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Ενότητα 1 

 

 

Ειςαγωγή 

 

 

Η πρόςφατθ τεχνολογικι ανάπτυξθ των οπτικϊν ενιςχυτϊν, 
πολυπλεκτϊν/αποπλεκτϊν, οπτικϊν διακοπτϊν κακϊσ και άλλων οπτικϊν 
ςυςκευϊν μασ οδθγεί ςτο να ελπίηουμε ότι ςφντομα ςτο μζλλον  κα υλοποιθκεί ζνα 
πλιρεσ οπτικό(all optical), WDM(wavelength division multiplexing) δίκτυο που κα 
ικανοποιεί και τθν ανάγκθ για μεγάλα μεγζκθ χωρθτικότθτασ. Σε ζνα τζτοιο δίκτυο 
θ μετατροπι του οπτικοφ ςιματοσ ςε θλεκτρονικό και εκ νζου ςτο οπτικό (ΟΕΟ) δεν 
κα χρθςιμοποιείται ςτουσ ενδιάμεςουσ κόμβουσ, και αυτό ςυμβάλει ςε 
οικονομικότερεσ υλοποιιςεισ των οπτικϊν δικτφων. 

Σε ζνα WDM δρομολογοφμενο δίκτυο, τα δεδομζνα μεταφζρονται μζςω 
ενόσ οπτικοφ καναλιοφ, lightpath, ςτουσ κόμβουσ του δικτφου που ςυνδζονται με 
οπτικζσ ίνεσ. Στισ πλφςτεσ των περιπτϊςεων, κατά τθν άφιξθ ενόσ lightpath ςε 
κάποιο κόμβο, εφαρμόηεται ςε αυτό οπτικό-θλεκτρονικι μετατροπι και 
αντίςτροφα, οφτοσ ϊςτε το ςιμα να αναδθμιουργθκεί λόγω των απωλειϊν που 
υπζςτθ κατά τθν μεταφορά, ι ακόμθ για να αναλυκεί από ενδιάμεςεσ θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ. Στα μθ πλιρεσ οπτικά δίκτυα, θ μεταφορά των δεδομζνων γίνεται από 
κόμβο ςε κόμβο κατά μικοσ του δικτφου, οφτοσ ϊςτε το οπτικό ςιμα να ενιςχφεται 
και να αναγεννάτε μζςο τθσ OEO επεξεργαςίασ. Παρ’ όλα αυτά, θ κάκε ενδιάμεςθ 
ανάλυςθ του ςιματοσ ςε ζνα τζτοιο δίκτυο προχποκζτει πολφ μεγάλα κόςτθ λόγω 
των πολλϊν ςυςκευϊν που απαιτοφνται για τθ OEO επεξεργαςία. Το γεγονόσ αυτό 
μασ οδθγά ςτα θμί-πλιρεσ δίκτυα όπου θ ενίςχυςθ και αναγζννθςθ του ςιματοσ 
δεν γίνεται ςε όλουσ τουσ ενδιάμεςουσ κόμβουσ αλλά ςε μερικοφ από αυτοφσ. Ο 
τελικόσ ςτόχοσ όμωσ είναι θ απαλοιφι τθσ θλεκτρονικισ μετατροπισ και αυτό 
οδθγεί ςτθν υλοποίθςθ των  πλιρεσ οπτικϊν δικτφων. Στα πλιρεσ οπτικά δίκτυα, 
ζνα ςιμα που μεταδίδεται παραμζνει ,για όλο το lightpath, ςτο οπτικό επίπεδο. 
Ζτςι, το πλιρεσ οπτικό δίκτυο μπορεί να απαλείψει τθν αςφμφορθ OEO μετατροπι.  

Η αναηιτθςθ των κατάλλθλων μονοπατιϊν με τα κατάλλθλα μικθ κφματοσ 
που κα ικανοποιοφςε ζνα πλιρεσ οπτικό δίκτυο το οποίο δρομολογείται από 
ligthpaths, ονομάηεται Routing and Wavelength Assignment (RWA) και αποτελεί ζνα 
από τα ςθμαντικότερα ηθτιματα για το ςωςτό ςχεδιαςμό των οπτικϊν δικτφων 
τζτοιου είδουσ. Το πρόβλθμα γίνεται ιδιαίτερα πολφπλοκο όταν ςτθν τελικι 
απόφαςθ κα πρζπει να ςυμπεριλθφκοφν και τα χαρακτθριςτικά του φυςικοφ 
επιπζδου του δικτφου, όπωσ εξαςκζνιςθ του ςιματοσ , μθ γραμμικά φαινόμενα, 
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διαςπορά κ.α, θ ςυμβολι των οποίων ςτθν τελικι δρομολόγθςθ δεν κεωρείται 
αμελθτζα  (Impairment Aware Routing and Wavelength Assignment, ΙΑ-RWA). 

Σε αυτι τθν εργαςία μελετάται το RWA πρόβλθμα και προτείνεται ζνασ 
μονοφ ςτόχου γενετικόσ αλγόρικμοσ (Single Objective Genetic Algorithm - SOGA), ο 
οποίοσ επιλφει ικανοποιθτικά το πρόβλθμα κεωρϊντασ ςτατικι κίνθςθ. Επιπλζων 
τονίηεται θ ςθμαςία των φυςικϊν παραμζτρων του προβλιματοσ και πωσ αυτζσ 
επθρεάηουν τθν απόδοςθ του πλιρουσ οπτικοφ δικτυοφ. Στθ ςυνζχεια προτείνεται 
ζνασ νζοσ, πολλαπλϊν ςτόχων γενετικόσ αλγόρικμοσ (multi objective genetic 
algorithm – MOGA) ο οποίοσ βελτιςτοποιεί τισ λφςεισ του προβλιματοσ 
ικανοποιθτικά λαμβάνοντασ ταυτόχρονα υπόψθ, με ζμμεςο τρόπο,  και τισ φυςικζσ 
παραμζτρουσ. Επίςθσ προτείνεται και ζνασ μονοφ ςτόχου γενετικόσ αλγόρικμοσ 
οποίοσ χρθςιμοποιεί ζνα εργαλείο αποτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ μετάδοςθσ (Q-TOOL) 
ςαν μζτρο κατά τθ διαδικαςία εφρεςθσ ικανοποιθτικισ λφςθσ.  

Το υπόλοιπο τθσ εργαςίασ οργανϊνεται ωσ ακολοφκωσ: Στθν ενότθτα 2 
παρουςιάηεται μια ςφντομθ αναφορά ςτα WDM δίκτυα κακϊσ και θ περιγραφι του 
RWA και IA-RWA προβλιματοσ, ενϊ ςτθν ενότθτα 3 παρουςιάηεται θ πρόταςθ 
επίλυςθσ του RWA προβλιματοσ με τθ χριςθ γενετικϊν αλγορίκμων. Ακολουκεί 
ςτθν ενότθτα 4 θ πρόταςι μασ για επίλυςθ του IA-RWA προβλιματοσ με τθ χριςθ 
Multi-objective διαδικαςιϊν βελτιςτοποίθςθσ, κακϊσ και θ βελτιςτοποίθςθ του 
προβλιματοσ με τθ χριςθ του Q-TOOL. Τζλοσ ςτθν ενότθτα 5 ςυνοψίηουμε τθν 
εργαςία και παρουςιάηουμε τα ςυμπεράςματα.  

