τροποποιώντας την Εξ. (5.14) ώστε να θυµάται τους κόµβους που 
τοποθετείται ο εξοπλισµός και να µην επιτρέπει την πιθανή µετακίνησή του. 

4.1.11 Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης 

Στη συνέχεια παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα των πειραµάτων προσοµοίωσης 
που εκτελέσαµε για να προσδιορίσουµε τα ποσοτικά οφέλη που µπορούν να 
προκύψουν από την εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών µε χρήση 
πραγµατικών περιθωρίων, σε σύγκριση µε την περίπτωση χρήσης υποθέσεων 
χειρότερης περίπτωσης. Στη µελέτη µας χρησιµοποιήσαµε τον προτεινόµενο 
αλγόριθµο RSA καθώς και τα µοντέλα γήρανσης και κόστους που περιγράψαµε 
στις ενότητες 5.2 και 5.3 αντίστοιχα. 
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Εξετάσαµε δύο περιπτώσεις δικτύων: (i) Ελαστικά οπτικά δίκτυα (EON) και (ii) 
δίκτυα πολυπλεξίας µήκους κύµατος WDM σταθερού πλέγµατος. Στην 
περίπτωση του ελαστικού δικτύου χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι transponders BVT: 
(i) ένας BVT που υποστηρίζει ρυθµό συµβόλων έως 32 Gbaud, διαµορφώνει µε 
διπλή πόλωση έως DP - 16QAM και µέγιστο ρυθµό µετάδοσης 200Gbps και (ii) ένας 
BVT που υποστηρίζει ρυθµούς µετάδοσης συµβόλων έως και 64 Gbaud, 
διαµορφώνει µέχρι DP - 32QAM και µεταδίδει έως 400Gbps. Ο Πίνακας 4.3 
παρουσιάζει τις δυνατές ρυθµίσεις του BVT 400 Gbps transponder. Για το δίκτυο 
WDM πολλαπλών ρυθµών µετάδοσης (MLR), υποθέσαµε τρεις τύπους σταθερών 
transponders που υποστηρίζουν τους ακόλουθους ρυθµούς µετάδοσης: 100, 200 και 
400 Gbps. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το σχήµα διαµόρφωσης ανάλογα το ρυθµό 
µετάδοσης δεδοµένων δίδονται στον Πίνακα 4.4. Για την ισχύ µετάδοσης των 
transponders και των αναγεννητών θεωρήσαµε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: 
Αρχικά θεωρήσαµε σταθερή ισχύς µετάδοσης, όπου όλοι οι transponders έχουν 
ισχύ εκποµπής ίση µε 1 dBm και µεταβλητή όπου κάθε transponder µπορεί να 
ρυθµιστεί ώστε να έχει ισχύ µετάδοσης επιλεγµένη από το διακριτό σύνολο [-3, -
2, 1, 0, 1, 2, 3] dBm. Ο αλγόριθµος που έχουµε αναπτύξει µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για οποιεσδήποτε τιµές ισχύος µετάδοσης αφού δέχεται ως είσοδο ένα διακριτό 
σύνολο υποψήφιων επιλογών. Επιλέξαµε όµως να περιορίσουµε την αναζήτησή 
µας στο προαναφερθέν σύνολο τιµών για να ληφθούν όλα τα αποτελέσµατα σε 
εύλογο χρονικό διάστηµα, δεδοµένου ότι ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθµου 
εξαρτάται από το σύνολο των επιλογών µετάδοσης.  

Όλες οι διαµορφώσεις µετάδοσης χρησιµοποιούν τον κώδικα διόρθωσης λαθών 
LDPC (4161, 3431,0.825), µε 21,2% overhead µε pre - FEC όριο BER 10-2. Το επιπλέον 
εύρος ζώνης λόγω της µη ιδανικής διαµόρφωσης παλµών και των φίλτρων 
επιλέχθηκε ίσο µε y = 0,15 (Εξ. 5.13). Οι σχισµές φάσµατος θεωρήθηκε ότι 
καταλαµβάνουν z = 12,5 GHz και υποθέσαµε ότι κάθε σύνδεσµος υποστηρίζει F = 
320 σχισµές/ίνα για την περίπτωση του ελαστικού οπτικού δικτύου, ενώ για την 
περίπτωση δικτύου σταθερού πλέγµατος θεωρήσαµε z = 50 GHz και F = 80 µήκη 
κύµατος/ίνα. 

Στις προσοµοιώσεις µας χρησιµοποιήσαµε µια τοπολογία βασισµένη στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο κορµού της Telecom Italia, που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.3. 
Θεωρούµε ότι το δίκτυο χρησιµοποιεί ROADMs και µη αντισταθµισµένους 
συνδέσµους SMF. Το µήκος ενός span θεωρήθηκε ίσο µε 100 χλµ.,  ενώ κάθε span 
ακολουθείται από έναν EDFA που αντισταθµίζει πλήρως την εξασθένιση του 
προηγούµενου span. Το κέρδος των EDFA θεωρήθηκε επίπεδο (δεν θεωρήσαµε 
κέρδος από φαινόµενα κυµατισµού /tilt). Για να µοντελοποιήσουµε το φυσικό 
επίπεδο, επεκτείναµε το µοντέλο GN και ενσωµατώσαµε το µοντέλο γήρανσης 
του εξοπλισµού, όπως παρουσιάστηκε στην Ενότητα 4.4.  
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Εικόνα	4.3.	Η	τοπολογία	δικτύου	που	χρησιμοποιείται	για	τη	μελέτη	πολλαπλών	περιόδων.	

Τα όρια των περιθωρίων που χρησιµοποιήθηκαν αναφέρονται στον Πίνακας 4.1, 
και αντιστοιχούν στις δύο ακραίες χρονικές περιόδους (BOL και EOL). Οι τιµές για 
ενδιάµεσες χρονικές περιόδους υπολογίστηκαν µέσω γραµµικής παρεµβολής (σε 
χρόνο και σε dB). Για την εξυπηρέτηση µιας αίτησης κατά τις διαφορετικές 
χρονικές περιόδους, νέοι ή υπάρχοντες transponders µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και το αντίστοιχο περιθώριο γήρανσης υπολογίζεται από τη 
χρονική στιγµή της πρώτης χρησιµοποίησής του εξοπλισµού. 

 

 
Εικόνα	4.4.	Η	συνολική	κίνηση	εκφρασμένη	σε	Tb/s	που	μεταφέρεται	στο	δίκτυο	στις	διάφορες	περιόδους.	

Πραγµατοποιήσαµε µια ανάλυση 10 περιόδων, ενώ τα αποτελέσµατα 
παρουσιάζονται µε βήµα 2 περιόδων. Κάθε περίοδος µπορεί να αντιστοιχεί σε ένα 
έτος, αλλά διατηρούµε για γενικότητα τον όρο περίοδο. Θεωρήσαµε ότι η 
συνολική κίνηση που εξυπηρετείται από το δίκτυο κυµαίνεται από 20 έως 186,3 
Tbps για τις 10 προσοµοιωµένες περιόδους και 25% αύξησης της κίνησης ανά 
περίοδο (Compound Annual Growth Rate - CAGR). Η συνεισφορά κάθε ρυθµού 
πελάτη στην συνολική κίνηση που µεταφέρεται στο δίκτυο για τις διάφορες 
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περιόδους παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.4. Αυτοί οι ρυθµοί πελατών 
αντιστοιχίζονται µε transponders ίδιου ρυθµού µετάδοσης, όπως καταγράφονται 
από τον κατάλληλο ορισµό των αιτήσεων Λs,d,r και αντιστοιχίζονται µε πλειάδες 
ίσου ρυθµού µετάδοσης. Να σηµειωθεί ότι δεν υποθέσαµε την άθροιση των 
ρυθµών µετάδοσης από διαφορετικούς πελάτες (χρήση muxponders). Στην 
περίπτωση του ελαστικού δικτύου, δεδοµένου ότι οι BVTs µπορούν να 
επαναπρογραµµατιστούν, θεωρήσαµε ότι αυτό µπορεί να γίνει πριν την έναρξη 
µίας νέας περιόδου. Τέλος, υποθέσαµε ότι οι transponders 400 Gbps (BVT και 
σταθεροί) είναι διαθέσιµοι από την τέταρτη περίοδο. 

Ο Πίνακας 4.3 συνοψίζει τις δυνατότητες µετάδοσης του 400 Gbps BVT που 
χρησιµοποιείται στην περίπτωση του ελαστικού δικτύου και τη σχετική απόσταση 
µετάδοσης για την καλύτερη 0( )tD t  (BOL γήρανση και παρεµβολές) και χειρότερη 

0( )tD t  (BOL γήρανση και EOL παρεµβολές) περίπτωση κατά τη χρονική περίοδο τ0 

για ισχύ µετάδοσης ίση µε 1 dBm. Στην περίπτωση του χειρότερου σεναρίου 
παρεµβολής, υποθέσαµε την ύπαρξη 60 οπτικών µονοπατιών σε κάθε σύνδεσµο, 
τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο άλλο µε ισχύ µετάδοσης ίση µε 1 dBm. Να 
σηµειώσουµε ότι η συµβολή της XCI παρεµβολής γίνεται λιγότερο σηµαντική 
καθώς η φασµατική απόσταση των καναλιών αυξάνεται, ενώ λόγω του 
περιορισµού της συνέχειας του µήκους κύµατος/καναλιού η χρήση του φάσµατος 
δεν είναι συνεχής, καθιστώντας τα 60 πυκνά τοποθετηµένα οπτικά µονοπάτια 
κατάλληλα για τη µοντελοποίηση της χειρότερης περίπτωσης. 

 Όσον αφορά την ισχύ µετάδοσης, αν και κατά τη βελτιστοποίηση ορισµένα 
οπτικά µονοπάτια µπορεί να υπερβούν το 1 dBm, όπως θα φανεί στα 
αποτελέσµατα, σε όλες τις εξεταζόµενες περιπτώσεις η µέση ισχύς µετάδοσης 
ήταν κοντά στο 1 dBm. Με αυτόν τον τρόπο αποκλείουµε την εξέταση λύσεων µε 
πολύ υψηλές παρεµβολές (µέση τιµή υψηλότερη από 1dBm), διατηρώντας τα 
οπτικά µονοπάτια στο γραµµικό τµήµα λειτουργίας τους. Παρουσιάζουµε επίσης 
την απόσταση µετάδοσης για την τελευταία περίοδο τ10, 

10( )tD t  (EOL γήρανση και 

BOL παρεµβολή) και 10( )tD t  (EOL γήρανση και EOL παρεµβολή) υποθέτοντας 

περιθώριο σχεδιασµού BOL.  

Οι δυνατές αποστάσεις µετάδοσης για την τελευταία περίοδο τ10 υποθέτοντας 
γήρανση, παρεµβολές και περιθώριο σχεδιασµού της EOL κατάστασης 
παρουσιάζονται στην τελευταία στήλη του Πίνακας 4.1. Σύµφωνα µε τον Πίνακας 
4.1, τόσο τα περιθώρια γήρανσης όσο και τα περιθώρια συστήµατος αυξάνονται 
(επιδεινώνονται) µε την πάροδο του χρόνου καθώς µεταβαίνουµε από την 
κατάσταση BOL στην EOL κατάσταση. Αντίθετα το περιθώριο σχεδιασµού 
µειώνεται (βελτιώνεται) από την BOL στην EOL κατάσταση, καθώς µε την πρόοδο 
του χρόνου επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση των παραµέτρων του δικτύου. 

Ο Πίνακας 4.4 παρουσιάζει τις ίδιες παραµέτρους για τους τρεις σταθερούς 
transponders, οι οποίοι θεωρήθηκαν για την περίπτωση του MLR WDM δικτύου. 
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Όπως παρατηρούµε, οι αποστάσεις µετάδοσης στην κατάσταση EOL είναι 
υψηλότερες από τις αντίστοιχες για τους BVT, δεδοµένου ότι τα κανάλια σε αυτήν 
την περίπτωση έχουν µεγαλύτερο εύρος ζώνης, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις 
µένει αχρησιµοποίητο και λειτουργεί ως ζώνη ασφαλείας. Επίσης, ο σταθερός 
transponder 400 Gbps χρησιµοποιεί δύο φέρουσες των 50 GHz η καθεµία µε ρυθµό 
εκποµπής στα 200 Gbps. Κατά συνέπεια η µέγιστη δυνατή απόσταση µετάδοσης 
είναι λίγο µικρότερη από αυτή των 200 Gbps BVT για την περίπτωση του άδειου 
δικτύου, αφού οι δύο υποφέρουσες δηµιουργούν διακαναλικές παρεµβολές 
µειώνοντας ελαφρώς τη σχετική απόσταση µετάδοσης. Στις προσοµοιώσεις µας, 
υποθέσαµε επίσης την ύπαρξη αναγεννητών µε τις ίδιες δυνατότητες µε τους 
ευέλικτους και σταθερούς transponders που παρουσιάζονται στους πίνακες 
(Πίνακας 4.3 και Πίνακας 4.4). 

Data 
Rate 
(Gbps) 

Baud 
Rate 
(Gbaud) 

Mod 
Format 

Απόσταση µετάδοσης (km) 
BOL 
ageing & 
BOL 
interf. & 
BOL 
design 

0( )tD t  

BOL ageing 
& EOL interf. 
& BOL 
design 

0( )tD t  

EOL ageing& 
BOL interf. & 
BOL design 

10( )tD t  

EOL ageing 
& EOL interf. 
& BOL 
design 

10( )tD t  

EOL ageing 
& EOL 
interf. & 
EOL design 
 

100 16 DP-16QAM 1900 900 1100 600 700 
100 32 DP-QPSK 5900 3300 2800 2000 2500 
100 64 DP-BPSK 6900 4900 3000 2500 3100 
200 32 DP-16QAM 1300 700 600 400 500 
200 43 8QAM 1800 1100 800 600 800 
200 64 DP-QPSK 3400 2400 1500 1200 1500 
400 51 DP-32QAM 400 300 200 100 200 
400 64 DP-16QAM 700 500 300 200 300 

Πίνακας	4.3.	Οι	πλειάδες	μετάδοσης	του	400	Gbps	BVT	και	η	απόσταση	μετάδοσης	καλύτερης	και	χειρότερης	
περίπτωσης	θεωρώντας	1dBm	ισχύ	μετάδοσης	και	LDPC	FEC.		

Σε κάθε περίπτωση οι τιµές που παρουσιάζονται στους πίνακες (Πίνακας 4.3 και 
Πίνακας 4.4) είναι ενδεικτικές, καθώς έχουν υπολογιστεί θεωρώντας µόνο spans 
οπτικών ινών χωρίς να λαµβάνουµε υπόψη τους κόµβους, γεγονός που θα µείωνε 
την εµβέλεια µετάδοσης. Επίσης, έχουµε θεωρήσει συγκεκριµένη ισχύ µετάδοσης 
για όλα τα οπτικά µονοπάτια (1dBm) και ότι όλα τα γειτονικά κανάλια είναι 
ενεργά και πυκνά τοποθετηµένα. Στις προσοµοιώσεις για τον υπολογισµό της 
απόστασης µετάδοσης κάθε οπτικού µονοπατιού λαµβάνονται υπόψη τόσο οι 
απώλειες των OXC από τα οποία περνά το οπτικό µονοπάτι αλλά και η 
επιλεγµένη ισχύς µετάδοσης για κάθε ένα από τα γειτονικά οπτικά µονοπάτια. 
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Data 
Rate 
(Gbps) 

Baud 
Rate 
(Gbaud) 

Mod 
Format 

Reach (km) 
BOL 
ageing & 
BOL 
interf. & 
BOL 
design 

0( )tD t  

BOL 
ageing & 
EOL 
interf. & 
BOL 
design 

0( )tD t  

EOL 
ageing & 
BOL 
interf. & 
BOL 
design 

10( )tD t  

EOL 
ageing 
& EOL 
interf. 
& BOL 
design 

10( )tD t  

EOL ageing & EOL 
interf. & EOL design 
 

100 32 DP-QPSK 5900 3600 2800 2100 2600 

200 43 DP-8QAM 1800 1200 800 600 800 

  400 
(2x200) 

2x32 DP-16QAM 
1200 800 500 400 500 

Πίνακας	4.4.	Απόσταση	μετάδοσης	καλύτερης	και	χειρότερης	περίπτωσης	των	MLR	transponders	θεωρώντας	
1dBm	ισχύ	μετάδοσης	και	LDPC	FEC.	

Οι τιµές του εξοπλισµού του δικτύου cQ(τ0) τη χρονική στιγµή τ0 παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 4.5, σε σχέση µε την αρχική τιµή ενός σταθερού transponder 100 Gbps 
(θεωρείται 1 µονάδα κόστους CU), εκτός από τους 400 Gbps ελαστικούς και 
σταθερούς transponders και αναγεννητές των οποίων οι τιµές αντιστοιχούν στην 
περίοδο τ4 όταν και θεωρείται ότι γίνονται εµπορικά διαθέσιµες. 
Χρησιµοποιώντας αυτές τις τιµές, το µοντέλο κόστους της Ενότητας 4.5 και τις 
προβολές παραγωγής του Πίνακας 4.2, είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε το 
κόστος του εξοπλισµού του δικτύου στην αρχή της κάθε περιόδου. 

Δικτυακός εξοπλισµός (Q) Κόστος (C.U.) 

100 Gbps fixed transponder/ regenerator 1.00 

200 Gbps fixed transponder/ regenerator 1.20 

400 Gbps fixed transponder/ regenerator 

(introduced at period τ4) 
1.36 

Flexible transponder/ regenerator  200 Gbps 1.44 

Flexible transponder/ regenerator  400 Gbps 

(introduced at period τ4) 
1.64 

EDFA 0.15 

WSS (1x20) 0.30 

WSS (1x9) 0.20 

Πίνακας	4.5.	Το	σχετικό	κόστος	του	δικτυακού	εξοπλισμού	τη	χρονική	στιγμή	τ0.		

Όσον αφορά τους ROADM µεταγωγείς, θεωρήσαµε µια αρχιτεκτονική 
δροµολόγησης και επιλογής (route and select) που παρέχει colorless, directionless 
και contentionless λειτουργία. Ο αριθµός των WSS και EDFA ενός µεταγωγέα 
ROADM δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 

1 20 2
20
i

x
AWSS é ù= × ê úê ú

 (5.15) 
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1 9 2
20
i

x i
AWSS Næ öé ù= × +ç ÷ê úê úè ø

 (5.16) 

4 ( 2 )
20
i

i
AEDFAs Né ù= × + ×ê úê ú

 (5.17) 

Όπου Ni είναι ο βαθµός κόµβου iÎV, και Ai ο αριθµός των συνδέσεων που 
προστίθενται ή αφαιρούνται στον κόµβο i. Υποθέσαµε ότι χρησιµοποιούµε δύο 
1x20 WSS, δύο 1x9 WSS και τέσσερα EDFA σε κάθε τερµατικό προσθήκης και έτσι 
χρησιµοποιούµε 

20
iAé ù

ê úê ú
τέτοια τερµατικά στον κόµβο i. Θεωρήσαµε επίσης δύο 1x9 

WSS και δύο EDFA για τις διεπαφές οπτικών ινών (1x9 WSS µεταγωγείς είναι 
επαρκείς για το βαθµό συνδεσιµότητας των κόµβων δικτύου). 

Στους υπολογισµούς του κόστους απόκτησης εξοπλισµού (Capital Expenditure - 
CAPEX), εκτός από το κόστος των transponders, των αναγεννητών και των 
ROADM µεταγωγέων, λαµβάνουµε υπόψη το κόστος µίσθωσης της οπτικής ίνας 
θεωρώντας το σχετικό κόστος ίσο µε 0.004 (C.U. / km / περίοδο) καθώς και το 
κόστος των ενσωµατωµένων ενισχυτών. Γενικότερα, µε την αύξηση του φορτίου 
όχι µόνο χρησιµοποιούνται περισσότεροι transponders / αναγεννητές αλλά 
προστίθενται και νέοι τερµατικοί σταθµοί προσθήκης / αφαίρεσης (add-drop 
terminals) και οπτικές ίνες. Στα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στη συνέχεια 
δεν συνυπολογίζουµε το όφελος τοκισµού των χρηµάτων (I = 0) ενώ έχουµε 
υποθέσει µηδενικό κόστος για την χρήση των OPM (Cmon = 0). 

Συγκρίνουµε τη σχεδίαση χειρότερων και πραγµατικών περιθωρίων για δίκτυα 
ελαστικού και σταθερού πλέγµατος. Με τον όρο πραγµατικά περιθώρια 
θεωρούµε τα την πραγµατική γήρανση και τις πραγµατικές παρεµβολές και τα 
περιθώρια σχεδιασµού βάση της τρέχουσας κατάστασης του δικτύου. Για να 
ποσοτικοποιήσουµε τη συµβολή κάθε περιθωρίου, συγκρίναµε τις διάφορες 
προσεγγίσεις σχεδιασµού που παρατίθενται στον Πίνακας 4.6. 

Όπως υποδεικνύεται στις διάφορες στήλες του Πίνακα 3 και 4 οι εξεταζόµενες 
παραλλαγές σχεδιασµού έχουν διαφορετικές δυνατότητες µετάδοσης µε την ισχύ 
µετάδοσης να παραµένει σταθερή. Για τον υπολογισµό του κόστους στην 
περίπτωση των πραγµατικών περιθωρίων χρησιµοποιήσαµε τον ευριστικό 
αλγόριθµο που περιγράφεται στην Ενότητα 5.4. Οι συντελεστές στάθµισης της 
συνάρτησης - στόχου ορίστηκαν ως w1 = 0.8 και w2 = 0.05. 

 

 

 

 

 



 
 

150 
 

 System 
margin - 
ageing 

System 
margin - 
interference 

Design 
margin 

Worst 
margins 

EOL EOL BOL 

Actual 
design 
margin 

EOL EOL Actual 

Actual 
interference 
margin 

EOL Actual BOL 

Actual 
ageing 
margins 

Actual EOL BOL 

Actual 
margins 

Actual Actual Actual 

Πίνακας	4.6.	Οι	εξεταζόμενες	παραλλαγές	σχεδίασης.	

4.1.12 Συνολικό Κόστος 

Παρουσιάζουµε στις εικόνες (Εικόνα 4.5.α και Εικόνα 4.5.β) και το συνολικό κόστος 
[Εξ. (5.8) και (5.9)] για την περίπτωση σχεδιασµού πολλαπλών περιόδων και 
αυξητικής κίνησης ενός ελαστικού και ενός MLR οπτικού δικτύου θεωρώντας 
προβολή των τιµών Α. 

Όπως είναι αναµενόµενο και για τις δύο ρυθµίσεις δικτύου (Elastic και MLR), τα 
χειρότερα περιθώρια συστήµατος και σχεδιασµού παρουσιάζουν τη χειρότερη 
απόδοση, επειδή θεωρούν πολύ υψηλά  περιθώρια όσον αφορά τη γήρανση των 
δικτυακών συσκευών, EOL παρεµβολές µεταξύ των καναλιών καθώς και υψηλό 
περιθώριο σχεδιασµού BOL (2 dB σταθερό). Από την άλλη πλευρά, τα πραγµατικά 
περιθώρια ξεπερνούν όλες τις άλλες εξεταζόµενες περιπτώσεις, αφού µειώνουν 
όλα τα περιθώρια. Η περίπτωση που λαµβάνει υπόψη µόνο τα πραγµατικά 
περιθώρια γήρανσης, έχει τη δεύτερη καλύτερη απόδοση. Το πραγµατικό 
περιθώριο παρεµβολών και τα πραγµατικά περιθώρια σχεδιασµού επιτυγχάνουν 
σχεδόν την ίδια απόδοση στην περίπτωση του ελαστικού δικτύου, ενώ στην 
περίπτωση του MLR η σχεδίαση µε πραγµατικά περιθώρια παρεµβολών είναι 
ελαφρώς καλύτερη. Στο ελαστικό δίκτυο, οι συνδέσεις είναι πυκνά τοποθετηµένες 
όσον αφορά τη χρήση φάσµατος και τα πραγµατικά επίπεδα παρεµβολών είναι 
πολύ κοντά σε αυτά της χειρότερης περίπτωσης. Έτσι, τα οφέλη της µείωσης του 
περιθωρίου παρεµβολής στο ελαστικό δίκτυο είναι µικρά, σε αντίθεση µε το MLR 
στο οποίο η µείωση του περιθωρίου παρεµβολής διαδραµατίζει σηµαντικότερο 
ρόλο. 
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α) 

 

 

β) 

 

Εικόνα	4.5.	Το	συνολικό	κόστος	εκφρασμένο	σε	C.U.	για	το	(α)	Ελαστικό,	(β)	MLR	δίκτυο	για	τα	διάφορα	σενάρια	
θεωρώντας	την	προβολή	τιμών	A	για	το	δικτυακό	εξοπλισμό.	

Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι η επίδραση των περιθωρίων εξαρτάται από 
την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Όταν τα διαφορετικά περιθώρια µειώνονται, 
όπως συµβαίνει µε την προτεινόµενη λύση, τα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν 
συνδυάζονται. Για παράδειγµα, η διαφορά 1dB στην EOL κατάσταση κατά τη 
σύγκριση του πραγµατικού σχεδιασµού µε τα χειρότερα περιθώρια συστήµατος 
και σχεδιασµού υπάρχει επίσης στην πραγµατική περίπτωση περιθωρίων. 
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Για να αξιολογήσουµε τα οφέλη µε έναν πιο ποσοτικό τρόπο υπολογίζουµε τη 
διαφορά στο κόστος στο τέλος των εξεταζόµενων περιόδων (n = 10). 

( ) ( ) 100%
( )

AM WM
n n
AM

n

TC TC
TC
t t

t
-

×  (5.18) 

Για την Α προβολή τιµών και ρυθµό εκµάθησης R = 0.85 επιτυγχάνουµε 
εξοικονόµηση 23% για το ελαστικό και 30% για το MLR δίκτυο. Η εξοικονόµηση 
µπορεί να αυξηθεί µε την επένδυση των αδιάθετων χρηµάτων (ή αποφυγή των 
τόκων εξόφλησης των δανεισµένων χρηµάτων). Θεωρώντας επιτόκιο τοκισµού 
των χρηµάτων Ι = 2,5% ανά περίοδο, η εξοικονόµηση στο τέλος των εξεταζόµενων 
περιόδων είναι περίπου στο 26% για το ελαστικό και 36% για το MLR δίκτυο. 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα για το ελαστικό και MLR δίκτυο παρατηρούµε ότι 
το αρχικό κόστος σχεδιασµού του MLR µε τα πραγµατικά περιθώρια είναι κοντά 
αλλά χαµηλότερο σε σχέση µε την περίπτωση του ελαστικού δικτύου. Αυτό 
εξηγείται από τις χαµηλότερες τιµές των σταθερών transponders και των 
αναγεννητών (100 Gbps - 1 C.U.) σε σύγκριση µε τους 200 Gbps BVT (1,44 C.U.) 
transponders και αναγεννητές του ελαστικού δικτύου. Καθώς ο χρόνος περνά, το 
κόστος του δικτύου MLR αυξάνεται και υπερβαίνει το κόστος του ελαστικού, 
επειδή οι συσκευές µετάδοσης υποστηρίζουν µόνο έναν ρυθµό µετάδοσης, 
απαιτώντας τη χρήση νέου εξοπλισµού, ενώ χρειάζονται και περισσότεροι 
αναγεννητές για να εξυπηρετούν τις αυξανόµενες απαιτήσεις κυκλοφορίας.  

Επιπλέον καθώς αυξάνεται η κυκλοφορία, το ελαστικό δίκτυο εκµεταλλεύεται τις 
δυνατότητες των transponders να πραγµατοποιούν αλλαγές στις ρυθµίσεις 
µετάδοσης για να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις των φαινοµένων γήρανσης και 
παρεµβολής, αναβάλλοντας την αγορά επιπλέον αναγεννητών.  Συνεπώς, το 
ελαστικό δίκτυο γίνεται πιο οικονοµικό µε την πάροδο του χρόνου καταφέροντας 
να είναι 13% φθηνότερο από το αντίστοιχο MLR στην τελευταία περίοδο των 
προσοµοιώσεων. Αντίστοιχες  είναι οι παρατηρήσεις για τη περίπτωση χρήσης 
των χειρότερων περιθωρίων συστήµατος και σχεδιασµού και για τις άλλες 
περιπτώσεις πραγµατικών περιθωρίων.  

Παρόλο που το ελαστικό δίκτυο χρησιµοποιεί πιο ακριβούς transponders και 
αναγεννητές, λόγω του µικρότερου αριθµού αναγεννητών που χρησιµοποιεί 
καταφέρνει να επιτύχει χαµηλότερη κόστος σε σύγκριση µε το MLR δίκτυο. 
Γενικότερα το µέγεθος της εξοικονόµησης εξαρτάται από το κόστος των 
δικτυακών συσκευών και ειδικότερα από το κόστος των transponders και των 
αναγεννητών. Συνεπώς, διαφορετικές προβλέψεις τιµών οδηγούν σε διαφορετικές 
εξοικονοµήσεις και για το λόγο αυτό εξετάζουµε την προβολή τιµών Β.  

Στα σενάρια που εξετάσαµε, οι απαιτήσεις είναι εκ των προτέρων. Με δεδοµένο 
ότι στα προβλήµατα σχεδίασης η απόρριψη µίας αίτησης δεν είναι αποδεκτή από 
τους διαχειριστές των δικτύων, καθώς το φορτίο αυξάνεται και το διαθέσιµο 
φάσµα καταναλώνεται σε ορισµένους συνδέσµους, απαιτείται η χρήση επιπλέον 
οπτικών ινών. Συγκεκριµένα, από την 6η περίοδο απαιτούνται επιπλέον ίνες για 
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την περίπτωση των χειρότερων περιθωρίων συστήµατος και σχεδιασµού, ενώ 
όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις κάνουν χρήση των επιπλέον ινών από την 8η 
περίοδο. Γενικά, η χρήση του φάσµατος µεταξύ των διαφορετικών περιπτώσεων 
είναι παρεµφερής, µε τη περίπτωση των πραγµατικών περιθωρίων να 
επιτυγχάνει την καλύτερη χρησιµοποίηση φάσµατος και τις υπόλοιπες 
περιπτώσεις να ακολουθούν.  

Στην Εικόνα 4.6 παρουσιάζουµε το συνολικό κόστος και το µερίδιο συνεισφοράς 
σε αυτό των διάφορων δικτυακών συσκευών για τις περιπτώσεις πραγµατικών και 
χειρότερων περιθωρίων συστήµατος και σχεδιασµού για τις περιόδους 2, 6 και 10. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, το κόστος αγοράς των transponders και αναγεννητών 
κυριαρχεί, µε το κόστος του υπόλοιπου δικτυακού εξοπλισµού (EDFA, WSS και 
µίσθωση ινών) είναι σηµαντικά µικρότερο. Επιπλέον η συντριπτική πλειοψηφία 
αυτού του εξοπλισµού αποκτάται κατά την έναρξη λειτουργίας του δικτύου και 
είναι σχεδόν αδύνατο να αναβληθεί η αγορά του. Το κόστος των µεταγωγέων WSS 
αυξάνεται στις τελευταίες περιόδους λόγω των επιπλέον οπτικών ινών που 
χρησιµοποιούνται κατά µήκος των συνδέσµων µε συµφόρηση. Ωστόσο, αυτή η 
διαφορά στο κόστος είναι αµελητέα σε σύγκριση µε το κόστος των transponders 
και των αναγεννητών, ενώ οι αγορές αναβάλλονται για µικρό αριθµό περιόδων 
και συνεπώς οι εξοικονοµήσεις είναι πολύ χαµηλές.  

Επίσης ότι το πλήθος και το κόστος των transponders είναι το ίδιο σε όλες τις 
εξεταζόµενες περιπτώσεις, καθώς γίνεται αντιστοίχιση ενός transponder µε έναν 
ρυθµό πελάτη χωρίς να γίνεται βελτιστοποίηση της κατανοµής των πελατών 
στους transponders. Εποµένως η βασική διαφορά µεταξύ των χειρότερων και των 
πραγµατικών περιθωρίων είναι ο αριθµός των αναγεννητών. Ο αριθµός των 
αναγεννητών παρατηρήθηκε ότι είναι πολύ κοντά στο τέλος των εξεταζόµενων 
περιόδων για όλες τις εξεταζόµενες περιπτώσεις που βασίζονται στα πραγµατικά 
περιθώρια. Αυτό είναι αναµενόµενο από τη στιγµή που τα περιθώρια του 
συστήµατος αντιστοιχούν στην EOL κατάσταση στην τελευταία περίοδο και έτσι 
όλες αυτές οι περιπτώσεις θεωρούν τα ίδια περιθώρια για την τελευταία περίοδο. 
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α) 

 

β) 

 
 

 

Εικόνα	4.6.	Η	ανάλυση	κόστους	ανά	συσκευή	(σε	C.U.)	για	το	(α)	Ελαστικό,	(β)	MLR	δίκτυο	για	τα	διάφορα	
σενάρια	θεωρώντας	την	προβολή	τιμών	A	για	το	δικτυακό	εξοπλισμό.	

Αντίθετα τα οφέλη προέρχονται από την αναβολή της αγοράς των αναγεννητών 
και απόκτησής τους µε µικρότερο κόστος. Όταν συγκρίναµε το σχεδιασµό µε 
χρήση χειρότερων περιθωρίων µε το πραγµατικό περιθώριο σχεδιασµού, 
παρατηρήσαµε ότι στην EOL κατάσταση υπάρχει διαφορά στον αριθµό των 
αναγεννητών στις τελευταίες περιόδους. Στην περίπτωση αυτή η εξοικονόµηση 
προέρχεται από τη σταδιακή µείωση του περιθωρίου σχεδιασµού µε την πρόοδο 
του χρόνου, το οποίο καταλήγει να είναι 1 dB µικρότερο. Στην περίπτωση αυτή, 
αποφεύγουµε να αγοράσουµε κάποιο εξοπλισµό, αφού καταλαβαίνουµε ότι δεν 
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θα χρειαστεί καθώς ποτέ το δίκτυο δεν θα βρεθεί στην EOL κατάσταση. Εποµένως 
η προτεινόµενη λύση, δηλαδή η χρήση των απολύτων απαραίτητων περιθωρίων 
σχεδιασµού και συστήµατος  αναβάλλει ή καθιστά µη αναγκαία την αγορά 
επιπλέον εξοπλισµού. 