 

Η εργαςίασ αυτή αποτζλεςε μζροσ του προγράμματοσ DICONET- www.diconet.eu 
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Ενότητα 2 

 

 

Δίκτυα  WDM , RWA και ΙΑ-RWA 

 

 

2.1. Δίκτυα  WDM 

Τα τελευταία χρόνια, ο τομζασ των δικτφων αναπτφχκθκε ςε τεράςτιο 

βακμό. Η γριγορθ επζκταςθ του διαδικτφου και θ αυξανόμενθ ηιτθςθ για τισ 

πλθροφορίεσ πολυμζςων αποτελοφν  ςοβαρό λόγω ςτο να εξεταςτοφν τα όρια των 

υφιςτάμενων δικτφων υπολογιςτϊν και των τθλεπικοινωνιϊν. Αυτό ςυμβάλει ςτθν 

άμεςθ ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ των νζων, μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, δικτφων που 

είναι ςε κζςθ να αντεπεξζλκουν ςτισ αυξανόμενεσ απαιτιςεισ που δθμιουργοφνται 

ςυνεχϊσ.  

Προκειμζνου να ικανοποιθκοφν αυτζσ οι αυξανόμενεσ ανάγκεσ, 
αναπτφχκθκαν (και αναπτφςςονται ακόμθ) ςε πολλά δίκτυα τθλεπικοινωνιϊν 
ςυςτιματα wavelength-division multiplexing (WDM). Το πρακτικά απεριόριςτο 
εφροσ ηϊνθσ, τθ μεγάλθ κλιμάκωςθ και θ ανεξαρτθςία από το ρυκμό μετάδοςθσ και 
τον τφπο τθσ μεταδιδόμενθσ πλθροφορίασ είναι τα μεγάλα πλεονεκτιματα τθσ 
τεχνολογίασ WDM. Η τεχνολογία WDM μπορεί να ςυνδυάςει ζναν αρικμό από 
διαφορετικά οπτικά ςιματα (π.χ. μια μείξθ από OC-48 και OC-192 SONET ςιματα) 
τα οποία κα μεταδοκοφν πάνω από τθν ίδια οπτικι ίνα. Το κάκε οπτικό ςιμα 
αντιςτοιχίηεται ςε ζνα μικοσ κφματοσ, και ο ςυνδυαςμόσ των (διαφορετικϊν μεταξφ 
τουσ) οπτικϊν ςθμάτων μπορεί να ενιςχυκεί από ζναν (τον ίδιο) ενιςχυτι χωρίσ να 
χρειαςτεί τα ςιματα να διαχωριςτοφν, οφτε να μετατραποφν ςτο θλεκτρονικό 
πεδίο. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ζχουν καταςκευαςτεί ενιςχυτζσ κατάλλθλοι για 
μια ιδιαίτερα ευρεία γκάμα μθκϊν κφματοσ, ικανοί να ενιςχφουν μζχρι και 100 
κανάλια ςτο οπτικό πεδίο. 

 Είναι φανερό ότι θ WDM τεχνολογία μπορεί εφκολα να ενςωματωκεί και να 
ςυνεργαςτεί άψογα με τυχόν προχπάρχοντα δικτυακό εξοπλιςμό, χάρθ ςτθν 
ανεξαρτθςία που ζχει από τα οπτικά ςιματα που μεταφζρει. Επί πλζον, θ εξζλιξθ 
τθσ τεχνολογίασ WDM, θ DWDM (Dense-WDM) αυξάνει ακόμα περιςςότερο τον 
αρικμό των μθκϊν κφματοσ που μπορεί να μεταφζρει μια οπτικι ίνα.  Σθμαντικό 
επίςθσ, αποτελεί το γεγονόσ ότι θ επζκταςθ ενόσ DWDM δικτφου, από τθ ςτιγμι 
που κα δθμιουργθκεί θ βαςικι υποδομι, γίνεται με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ και 
με το μεγαλφτερο μζροσ του δικτυακοφ εξοπλιςμοφ να παραμζνει αναλλοίωτο. 
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Απλά γίνονται οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ ϊςτε να αυξθκοφν τα διακζςιμα μικθ 
κφματοσ. 

Η πρϊτθ γενιά WDM οπτικϊν δικτφων αποτελείται από ςυνδζςμουσ ςθμείο-
προσ-ςθμείο (point-to-point links) που ςυνδζουν τουσ κόμβουσ μζςω μιασ διεπαφισ 
που λζγεται Optical Line Terminal (OLT). Τα OLTs (τερματικά γραμμϊν) είναι απλά 
δικτυακά ςτοιχεία που κάνουν απόπλεξθ του ειςερχόμενου οπτικοφ ςιματοσ ςτα 
μεμονωμζνα μικθ κφματοσ που το αποτελοφν, και πολφπλεξθ του εξερχόμενου 
οπτικοφ ςιματοσ. Το οπτικό ςιμα τερματίηει ςε κάκε ενδιάμεςο κόμβο, 
μετατρζπεται ςτο θλεκτρονικό πεδίο, υφίςταται κάποια επεξεργαςία, και ςτθ 
ςυνζχεια μετατρζπεται εκ νζου ςτο οπτικό πεδίο πριν εγκαταλείψει τον κόμβο. Ο 
τερματιςμόσ τθσ κίνθςθσ ςε κάκε ενδιάμεςο κόμβο, και θ μετατροπι Οptical  
Electronic  Optical (OEO) ειςάγει ςθμαντικι επιβάρυνςθ κατά τθ φάςθ τθσ 
μεταγωγισ (switching), ειδικά αν θ πλειοψθφία τθσ κίνθςθσ που φτάνει ςε ζνα 
κόμβο προορίηεται για άλλουσ κόμβουσ. 