4.1.13 Επίδραση του Μοντέλου Πρόβλεψης Κόστους 

Οι εικόνες (Εικόνα 4.7.α και Εικόνα 4.7.β)παρουσιάζουν το συνολικό κόστος για τo 
ελαστικό και MLR δίκτυο αλλά για την προβολή τιµών Β (Πίνακας 4.2) µε ρυθµό 
εκµάθησης R = 0.75 και µια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη σχετικά µε τις µονάδες 
παραγωγής του δικτυακού εξοπλισµού. Αυτές οι υποθέσεις είχαν ως αποτέλεσµα 
χαµηλότερο κόστος δικτύου ανά περίοδο και συνεπώς χαµηλότερο συνολικό 
κόστος, σε σύγκριση µε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης ενότητας. Η 
πλειονότητα των αναγεννητών χρησιµοποιείται στις τελευταίες περιόδους όταν 
το κόστος είναι µικρότερο, επηρεάζοντας τη σχετική διαφορά µεταξύ των 
καλύτερων και των χειρότερων περιπτώσεων. Σε αντίθεση µε την προηγούµενη 
περίπτωση, παρατηρούµε ότι η εξοικονόµηση για το ελαστικό δίκτυο µειώνεται 
ελαφρώς στο 21% και αυξάνεται για το MLR δίκτυο στο 33%. Λαµβάνοντας υπόψη 
επιτόκιο για τον τοκισµό των διαθέσιµων χρηµάτων τα οφέλη αυξάνονται σε 24% 
και 39%, για τις περιπτώσεις ελαστικού και MLR δικτύου αντίστοιχα. 

Το µοντέλο κόστους που βασίζεται στις καµπύλες µάθησης που χρησιµοποιήθηκε 
σε αυτή τη µελέτη ισχύει µε υψηλή ακρίβεια για τις τιµές που συλλέξαµε για τους 
transponders των 40 Gbps και για διάρκεια 5 ετών. Υπολογίσαµε επίσης την 
εξοικονόµηση κόστους, θεωρώντας σταθερή ετήσια µείωση του κόστους του 
δικτυακού εξοπλισµού 10%. Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρήθηκαν 
εξοικονοµήσεις 22% και 33% για τις περιπτώσεις του ελαστικού και MLR δικτύου 
αντίστοιχα.  

Θεωρώντας ότι τα ελαστικά δίκτυα αποτελούν την πιο ελπιδοφόρα τεχνολογία 
για τα οπτικά δίκτυα επόµενης γενιάς, η ευρεία χρησιµοποίηση των ελαστικών 
transponders θα οδηγήσει σε υψηλές µειώσεις τιµών. Σε µια τέτοια περίπτωση, 
είναι προτιµότερη η εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών µε βάση τα 
πραγµατικά περιθώρια, καθώς µια τέτοια σχεδιαστική επιλογή οδηγεί σε 
υψηλότερη εξοικονόµηση κόστους. Μάλιστα συγκρίνοντας τα δύο διαφορετικά 
σενάρια σχεδιασµού παρατηρούµε ότι η ελαστική τεχνολογία εξασφαλίζει 
αύξηση 19% χαµηλότερο κόστος σε σχέση µε την MLR.  
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(a) 

 

 

(b) 

 

 
Εικόνα	4.7.	Το	συνολικό	κόστος	εκφρασμένο	σε	C.U.	για	το	(α)	Ελαστικό,	(β)	MLR	δίκτυο	για	τα	διάφορα	σενάρια	
θεωρώντας	την	προβολή	τιμών	Β	για	το	δικτυακό	εξοπλισμό.	
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4.1.14 Βελτιστοποίηση της Ισχύος Μετάδοσης 

Σε αντίθεση µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα όπου η ισχύς µετάδοσης 
θεωρήθηκε σταθερή και ίση  µε 1dBm, ο αλγόριθµος που παρουσιάσαµε στην 
Ενότητα 4.6 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη βελτιστοποίηση της ισχύος 
µετάδοσης κάθε οπτικού µονοπατιού επιλέγοντας από το διακριτό σύνολο [-3, .. + 
3] dBm. Στις προσοµοιώσεις µας όλα τα οπτικά µονοπάτια µιας συγκεκριµένης 
περιόδου µπορούσαν να επιλέξουν την ισχύ µετάδοσης τους σε ένα παράθυρο των 
4 dB επειδή ο εξοπλισµός των δικτύων εισάγει περιορισµούς που αφορούν 
δυσκολίες στην ενίσχυση και διατήρηση µεγάλων διαφορών ισχύος µεταξύ των 
καναλιών. Για τις πέντε πρώτους περιόδους (0 – 4) το παράθυρο ρυθµίστηκε ως 
εξής [-3, .., + 1] dBm, στη συνέχεια αυξήθηκε κατά 1dB για τις περιόδους 6 - 8 και 
τέλος αυξήθηκε κατά 1dB για την τελευταία περίοδο (περίοδος 10). 

Η ισχύς µετάδοσης µιας σύνδεσης, καθώς και των γειτονικών συνδέσεων, 
επηρεάζει τη δυνατή απόσταση µετάδοσής της. Ο αλγόριθµος εξετάζει 
διαφορετικές τριάδες (µονοπάτι, πλειάδα µετάδοσης, σηµεία αναγέννησης), 
συµπεριλαµβανοµένων των διαφορετικών επιλογών ισχύος µετάδοσης της 
υπάρχουσας σύνδεσης και διατηρεί µόνο τις τριάδες που έχουν αποδεκτή 
ποιότητα µετάδοσης ενώ επιλέγει εκείνη που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση - 
στόχο, όπως ορίζεται στην Εξ. (5.14), η οποία λαµβάνει υπόψη την ισχύ µετάδοσης. 
Εποµένως, προτιµάται η τριάδα µε τη χαµηλότερη ισχύ µετάδοσης ώστε να 
µειωθούν έµµεσα οι µη γραµµικές εξασθενήσεις και να επιλεγεί η τριάδα που 
βελτιστοποιεί την απόσταση µετάδοσης. 

Ο Πίνακας 4.7 περιέχει την απόσταση µετάδοσης για οπτικά µονοπάτια µε 
διαµόρφωση DP-QPSK και ρυθµό µετάδοσης 100 Gbps ως συνάρτηση της ισχύος 
µετάδοσης, υποθέτοντας επίσης την ίδια ισχύ µετάδοσης για τις γειτονικές 
συνδέσεις.  

Παρατηρούµε ότι η βέλτιστη ισχύς µετάδοσης διαφέρει για τα διαφορετικά 
σενάρια περιθωρίων. Όπως αναµένεται, η βέλτιστη ισχύς είναι χαµηλότερη όσο 
υψηλότερη είναι η παρεµβολή (συγκρίνοντας πρώτα τις δεύτερες στήλες και την 
τρίτη µε τις τέταρτες στήλες). Επιπλέον, η βέλτιστη ισχύς αυξάνεται καθώς τα 
αποτελέσµατα της γήρανσης αυξάνονται για την ίδια παρεµβολή (συγκρίνοντας 
πρώτα µε τρίτες στήλες και δεύτερες µε τέταρτες στήλες). Όπως στην περίπτωση 
που παρουσιάζεται πίνακες (Πίνακας 4.3 και Πίνακας 4.4) ο αλγόριθµος εξετάζει 
τις διαφορετικές επιλογές ισχύος µετάδοσης για κάθε οπτικό µονοπάτι και 
υπολογίζει την ποιότητα µετάδοσης λαµβάνοντας υπόψη την ισχύ µετάδοσης 
κάθε εγκατεστηµένου οπτικού µονοπατιού καθώς και την επίδραση των κόµβων 
δικτύου. 

Launch power 

Απόσταση µετάδοσης (km) 
BOL ageing & 
BOL interf. & 
BOL design 

BOL ageing &  
EOL interf. &  
BOL design 

EOL ageing &  
BOL interf. &  
BOL design 

EOL ageing & 
EOL interf. & 
BOL design 

EOL ageing & 
EOL interf. & 
EOL design 
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0( )tD t  0( )tD t  
10( )tD t  10( )tD t  

-3 2800 2600 1200 1100 1400 
-2 3500 3100 1500 1400 1800 
-1 4300 3500 1800 1700 2100 
0 5100 3600 2300 1900 2400 
1 5900 3300 2800 2000 2500 
2 6400 2700 3300 1800 2300 
3 6200 2000 3800 1500 1900 
Πίνακας 4.7. Η καλύτερη και η χειρότερη απόσταση µετάδοσης για την επιλογή µετάδοσης των 100 
Gbps DP - QPSK για τις διάφορες τιµές της ισχύος µετάδοσης θεωρώντας γειτονικές συνδέσεις ίσης 
ισχύος.  

 

 
Εικόνα	4.8.	Η	ισχύς	μετάδοσης	για	τις	διάφορες	περιπτώσεις	σχεδίασης	ως	προς	το	χρόνο.	

Οι προσοµοιώσεις έδειξαν ότι η εγκατάσταση των συνδέσεων µε πραγµατικά 
περιθώρια και βελτιστοποιηµένη ισχύ µετάδοσης ακολουθεί την τάση της 
περίπτωσης των πραγµατικών περιθωρίων που παρουσιάσαµε προηγουµένως 
(Εικόνα 4.5 και Εικόνα 4.7) µε βελτιωµένη απόδοση. Καταφέρνει µάλιστα να 
επιτύχει εξοικονόµηση 36% για το ελαστικό δίκτυο και 51% για το δίκτυο MLR σε 
σύγκριση µε την περίπτωση των χειρότερων περιθωρίων. Η βελτίωση της 
απόδοσης σε σχέση µε την περίπτωση πραγµατικών περιθωρίων και σταθερής 
ισχύος µετάδοσης ανέρχεται σε 17% και 29% για το ελαστικό και MLR δίκτυο  
αντίστοιχα. Η εξοικονόµηση αυξάνεται σε 41% και 57% αντίστοιχα, αν λάβουµε 
υπόψη και τον τοκισµό των χρηµάτων µε 2,5% επιτόκιο. 

Στην Εικόνα 4.8 παρουσιάζεται η µέση ισχύ µετάδοσης ανά περίοδο για την 
περίπτωση της εγκατάστασης των συνδέσεων µε πραγµατικά περιθώρια και 
βελτιστοποίηση της ισχύος µετάδοσης για την περίπτωση του ελαστικού και MLR 
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δικτύου. Ο αλγόριθµος επιλέγει µετάδοση χαµηλής ισχύος κατά τις πρώτες 
περιόδους και υψηλότερης µε την πάροδο του χρόνου. Αν και µπορεί να φαίνεται 
παράξενο διαισθητικά δεδοµένου ότι καθώς αυξάνεται το φορτίο κίνησης του 
δικτύου και εισάγονται περισσότερες συνδέσεις, θα αναµέναµε να µειώνεται η 
ισχύς µετάδοσης για να µειωθούν οι παρεµβολές µεταξύ καναλιών, υπάρχουν δύο 
παράγοντες που επιβάλλουν τη χρήση υψηλότερης ισχύος: (i) µε τη γήρανση του 
εξοπλισµού απαιτείται η δυνατότητα για µετάδοση σε µεγαλύτερη απόσταση και 
ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι η αύξηση της ισχύος µετάδοσης και (ii) οι 
συνδέσεις που εγκαθίστανται µε την πάροδο του χρόνου χρησιµοποιούν 
υψηλότερα σχήµατα διαµόρφωσης τα οποία χαρακτηρίζονται από µικρότερη 
απόσταση µετάδοσης. Συνεπώς η µετάδοση πρέπει να γίνεται πιο κοντά στη 
βέλτιστη ισχύ µετάδοσης.  Η επίδραση αυτών των δύο παραµέτρων είναι 
ισχυρότερη από την αύξηση της παρεµβολής µεταξύ καναλιών, καθιστώντας 
απαραίτητη την επιλογή υψηλότερης ισχύος µετάδοσης µε την πάροδο του 
χρόνου.  

Παρατηρούµε επίσης ότι η ισχύς αυξάνεται ελαφρώς πιο γρήγορα στην 
περίπτωση του ελαστικού δικτύου σε σύγκριση µε το MLR. Ο λόγος που γίνεται 
αυτό είναι ότι στο ελαστικό δίκτυο οι BVTs έχουν περισσότερες επιλογές 
µετάδοσης και έτσι µπορούν να επιτύχουν την απαιτούµενη απόσταση µετάδοσης 
τροποποιώντας κάποια άλλη από τις παραµέτρους π.χ. προσαρµόζοντας το 
σχήµα διαµόρφωσης και όχι µόνο την ισχύ, όπως γίνεται στην περίπτωση του 
MLR. Στη γραφική παράσταση παρατηρούµε µια µέση ισχύ µετάδοσης κοντά στο 
1 dBm στο τέλος των εξεταζόµενων περιόδων, η οποία ήταν η επιλογή για τις 
περιπτώσεις σταθερής ισχύος. Τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν ότι η ισχύς 
είναι µια πρόσθετη παράµετρος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους 
αλγόριθµους βελτιστοποίησης που λαµβάνουν υπόψη τις εξασθενήσεις φυσικού 
επιπέδου για να αποκτήσουν υψηλότερα οφέλη, όπως επίσης αναφέρθηκε σε 
προηγούµενες εργασίες [49] - [52]. 

4.1.15 Σχεδίαση Δικτύων Πολλαπλών Περιόδων Λαµβάνοντας 
Υπόψη τις Μετακινήσεις του Εξοπλισµού 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουµε έναν αλγόριθµο δροµολόγησης και δέσµευσης 
φάσµατος (RSA) για την εγκατάσταση οπτικών µονοπατιών µε πραγµατικά 
περιθώρια σε ένα σενάριο σχεδιασµού δικτύου πολλαπλών περιόδων. Ο 
αλγόριθµος λαµβάνει υπόψη τις θέσεις των ήδη εγκατεστηµένων transponders 
και αναγεννητών και την εξυπηρέτηση των αιτήσεων στις διαφορετικές 
περιόδους. Αν και περιγράφεται για ένα ελαστικό δίκτυο, µπορεί επίσης να 
χρησιµοποιηθεί για δίκτυα σταθερού πλέγµατος και σταθερούς transponders. 

Συνήθως οι συνδέσεις που έχουν εγκατασταθεί σε ένα οπτικό δίκτυο δεν 
αφαιρούνται (και δεν επαναρυθµίζονται αφού εγκαθίστανται µε περιθώρια 
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χειρότερης περίπτωσης), ενώ νέες συνδέσεις προστίθενται σε ενδιάµεσες 
περιόδους. Για να µοντελοποιήσουµε  ένα σενάριο δυναµικής κυκλοφορίας, 
υποθέτουµε ότι είναι διαθέσιµες στην αρχή κάθε περιόδου οι αιτήσεις που πρέπει  
να παραµένουν, να προστεθούν ή να αφαιρεθούν σε σχέση µε την προηγούµενη 
περίοδο και ότι κάθε αίτηση εκφράζεται ως ένα ζεύγος πηγής - προορισµού που 
αιτείται ένα συγκεκριµένο ρυθµό µετάδοσης και εξυπηρετείται από BVT 
διαµορφωµένους κατάλληλα ώστε να µεταδίδουν µε ρυθµό ίσο µε τον αιτούµενο 
ρυθµό µετάδοσης.  

Σε κάθε περίοδο, ο προτεινόµενος αλγόριθµος απελευθερώνει στο πρώτο βήµα 
τους transponders και τους αναγεννητές που χρησιµοποιήθηκαν στην 
προηγούµενη περίοδο από τις αιτήσεις που πρέπει να αφαιρεθούν στην τρέχουσα 
περίοδο. Στο δεύτερο βήµα, ο αλγόριθµος ελέγχει την ποιότητα µετάδοσης  των 
συνδέσεων που εξυπηρετούν τις ενεργές αιτήσεις και εάν κριθεί ότι η ποιότητα 
µετάδοσης θα καταστεί µη αποδεκτή κάποια στιγµή κατά τη διάρκεια της 
επόµενης περιόδου, κάνει τις κατάλληλες αλλαγές (π.χ. επαναρύθµιση των BVT 
ή προσθήκη αναγεννητών). Τέλος, στο τρίτο βήµα, εγκαθίστανται τα οπτικά 
µονοπάτια για να εξυπηρετήσουν τις νέες αιτήσεις. Οι transponders και οι 
αναγεννητές που χρησιµοποιήθηκαν σε προηγούµενες περιόδους και 
απελευθερώθηκαν σε αυτή την περίοδο θεωρούνται επαναχρησιµοποιήσιµοι. Η 
επαναχρησιµοποίηση των transponders και των αναγεννητών στον ίδιο κόµβο 
στον οποίο είχαν εγκατασταθεί αρχικά θεωρείται ότι δεν προσθέτει επιπλέον 
κόστος. Επιτρέπεται όµως η µετακίνηση (µετεγκατάσταση) τους, αλλά επιφέρει 
ποινή (η οποία αν είναι υψηλότερη από το κόστος αγοράς νέου εξοπλισµού, 
ακυρώνει τα πλεονεκτήµατα της µετεγκατάστασης) . 

4.1.16 Περιγραφή του Προβλήµατος 

Για τα βήµατα 2 και 3, πρέπει πρώτα να υπολογίσουµε ένα σύνολο υποψηφίων 
τριάδων (διαδροµή, πλειάδα µετάδοσης, σηµεία αναγέννησης) που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να εξυπηρετήσουν τις αιτήσεις. Για κάθε ζεύγος πηγής - 
προορισµού (s, d) προϋπολογίζουµε k µονοπάτια που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της αίτησης. Συνεπώς, ορίζουµε ως Psd το 
σύνολο υποψηφίων µονοπατιών για κάθε ζεύγος πηγής - προορισµού (s, d). Στη 
συνέχεια, για κάθε αίτηση (s, d, r) των συνόλων Λr(τi) και Λn(τi), δηλαδή ρυθµού 
εξυπηρέτησης r, πηγής s και προορισµού d για την περίοδο τi, έχουµε µια σειρά 
από υποψήφιες πλειάδες t, αυτές µε καθαρό ρυθµό µετάδοσης DRt ίσο µε τον 
αιτούµενο ρυθµό εξυπηρέτησης r.  

Μια αίτηση εξυπηρετείται είτε από µια διαφανή σύνδεση είτε από µια ηµιδιαφανή 
(απαιτείται χρήση αναγεννητών). Εάν χρησιµοποιούνται αναγεννητές, δύο 
διαδοχικά σηµεία αναγέννησης ορίζουν ένα διαφανές οπτικό µονοπάτι. 
Δεδοµένου ότι η απόσταση µετάδοσης εξαρτάται από την τρέχουσα κατάσταση 
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του δικτύου (συµπεριλαµβανοµένης της γήρανσης του εξοπλισµού και των 
παρεµβολών) και από τη στιγµή που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί ακόµη η 
δέσµευση των σχισµών φάσµατος, στη φάση προεπεξεργασίας υπολογίζουµε 
όλες τις πιθανές θέσεις (κόµβους) όπου µπορούν να τοποθετηθούν οι 
αναγεννητές, λαµβάνοντας υπόψη µόνο την πραγµατική γήρανση του 
εξοπλισµού. Για να γίνει αυτό, υπολογίζουµε εκ των προτέρων την καλύτερη και 
τη χειρότερη δυνατή απόσταση µετάδοσης για κάθε πλειάδα εκποµπής, 
υποθέτοντας µηδενική και χειρότερη περίπτωση παρεµβολής, αντίστοιχα.  

Χρησιµοποιώντας αυτές τις τιµές, προσδιορίζουµε τις υποψήφιες θέσεις για τους 
αναγεννητές. Μια επιλογή από κόµβους στους οποίους θα τοποθετηθούν οι 
αναγεννητές αντιπροσωπεύεται από το σύνολο Μ. Έτσι, στη φάση 
προεπεξεργασίας, για την περίοδο τi και για κάθε αίτηση (s, d, r) υπολογίζουµε 
ένα σύνολο Qs,d,r(τi)  υποψήφιων τριάδων (µονοπατιού, πλειάδας µετάδοσης, 
σηµείων αναγέννησης) που αναπαρίσταται ως(p, t, M), λαµβάνοντας υπόψη την 
τρέχουσα γήρανση του δικτύου.  

Εξετάζουµε ένα σενάριο κίνησης όπου στην αρχή της περιόδου τi έχουµε τρία 
σύνολα αιτήσεων: (i) το σύνολο των ενεργών αιτήσεων από την προηγούµενη 
περίοδο Λr(τi), (ii) το σύνολο των νέων αιτήσεων Λn(τi) και (iii) το σύνολο των 
αιτήσεων προς διαγραφή Λd(τi). Μια αίτηση από τον κόµβο πηγής s στον κόµβο 
προορισµού d και αιτούµενου ρυθµού µετάδοσης r συµβολίζεται µε την τριάδα (s, 
d, r). Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλές αιτήσεις του ίδιου ή διαφορετικού ρυθµού 
για ένα συγκεκριµένο ζεύγος (s, d). Από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι όλες οι 
αιτήσεις στην πρώτη περίοδο τ0 αντιµετωπίζονται ως νέες αιτήσεις (τύπος (ii)]. 

Ο προτεινόµενος αλγόριθµος στην αρχή µιας χρονικής περιόδου τi παίρνει ως 
είσοδο τα τρία σύνολα απαιτήσεων Λr(τi), Λn(τi), Λd(τi) καθώς και τα 
εγκατεστηµένα οπτικά µονοπάτια της προηγούµενης χρονικής περιόδου  (µέχρι 
και τi-1) µαζί µε τον εξοπλισµό τους. Λαµβάνει επίσης ως είσοδο τους διαθέσιµους 
transponders και αναγεννητές κατά την περίοδο αυτή και το αντίστοιχο κόστος 
τους (που µπορεί να έχει αλλάξει από την προηγούµενη περίοδο). Συµβολίζουµε 
ως CT(τi) και CR(τi) το κόστος ενός νέου transponder και αναγεννητή, αντίστοιχα, 
κατά την περίοδο τi, το οποίο συνήθως µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου. 
Συµβολίζουµε επίσης ως R(τi)  το κόστος µετεγκατάστασης τόσο για τους 
transponders όσο και για τους αναγεννητές, το οποίο µπορεί να µεταβάλλεται 
ανεξάρτητα από το κόστος του νέου εξοπλισµού. Ο αλγόριθµος χρησιµοποιεί 
επίσης ένα συντελεστή βάρους W που αντιπροσωπεύει το σχετικό κόστος του 
χρησιµοποιούµενου φάσµατος. Υποθέτουµε ότι ο αλγόριθµος µπορεί να 
πραγµατοποιήσει εκτίµηση των πραγµατικών περιθωρίων του συστήµατος 
(γήρανση και παρεµβολές) για την τρέχουσα περίοδο µε ένα συγκεκριµένο 
περιθώριο σχεδιασµού χρησιµοποιώντας το κατάλληλο εργαλείο Q-tool. 
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4.1.17 Περιγραφή Αλγορίθµου 

Ο αλγόριθµος αποτελείται από τρία βήµατα για τη δέσµευση των µονοπατιών, 
των σχισµών φάσµατος, των transponders και αναγεννητών. Στο βήµα 1, οι 
transponders, οι αναγεννητές και οι σχισµές φάσµατος που χρησιµοποιούνταν για 
την εξυπηρέτηση των αιτήσεων του συνόλου Λd(τi) απελευθερώνονται και 
καθίστανται διαθέσιµοι προς εξυπηρέτηση των νέων απαιτήσεων. 

Στο βήµα 2, εξετάζουµε το σύνολο των ενεργών από την προηγούµενη περίοδο 
αιτήσεων Λr(τi) σε τρεις κύκλους. Στον κύκλο 2.1 του βήµατος 2 (Σχήµα 3.α) 
υπολογίζουµε για κάθε αίτηση της επόµενης περιόδου την ποιότητα µετάδοσης 
των οπτικών µονοπατιών που την συνθέτουν (ένα οπτικό µονοπάτι εάν δεν 
χρησιµοποιείται αναγεννητής ή µια σειρά οπτικών µονοπατιών αν 
χρησιµοποιούνται αναγεννητές). Αν η ποιότητα µετάδοσης κρίνεται αποδεκτή, 
διατηρούµε τους ίδιους transponders και αναγεννητές, ενώ για τα οπτικά 
µονοπάτια που έχουν µη αποδεκτή ποιότητα µετάδοσης προσπαθούµε να 
καταστήσουµε εφικτή τη µετάδοση µέσω της κατάλληλης επαναρύθµισης του 
transponder και των αναγεννητών στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται. 

 
Εικόνα	4.9.	Το	διάγραμμα	ροής	του	βήματος	1	για	τον	ευριστικό	αλγόριθμο.	

 
 

INPUT
Network topology G=(V,E)

Available transponders/regenerators 
Objective weight W

Established lightpaths and allocated 
transponders/regenerators

Remaining, new, deleted demands Λr(τi), Λn(τi), Λd(τi) 

For each demand (s,d,r) ϵ Λd(τi) free its allocated 
transponders, regenerators, and spectrum slots

For each demand (s,d,r) ϵ Λr(τi)UΛn(τi), find candidate 
(path, tuple, regeneration points) triplets 

Examine k-paths, for each path and each transponder 
configuration identify the candidate regeneration 
points by estimating the QoT for k-paths current 

ageing conditions and current or worst case 
interference 

Step	1
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α) 

 
β) 

 
 

For	demand	(s,d,r),	for	all	lightpaths	(from	s-d	if	no	regenerator,	or	
for	each	lightpath	between	regenerators)	estimate	the	QoT	with	

current	ageing	and	interference	conditions

Are	the	lightpaths	
feasible	or	made	feasible	by	

reconfiguring	the	
transponders/regenerators	

?

Free	the	transponders	and	the	regenerators	that	are	used	by	
demand	(s,d,r).	Demand	(s,d,r)		remains	in	Λr(τi)	and	served	in	the	

next	round

No

Remove	
(s,d,r)		from	

Λr(τi)

For	each	demand	(s,d,r)	in	Λr(τi)

Yes

Not	all	demands	processed	once

Step 2. Round 2.1

Not	all	demands	are	processed	once

Demands	Λr(τi)	not	served	in	round	1

For	demand	(s,d,r),	for	all	candidate	(path,tuple,regeneration	
points)	triplets	that	need	regenerators	equal	or	one	more	than	
before	and	these	regenerators	are	free	at	intermediate	nodes	

(without	relocation)

Keep	(s,d,r)		in	
Λr(τi)	

for	next	round

Remove	(s,d,r)		
from	Λr(τi)

For	each	demand	(s,d,r)	in	Λr(τi)

For	a	candidate	(path,truple,	regeneration	point)	triplet	estimate	
the	QoT	with	current	ageing	and	interference	conditions

Are	all 	lightpaths	for	the	
triple	feasible		?

yes

No

Not	all	candidate	triplets	are	processed

Step 2. Round 2.2
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c. 

 
Εικόνα	4.10.	Το διάγραµµα ροής για α) το γύρο 2.1, β) το γύρο 2.2 και γ) το γύρο 2.3 του 
βήµατος 2. 

Στην περίπτωση που αποτύχουµε να καταστήσουµε εφικτή τη µετάδοση, ο 
αλγόριθµος ελευθερώνει τους αναγεννητές που χρησιµοποιούνται από την 
αίτηση και την επεξεργάζεται στον επόµενο κύκλο (κύκλο 2.2). Στον κύκλο 2.2 
(Σχήµα 3.β), ελέγχουµε µία προς µία τις αιτήσεις που προέκυψαν από τον κύκλο 
2.1 (αιτήσεις που είχαν τουλάχιστον ένα οπτικό µονοπάτι µε µη αποδεκτή 
ποιότητα µετάδοσης). Για κάθε τέτοια αίτηση, προσπαθούµε να διαθέσουµε τους 
ελεύθερους αναγεννητές σε ενδιάµεσους κόµβους, χρησιµοποιώντας τον ίδιο 
αριθµό ή κάνοντας χρήση ακόµη το πολύ ενός σε σχέση µε αυτούς που είχαν 
διατεθεί προηγουµένως. Υποθέτοντας ότι στην προηγούµενη περίοδο η αίτηση 
εξυπηρετήθηκε κάνοντας χρήση της τριάδας (p’,t’,M’), ο αλγόριθµος ελέγχει τις 
υποψήφιες (p, t, M) τριάδες του συνόλου Qs,d,r(τi)  µε |M| ≤ |M'| +1. Οι αναγεννητές 
που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν είναι εκείνοι που απελευθερώνονται στο 
βήµα 1 ή στον κύκλο 2.1 του αλγορίθµου. Αιτήσεις για τις οποίες δεν είναι 
διαθέσιµοι αναγεννητές στις απαιτούµενες θέσεις δεν εξυπηρετούνται στον 
κύκλο 2.2 αλλά αφήνονται προς επεξεργασία στον κύκλο 2.3. Τέλος, στον κύκλο 
2.3 (Σχήµα 3.γ), επεξεργαζόµαστε τις αιτήσεις για τις οποίες δεν µπορέσαµε να 
βρούµε ελεύθερους αναγεννητές στους απαραίτητους κόµβους. Για κάθε τέτοια 
αίτηση εξετάζονται όλες οι τριάδες (p, t, m) του συνόλου Qs,d,r(τi)και το σχετικό 
κόστος Cp,t,m υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη τη µετεγκατάσταση 
οποιωνδήποτε ελεύθερων αναγεννητών που δεν έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι 
τώρα καθώς και την χρησιµοποίηση των νέων. Για το συγκεκριµένο σύνολο 

Choose	the	one	that	minimizes

Demands	Λr(τi)	not	served	in	round	2

For	demand	(s,d,r),	and	for	all	candidate	(path,tuple,regeneration	
points)	triplets	

For	each	demand	(s,d,r)	in	Λr(τi)

Use	the	same	transponder	and	allocate	nc	regenerators	that	are	in	
correct	location.	Then	reallocate	nr	or	deploy	new	nn	regenerators,	

so	as	to	minimize	the	cost

Not	all	
candidate	
triplets	
are	

processed
. .

, , min ( ( ) ( ))t t
-+ =

= +
cn r

p t m n R i rn n im n
C n C n R

All	candidate	triples	
are	processed

. .
, , ( ) min ( ) )( ( )t t t

+ = -
= +

n r c
p t m i n R i r im nn n
C n C n R

Step 2. Round 2.3
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θέσεων αναγέννησης m, διαθέτουµε nc διαθέσιµους αναγεννητές στην 
απαιτούµενη θέση και για τους υπόλοιπους |m|-nc επιλέγουµε να µεταφέρουµε nr 
και να κάνουµε χρήση nn νέων, όπου το πλήθος τους nr και nc επιλέγεται έτσι ώστε 
να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης ζήτησης: 

. .
, , ( ) min ( ) )( ( )t t t

+ = -
= +

n r c
p t m i n R i r im nn n
C n C n R  (5.18) 

Έχοντας εξετάσει όλες τις υποψήφιες τριάδες (p, t, m), επιλέγεται αυτή µε το 
ελάχιστο κόστος: 

( )
, ,

, , , ,( , , ) ( )
( ) ( )min

s d r i
p t m p t mp t m Q i iC W S

t
t t

Î
+ ×  (5.18) 

Όπου Sp,t,m είναι το πλήθος των σχισµών φάσµατος που χρησιµοποιείται από την 
τριάδα (p, t, m) και W είναι ένας συντελεστής στάθµισης που χρησιµοποιείται στη 
συνάρτηση κόστους και µετατρέπει το χρησιµοποιούµενο φάσµα σε κόστος. 

Στην αρχή του βήµατος 3, έχουµε ένα σύνολο από ελεύθερους transponders (από 
το βήµα 1) , τους εναποµείναντες αναγεννητές (από το βήµα 2) και 
επεξεργαζόµαστε τις νέες απαιτήσεις στο Λn(τi) σε δύο κύκλους. Στον κύκλο 3.1, 
προσπαθούµε να εξυπηρετήσουµε τις αιτήσεις επαναχρησιµοποιώντας τους 
transponders και αναγεννητές (χωρίς µετακίνησή τους) για τις επιλογές 
µετάδοσης που απαιτούν τον ελάχιστο αριθµό αναγεννητών (όπως στον κύκλο 
2.2). Στον κύκλο 3.2, εξετάζουµε τη µετεγκατάσταση των transponders, των 
αναγεννητών και τη χρησιµοποίηση νέων, επιλέγοντας τη λύση µε το µικρότερο 
κόστος (όπως και στον κύκλο 2.3 µε τη διαφορά ότι λαµβάνουµε υπόψη και τους 
transponders πλέον των αναγεννητών). 

Τα παραπάνω βήµατα περιγράφουν τη διαδικασία δέσµευσης των transponders, 
των αναγεννητών και των διαδροµών για τις αιτήσεις. Για κάθε επιλεγµένο 
µονοπάτι, ο αλγόριθµος δεσµεύει επίσης τον απαραίτητο αριθµό σχισµών 
φάσµατος και πραγµατοποιεί ελέγχους για να εξασφαλιστεί η αποδεκτή 
ποιότητα µετάδοσης όλων των οπτικών µονοπατιών (υπενθυµίζουµε ότι οι 
υποψήφιοι τριάδες που χρησιµοποιήθηκαν παραπάνω δεν θεωρούσαν 
παρεµβολές). Οι αιτήσεις των οποίων η ποιότητα µετάδοσης καθίσταται µη 
αποδεκτή λόγω παρεµβολών υποβάλλονται ξανά σε επεξεργασία στο βήµα 2 και 
αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται µέχρις ότου εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις. 

4.1.18 Αξιολόγηση της Απόδοσης 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης 
σχεδιασµού δικτύων πολλαπλών περιόδων. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήσαµε 
ανάλυση δέκα περιόδων για δύο τοπολογίες δικτύου και διαφορετικά σενάρια 
αιτήσεων κίνησης. Στα αποτελέσµατα που ελήφθησαν, κάθε περίοδος αντιστοιχεί 
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σε ένα χρόνο, αλλά αποφασίσαµε να διατηρήσουµε τον όρο της περιόδου για 
λόγους γενικότητας. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε ένα βήµα 2 περιόδων. 

a. 

 

Nodes 
Nodal Degree 

Links 
Link length (km) 

average max average max 
27 3.19 5 43 bidirectional 141 382 
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b. 

 

 
 

Nodes 
Nodal Degree 

Links 
Link length (km) 

average max average max 
49 2.7 4 66 bidirectional 397 1251 

Εικόνα	4.11.	Οι	τοπολογίες	που	είναι	εμπνευσμένες	από	το	δίκτυο	κορμού	της	Telecom	Italia.	