Προφανϊσ οι πλιρεισ τοπολογίεσ δικτφου με ςυνδζςεισ ςθμείο-προσ-ςθμείο 
δεν είναι κακόλου αποδοτικζσ, και επιπλζον δεν είναι και επεκτάςιμεσ. Τα 
μθτροπολιτικά δίκτυα WDM δεφτερθσ γενιάσ βαςίςτθκαν ςτουσ Optical Add-Drop 
Multiplexers (OADM), οι οποίοι επιτρζπουν επιλεκτικά κάποια μικθ κφματοσ να 
τερματίηουν τοπικά, ενϊ τα υπόλοιπα να ςυνεχίηουν "απείραχτα" ςτον επόμενο 
κόμβο. Ζτςι δθμιουργοφνται τα χαρακτθριςτικά για τα WDM δίκτυα- lightpaths, τα 
οποία είναι οπτικά κανάλια με το ίδιο μικοσ κφματοσ που ςυνδζουν δφο κόμβουσ 
του δικτφου και δρομολογοφνται μζςω πολλαπλϊν ενδιάμεςων κόμβων. Ζνα 
lightpath είναι ςτθν ουςία µια ακολουκία από unidirectional lightlinks από ζναν 
κόµβο αφετθρίασ s ςε ζναν κόµβο προοριςµοφ d. Το lightpath αποτελείται από ζνα 
ςυγκεκριµζνο wavelength τθσ οπτικισ ίνασ ειςόδου του κόµβου µεταγωγισ s, ζνα 
ςυγκεκριµζνο wavelength τθσ οπτικισ ίνασ εξόδου του κόµβου µεταγωγισ d και τα 
ενδιάµεςα lightlinks που χρθςιµοποιοφνται για τθν επικοινωνία των ενδιάµεςων 
κόµβων. Κάκε lightpath που χρθςιµοποιείται για µια ςφνδεςθ κεωρείται ότι ζχει 
χωρθτικότθτα c = 1, που αντιςτοιχεί ςτθ χωρθτικότθτα ενόσ lightlink (wavelength), 
δθλαδι τθ ροι που µπορεί να µεταφζρει το wavelength αυτό. Αν κανζνασ κόµβοσ 
του δικτφου δεν ζχει τθ δυνατότθτα για wavelength conversion, τότε το lightpath κα 
πρζπει να υπακοφει ςτον περιοριςµό τθσ διατιρθςθσ του µικουσ κφµατοσ 
(wavelength continuity constraint), που υπαγορεφει ότι το lightpath κα πρζπει να 
καταλαµβάνει το ίδιο wavelength κατά µικοσ όλων των ςυνδζςµων από τουσ 
οποίουσ διζρχεται µζχρι να φτάςει ςτον τελικό προοριςµό. Ζνα lightpath µπορεί να 
είναι all-optical ι όχι, ανάλογα µε το αν κατά µικοσ του µονοπατιοφ το ςιµα 
µεταδίδεται εξολοκλιρου ςτον οπτικό τοµζα, ι ςε κάποιουσ κόµβουσ µεταγωγισ 
υφίςταται ΟΕΟ µετατροπι.  

Σθμειϊνουμε ότι τα μικθ κφματοσ που τερματίηουν ςε ζνα κόμβο μποροφν 
να επαναχρθςιμοποιθκοφν. Το βαςικό πλεονζκτθμα των OADM είναι ότι περνοφν 
τα lightpaths που δεν προορίηονται για τον τρζχοντα κόμβο αποδοτικά (χωρίσ 
μετατροπι ΟΕΟ), και με διαφάνεια. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ςε 
δίκτυα όπου ςυνυπάρχουν διαφορετικοί τφποι οπτικϊν ςθμάτων. Το βαςικό τουσ 
μειονζκτθμα είναι ότι τθν ουςία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο ςε τοπολογίεσ 
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γραμμικζσ ι δακτυλίου, ενϊ δεν υποςτθρίηουν δυναμικό configuration των μθκϊν 
κφματοσ που προςτίκενται / τερματίηουν ςε κάκε κόμβο, ϊςτε να δθμιουργοφνται 
lightpaths κατ' απαίτθςθ. 

Προκειμζνου να είναι εφικτζσ πολφπλοκεσ ιεραρχίεσ (και όχι μόνο δακτφλιοι) 
και περιςςότερα μικθ κφματοσ, απαιτείται μια ιεραρχία από ςυςκευζσ μεταγωγισ 
(switches). Οι μεταγωγείσ ςυμβάλλουν ςτθ διαχείριςθ τθσ "ωμισ" χωρθτικότθτασ 
των γραμμϊν, και το διαμοιραςμό τθσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. Αυτζσ οι ςυςκευζσ 
μεταγωγισ είναι τα Optical Crossconnects (OXC), ι οπτικοί διαςυνδζτεσ. Τα OXCs 
αποτελοφν κομβικά ςθμεία του δικτφου, ςτα οποία τερματίηεται ζνασ μεγάλοσ 
αρικμόσ οπτικϊν ινϊν, ενϊ θ κάκε οπτικι ίνα φζρει ζναν αρικμό από μικθ κφματοσ. 
Το OXC είναι υπεφκυνο για τον τερματιςμό των μθκϊν κφματοσ που προορίηονται 
για τον τρζχοντα κόμβο, και τθ μεταγωγι αυτϊν που προορίηονται για άλλουσ 
κόμβουσ ςτθν κατάλλθλθ κφρα εξόδου. Ζνα βαςικό πλεονζκτθμα του OXC είναι ότι 
θ μεταγωγι των μθκϊν κφματοσ γίνεται δυναμικά, κάνοντασ εφικτι τθ δθμιουργία 
lightpaths κατ' απαίτθςθ. Επί πλζον, θ πλθροφορία των lightpaths δεν υφίςταται 
καμιά επεξεργαςία ςτα ενδιάμεςα OXCs, το οποίο απλοποιεί ιδιαίτερα το 
ςχεδιαςμό τουσ. 

Αρχιτεκτονικά, ζνα OXC αποτελείται από ζνα πυρινα μεταγωγισ και ζνα 
ςφμπλεγμα κυρϊν. Ο πυρινασ μεταγωγισ οδθγεί τον οπτικό διακόπτθ που 
πραγματοποιεί τθν πραγματικι λειτουργία τθσ μεταγωγισ των οπτικϊν ςθμάτων. Το 
ςφμπλεγμα κυρϊν παρζχει κάρτεσ κυρϊν που αποτελοφν διεπαφζσ για τθν 
επικοινωνία με τον υπόλοιπο δικτυακό εξοπλιςμό. Τυπικά, ζνασ αρικμόσ από κφρεσ 
ςυνδζεται με ςυςκευζσ όπωσ IP δρομολογθτζσ, ATM διακόπτεσ και SONET/SDH 
ADMs, οι οποίεσ ςυγκεντρϊνουν κίνθςθ θ οποία ειςζρχεται ςτο WDM δίκτυο 
κορμοφ. Οι υπόλοιπεσ κφρεσ ςυνδζονται με άλλο WDM εξοπλιςμό (π.χ. άλλα OXC) 
για το πζραςμα τθσ κίνθςθσ που δεν τερματίηεται τοπικά. Εδϊ κα πρζπει να 
τονίςουμε ότι θ διαδικαςία τθσ δρομολόγθςθσ γίνεται ςτο θλεκτρονικό πεδίο, ζτςι ο 
πυρινασ μεταγωγισ ςυνικωσ είναι θλεκτρονικόσ, απαιτϊντασ τθ ΟΕ μετατροπι 
κατ' ελάχιςτον τθσ πλθροφορίασ δρομολόγθςθσ (θ οποία μπορεί π.χ. να βρίςκεται 
ςε κάποιο header, ι ακόμα και να ταξιδεφει ςε ξεχωριςτό κανάλι). Οι πυρινεσ 
μεταγωγισ που είναι πλιρωσ οπτικοί (all optical) αν και αποφεφγουν αυτό το 
overhead, περιορίηονται ςε ςτατικι μεταγωγι (δθλαδι ζνα ςυγκεκριμζνο μικοσ 
κφματοσ μιασ κφρασ ειςόδου μετάγεται πάντα ςτθν ίδια κφρα εξόδου). Η 
δρομολόγθςθ ςτο οπτικό πεδίο βρίςκεται ακόμα ςε πειραματικό ςτάδιο. 