Η πρώτη τοπολογία, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.α, βασίζεται στο εθνικό 
δίκτυο κορµού της Telecom Italia και αποτελείται από 29 κόµβους µε µήκος 
συνδέσµων µέχρι 382 km. Η δεύτερη τοπολογία, που παρουσιάζεται στο Σχήµα 
4.β, βασίζεται  στο πανευρωπαϊκό δίκτυο κορµού της Telecom Italia και 
αποτελείται από 49 κόµβους µε µήκος συνδέσµων µέχρι 1251 χλµ. Και για τις δύο 
τοπολογίες, υποθέσαµε ότι το δίκτυο χρησιµοποιεί ROADM µεταγωγείς και µη 
αντισταθµισµένους συνδέσµους SMF.  

Το µήκος ενός span θεωρήται ίσο µε 100 km, ενώ κάθε span ακολουθείται από έναν 
EDFA που αντισταθµίζει πλήρως την εξασθένιση του προηγούµενου span. Το 
κέρδος των EDFAs θεωρήθηκε επίπεδο σε όλο το φάσµα (δεν υπήρχαν αποκλίσεις 
κέρδους/κλίσης). Για να µοντελοποιήσουµε το φυσικό επίπεδο, επεκτείναµε το 
µοντέλο GN ώστε να λαµβάνει υπόψη τη γήρανση του δικτύου. Χρησιµοποιήσαµε 
τις παραµέτρους περιθωρίου που αναφέρονται στον Πίνακας 4.1, που παρουσιάζει 
τις τιµές για τις δύο ακραίες χρονικές στιγµές, στην κατάσταση BOL ή τ0 και στην 
κατάσταση EOL ή τ10. Οι τιµές για ενδιάµεσες περιόδους λήφθηκαν µε γραµµική 
παρεµβολή (σε χρόνο και σε dB). Όταν ένας transponder χρησιµοποιείται για 
πρώτη φορά σε µια ενδιάµεση περίοδο, το σχετικό περιθώριο ξεκινά µε την τιµή 
BOL από τη συγκεκριµένη περίοδο. 
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Margin 
BOL 
τ0 

EOL 
τ10 

Sy
st

em
 m

ar
gi

ns
 

A
ge

in
g 

 

Fiber attenuation αloss 
(dB/km) 

0.22 0.23 

Connector loss closs (dB) 0.20 0.30 

Splice loss sloss (dB) 0.30 0.50 
Number of slices se (km-

1) 
0 0.027 

Number of connectors 
per span ce 

2 2 

EDFA noise figure Ne 
(dB) 

4.50 5.50 

OXC loss An (dB) 20.00 23.00 
Transponder margin 
MT (dB) 

1.00 1.50 

 Interference  
Empt
y 

Full 

 
 

Design margin Md 
(dB) 

2.00 1.00 

Πίνακας	4.8.	Περιθώρια	συστήματος	και	σχεδιασμού	για	την	BOL	και	EOL	κατάσταση.		

Οι προσοµοιώσεις µας πραγµατοποιήθηκαν για δύο περιπτώσεις δικτύου: (i) 
ελαστικό οπτικό δίκτυο (EON) και (ii) WDM σταθερού πλέγµατος. Για το ελαστικό 
δίκτυο, θεωρούµε πως υπάρχουν διαθέσιµοι δύο τύποι transponder BVT, που 
υποστηρίζουν ταχύτητες baud rate µέχρι 43 Gbaud και σχήµα διαµόρφωσης που 
κάνει χρήση διπλής πόλωσης µέχρι DP-16QAM µε (i) µία υποφέρουσα και ρυθµό 
µετάδοσης µέχρι 200Gbps, και (ii) δύο υποφέρουσες µε ρυθµό µετάδοσης µέχρι 
400Gbps. Για την περίπτωση του WDM δικτύου, υποθέτουµε ότι µπορεί να 
υποστηρίψει πολλαπλούς ρυθµούς µετάδοσης (MLR) µε διαθέσιµους τρεις τύπους 
transponders 100, 200 και 400 Gbps. 

Το κόστος του δικτυακού εξοπλισµού κατά την πρώτη περίοδο (τ0) παρουσιάζεται 
στον Πίνακας 4.9, σε σχέση µε το κόστος ενός σταθερού transponder 100 Gbps (που 
θεωρείται 1 C.U.). Αυτές οι τιµές αντιστοιχούν σε CR(τ0) και CT(τ0), όπως 
περιγράφεται στην Ενότητα 4.5. Χρησιµοποιώντας αυτές ως αρχικές τιµές, 
καθορίσαµε το κόστος για τις επόµενες περιόδους, υποθέτοντας 10% απόσβεση 
ανά περίοδο. Το κόστος της µετεγκατάστασης, που αντιστοιχεί στην 
επαναχρησιµοποίηση transponders ή αναγεννητών που χρησιµοποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια προηγούµενων περιόδων σε διαφορετικούς κόµβους, θεωρήθηκε 
σταθερό για όλες τις περιόδους τi και ίσο µε R(τi)=0.1 C.U. 
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Network equipment (Q) Unitary price (C.U.) 
100 Gbps fixed transponder/ regenerator 1.00 
200 Gbps fixed transponder/ regenerator 1.20 
400 Gbps fixed transponder/ regenerator 
(introduced at period τ4) 

1.36 

Elastic transponder/ regenerator  200 Gbps 1.30 
Elastic transponder/ regenerator  400 Gbps 
(introduced at period τ4) 

1.47 

Transponder/Regenerator relocation cost (fixed for all 
periods) 

0.10 

Πίνακας	4.9.	Το	σχετικό	κόστος	του	εξοπλισμού	κατά	τη	χρονική	στιγμή	τ0.		

Σε όλες τις περιπτώσεις, θεωρήσαµε ότι η ισχύς µετάδοσης των transponders είναι 
σταθερή και ίση µε 0 dBm και ότι γίνεται χρήση του κώδικα FEC LDPC (4161, 
3431,0825), µε overhead 21,2% και ανώτατο pre - FEC όριο BER ίσο µε 10-2. Το 
overhead του εύρους ζώνης για τη µη ιδεατή διαµόρφωση παλµών και λόγω της 
ύπαρξης των φίλτρων θεωρήθηκε ίσο µε y = 0.15. Το πλάτος της σχισµής φάσµατος 
θεωρήθηκε ότι είναι z = 12.5 GHz και κάθε σύνδεσµος υποστηρίζει F = 320 
σχισµές/ίνα για την περίπτωση του ελαστικού δικτύου. Για το σταθερό δίκτυο το 
πλάτος του καναλιού είναι z = 50 GHz και κάθε σύνδεσµος ίνας υποστηρίζει F = 80 
µήκη κύµατος/ίνα. Στις περιπτώσεις που το διαθέσιµο φάσµα δεν ήταν αρκετό για 
να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις µια πρόσθετη ίνα χρησιµοποιήθηκε σε 
συγκεκριµένους συνδέσµους. 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα υποστηριζόµενα σχήµατα διαµόρφωσης και τις 
ταχύτητες µετάδοσης των BVT 400 Gbps transponders µαζί µε τις σχετικές 
αναφορές για τις διαφορετικές περιπτώσεις περιθωρίων παρουσιάζονται στον 
Πίνακας 4.8. Οι δυνατότητες µετάδοσης των transponders για την MLR περίπτωση  
παρουσιάζονται στον Πίνακας 4.4. Οι τιµές που παρουσιάζονται στους πίνακες 
δεν περιλαµβάνουν τις απώλειες κόµβων, οι οποίες εξαρτώνται από τη 
συγκεκριµένη διαδροµή. Κατά τον προγραµµατισµό µε µειωµένα περιθώρια, η 
απόσταση µετάδοσης ποικίλλει ανάλογα µε το χρόνο που έχει µεσολαβήσει 
µεταξύ της πρώτης και της τρίτης στήλης, ενώ όταν σχεδιάζεται µε περιθώρια 
EOL, η απόσταση µετάδοσης αντιστοιχεί στη δεύτερη στήλη των πινάκων 
(Πίνακας 4.3 και Πίνακας 4.4). 

Όσον αφορά τις αιτήσεις κίνησης που εξυπηρετούνται, κάθε περίοδος 
περιγράφεται από τα σύνολα των εναποµεινάντων, νέων και διαγραµµένων 
αιτήσεων, που συµβολίζονται ως Λr(τi), Λn(τi) και Λd(τi) αντίστοιχα. Επίσης 
υποθέσαµε ότι η συνολική κίνηση στο δίκτυο, που εκφράζεται µε την άθροιση των 
εναποµενουσών και νέων αιτηµάτων, αυξάνεται µε συντελεστή αύξησης ανά 
περίοδο ίσο µε 25% (CAGR). Ο αριθµός των αιτήσεων που µεταβάλλεται 
(διαγράφεται και προστίθεται) περιγράφεται µέσω της παραµέτρου ch και 
εκφράζει το ρυθµό καταιγισµού (churn rate). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επί 
του παρόντος στα οπτικά δίκτυα, οι αιτήσεις δεν διαγράφονται, πράγµα που 
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αντιστοιχεί σε churn rate ch = 0. Στις µελέτες µας, θεωρούµε ότι τα ποσοστά 
κυµαίνονται από 0% έως 50% έτσι ώστε να εξετάσουµε την επίδραση της 
δυναµικής κίνησης που µπορεί να προκύψει µε την εµφάνιση νέων εφαρµογών 
και υπηρεσιών. 

α) 

 
β) 

 
Εικόνα 4.12. Το αθροιστικό κόστος σε C.U. για την α) τοπολογία της εικόνας 4.11.α και β) την 
τοπολογία της εικόνας 4.11.β. 

Συγκρίνουµε το σχεδιασµό µε χρήση χειρότερων και πραγµατικών περιθωρίων σε 
10 περιόδους για τις δύο τοπολογίες δικτύων και τις δύο περιπτώσεις οπτικού 
δικτύου, ελαστικό και MLR. 

Στην εικόνα Εικόνα 4.13 παρουσιάζουµε το συνολικό κόστος σε µονάδες κόστους 
(C.U) λαµβάνοντας υπόψη την απόκτηση των transponders και των αναγεννητών 
για αυξανόµενη κίνηση µε ρυθµό καταιγισµού ίσο µε ch = 0%. Στην περίπτωση 
αυτή, οι συνδέσεις που δηµιουργούνται στις διάφορες περιόδους παραµένουν 
ενεργές µέχρι την τελευταία περίοδο. Για αµφότερες τις εξεταζόµενες τοπολογίες, 
το σενάριο του ελαστικού δικτύου επιτυγχάνει το χαµηλότερο κόστος στο τέλος 
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της εξεταζόµενης περιόδου, αν και στις αρχικές περιόδους το MLR σενάριο έχει 
χαµηλότερο κόστος. Αυτό συµβαίνει επειδή αρχικά οι αιτήσεις είναι χαµηλές 
(µέχρι 200 Gbps) και το MLR δίκτυο αποκτά πλεονέκτηµα λόγω του χαµηλότερου 
κόστους των transponders και των αναγεννητών. Καθώς ο χρόνος περνάει, η 
περίπτωση του ελαστικού δικτύου καταφέρνει να το ξεπεράσει, 
επαναχρησιµοποιώντας τον ήδη αγορασµένο εξοπλισµό. Επιπλέον, για την 
τοπολογία της Εικόνα 4.11.β (µε τους µεγαλύτερους συνδέσµους), η διαφορά στην 
τελευταία περίοδο αυξάνεται σηµαντικά επειδή οι αιτήσεις είναι υψηλές και 
συνεπώς στην MLR µετάδοση χρησιµοποιούνται περισσότεροι αναγεννητές για 
να εξυπηρετήσουν τις αιτήσεις. Για την τοπολογία της Εικόνα 4.11.α, η 
εξοικονόµηση στο συνολικό κόστος ανέρχεται στο 12% στο τέλος των 10 περιόδων 
για ένα ελαστικό και 30% για ένα MLR δίκτυο, ενώ για την τοπολογία της Εικόνα 
4.11.β αυτές οι εξοικονοµήσεις ανέρχονται στο 36% και 27 %, αντίστοιχα. Το 
ελαστικό δίκτυο φαίνεται να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις των 
οπτικών δικτύων επόµενης γενιάς, καταφέρνοντας να ξεπεράσει και στις δύο 
περιπτώσεις το συσσωρευµένο κόστος του MLR δικτύου κατά 5% και 29% για τις 
τοπολογίες της Εικόνα 4.11.α και της Εικόνα 4.11.β, αντίστοιχα. 

 

α) 
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β) 

 
γ) 

 
δ) 

 
Εικόνα	4.13.	Ο	αθροιστικός	αριθμός	μετακινήσεων	του	εξοπλισμού	για	το	ελαστικό	και	MLR	δίκτυο	για	
τις	διάφορες	τιμές	churn	rate	α)	0%,	β)	5%,	γ)	20%	και	δ)	50%.	
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Ο αριθµός των µετεγκαταστάσεων των transponders και των αναγεννητών για ch 
= 0% παρουσιάζεται στην Εικόνα	4.13. Σε αυτήν την περίπτωση όλες οι αιτήσεις 
παραµένουν στο δίκτυο από τη στιγµή της εγκατάστασής τους µέχρι το τέλος της 
περιόδου προσοµοίωσης. Στην περίπτωση αυτή, το MLR δίκτυο πραγµατοποιεί 
περισσότερες µετεγκαταστάσεις σε σύγκριση µε το ελαστικό. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το ελαστικό δίκτυο είναι σε θέση να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε QoT 
µεταβάλλοντας τις διαµορφώσεις transponders, επιλέγοντας κάθε φορά µία από 
τις κατάλληλες πλειάδες µετάδοσης. Ο αριθµός των µετεγκαταστάσεων στην 
κατάσταση EOL και για τα δύο σενάρια δικτύου είναι ίσος µε το µηδέν, καθώς οι 
αιτήσεις εγκαθίστανται σε κάθε περίοδο µε τις παραδοχές της EOL κατάστασης 
και δεν χρειάζονται αναδιαµόρφωση ή µετεγκατάσταση του εξοπλισµού. 

 Για υψηλές τιµές churn rate, η περίπτωση του MLR δικτύου απαιτεί περισσότερες 
µετεγκαταστάσεις από την περίπτωση του ελαστικού. Ενώ για µικρότερες τιµές 
churn rate, το σενάριο του MLR δικτύου µειωµένων περιθωρίων πραγµατοποιεί τις 
περισσότερες µετεγκαταστάσεις, για τιµές churn rate άνω του 20%, η EOL 
περίπτωση του MLR διτκύου εκτελεί τον µέγιστο αριθµό. Συγκρίνοντας την 
περίπτωση του ελαστικού και MLR δικτύου, η πρώτη απαιτεί λιγότερες 
µετεγκαταστάσεις για όλες τις εξεταζόµενες τιµές churn rate, λόγω της 
δυνατότητας επαπρογραµµατισµού των ρυθµίσεων µετάδοσηςτων ελαστικών 
transponders. Για το ελαστικό δίκτυο, στην περίπτωση των EOL περιθωρίων 
πραγµατοποιεί λιγότερες µετακινήσεις συσκευών σε σύγκριση µε την περίπτωση 
µειωµένων περιθωρίων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα περιθώρια EOL 
αφαιρούν από τους ελαστικούς transponders τη δυνατότητα να επωφεληθούν 
σηµαντικά από τις επαναρυθµίσεις παραµέτρων µετάδοσης.  

 

α) 
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β) 

 
Εικόνα	4.14.	Το	συνολικό	κόστος	όταν	επιτρέπεται	ή	όχι	η	μετακίνηση	του	εξοπλισμού.	

Στο Σχήµα 7, παρουσιάζουµε τα οφέλη που επιτυγχάνονται όταν δεν 
επιτρέπονται οι µετεγκαταστάσεις και πρέπει να αποκτηθεί νέος εξοπλισµός για 
την εξυπηρέτηση των αιτήσεων όταν δεν υπάρχουν στους επιθυµητούς κόµβους 
διαθέσιµοι transponders / αναγεννητές. Όπως είναι αναµενόµενο, τα 
πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από την µετεγκατάσταση του εξοπλισµού 
καθίστανται πιο σηµαντικά καθώς αυξάνεται το ποσοστό ακύρωσης συνδέσεων. 
Επιπλέον, στο δίκτυο MLR µεταφέρεται περισσότερος εξοπλισµό σε σύγκριση µε 
το ελαστικό και κατά συνέπεια τα οφέλη έχουν ελαττωθεί σε σύγκριση µε την 
ελαστική περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, η ελαστική περίπτωση 
αποδεικνύεται πιο κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις ακύρωσης των 
συνδέσεων, µε σταθερή απόδοση, η οποία αποδεικνύεται ότι δεν επηρεάζεται 
σηµαντικά από τα χαρακτηριστικά της δυναµικής κίνησης.  

4.1.19 Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε την υπάρχουσα τεχνολογία στα οπτικά δίκτυα, τα οπτικά µονοπάτια 
εγκαθίστανται µε περιθώρια χειρότερης περίπτωσης, τα οποία υπολογίζονται 
βάσει παραδοχών που αντιπροσωπεύουν την EOL κατάσταση του δικτύου όσον 
αφορά τις παρεµβολές, τη γήρανση του εξοπλισµού και τις εργασίες συντήρησης, 
ενώ χρησιµοποιείται επίσης ένα περιθώριο σχεδιασµού για τον υπολογισµό των 
ανακριβειών στην εκτίµηση της ποιότητας µετάδοσης. Οι δυνατότητες των 
transponders να καταγράφουν την ποιότητα µετάδοσης των οπτικών µονοπατιών 
προσφέρουν στο δίκτυο τη δυνατότητα να λειτουργήσει πιο κοντά στις 
πραγµατικές δυνατότητές του, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και 
αναβάλλοντας ή καθιστώντας µη αναγκαίες τις επιπλέον δαπάνες για αγορά 
εξοπλισµού. Για να αξιολογήσουµε αυτά τα οφέλη, προτείναµε έναν αλγόριθµο 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος (RSA), ώστε τα οπτικά µονοπάτια να 
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λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικές συνθήκες του δικτύου και τα οπτικά 
µονοπάτια να εγκαθίστανται µε τα πραγµατικά περιθώρια.  

Πραγµατοποιήσαµε µια συγκριτική µελέτη που ποσοτικοποίησε τα οφέλη στο 
κόστος κατά τη λειτουργία δικτύων µε τα πραγµατικά περιθώρια έναντι χρήσης 
περιθωρίων χειρότερης περίπτωσης. Συγκεκριµένα, παρατηρήσαµε 
εξοικονόµηση ίση µε 36% στο τέλος της προσοµοίωσης δέκα περιόδων για ένα 
ελαστικό οπτικό δίκτυο (EON) και 51% για ένα δίκτυο µεικτών ρυθµών µετάδοσης 
(MLR). Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η ισχύς είναι µια παράµετρος που η 
βελτιστοποίησή της µε παράλληλη γνώση του φυσικού επιπέδου µπορεί να 
συµβάλλει σε υψηλότερα οφέλη. Τα οφέλη αυξάνονται σε περίπου 41% και 57% 
αντίστοιχα, αν λάβουµε υπόψη και το επιτόκιο 2.5% ανά περίοδο (εξοικονόµηση 
επενδύσεων ή αποφυγή δανεισµού). Σε ένα ταχύτερο σενάριο απόσβεσης 
εξοπλισµού, οι αποταµιεύσεις κυµαίνονται µεταξύ 34% - 38% για το ελαστικό 
δίκτυο και 50% - 57% για το MLR δίκτυο, για 0% και 2,5% επιτόκιο για κάθε περίοδο, 
αντίστοιχα. Επιπλέον, το ελαστικό δίκτυο φαίνεται να είναι η πιο ελπιδοφόρα 
τεχνολογία, µε τα οφέλη µεταξύ του ελαστικού δικτύου σε σχέση µε το MLR να 
κυµαίνονται µεταξύ 13% - 19% για τα διάφορα σενάρια. 

Στον προγραµµατισµό πολλών περιόδων, ορισµένες εγκατεστηµένες αιτήσεις 
µπορεί να τερµατιστούν, ελευθερώνοντας τους χρησιµοποιηµένους πόρους, ενώ 
µπορεί να φθάσουν νέες αιτήσεις. Πραγµατοποιήσαµε µετρήσεις για διαφορετικά 
ποσοστά απόρριψης συνδέσεων και παρατηρήσαµε εξοικονοµήσεις έως και 36% 
για το ελαστικό δίκτυο και έως 27% για το MLR όταν σχεδιάζουµε µε µειωµένα 
περιθώρια σε σύγκριση µε την περίπτωση όπου γίνονται οι παραδοχές της 
κατάστασης τέλους ζωής του δικτύου. Εκτός των άλλων, η επαναχρησιµοποίηση 
του εξοπλισµού (µε κόστος µετεγκατάστασης) προσφέρει µια επιπλέον 
εξοικονόµηση, µειώνοντας κατά 8% και 14% το κόστος του ελαστικού και του MLR 
δικτύου αντίστοιχα. 
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5 Ανάθεση Δικτυακών Πόρων Πραγµατικού 
Χρόνου Βασιζόµενη στη Βέλτιστη Λύση 

5.1.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε µια προσέγγιση που πραγµατοποιεί 
ελέγχους όσον αφορά την αποδοχή των αιτήσεων κίνησης, πριν τη δέσµευση του 
µονοπατιού και των σχισµών φάσµατος σε ένα οπτικό δίκτυο. Για το σκοπό αυτό, 
η προσέγγισή µας κάνει χρήση ενός στατικού βέλτιστου µηχανισµού (Optimal 
Offline Planner) για την παραµετροποίηση του τρόπου λειτουργίας του µηχανισµού 
ελέγχου εισόδου των αιτήσεων στο δίκτυο. Ο µηχανισµός αυτός χρησιµοποιείται 
για να απορριφθούν οι αιτήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη 
µελλοντική απόδοση του δικτύου. Για τις αιτήσεις που θα γίνουν αποδεκτές από 
το µηχανισµό εισόδου (Admission module), εκτελείται ένας µηχανισµός πραγµατικού 
χρόνου (Optimal Driven Online Module) για την εξυπηρέτηση τους. Η ιδέα του εκ των 
προτέρων ελέγχου της αποδοχής των αιτήσεων έχει αποτελέσει αντικείµενο 
µελέτης για τα γενετικά δίκτυα [68], ενώ έχει εφαρµοστεί και σε άλλους τοµείς, 
όπως οι δηµοπρασίες [69] που απαιτούν υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου. Η 
προσέγγισή µας επεκτείνεται µε επιπλέον περιορισµούς και θα χρησιµοποιηθεί 
για την επίλυση του προβλήµατος της εγκατάστασης εικονικών δικτύων (Virtual 
Network Embedding - VNE). Συγκεκριµένα, θα επικεντρωθούµε σε µια 
παραλλαγή του προβλήµατος VNE, το χρονικά µεταβαλλόµενο VNE (time varying 
VNE), όπου κάθε αίτηση εικονικής σύνδεσης έχει διαφορετική διάρκεια και χρόνο 
έναρξης ενώ το αντίστοιχο εικονικό δίκτυο έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται µε 
την πάροδο του χρόνου.  

Σύµφωνα µε τις προσοµοιώσεις που πραγµατοποιήσαµε η προσέγγιση ελέγχου 
βασισµένη στην αποδοχή των αιτήσεων οδηγούµενη από τη βέλτιστη λύση, για 
την πραγµατικού χρόνου εκ των προτέρων κράτηση πόρων ελαστικού οπτικού 
δικτύου, µπορεί να βελτιώσει την απόδοση του δικτύου, µειώνοντας παράλληλα 
το συνολικό χρόνο εκτέλεσης. 

5.1.2 Προηγούµενες Προσεγγίσεις 

Η πρόοδος στην τεχνολογία των οπτικών επικοινωνιών και η δυνατότητα 
προγραµµατισµού των δικτύου, κατέστησαν δυνατή την παροχή δυναµικών 
υπηρεσιών χωρητικότητας δικτύου. Χάρις σε αυτές τις υπηρεσίες γίνεται κράτηση 
µέρους της χωρητικότητας του δικτύου µε τη µορφή οπτικών µονοπατιών 
συγκεκριµένης διάρκειας, διασυνδέοντας υποκαταστήµατα, κέντρα δεδοµένων ή 
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συσκευές σε όλο τον κόσµο [70]. Συγκεκριµένα, τα ελαστικά οπτικά δίκτυα 
κάνοντας χρήση των σχισµών φάσµατος σε σύγκριση µε τα κανάλια σταθερού 
πλέγµατος των WDM δικτύων [71] καθώς και των ελαστικών transponders 
µπορούν να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική και δυναµική χρήση του 
διαθέσιµου φάσµατος, µε βάση τις πραγµατικές αιτήσεις κυκλοφορίας. Τα 
ελαστικά οπτικά δίκτυα, σε συνδυασµό µε τα προγραµµατιζόµενα (software 
defined networks - SDN) καθιστούν επίσης δυνατό το διαχωρισµό του ελέγχου και 
του επιπέδου προώθησης, παρέχοντας στο διαχειριστή του δικτύου τη δυνατότητα 
να λαµβάνει αποφάσεις µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά του δικτύου, δυναµικά 
και από ένα κεντρικό σηµείο. 

Σήµερα γινόµαστε µάρτυρες µιας όχι και τόσο µελλοντικής τεχνολογίας αφού ήδη 
το δίκτυο Pacnet στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού παρέχει κλιµακούµενο εύρος 
ζώνης κάνοντας χρήση τεχνολογιών λογισµικού. Συγκεκριµένα, επιτρέπει στους 
πελάτες του δικτύου να επιλέγουν δυναµικά το εύρος ζώνης που επιθυµούν, 
έχοντας την ικανότητα να µεταβάλλουν τον παρεχόµενο ρυθµό µετάδοσης κατά 
25 Gbps, 37,5 Gbps, 50 Gbps ή 100 Gbs. Οι υπηρεσίες παρέχονται εντός λίγων 
λεπτών από την αίτησή τους, και απενεργοποιούνται όταν παρέλθει το χρονικό 
διάστηµα που έχει οριστεί από το χρήστη [72]. Η άµεση ή εκ των προτέρων 
κράτηση της χωρητικότητας έχει µελετηθεί λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα 
γενικευµένα δίκτυα όσο και τα ελαστικά οπτικά δίκτυα [73].  

Συνήθως, το συγκεκριµένο πρόβληµα διατυπώνεται χρησιµοποιώντας ένα 
µοντέλο ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού, το οποίο είναι απαιτητικό 
υπολογιστικά για την επίλυση προβληµάτων µεγάλης έκτασης και στη συνέχεια 
προτείνεται µια αντίστοιχη ευριστική προσέγγιση. Στην πράξη όµως, για την 
υλοποίηση των περιγραφόµενων υπηρεσιών χωρητικότητας, οι διαχειριστές των 
δικτύων απαιτούν αποδοτικούς αλγόριθµους από πλευράς χρόνου και 
χρησιµοποίησης των πόρων του δικτύου, οι οποίοι θα είναι σε θέση να 
αποφασίσουν σχεδόν σε πραγµατικό χρόνο τον τρόπο µε τον οποίο θα 
εξυπηρετούνται οι αιτήσεις τη στιγµή της άφιξής τους στο δίκτυο. 

5.1.3 Αποδοχή Αιτήσεων που Βασίζεται στη Βέλτιστη Λύση και 
Έλεγχος Λύσεων για Κρατήσεις Πραγµατικού Χρόνου  

Η Εικόνα 5.1 απεικονίζει τη λειτουργία της προτεινόµενης προσέγγισης, τους 
απαιτούµενους µηχανισµούς και τις αλληλεπιδράσεις τους. Ο Offline Planner 
δέχεται ως είσοδο δεδοµένα επισκεψιµότητας (π.χ. από την προηγούµενη ηµέρα) 
και πραγµατοποιεί την εξυπηρέτηση των αιτήσεων. Ο Offline Planner εκτελείται 
κατά µεγάλα χρονικά διαστήµατα (π.χ. µία φορά την ηµέρα ή στις περιπτώσεις 
σηµαντικής µεταβολής της κίνησης), µε στόχο τη διερεύνηση όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερου χώρου λύσεων σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µηχανισµό 
πραγµατικού χρόνου και τον εντοπισµό των βέλτιστων ή σχεδόν βέλτιστων 
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λύσεων. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τον Planner αναλύονται στη 
συνέχεια από τον µηχανισµό Analytics, έτσι ώστε να εξαχθούν παράµετροι 
κρίσιµης σηµασίας που θα κατευθύνουν την λειτουργία των µηχανισµών 
αποδοχής και εγκατάστασης των συνδέσεων πραγµατικού χρόνου. 

 
Εικόνα 5.1. Μηχανισµούς εισόδου που βασίζεται στη βέλτιστη λύση για κρατήσεις πραγµατικού  

χρόνου 

Ο µηχανισµός αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων κατά την άφιξή τους 
(Admission Mechanism), εκτελείται πριν από τον µηχανισµό πραγµατικού χρόνο 
και αποφασίζει για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων ενώ απορρίπτει τις αιτήσεις 
που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κατάσταση του δικτύου, συγκρίνοντας 
την κατάσταση που προκύπτει από την πιθανή εγκατάστασή τους µε αυτήν που 
έχει οριστεί/αποφασιστεί από τον Planner ως βέλτιστη. Αντίστοιχα, ο Online 
µηχανισµός είναι υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων που έχουν γίνει 
αποδεκτές από τον µηχανισµό εισόδου. Για να είµαστε όµως σε θέση να 
εξυπηρετούµε τις αιτήσεις δυναµικά ανάλογα µε τη χρονική στιγµή της άφιξής 
τους, θεωρούµε ότι ο χρόνος είναι χωρισµένος σε σχισµές, τις οποίες αποκαλούµε 
χρονοθυρίδες το εύρος των οποίων αποφασίζεται βάση των χαρακτηριστικών της 
κίνησης. Επίσης θεωρούµε ότι οι µηχανισµοί Admission και Online εκτελούνται σε 
κάθε χρονοθυρίδα, µε περίοδο µικρότερη από εκείνη των µηχανισµών Planner και 
Analytics, και εξυπηρετούν τις αιτήσεις που αφίχθηκαν κατά τη διάρκεια της 
προηγούµενης σχισµής.  

Ο Online µηχανισµός εξυπηρετεί τις αιτήσεις που γίνονται αποδεκτές από τον 
Admission µηχανισµό, δεσµεύοντας τους απαιτούµενους πόρους και 
προσπαθώντας να διατηρήσει τις κρίσιµες παραµέτρους του δικτύου, όπως για 
παράδειγµα τον κατακερµατισµό του φάσµατος ανά σύνδεσµο, όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα σε αυτόν που προέκυψε κατά την εκτέλεση του Offline Planner για το 
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συγκεκριµένο προφίλ κίνησης, έναν µηχανισµό που αποκαλούµε Online Solution 
Validation. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την πιθανή απόρριψη µιας λύσης 
ωθώντας τον Online Μηχανισµό στην εύρεση µιας καλύτερης. Σε κάθε περίπτωση 
ο Online Μηχανισµός πρέπει να ισορροπεί µεταξύ της επιτευχθείσας απόδοσης 
και του χρόνου εκτέλεσης, διερευνώντας ένα µικρότερο χώρο λύσης από αυτόν 
στον οποίο αναζητεί την βέλτιστη λύση ο Offline µηχανισµός. 

Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά η προσέγγισή µας, είναι απαραίτητο το 
ηµερήσιο µοντέλο κυκλοφορίας να παραµείνει στατικό. Σε περίπτωση που έχει 
αναγνωριστεί (π.χ. από µια οντότητα παρακολούθησης του δικτύου) ότι το 
πρότυπο µε το οποίο η κίνηση εισρέει στο δίκτυο έχει αλλάξει, τότε ο διαχειριστής 
του δικτύου (ή ένας αυτόµατος µηχανισµός) µπορεί να επιλέξει την εκτέλεση του 
βέλτιστου Offline Planner, ώστε να βελτιώσει τις αποφάσεις του µηχανισµού 
πραγµατικού χρόνου. 

Γίνεται προφανές από τα παραπάνω ότι πολλές είναι οι αποφάσεις σχεδιασµού 
που πρέπει να διερευνηθούν κατά την πραγµατική υλοποίηση της 
παρουσιαζόµενης προσέγγισης (Εικόνα 5.1). Μέχρι σήµερα, στην βιβλιογραφία 
έχουν παρουσιαστεί διάφοροι αλγόριθµοι προγραµµατισµού για ελαστικά οπτικά 
δίκτυα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν [73] τόσο για περιπτώσεις ελαστικής 
όσο και για περιπτώσεις δυναµικής κίνησης. Μια άλλη παράµετρος µε σηµαντική 
επίδραση στην αποτελεσµατικότητα της προσέγγισης είναι η περιοδικότητα µε 
την οποία εκτελούνται οι µηχανησµοί Planner, Analytics, Admission και Online.  

Η είσοδος στον Planner µπορεί να είναι είτε το µοτίβο επισκεψιµότητας από την 
προηγούµενη ηµέρα είτε  µια γενική είσοδος που αντιπροσωπεύει την κατάσταση 
του δικτύου σε σταθερή κατάσταση. Όµως κρίσιµης σηµασίας είναι και οι 
εξαγόµενες παράµετροι του µηχανισµού Analytics που χρησιµοποιούνται από 
τους µηχανισµούς Admission και Online, ενώ και άλλες παράµετροι που 
αντανακλούν την κατάστασης του δικτύου µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όπως ο 
κατακερµατισµός φάσµατος και τα χαρακτηριστικά των αιτήσεων κίνησης. Στη 
συνέχεια θα χρησιµοποιήσουµε την παραπάνω προσέγγισή για τη βέλτιστη 
επίλυση του προβλήµατος της ενσωµάτωσης των χρονικά µεταβαλλόµενων 
εικονικών δικτύων (Virtual Network Embedding - VNE) 

5.1.4 Ενσωµάτωση Χρονικά Μεταβαλλόµενων Εικονικών 
Δικτύων 

Σε αυτή την ενότητα, ορίζουµε το πρόβληµα της ενσωµάτωσης χρονικά 
µεταβαλλόµενων εικονικών δικτύων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη 
υπηρεσιών χωρητικότητας δικτύου που θα λειτουργούν παρόµοια µε το 
υπολογιστικό νέφος  (Cloud Computing), όπου ο χρήστης επιλέγει µια 
συγκεκριµένη υπηρεσία εικονικής χωρητικότητας βάσει των αναγκών και 
δηµιουργεί ένα αντίστοιχο στιγµιότυπο της υπηρεσίας εικονικής χωρητικότητας.  
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Μια χρονικά µεταβαλλόµενη αίτηση εικονικού δικτύου (Virtual Network - VN), 
αποτελείται από αιτήσεις  εικονικών συνδέσµων µε διαφορετική διάρκεια (που 
εκτείνεται σε πολλαπλές χρονικές σχισµές) και διαφορετική χρονική στιγµή 
έναρξης. Δύο τρόποι µε τους οποίους µπορεί να µοντελοποιηθεί µία χρονικά 
µεταβαλλόµενη αίτηση VN είναι οι ακόλουθοι. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 
σύνολο αιτήσεων εκ των προτέρων κράτησης που πρέπει να εξυπηρετηθούν όλες 
µαζί ή καµία. Ένα άλλο µοντέλο χρονικά µεταβαλλόµενων VN παρουσιάζεται 
στην Εικόνα 5.2, το οποίο απεικονίζει έναν αριθµό εικονικών δικτύων που 
µεταβάλλονται µε το χρόνο, υποθέτοντας ότι ο χρόνος είναι χωρισµένος σε 
σχισµές. 