 

 

Εικόνα 1:  Οπτικά Δικτυακά ςτοιχεία 
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2.2. Το RWA πρόβλημα 

Σε ζνα WDM δίκτυο θ δροµολόγθςθ δεν αφορά µόνο τθν εφρεςθ ενόσ 
µονοπατιοφ από τθν πθγι ςτον προοριςµό, αλλά και ςτον κακοριςµό των µθκϊν 
κφµατοσ κατά µικοσ των ςυνδζςµων που κα καταλαµβάνει το ςιµα. ∆εδοµζνου 
µιασ τοπολογίασ ενόσ WDM δικτφου και ενόσ ςυνόλου αιτιςεων προσ εξυπθρζτθςθ, 
το πρόβλθµα του κακοριςµοφ των µονοπατιϊν και τα µθκϊν κφµατοσ όλων των 
ςυνδζςεων που κα πρζπει να εγκαταςτακοφν για να ικανοποιθκοφν οι αιτιςεισ 
ονοµάηεται πρόβλθµα δροµολόγθςθσ και ανάκεςθσ μικουσ κφµατοσ (Routing and 
wavelength Assignment). Το πρόβλθμα αντιμετοπίηεται διαφορετικά ανάλογα με το 
είδοσ τθσ κίνθςθσ, θ οποία µπορεί να είναι είτε ςτατικι (Static) είτε δυναµικι 
(Dynamic). Στθν ςτατικι κίνθςθ, το ςφνολο των αιτιςεων είναι γνωςτό εκ των 
προτζρων και θ δρομολόγιςθ γίνεται μια φορά. Ο ςτόχοσ του προβλιματοσ (Static-
RWA) είναι να εγκαταςτακοφν τα lightpaths που κα εξυπθρετοφν τισ αιτιςεισ, 
κάνοντασ ελαχιςτοποίθςθ των πόρων του δικτφου, δθλαδι τον αρικµό των µθκϊν 
κφµατοσ που κα χρειαςτοφν. Εναλλακτικά, το πρόβλθμα είναι ιςοδφναµο µε το 
πρόβλθμα τθσ εγκαταςτάςταςθσ όςο το δυνατόν περιςςότερων lightpaths, για ζναν 
ςτακερό αρικµό από µικθ κφµατοσ. Κατά τθ δυναμικι κίνθςθ, ζνα lightpath 
εγκακίςταται για κάκε αίτθςθ κακϊσ ειςζρχεται ςτο δίκτυο για πεπεραςμζνο 
χρονικό διάςτθμα, μζχρι δθλαδι θ αίτθςθ να τερματιςτεί. Με τον τερματιςμό μιασ 
αίτθςθσ το lightpath που τθσ ανατζκθκε ελευκερϊνεται και γίνεται διακζςιμο για 
οποιαδιποτε άλλθ νζα αίτθςθ. Ο  ςκοπόσ του προβλιματοσ ςε τζτοιου είδουσ 
κίνθςθ (Dynamic ι Online - RWA) είναι να εγκαταςτακοφν οι αιτιςεισ και να 
ανατεκοφν µικθ κφµατοσ µε τρόπο που ελαχιςτοποιείται θ πικανότθτα αποτυχίασ 
ςφνδεςθσ (blocking probability) ι να µεγιςτοποιείται ο αρικµόσ των ςυνδζςεων ςτο 
δίκτυο κάκε ςτιγµι.  

Το RWA πρόβλθμα είναι NP-complete[1], δθλαδι ο χρόνοσ επίλυςθσ του 
προβλιματοσ αυξάνεται εκκετικά ανάλογα με το μζγεκόσ του. Επομζνωσ για να 
ζχουμε λφςθ ςτο πρόβλθμα ςε λογικά χρονικά πλαίςια απαιτείτε θ χριςθ 
ευριςτικϊν μεκόδων για τθν επίλυςι του. Η λφςθ του RWA προβλιµατοσ είναι ζνα 
ςφνολο από lightpaths. Ο περιοριςµόσ του προβλιματοσ  είναι ότι διαδοχικοί 
ςφνδεςµοι ςτο lightpath κα πρζπει να καταλαµβάνουν το ίδιο µικοσ κφµατοσ 
(wavelength-continuity constraint) κεορϊντασ ότι δεν υπάρχουν µετατροπζισ 
µικουσ κφµατοσ ςτουσ ενδιάµεςουσ κόµβουσ. Επίςθσ δεν μποροφν δφο 
διαφορετικά lightpaths να χρθςιµοποιοφν το ίδιο µικοσ κφµατοσ ςτθν ίδια οπτικι 
ίνα.  

Λόγω τθσ πολυπλοκότθτασ του RWA προβλιματοσ, ςυχνά ςυνθκίηεται να 
διαχωρίηεται ςε δφο επιµζρουσ υπο-προβλιµατα: αυτοφ τθσ ανεφρεςθσ ενόσ 
κατάλλθλου µονοπατιοφ µεταξφ δφο κόµβων (R-routing) και αυτοφ τθσ ανάκεςθσ 
των κατάλλθλων µθκϊν κφµατοσ (WA -wavelength assignment). Η επίλυςθ του 
προβλιµατοσ τθσ δροµολόγθςθσ ανεξάρτθτα από εκείνο τθσ ανάκεςθσ του 
κατάλλθλου µικουσ κφµατοσ, δε δίνει πάντα τα βζλτιςτα αποτελζςµατα. Συχνά 
όµωσ, ςτισ περιςςότερεσ προςεγγίςεισ χρθςιµοποιείται αυτι θ τεχνικι, γιατί απαιτεί 
µικρότερθ υπολογιςτικι δφναµθ και δίνει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ικανοποιθτικά 
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αποτελζςµατα, αναφορικά µε τουσ ςτόχουσ και τισ ανάγκεσ που πρζπει να 
ικανοποιθκοφν. Σε αυτι τθν εργαςία κα εςτιάςουμε ςτθ ςτατικι φφςθ του 
προβλιματοσ και τα προτείνουμε αλγόρικμουσ που το επιλφουν ικανοποιθτικά.  