 
Εικόνα 5.2. Χρονικά µεταβαλλόµενα εικονικά δίκτυα(VN). 

Σε αυτό το µοντέλο µία αίτηση VN µπορεί στην πραγµατικότητα να µετατραπεί 
σε ένα σύνολο υποαιτήσεων VN που έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν σε κάθε 
χρονική σχισµή. Για παράδειγµα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.2, η αίτηση VN-1 
έχει τρία υπο-VNs: VN-1.1 στην πρώτη χρονοθυρίδα, VN-1.2 στη δεύτερη 
χρονοθυρίδα και VN-1.3 στην τρίτη χρονοθυρίδα, η αίτηση VN-2 έχει ένα υπο-VN 
: VN-2.1 στη δεύτερη χρονοθυρίδα, ενώ η αίτηση VN-3 έχει δύο υπο-VNs: VN-3.1 
στη δεύτερη χρονοθυρίδα και VN-3.2 στην τρίτη χρονοθυρίδα. Οι υπο-αιτήσεις VN 
ενός αιτήµατος VN µπορεί να µοιράζονται εικονικούς συνδέσµους και να 
καλύπτουν πολλαπλές χρονικές σχισµές (όπως για παράδειγµα VN-1.1 και VN-
1.2), ενώ ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η χρησιµοποίηση χρονικών γραφών 
(temporal graphs) [74] για την αναπαράσταση των VNs. 

Το αντίστοιχο πρόβληµα VNE έχει να κάνει µε τη δέσµευση των απαραίτητων 
πόρων εξυπηρετώντας είτε τις εικονικές συνδέσεις ενός αιτήµατος VN (πρώτο 
µοντέλο) είτε τις υπο-VN αιτήσεις (δεύτερο µοντέλο). Επίσης, υπάρχει ένας 
αριθµός επεκτάσεων σε αυτό το βασικό πρόβληµα που µπορούν να εξεταστούν. 
Στα πλαίσια αυτής της ενότητας υποθέτουµε ότι η αντιστοίχιση κόµβων είναι 
σταθερή, ωστόσο ο ορισµός των VNs που µεταβάλλονται µε το χρόνο στο χρονικά 
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µεταβαλλόµενο πρόβληµα VNE µπορεί να επεκταθεί κατάλληλα εάν οι θέσεις 
των εικονικών κόµβων δεν είναι σταθερές. Υπάρχει επίσης η περίπτωση οι 
απαιτούµενες εικονικές συνδέσεις να αλλάζουν µε την πάροδο του χρόνου και 
αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί επαρκώς από τα µοντέλα VN που περιγράφουµε, 
όπως για παράδειγµα το διαχωρισµό ενός εικονικού συνδέσµου µε δύο 
διαφορετικές αιτούµενες χωρητικότητες (σε διαφορετικές χρονικές περιόδους) σε 
δύο αντίστοιχους εικονικούς συνδέσµους. Επιπλέον, η επαναχρησιµοποίηση των 
εγκατεστηµένων οπτικών µονοπατιών για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων 
εικονικής σύνδεσης (των ίδιων ή διαφορετικών αιτήσεων VN) που δεν 
επικαλύπτονται µε την πάροδο του χρόνου είναι µια δυνατότητα που µπορεί να 
προστεθεί στον αντίστοιχο µηχανισµό κατανοµής πόρων. 

5.1.5 Αλγόριθµος Ενσωµάτωσης Χρονικά Μεταβαλλόµενων 
Εικονικών Δικτύων σε Ελαστικά Οπτικά Δίκτυα 

Για την υλοποίηση της παρουσιαζόµενης προσέγγισης, ο χρόνος χωρίζεται σε 
χρονοθυρίδες και οι προτεινόµενοι αλγόριθµοι εκτελούνται στην αρχή κάθε µίας. 
Συγκεκριµένα, υποθέτουµε ότι οι αιτήσεις VN φτάνουν δυναµικά µε το χρόνο και 
αποτελούνται από ένα σύνολο εικονικών συνδέσεων. Κάθε εικονική σύνδεση θ 
περιγράφεται από την πλειάδα (v, sθ, dθ, Λθ, tθ, δθ), όπου (sθ, dθ) είναι το ζεύγος 
πηγής - προορισµού, Λθ είναι η αιτούµενη χωρητικότητα σε Gbps, tθ είναι η χρονική 
στιγµή έναρξης της υπηρεσίας και δθ είναι η διάρκεια της αίτησης σε πλήθος 
σχισµών. Όλα τα αιτήµατα του εικονικού δικτύου έχουν συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά όσον αφορά τον ρυθµό άφιξης, το πλήθος των εικονικών 
συνδέσεων, την αιτουµένη χωρητικότητα και την αιτούµενη διάρκεια δέσµευσης 
των πόρων και εξυπηρετούνται µέσω της ανάθεσης δικτυακών πόρων στις 
εικονικές συνδέσεις που τα αποτελούν. 

Οι εικονικοί σύνδεσµοι θ εξυπηρετούνται από ελαστικούς transponders οι πιθανές 
διαµορφώσεις περιγράφονται από πλειάδες. Κατά συνέπεια, ένας ελαστικός 
transponder µπορεί να ρυθµιστεί ώστε να µεταδίδει µε ρυθµό r Gbps 
χρησιµοποιώντας εύρος ζώνης b σχισµών φάσµατος και µια ζώνη ασφαλείας των 
g σχισµών από τις γειτονικές συνδέσεις για να πραγµατοποιηθεί η µετάδοση µε 
αποδεκτή ποιότητα σε απόσταση l km. Για να µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος για 
την εξυπηρέτηση µίας αίτησης, για κάθε ζεύγος (s, d) στο δίκτυο προ 
υπολογίζουµε ένα σύνολο Psd από k εναλλακτικά µονοπάτια που θα µπορούσαν 
να χρησιµοποιηθούν για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων, κάνοντας χρήση µιας 
παραλλαγής του αλγόριθµου k συντοµότερων µονοπατιών. Για κάθε µονοπάτι 
προσδιορίζουµε τις πιθανές διαµορφώσεις (πλειάδες) των transponders που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτά τα µονοπάτια, µε βάση τα µήκη των 
συνδέσµων που τα συνθέτουν. Έτσι για κάθε ζεύγος κόµβων (s, d) έχουµε 
υπολογίσει ένα σύνολο Qsd εφικτών ζευγών µονοπατιού - πλειάδας, 
συµπεριλαµβανοµένων των σηµείων αναγέννησης Rp,t. Στη συνέχεια, όταν 
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φτάσει ένας εικονικός σύνδεσµος θ, ανάλογα µε τον αιτούµενο ρυθµό µετάδοσης 
Λθ,  χρησιµοποιούµε τα εφικτά ζεύγη µονοπατιού - πλειάδας (p, t) και 
εξηπυρετούµε την αίτηση µε έναν αριθµό Wθ,p,t παράλληλων συνδέσεων. 

Για το βέλτιστο Offline Planner, αναπτύξαµε µια µοντελοποίηση ακέραιου 
γραµµικού προγραµµατισµού για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
δέσµευσης µονοπατιού και σχισµών φάσµατος που αποτελεί βασικό βήµα για την 
εξυπηρέτηση των εικονικών αιτήσεων. Ο αλγόριθµος ακέραιου γραµµικού 
προγραµµατισµού ενεργοποιείται για τις διαφορετικές χρονοθυρίδες και βρίσκει 
τη βέλτιστη λύση για το συγκεκριµένο µοτίβο κίνησης που περιγράφεται από έναν 
στατικό πίνακα αιτήσεων κίνησης. Οι τιµές των κρίσιµων παραµέτρων του 
δικτύου που εξάγονται από την ανάλυση της βέλτιστης λύσης χρησιµοποιούνται 
για την καθοδήγηση του ευριστικού αλγορίθµου. 

Συγκεκριµένα, ο προτεινόµενος αλγόριθµος ILP λαµβάνει ως είσοδο ένα σύνολο 
εικονικών συνδέσεων που µπορούν να ανήκουν σε νέες ή ήδη εγκατεστηµένες 
εικονικές αιτήσεις. Εποµένως, ο αλγόριθµος λαµβάνει ως είσοδο ένα σύνολο 
υφιστάµενων εικονικών δικτύων µε τους αντίστοιχους εικονικούς συνδέσµους και 
ένα σύνολο εικονικών συνδέσεων που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Για να γίνει 
αυτό, εκτελείται ο αλγόριθµος ILP για τις διαφορετικές χρονικές σχισµές, 
προσπαθώντας να µεγιστοποιήσει τον αριθµό των αιτήσεων VN που 
εξυπηρετούνται. Εάν ένας νέος ή ένας υπάρχων εικονικός σύνδεσµος δεν µπορεί 
να εξυπηρετηθεί, η αντίστοιχη VN αίτηση αποκλείεται απελευθερώνοντας τους 
πόρους που θα χρησιµοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των εικονικών συνδέσεων 
της εικονικής αίτησης. Όταν λήξει µια εικονική αίτηση, όλες οι συνδέσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των εικονικών συνδέσµων αφαιρούνται 
από το δίκτυο καθώς και το αίτηµα VN από τις υπάρχουσες αιτήσεις. 
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5.1.6 ILP Μοντελοποίηση 

Είσοδος: 

v,V ,V Η VN αίτηση, το σύνολο των ενεργών VN αιτήσεων, το σύνολο των νέων 
VN αιτήσεων 

θ,Θ ,Θ Ένας εικονικός σύνδεσµος, το σύνολο των ενεργών εικονικών συνδέσµων, 
το σύνολο των νέων εικονικών συνδέσµων 

Qθ  Το σύνολο των εφικτών ζευγών µονοπατιού - πλειάδας για τον εικονικό 
σύνδεσµο θ ÎΘ ÈΘ 

Wθ,p,t Πλήθος συνδέσεων που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του εικονικού 
συνδέσµου θ κάνοντας χρήση του µονοπατιού pÎ s dQ

q q
 και της πλειάδας t

ÎT, χρησιµοποιώντας δηλαδή το ζεύγος µονοπατιού - πλειάδας (p,t) 

Ftotal Πλήθος διαθέσιµων σχισµών φάσµατος ανά σύνδεσµο 

w Συντελεστής στάθµισης για τον έλεγχο της προτεραιότητας των νέων 
εικονικών συνδέσεων σε σχέση µε τις υπάρχουσες  

 

Μεταβλητές: 

vy   Boolean µεταβλητή, ισούται µε 1 αν εξυπηρετείται η VN αίτηση v, 
διαφορετικά ισούται µε 0 

, , ,v p tx q   Boolean µεταβλητή, ισούται µε 1 εάν χρησιµοποιείται το ζεύγος 
µονοπατιού - πλειάδας (p,t) για την εξυπηρέτηση του εικονικού 
συνδέσµου θ της εικονικής αίτησης v (υπάρχουσα ή καινούργια αίτηση) 

, , , ,p m t ifq  Ακέραιη µεταβλητή, ισούται µε την πρώτη σχισµή που χρησιµοποιείται 
από τη σύνδεση (p,m,t,i) του εικονικού συνδέσµου θ  

, , , , , ', ', ', ', 'p m t i p m t iq qd  Boolean µεταβλητή που ισούται µε 0 εάν η εναρκτήρια συχνότητα  fp,m,t,i για 
το διαφανές οπτικό µονοπάτι (p,m,t,i), που είναι το οπτικό µονοπάτι που 
χρησιµοποιεί το υποµονοπάτι mÎRp,t της ηµιδιαφανούς σύνδεσης iÎ[1,…, 
Wp,t] του ζεύγους (p,t), είναι µικρότερη από την εναρκτήρια συχνότητα 
fp’,m’,t’,i' για το οπτικό µονοπάτι (p’,m’,t’,i'),που είναι το οπτικό µονοπάτι στο 
υποµονοπάτι m’ÎRp’,t’ της ηµιδιαφανούς σύνδεσης  i’Î[1,…, Wp’,t’] του 
ζεύγους (p’,t’), δηλαδή fp,m,t,i< fp’,m’,t’,i'. Η µεταβλητή δp,m,t,i,p’,m’,t’,i’ ορίζεται µόνο 
στην περίπτωση που τα υποµονοπάτια mÎRp,t και m’ÎRp’,t’ µοιράζοναι 
τουλάχιστον έναν κοινό σύνδεσµο. 

 
Μεγιστοποίηση του αριθµού των VN αιτήσεων που εξυπηρετούνται: 
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Max (
'

(1 )v v
v V v V

w y w y
Î Î

× + - ×å å ) 
 
(5.1) 

 
Βάση των ακόλουθων περιορισµών: 

 
Για όλες τις VN αιτήσεις 'v V VÎ È ,  

1vy £  
 
(5.2) 

 
Για όλες τις VN αιτήσεις 'v V VÎ È ,  για όλες τις συνδέσεις  vq Î  

, , ,
( , )

,v p t v
p t Q

x y
q

q
Î

=å   
(5.3) 

 
Περιορισµοί δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος 
Για όλους τους εικονικούς συνδέσµους q ÎΘ ΘÈ , για όλα τα ζεύγη (p,t)ÎQq , για 
όλες τις διαφανείς συνδέσεις mÎRp,t και για όλες τις παράλληλες συνδέσεις iÎ
{1,2,…, , ,p tWq }, για όλους τους εικονικούς συνδέσµους ' Θ Θq Î È , για όλα τα ζεύγη 

(p’,t’)Î
'Qq
, για όλες τις διαφανείς συνδέσεις m’ÎRp’,t’ µε τις συνδέσεις m και m’ να 

µοιράζονται τουλάχιστον ένα κοινό σύνδεσµο, και για όλες τις παράλληλες 
συνδέσεις i’Î{1,2…, ', ', 'p tWq }, 

 

, , , , , ', ', ', ', ' ', ', ', ', ', , , , , 1,p m t i p m t i p m t i p m t iq q q qd d+ =  

 
(5.4) 

 

', ', ', ', ' , , , , , , , , , ', ', ', ', ' ,p m t i p m t i total p m t i p m t if f Fq q q qd- £ ×  

 
(5.5) 

 

, , , , ', ', ', ', ' ', ', ', ', ', , , , , ,p m t i p m t i total p m t i p m t if f Fq q q qd- £ ×  

 
(5.6) 

 

, , , , , , , , ', ', ', ', ' , , , , , ', ', ', ', ' , , , ', ', ', '(1 2 ),p m t i p m t i p m t i total p m t i p m t i v p t v p tf b f F x xq q q q q q qd- - £ × - + - -  
 
(5.7) 

 

', ', ', ', ' ', ', ', ', ' , , , , ', ', ', ', ', , , , , ', ', ', ' , , ,(1 2 )p m t i p m t i p m t i total p m t i p m t i v p t v p tf b f F x xq q q q q q qd- - £ × - + - -  

 
(5.8) 

 
Ο περιορισµός (5.1) είναι η συνάρτηση κόστους και χρησιµοποιείται για τη 
µεγιστοποίηση του σταθµισµένου πλήθους των εξυπηρετηµένων VN αιτήσεων, 
ενώ οι περιορισµοί (5.2), (5.3) χρησιµοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
εικονικοί σύνδεσµοι της αίτησης VN εξυπηρετούνται µε µία από τις διαθέσιµες 
επιλογές µετάδοσης . Στην περίπτωση που απορριφθεί ένα αίτηµα VN, όλοι οι 
αντίστοιχοι εικονικοί σύνδεσµοι καθίστανται ανενεργοί απελευθερώνοντας τους 
δεσµευµένους πόρους. Τέλος, οι περιορισµοί (5.4) - (5.8) χρησιµοποιούνται για την 
εξασφάλιση της εγκατάστασης των συνδέσεων σύµφωνα µε τους περιορισµούς 
RSA. 
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5.1.7 Ευριστικός και ILP driven Αλγόριθµος 

Η έξοδος της ILP µοντελοποίησης αναλύεται και εξάγονται οι παράµετροι που 
χρησιµοποιούνται για την καθοδήγηση των εργαλείων εισαγωγής και 
πραγµατικού χρόνου. Αυτές οι παράµετροι προσπαθούν να περιγράψουν την 
κατάσταση του δικτύου σε σταθερή κατάσταση, η οποία εάν επιτευχθεί θα 
επιτρέψει τη σχεδόν βέλτιστη χρησιµοποίηση των πόρων. Στην πράξη, οι 
παραγόµενες παράµετροι για τη διαδικασία εισαγωγής περιλαµβάνουν τα 
προφίλ χρήσης των συνδέσµων του δικτύου καθώς και τη συνολική χωρητικότητα 
που εξυπηρετείται. Για να γίνει αυτό,  o µηχανισµός εισαγωγής πραγµατικού 
χρόνου εµποδίζει την εξυπηρέτηση των αιτήσεων που αν εξυπηρετούνταν θα 
υπερέβαιναν τα όρια που προσδιορίζονται από τον ILP. Σε αυτήν την περίπτωση, 
µπορεί να εµποδιστεί ένα αίτηµα, ακόµη και αν υπάρχει διαθέσιµο φάσµα, 
υποδηλώνοντας ότι η αποδοχή του ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση 
του δικτύου στο µέλλον. Επιπλέον, η χρησιµοποίηση των συνδέσµων είναι µια 
παράµετρος χρήσιµη για την καθοδήγηση της διαδικασίας πραγµατικού χρόνου 
στην αναζήτηση καλύτερων λύσεων όταν κρίνεται απαραίτητο µε παράλληλη 
διατήρηση µιας όσο το δυνατόν πλησιέστερης προς τη βέλτιστη κατάστασης, 
µέσω του µηχανισµού που αποκαλούµε Online Solution Validation. 