 

2.3. Το IA-RWA πρόβλημα 

Σε ζνα wavelength routed δίκτυο θ ποιότθτα του ςιματοσ εξαρτάται από τισ 
φυςικζσ εξαςκενιςεισ. Αυτό επιβάλλει ςτουσ ςχεδιαςτζσ δικτφων να 
χρθςιμοποιιςουν κατάλλθλουσ αλγορίκμουσ RWA οι οποίοι κα λαμβάνουν υπόψθ 
τισ φυςικζσ εξαςκενιςεισ του ςιματοσ (Impairment Aware – IA RWA). Τζτοιοι 
αλγόρικμοι επιβάλουν, κατά τθ δρομολόγθςθ, τα lightpaths να ζχουν ικανοποιθτικι 
ποιότθτα μετάδοςθσ (QoT – Quality of Transmition). 

Για να επιλυκεί το IA-RWA πρόβλθμα, ειςάγεται ζνασ επιπλζον περιοριςμόσ 
που ζχει να κάνει με τθν ποιότθτα μετάδοςθσ του ςιματοσ. To QoT ενόσ ςιματοσ 
εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τισ φυςικζσ εξαςκενιςεισ που αυτό υπόκειται κατά 
τθ μετάδοςι του μζςα ςτθν οπτικι ίνα. Οι φυςικζσ εξαςκενιςεισ μποροφν να 
ταξινομθκοφν ςε δφο κατθγορίεσ, τισ γραμμικζσ και τισ μθ γραμμικζσ. Οι γραμμικζσ 
εξαςκενιςεισ είναι ανεξάρτθτεσ από τθν ιςχφ του ςιματοσ και επθρεάηουν τα μικθ 
κφματοσ ανεξάρτθτα. Ο κόρυβοσ αυκόρμθτθσ εκπομπισ ενιςχυτι (amplifier 
spontaneous emission – ASE), θ διαςπορά τρόπου πόλωςθσ (polarization mode 
dispersion – PMD) και θ χρωματικι διαςπορά (Chromatic Dispersion – CD) είναι 
παραδείγματα επιδράςεων ςτο ςιμα που προκαλοφν γραμμικοφ είδουσ 
εξαςκενιςεισ. Η ζννοια τθσ διαςποράσ αναφζρεται ςε κάκε περίπτωςθ όπου 
διαφορετικά κομμάτια του μεταδιδόμενου ςιματοσ, κινοφνται με διαφορετικζσ 
ταχφτθτεσ μζςα ςτθν ίνα και φτάνουν διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ ςτο δζκτθ. Ζτςι 
εξαιτίασ τθσ διαςποράσ, ζνασ παλμόσ ςιματοσ που κινείται μζςα ςτθν ίνα, φτάνει 
αλλοιωμζνοσ ςτο δζκτθ. Αυτι θ αλλοίωςθ προκαλεί με τθν ςειρά τθσ διαςυμβολικι 
παρεμβολι (Intersymbol Interference) θ οποία οδθγεί ςε ςφάλματα που ζχουν να 
κάνουν με τθν ενζργεια του ςιματοσ. Επίςθσ θ διαςπορά ζχει ςυςωρευτικι 
επίδραςθ, δθλαδι όςο μακρφτεροσ είναι ο ςφνδεςμοσ τόςο μεγαλφτερθ ποςότθτα 
διαςποράσ ζχουμε. Οι μθ γραμμικζσ εξαςκενιςεισ είναι πιο πολφπλοκεσ. Δεν 
δθμιουργοφν μόνο εξαςκενιςεισ ςε κάκε κανάλι, αλλά αλλθλεπιδροφν μεταξφ των 
καναλιϊν. Ζνασ ςτενόσ παλμόσ που ταξιδεφει ςε μία οπτικι ίνα τείνει να ανοίγει 
κακϊσ διαδίδεται μζςα ςε αυτι και το εφροσ του μεγαλϊνει. Όταν ζνασ παλμόσ 
ανοίγει ςε τζτοιο βακμό που να επικαλφπτει γειτονικοφσ παλμοφσ, προκφπτει 
διαςυμβολικι παρεμβολι. Η παρεμβολι αυτι επθρεάηει αρνθτικά τθν μετάδοςθ 
του ςιματοσ και αυξάνει τθν πικανότθτα αποτυχίασ ςφνδεςθσ.  
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Ενότητα 3 

 

 

Γενετικόσ αλγόριθμοσ για την επίλυςη του ςτατικοφ RWA 
προβλήματοσ (GA-RWA) 

 

Σε αυτι τθν ενότθτα κα παρουςιάςουμε τθν πρόταςι μασ για τθν επίλυςθ του 
RWA προβλιματοσ με τθ χριςθ γενετικϊν αλγορίκμων. Η ενότθτα αυτι αρχίηει με 
μια ςφντομθ αναφορά ςτουσ γενετικοφσ αλγορίκμουσ και ςτθ ςυνζχεια κα 
αναλφςουμε τθν μζκοδό μασ για επίλυςθ του RWA. Το πρόβλθμα το λφνουμε 
ςπάηοντάσ το ςε δφο υπό μζρθ προβλιματα. Στο πρϊτο λφνουμε το πρόβλθμα τθσ 
δρομολόγθςθσ ενϊ ςτο δεφτερο το πρόβλθμα τθσ ανάκεςθσ μθκϊν κυμάτων ςτα 
μονοπάτια προσ δρομολόγθςθ. Στο πρόβλθμα τθσ δρομολόγθςθσ χρθςιμοποιοφμε 
το γενετικό αλγόρικμο με τισ αναγκαίεσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ, με ςκοπό να 
ελαχιςτοποιιςουμε τα μικθ κφματοσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ δεφτερθ 
φάςθ. Στθ δεφτερθ φάςθ καταςκευάηουμε ζνα νζο γράφο ο οποίοσ βαςίηεται ςτισ 
κοινζσ ακμζσ των μονοπατιϊν προσ δρομολόγθςθ (οι οποίεσ αποτελοφν και τα 
γονίδια του χρωμοςϊματοσ).  

Θα ορίςουμε καινοτόμεσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτο 
μζςο όρο και τθ διαςπορά του αρικμοφ των κοινϊν ακμϊν μεταξφ των μονοπατιϊν 
του χρωμοςϊματοσ. Ο προτεινόμενοσ γενετικόσ αλγόρικμοσ ενιςχφεται περεταίρω, 
ςε απόδοςθ και ςε χρόνο εκτζλεςθσ,  με το να κάνουμε χριςθ του μζγιςτου 
αρικμοφ διαφορετικϊν μονοπατιϊν (maximum quantity of edge disjoint paths - 
maxEDPs) για να αρχικοποιιςουμε τον αρχικό πλθκυςμό. 
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3.1.  Γενετικοί Αλγόριθμοι (Γ.Α.) 

 
Η βαςικι ιδζα που κρφβεται πίςω από τουσ Γ.Α. είναι θ μίμθςθ των 

μθχανιςμϊν τθσ βιολογικισ εξζλιξθσ που απαντϊνται ςτθ φφςθ. Οι Γ.Α. 
χρθςιμοποιοφν ορολογία δανειςμζνθ από το χϊρο τθσ φυςικισ γενετικισ. 
Αναφζρονται ςε άτομα (individuals) ι γενότυπουσ (genotypes) μζςα ςε ζνα 
πλθκυςμό. Κάκε άτομο ι γενότυποσ αποτελείται από χρωμοςώματα 
(chromosomes). Στουσ Γ.Α. αναφερόμαςτε ςυνικωσ ςε άτομα με ζνα μόνο 
χρωμόςωμα. Τα χρωμοςϊματα αποτελοφνται από γονίδια (genes) που είναι 
διατεταγμζνα ςε γραμμικι ακολουκία. Κάκε γονίδιο επθρεάηει τθν 
κλθρονομικότθτα ενόσ ι περιςςότερων χαρακτθριςτικϊν. Κάκε άτομο αναπαριςτά 
μια πικανι λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα. Μια διαδικαςία εξζλιξθσ που εφαρμόηεται πάνω 
ςε ζνα πλθκυςμό αντιςτοιχεί ςε ζνα εκτενζσ ψάξιμο ςτο χϊρο των πικανϊν λφςεων. 
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχθμζνθ ζκβαςθ ενόσ τζτοιου ψαξίματοσ 
αποτελεί θ εξιςορρόπθςθ δφο διαδικαςιϊν που είναι προφανϊσ αντικρουόμενεσ, 
τθσ εκμετάλλευςθσ και διατιρθςθσ των καλφτερων λφςεων, και τθσ όςο το δυνατόν 
καλφτερθσ εξερεφνθςθσ όλου του διαςτιματοσ.  

Οι Γ.Α. διατθροφν ζναν πλθκυςμό πικανϊν λφςεων, του προβλιματοσ που 
μασ ενδιαφζρει, πάνω ςτον οποίο δουλεφουν, ςε αντίκεςθ με άλλεσ μεκόδουσ 
αναηιτθςθσ που επεξεργάηονται ζνα μόνο ςθμείο του διαςτιματοσ αναηιτθςθσ. 
Ζτςι ζνασ Γ.Α. πραγματοποιεί αναηιτθςθ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ και υποςτθρίηει 
καταγραφι και ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ αυτϊν των κατευκφνςεων. Ο 
πλθκυςμόσ υφίςταται μια προςομοιωμζνθ γενετικι εξζλιξθ. Σε κάκε γενιά, οι 
ςχετικά "καλζσ" λφςεισ αναπαράγονται, ενϊ οι ςχετικά "κακζσ" απομακρφνονται. Ο 
διαχωριςμόσ και θ αποτίμθςθ των διαφόρων λφςεων γίνεται με τθν βοικεια μιασ 
αντικειμενικήσ ςυνάρτηςησ (objective ή fitness function), θ οποία παίηει το ρόλο του 
περιβάλλοντοσ μζςα ςτο οποίο εξελίςςεται ο πλθκυςμόσ.  

Όπωσ αναφζρκθκε, οι Γ.Α. πλεονεκτοφν αιςκθτά ςτθ λφςθ προβλθμάτων 
αναηιτθςθσ και βελτιςτοποίθςθσ από τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ. Αυτό ςυμβαίνει, 
διότι διαφζρουν κεμελιωδϊσ από αυτζσ. Τα κυριότερα νζα χαρακτθριςτικά που 
τουσ διαφοροποιοφν, αλλά και τουσ δίνουν υπεροχι είναι τα εξισ [28]:  
 

 Οι Γ.Α. δουλεφουν με μια κωδικοποίθςθ του ςυνόλου τιμϊν που μποροφν να 
λάβουν οι μεταβλθτζσ και όχι με τισ ίδιεσ τισ μεταβλθτζσ του προβλιματοσ 

 Οι Γ.Α. κάνουν αναηιτθςθ ςε πολλά ςθμεία ταυτόχρονα και όχι μόνο ςε ζνα 

 Οι Γ.Α. χρθςιμοποιοφν μόνο τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ και καμία 
επιπρόςκετθ πλθροφορία 

 Οι Γ.Α. χρθςιμοποιοφν πικανό-κεωρθτικοφσ κανόνεσ μετάβαςθσ και όχι 
ντετερμινιςτικοφσ 
 

 

Chromosome 1 1101100100110110 

Chromosome 2 1101111000011110 

 

Εικόνα 2: Παράδειγμα κωδικοποίθςθσ χρωμοςϊματοσ 
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3.1.1 Τα βαςικά βήματα του απλοφ Γενετικοφ Αλγορίθμου 
 
Τα βαςικά βιματα του απλοφ Γενετικοφ Αλγορίκμου, είναι τα εξισ:  
 

1. Δθμιουργία, με τυχαίο τρόπο, ενόσ αρχικοφ πληθυςμοφ δυνατϊν 
λφςεων (Αρχικοποίηςη - Initialization).  

2. Αξιολόγηςη κάθε λφςησ χρθςιμοποιϊντασ τθ ςυνάρτθςθ f ςαν 
αντικειμενικι ςυνάρτθςθ.  

3. Επιλογή ενόσ νζου πλθκυςμοφ με βάςθ τθν απόδοςθ κάκε μζλουσ 
(δυνατισ λφςθσ) του προθγοφμενου πλθκυςμοφ (Επιλογή - Selection).  

4. Εφαρμογι ςτον πλθκυςμό που προκφπτει μετά τθ διαδικαςία τθσ 
επιλογισ των γενετικϊν τελεςτϊν τθσ διαςταφρωςησ (Crossover) και τθσ μετάλλαξησ 
(Mutation).  

5. Με τθν ολοκλιρωςθ του προθγοφμενου βιματοσ, ζχει δθμιουργθκεί 
θ επόμενθ γενιά, οπότε επιςτρζφουμε ςτο βιμα 2.  

6. Μετά από κάποιον αρικμό γενιϊν, και αφοφ καμιά βελτίωςθ δεν 
παρατθρείται πλζον, ο Γενετικόσ Αλγόρικμοσ τερματίηεται.  

 
 

 

Δημιοςπγία νέος πληθςσμού

Απσικοποίηση 

πληθςσμού 

Αποτίμηση 

αντικειμενικήρ 

σςνάπτησηρ 

Τα κπιτήπια 

βελτιστοποίησηρ έσοςν 

ικανοποιηθεί ? 