Ο ευριστικός αλγόριθµος εξυπηρετεί τους εικονικούς συνδέσµους διαδοχικά στην 
αρχή κάθε χρονοθυρίδας. Οι εγκατεστηµένες εικονικές συνδέσεις παραµένουν 
ανεπηρέαστες, ενώ εκείνες που έχουν λήξει αφαιρούνται από την τρέχουσα 
κατάσταση του δικτύου, ελευθερώνοντας τους χρησιµοποιούµενους πόρους. Όταν 
ο µηχανισµός αποδοχής δέχεται µια εικονική σύνδεση, ο Online µηχανισµός 
τροφοδοτείται µε την τρέχουσα κατάσταση δικτύου και προσπαθεί να την 
εξυπηρετήσει. 

Αρχικά µε βάση την αιτούµενη χωρητικότητα, καθώς και το ζεύγος πηγής - 
προορισµού, ο Online µηχανισµός επιλέγει k-συντοµότερα µονοπάτια και 
υπολογίζει στη συνέχεια τις συνδέσεις που πρέπει να εγκατασταθούν στο δίκτυο 
µε βάση τις δυνατότητες των transponders καθώς και το µήκος του υποψηφίου  
µονοπατιού. Επειδή µπορεί να προκύψουν µονοπάτια µεγάλου µήκους και η 
διαφανής µετάδοση πάνω από αυτά µπορεί να καταστεί ανέφικτη, ο αλγόριθµος 
καθορίζει επίσης τους κόµβους όπου πρέπει να τοποθετηθούν οι αναγεννητές. 

Στο επόµενο βήµα, προσπαθούµε να εγκαταστήσουµε τις συνδέσεις ψάχνοντας 
ανάµεσα στα κενά φάσµατος κατάλληλου µεγέθους. Ο στόχος είναι να επιλεχθεί 
ένα κενό φάσµατος το οποίο θα οδηγεί σε κατάσταση δικτύου που είναι κοντά σε 
αυτή που προκύπτει από τις εξαγόµενες παραµέτρους του Offline Planner. Λύσεις 
που επιδεινώνουν την κατάσταση δικτύου αυξάνοντας τον κατακερµατισµό ως 
προς το φάσµα απορρίπτονται. Σε αυτή την περίπτωση, ο αλγόριθµος 
αναγκάζεται να βρει καλύτερη λύση για να διατηρήσει παράλληλα µια 
κατάσταση που καθιστά δυνατή την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των 
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µελλοντικών εικονικών αιτηµάτων. Οι τεχνικές Push-Pull και των 
επαναδροµολογήσεων που παρουσιάσαµε στην ενότητα 3.3 χρησιµοποιούνται 
για να απελευθερωθεί το απαιτούµενο φάσµα και τελικά να εξυπηρετηθεί η 
αίτηση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να βρεθεί µια λύση, η υποψήφια προς 
εγκατάσταση εικονική σύνδεση απορρίπτεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 
τελική απόρριψη των πόρων που πιθανώς είχαν δεσµευθεί για την εξυπηρέτηση 
των υπόλοιπων συνδέσεων του VN αιτήµατος. Σε κάθε περίπτωση, ο γενικός 
στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί µια σταθµισµένη συνάρτηση στόχου, η οποία 
εξαρτάται από τον αριθµό των αποκλεισµένων αιτήσεων VN (υφιστάµενων ή µη). 

5.1.8 Αποτελέσµατα Προσοµοίωσης 

Στα πειράµατα προσοµοίωσης χρησιµοποιήσαµε την τοπολογία δικτύου έξι 
κόµβων της Εικόνα 5.3 που αποτελείται από 18 συνδέσµους και µήκη συνδέσµων 
που κυµαίνονται µεταξύ 200 km και 600 km. 

 

Εικόνα	5.3.	Τοπολογία µικρού δικτύου και µήκη συνδέσεων σε km. 

Το εύρος των σχισµών φάσµατος θεωρήθηκε ίσο µε 12.5 GHz, ενώ κάθε σύνδεσµος 
του δικτύου υποστηρίζει 320 σχισµές. Υποθέσαµε τη χρήση ενός µόνο τύπου 
ελαστικού transponder που µεταδίδει έως και 400 Gbps. Οι δυνατές ρυθµίσεις των 
transponders παρουσιάζονται στον Πίνακας 2.12. Τα VN αιτήµατα παράγονται 
σύµφωνα µε µια διαδικασία Poisson µε ρυθµό άφιξης λ και µια εκθετικά 
κατανεµηµένη µέση διάρκεια 1/µ µονάδων χρόνου. Η πηγή και ο προορισµός των 
αντίστοιχων εικονικών συνδέσεων επιλέγονται οµοιόµορφα µεταξύ όλων των 
κόµβων, ενώ οι απαιτούµενες τιµές επιλέγονται οµοιόµορφα από το διακριτό 
σύνολο [100, 200, 300, 400] Gbps. Η διάρκεια της χρονοθυρίδας θεωρείται ίση µε µία 
µονάδα χρόνου και εκτελούµε τους αλγορίθµους µας για την εγκατάσταση 1000 
VN αιτήσεων µε το πλήθος των εικονικών συνδέσµων να λαµβάνεται από την 
οµοιόµορφη κατανοµή επί του διακριτού συνόλου [1,2, ..., 10] . Στη συνέχεια, 
συγκρίνουµε την απόδοση των εξής προσεγγίσεων, (i) του Offline Planner, ((ii) του 
Online αλγορίθµου (Optimal-driven Solution) που κάνει χρήση των µηχανισµών 
Admission και Solution Validation και (iii) του ευριστικού αλγορίθµου που δεν 
κάνει χρήση των επιπλέον µηχανισµών. Η ανάλυση της απόδοσης των διάφορων 
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προσεγγίσεων γίνεται ως προς την πιθανότητα απόρριψης µίας VN αίτησης 
(Εικόνα 5.3). 

 
Εικόνα 5.4. Η πιθανότητα απόρριψης VN αιτήσεων ως προς το φορτίο κίνησης. 

Η απόδοση του ευριστικού καθοδηγούµενου από τη βέλτιστη λύση αλγορίθµου 
(Οptimal - Driven Admission) βελτιώνεται µε την αύξηση του φορτίου κίνησης σε 
σύγκριση µε την απόδοση του ILP, ενώ για χαµηλότερο φορτίο είναι πιο κοντά 
στην απόδοση του ευριστικού που δεν κάνει χρήση των προαναφερθέντων 
µηχανισµών. Σε κάθε περίπτωση, η Optimal Driven προσέγγιση έχει βελτιωµένη 
απόδοση σε σύγκριση µε τον ευριστικό. 

 
Εικόνα 5.5. Μέσος χρόνος εκτέλεσης ανά αίτηση VN για διαφορετικά φορτία κυκλοφορίας. 

Η Εικόνα 5.5 παρουσιάζει το µέσο χρόνο εκτέλεσης των αλγορίθµων ανά αίτηση 
VN για µεταβαλλόµενο φορτίο κίνησης. Η χρήση του Admission Μηχανισµού που 
απορρίπτει τις απαιτήσεις κατά την άφιξή τους µειώνει τον µέσο χρόνο εκτέλεσης 
σε σύγκριση µε τον ευριστικό αλγόριθµο που δεν κάνει χρήση των µηχανισµών 
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που αναπτύξαµε, ενώ η απόδοση βελτιώνεται µε την αύξηση του φορτίου κίνησης. 
Από την άλλη πλευρά, ο Optimal Driven µηχανισµός αυξάνει το χρόνο εκτέλεσης, 
εισάγοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα αντιστάθµισµα µεταξύ αυτού και της 
απόδοσης που επιτυγχάνεται µε την αναζήτηση καλύτερων λύσεων. 

5.1.9 Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο δείξαµε ότι είναι δυνατή η χρήση παραµέτρων που 
προκύπτουν από την έξοδο του βέλτιστου offline αλγόριθµου ως εισόδου σε έναν 
ευριστικό, ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και ο χρόνος εκτέλεσης του. Σε αυτή την 
περίπτωση κάνουµε χρήση ενός µηχανισµού ελέγχου αποδοχής (Admission 
Module) που απορρίπτει τις συνδέσεις που εάν εξυπηρετηθούν µπορεί να 
επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δικτύου στο µέλλον και ενός µηχανισµού 
πραγµατικού χρόνου (Online Solution validation) για την αξιολόγηση της 
ποιότητας των προτεινόµενων από τον ευριστικό αλγόριθµο λύσεων, ωθώντας το 
στην αναζήτηση καλύτερων σε ορισµένες περιπτώσεις. Εστιάσαµε σε µια 
περίπτωση του προβλήµατος VNE, του χρονικά µεταβαλλόµενου VNE, όπου κάθε 
αίτηση εικονικής σύνδεσης έχει διαφορετική διάρκεια και χρονική στιγµή έναρξης. 
Παρουσιάζουµε µια προσέγγιση για την εξυπηρέτηση των VNE αιτήσεων, 
χρησιµοποιώντας έναν βέλτιστο µηχανισµό εκτός σύνδεσης για τη βελτίωση του 
τρόπου λειτουργίας του αλγόριθµου VNE πραγµατικού χρόνου. Η προσέγγιση 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τις κατάλληλες επεκτάσεις από οποιονδήποτε από 
τους προτεινόµενους από τη βιβλιογραφία VNE αλγορίθµους. Τα αποτελέσµατα 
προσοµοίωσης παρουσιάζουν τα οφέλη αυτής της προσέγγισης για το χρονικά 
µεταβαλλόµενο VNE πρόβληµα, όσον αφορά τις αποδεκτές απαιτήσεις του 
εικονικού δικτύου και τον χρόνο εκτέλεσης του.  
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6 Συµπεράσµατα και Μελλοντικές 
Κατευθύνσεις 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάσαµε ένα σύνολο αλγορίθµων και 
µηχανισµών που σχετίζονται µε την αποδοτική λειτουργία των ελαστικών 
δικτύων. Συγκεκριµένα µελετήσαµε το ζήτηµα της υλοποίησης αλγορίθµων για 
ελαστικά οπτικά δίκτυα καθώς και µηχανισµών για την αποτελεσµατική 
διαχείριση των πόρων τους. Σε αυτό το κεφάλαιο υπογραµµίζονται τα 
σηµαντικότερα ερευνητικά θέµατα που µελετήθηκαν στο πλαίσιο της διατριβής 
καθώς και κάποιες ερευνητικές κατευθύνσεις που χρήζουν µελέτης. Μελετήσαµε 
IA-RSA αλγόριθµους σε διαφανή (transparent) και ηµιδιαφανή (translucent) οπτικά 
δίκτυα όπου το σήµα κατά τη µετάδοσή του πάνω σε ένα οπτικό µονοπάτι 
υφίσταται φυσικές εξασθενήσεις και άλλες αλλοιώσεις. Αναπτύχθηκαν 
αλγόριθµοι τόσο για στατική κίνηση (offline αλγόριθµοι, που χρησιµοποιούνται 
κυρίως στο στάδιο σχεδιασµού του δικτύου) όσο και για δυναµική κίνηση (online 
αλγόριθµοι, που χρησιµοποιούνται κυρίως στο στάδιο λειτουργίας του δικτύου). 
Επίσης, µελετήσαµε αλγορίθµους που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση 
ενέργειας, µειώνοντας τις συσκευές που παραµένουν ενεργές, χωρίς 
συµβιβασµούς ως προς την απόδοση. Επιπλέον, µελετήθηκαν αλγόριθµοι 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος για την σχεδίαση δικτύων πολλαπλών 
περιόδων στα οποία η εγκατάσταση των οπτικών µονοπατιών γίνεται κάνοντας 
χρήση των απολύτως απαραίτητων περιθωρίων για τη µετάδοση αντί περιθωρίων 
χειρότερης περίπτωσης. Τέλος παρουσιάσαµε µία τεχνική που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στα δυναµικά δίκτυα. Η προτεινόµενη τεχνική κάνει χρήση της 
βέλτιστης λύσης για την καθοδήγηση ενός ευριστικού αλγορίθµου, είναι γενική 
και έχει το πλεονέκτηµα της ευρείας εφαρµογής σε µια σειρά προβληµάτων που 
στοχεύουν στο συνδυασµό της αποδοτικής και ταχείας λειτουργίας.  

Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 2 της διατριβής ασχοληθήκαµε µε το πρόβληµα της 
δροµολόγησης και δέσµευσης φάσµατος σε ελαστικά δίκτυα παρουσία φυσικών 
εξασθενήσεων. Προτείναµε αλγορίθµους ακέραιου γραµµικού προγραµµατισµού 
και ευριστικούς τόσο για διαφανή όσο και ηµιδιαφανή δίκτυα. Οι προσεγγίσεις 
µας εγκαθιστούν τα οπτικά µονοπάτια λαµβάνοντας υπόψη τις εξασθενήσεις 
φυσικού επιπέδου και στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των πόρων του δικτύου 
που χρησιµοποιούνται. Τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης έδειξαν ότι η απόδοση 
του ευριστικού αλγορίθµου είναι κοντά στη βέλτιστη ενώ τα ελαστικά δίκτυα 
αποτελούν µια υποσχόµενη τεχνολογία όσον αφορά τις δαπάνες για την αγορά 
εξοπλισµού αλλά και τη χρησιµοποίηση των πόρων του δικτύου. Παράλληλα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση της καταναλισκόµενης 
ενέργειας χωρίς συµβιβασµούς στην απόδοση. 
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Στο κεφάλαιο 3 εξετάζουµε το πρόβληµα της δυναµικής εγκατάστασης 
συνδέσεων και της ελαχιστοποίησης του κατακερµατισµού στο πεδίο του 
φάσµατος σε ελαστικά οπτικά δίκτυα.  Για την αντιµετώπιση αυτού του 
προβλήµατος παρουσιάσαµε έναν αλγόριθµο ακέραιου γραµµικού 
προγραµµατισµού και έναν ευριστικό. Οι προτεινόµενες προσεγγίσεις κάνουν 
χρήση των τεχνικών Push Pull και επαναδροµολογήσεων και στοχεύουν στην 
µείωση της πιθανότητας απόρριψης µίας αίτησης µε παράλληλη µείωση των 
απαιτούµενων ενεργειών ανασυγκρότησης του δικτύου. Τα αποτελέσµατά 
δείχνουν ότι µπορούµε να µειώσουµε σηµαντικά την πιθανότητα απόρριψης µίας 
αίτησης χρησιµοποιώντας τους προτεινόµενους αλγόριθµους και µπορούµε να 
επιτύχουµε τη χρυσή τοµή ανάµεσα στην απόδοση και το χρόνο λειτουργίας µε 
την κατάλληλη επιλογή των παραµέτρων της συνάρτησης κόστους. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζουµε αλγορίθµους σχεδίασης δικτύων πολλαπλών 
περιόδων που κάνουν χρήση πραγµατικών περιθωρίων όσον αφορά τη γήρανση 
του εξοπλισµού και των παρεµβολών που προκαλούν οι γειτονικές συνδέσεις. Στα 
πλαίσια αυτού του κεφαλαίου πραγµατοποιήσαµε µια συγκριτική µελέτη που 
ποσοτικοποίησε τα οφέλη στο κόστος κατά τη λειτουργία δικτύων µε τα 
πραγµατικά περιθώρια έναντι χρήσης περιθωρίων χειρότερης περίπτωσης. Τα 
αποτελέσµατα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και τα οφέλη σηµαντικά για 
οποιαδήποτε τεχνολογία δικτύου χρησιµοποιείται. Σε κάθε περίπτωση τα 
ελαστικά δίκτυα αποδείχθηκαν πιο κατάλληλα για την εκµετάλλευση των 
πλεονεκτηµάτων που προσφέρει η λειτουργία του δικτύου µε πραγµατικά 
περιθώρια.    

Τέλος στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζουµε µια προσέγγιση βασισµένη στον έλεγχο 
αποδοχής των αιτήσεων κίνησης, πριν τη δέσµευση του µονοπατιού και των 
σχισµών φάσµατος σε ένα οπτικό δίκτυο. Η προσέγγισή µας κάνει χρήση ενός 
στατικού βέλτιστου µηχανισµού (για την παραµετροποίηση του τρόπου 
λειτουργίας του µηχανισµού ελέγχου εισόδου των αιτήσεων στο δίκτυο. Τα 
αποτελέσµατα προσοµοίωσης σε ένα δυναµικό δίκτυο για την εγκατάσταση 
εικονικών κυκλωµάτων έδειξαν ότι η χρήση των προτεινόµενων τεχνικών 
βελτιώνει την απόδοση τόσο όσον αφορά το χρόνο εξυπηρέτησης όσο και την 
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του δικτύου.  
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