Επιλογή 

Διασταύπωση 

Μετάλλαξη 

Εκκίνηση

Επιλογή καλύτεπος

ατόμος

Αποτέλεσμα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

 

Εικόνα 3: Τα βαςικά βιματα του απλοφ Γενετικοφ Αλγορίκμου 

 
 
 

 

3.1.1.1 Επιλογή  
 

Για τθ διαδικαςία επιλογισ ενόσ νζου πλθκυςμοφ χρθςιμοποιείται μια 
ρουλζτα με ςχιςμζσ (slotted roulette wheel). Η επιλογι γίνεται με βάςθ τθν 
απόδοςθ κάκε μζλουσ (ατόμου -δυνατισ λφςθσ) του πλθκυςμοφ, ζτςι όςο καλφτερο 
είναι κάποιο μζλοσ τόςο μεγαλφτερθ πικανότθτα ζχει να επιλεγεί και να περάςει 
ςτθν επόμενθ γενεά. Τα διάφορα μζλθ του πλθκυςμοφ τοποκετοφνται ςτθ ρουλζτα 
ανάλογα με τθν απόδοςι τουσ (μζλθ με μεγάλθ απόδοςθ κατζχουν μεγαλφτερεσ 
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ςχιςμζσ τθσ ρουλζτασ).  
Προφανϊσ, με αυτι τθ μζκοδο επιλογισ είναι δυνατόν κάποια μζλθ του 

πλθκυςμοφ να επιλεχκοφν περιςςότερεσ από μία φορζσ, με αυτά που είχαν τθν 
καλφτερθ απόδοςθ ςτθν προθγοφμενθ γενιά να ζχουν τισ περιςςότερεσ 
πικανότθτεσ γι’ αυτό.  
 
 

 

3.1.1.2 Διαςταφρωςη  
 

Στθ ςυνζχεια, εφαρμόηεται ο τελεςτισ τθσ διαςταφρωςθσ. Μετά τθν επιλογι 
μελϊν του πλθκυςμοφ για διαςταφρωςθ (ο αναμενόμενοσ αρικμόσ αυτϊν των 
μελϊν είναι ςχθματίηουμε ηευγάρια από μζλθ και για κάκε ηευγάρι επιλζγεται 
τυχαία ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ ςτο διάςτθμα [1, m-1], όπου m είναι το μικοσ ςε 
δυαδικά ψθφία του χρωμοςϊματοσ κάκε μζλουσ. Ο αρικμόσ αυτόσ προςδιορίηει το 
ςθμείο διαςταφρωςθσ. Τα επιλεγμζνα ηευγάρια διαςταυρϊνονται και τθν κζςθ τουσ 
ςτον πλθκυςμό τθν παίρνουν οι απόγονοί τουσ. 
 

Chromosome 1 11011 | 00100110110 

Chromosome 2 11011 | 11000011110 

Offspring 1 11011 | 11000011110 

Offspring 2 11011 | 00100110110 

Εικόνα 4: Παράδειγμα τθσ διαδικαςίασ διαςταφρωςθσ 

 
 
 

3.1.1.3 Μετάλλαξη  
 

Η μετάλλαξθ επιλζγει με τυχαίο τρόπο γονίδια από τα χρωμοςϊματα των 
μελϊν του πλθκυςμοφ και μεταβάλει τθν τιμι τουσ. Επειδι ςτο ςυγκεκριμζνο Γ.Α. 
τα γονίδια παίρνουν μόνο δυαδικζσ τιμζσ ο τελεςτισ τθσ μετάλλαξθσ απλϊσ τα 
αντιςτρζφει. Ζτςι ςτο Γ.Α. που παρουςιάηουμε θ μετάλλαξθ αντιμετωπίηει τον 
πλθκυςμό των ατόμων ςαν μια ακολουκία από δυαδικά ψθφία. Κάκε δυαδικό 
ψθφίο ζχει τθν ίδια πικανότθτα να επιλεγεί προκειμζνου να μεταλλαχκεί. 
 

Original offspring 1 1101111000011110 

Original offspring 2 1101100100110110 

Mutated offspring 1 1100111000011110 

Mutated offspring 2 1101101100110110 

 

Εικόνα 5: Παράδειγμα τθσ διαδικαςίασ μετάλλαξθσ 
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3.2. GA-RWA 

 

Ο προτεινόμενοσ, αλγόρικμοσ για τθν επίλυςθ του RWA προβλιματοσ  
χρθςιμοποιεί ζνα μονοφ ςτόχου γενετικό αλγόρικμο (Single Objective Genetic 
Algorithm - GA) για να δρομολογιςει τα μονοπάτια κάκε αίτθςθσ για ςφνδεςθ, και 
ςτθ ςυνζχεια πάνω ςτα επιλεγμζνα μονοπάτια, εφαρμόηεται ζνασ ευριςτικόσ 
αλγόρικμοσ για να ανακζςει ςε αυτά τα μικθ κφματοσ. Ο ςκοπόσ του γενετικοφ 
αλγορίκμου είναι να επιλζξει ζνα ςφνολο από μονοπάτια, τα οποία κα 
ελαχιςτοποιοφν τον αρικμό των απαιτοφμενων μθκϊν κυμάτων. 

 

3.2.1 Οριςμόσ του προβλήματοσ 

Δοκζντοσ ενόσ δικτφου, το μοντελοποιοφμε ςαν ζνα γράφο G=(V,E), όπου με V, 
υποδθλϊνονται οι κομβόι του δικτφου(κεωροφμε ότι δεν περιζχεται ςε αυτοφσ 
κάποιου είδουσ εξοπλιςμόσ, που επιτελεί μετατροπζσ ςε μικθ κφματοσ), και με E 
υποδθλϊνεται το ςφνολο των από point-to-point ςυνδζςμων με οπτικι ίνα. Κάκε 
ςφνδεςμοσ οπτικισ ίνασ  lE μπορεί να δρομολογιςει W διαφορετικά μικθ 
κφματοσ.  Επίςθσ μασ δίνεται ζνασ πίνακασ Λ που περιζχει τθν κίνθςθ του δικτφου. 
Με Λsd  ςυμβολίηουμε τον αρικμό των ενεργϊν ςυνδζςεων από τον κόμβο 
αποςτολζα s προσ τον κόμβο παραλιπτθ d. Επίςθσ μποροφν να υπάρξουν 
πολλαπλζσ αιτιςεισ για ςφνδεςθ, από τον s ςτον d. 

 

3.2.2 O Γενετικόσ Αλγόριθμοσ GA-RWA 

 Για κάκε (s,d), υπολογίηουμε τα k-ςυντομότερα ςε μικοσ μονοπάτια, με τθ 
χριςθ του αλγόρικμου του Yen[26+. Το ςφνολο των υποψιφιων μονοπατιϊν για τθν 
ςφνδεςθ μεταξφ (s,d) ςυμβολίηεται με Psd. Θα ςυμβολίςουμε με Ch ζνα άτομο 
χρωμοςϊματοσ. Στον προτεινόμενο γενετικό αλγόρικμο, κάκε γονίδιο του Ch 
αντιπροςωπεφει ζνα από τα  Psd. Ζτςι κάκε Ch αποτελείται από

( , )

sd

s d pairs

  γονίδια, 

που αντιπροςωπεφουν τα μονοπάτια που απαιτοφνται για να ικανοποιιςουν τισ 
ςυνδζςεισ. 



 

17 

 

  

Chromosome 

gene 

01 10 00 00 

S=1 D=5 

1 2 5  

S=2 D=4 

2 3 4  

S=3 D=1 

3 2 1 

 

S=3 D=5 

3 2 5  

3 4 7 5 

3 2 6 5 

1 4 7 5  

1 3 6 5  

2 3 6 4 

2 5 7 1 4  

3 4 7 1 

3 5 6 1 

 

1-4 
2-5 

3-2 

  3-5   3-1   2-4   1-5 

Στο RWA πρόβλθμα κζλουμε να ανακζςουμε ςε κάκε (s,d) ζνα lightpath 
(p,w), που αποτελείται από το μονοπάτι p∈Psd και από ζνα μικοσ κφματοσ w. 
Απαιτείτε θ ικανοποίθςθ του περιοριςμοφ τθσ ανάκεςθσ διαφορετικϊν μθκϊν 
κφματοσ (distinct wavelength assignment constraint). Σφμφωνα με αυτόν τον 
περιοριςμό για κάκε δυο αιτιςεισ για ςφνδεςθ i και j με i≠j, που χρθςιμοποιοφν το 
ίδιο μικοσ κφματοσ (wi= wj), δεν μπορεί να υπάρξει κάποιοσ ςφνδεςμοσ που να 
ανικει και ςτα δυο μονοπάτια pi και  pj. Ο ςτόχοσ του RWA προβλιματοσ είναι να 
ελαχιςτοποιιςει το W, χωρίσ να παραβιάηεται αυτόσ ο περιοριςμόσ. 

 

Εικόνα 6: (α) Παράδειγμα δομισ ενόσ χρωμοςϊματοσ με τζςςερα γονίδια και με k=3. Κάκε γονίδιο 
αντιςτοιχεί ςε ζνα μονοπάτι ενόσ ηεφγουσ αποςτολζα s και παραλιπτθ d (s-d). (β) Παράδειγμα του 
γράφου κοινϊν ακμϊν των γονιδίων. Το γονίδιο s=1 - d=5 , και το γονίδιο s = 2 - d = 4 , ζχουν κοινι 
τθν ακμι 1-4 

 

Το παράδειγμα τθσ εικόνασ 6 αντιπροςωπεφει ζνα δίκτυο το οποίο 
αποτελείται από τουσ κόμβουσ V= {1,2,3,4,5,6,7}. Οι αιτιςεισ για ςφνδεςθ είναι οι 
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{(1,5), (2,4), (3,1), (3,5)}, ενϊ ζχουν προ-υπολογιςτεί 3 μονοπάτια (k=3), για  κάκε 
ςφνδεςθ. Τα γονίδια που αποτελοφν το χρωμόςωμα, παίρνουν μια δυαδικι τιμι, θ 
οποία υποδθλϊνει ζνα από τα k υποψιφια μονοπάτια για το ςυγκεκριμζνο s-d. 
Υποκζτοντασ ότι το χρωμόςωμα τθσ εικόνασ είναι το καλφτερο του πλθκυςμοφ 
(δθλαδι είναι και θ λφςθ του γενετικοφ αλγορίκμου), ο γράφοσ των κοινϊν ακμϊν 
που δθμιουργείται είναι αυτόσ ςτθν εικόνα 6β . Οι κόμβοι του γράφου αυτοφ, είναι 
τα γονίδια του χρωμοςϊματοσ, ενϊ μια ακμι ενϊνει δυο κόμβουσ αν τα γονίδια 
που αντιπροςωπεφουν, περιζχουν τουλάχιςτον ζνα κοινό ςφνδεςμο.  Σε αυτόν τον 
γράφο κα εφαρμοςτεί ςτθ ςυνζχεια ο ευριςτικόσ αλγόρικμοσ για χρωματιςμό των 
κόμβων του. Ο αρικμόσ των χρωμάτων των κόμβων του γράφου αποτελοφν και τθ 
λφςθ του RWA (ςτο παράδειγμα τθσ εικόνασ … θ λφςθ είναι δυο μικθ κφματοσ). 

Ορίηουμε με Fl το κόςτοσ του ςυνδζςμου l , με τθν υπόκεςθ ότι το κόςτοσ 
αυτό ιςοφται με τον αρικμό των μονοπατιϊν που διαπερνοφν αυτό το ςφνδεςμο. 
Στο *15+, θ αντικειμενικι ςυνάρτθςθ (fitness function) των χρωμοςωμάτων δίνεται 
από:  

( ) lF

l E

F Ch N


 , 

όπου N=|V|, είναι ο αρικμόσ των κόμβων του δικτφου. Το να ακροίςεισ όμωσ το 
εκκετικό κόςτοσ των ςυνδζςμων, δεν αποκαλφπτει τθν αλθκινι αντικειμενικι 
ςυνάρτθςθ του χρωμοςϊματοσ, Ch αφοφ αν κάποιοσ ςφνδεςμοσ χρθςιμοποιείται 
από πολλά μονοπάτια του χρωμοςϊματοσ, αυτό κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ κατά 
πολφ του κόςτουσ του (κα αναφζρουμε ςαν κόςτοσ τθν τιμι τθσ αντικειμενικισ 
ςυνάρτθςθσ).  Ζτςι ο γενετικόσ αλγόρικμοσ, μπορεί να απορρίψει κάποια καλι 
υποψιφια λφςθ, και εκ τοφτου να μθν δϊςει ςαν αποτζλεςμα το πραγματικά 
καλφτερο χρωμόςωμα. Για να το αποφφγουμε αυτό, ορίηομε τρείσ διαφορετικζσ 
ςυναρτιςεισ για το κάκε γονίδιο με τισ οποίεσ κα εξετάηουμε τρείσ διαφορετικζσ 
αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ F(.) για το χρωμόςωμα. Αυτζσ οι ςυναρτιςεισ 
βαςίηονται ςτο μζςο όρο μ(.) και ςτθν τυπικι απόκλιςθ ς(.), του κόςτουσ των 
γονιδίων που αποτελοφν το χρωμόςωμα. 

 

 

3.2.2.1 Αντικειμενική ςυνάρτηςη 

Ο γενετικό αλγόρικμοσ που προτείνουμε κα ανακζτει ςε κάκε γονίδιο (s,d) 
του χρωμοςϊματοσ τθν ακόλουκθ ςυνάρτθςθ για να το κοςτολογιςουμε:  

, andsd l sd

l p

c F p P p Ch
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Μετζπειτα ορίηουμε τισ ακόλουκεσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ για το 
χρωμόςωμα Ch: 

i)    ( ) ( )sdF Ch c , 

ii)    ( ) ( )sdF Ch c  , 

iii)    ( )
( ) sdc

F Ch N


 , 

Παραδείγματοσ χάριν, για να βροφμε το κόςτοσ  ( )
( ) sdc

F Ch N


  του 

χρωμοςϊματοσ Ch τθσ εικόνασ 6, κα πρζπει να εξετάςουμε και να υπολογίςουμε το 

κόςτοσ sdc  των γονιδίων που το αποτελοφν. Το πρϊτο γονίδιο (1,5) , ζχει μια κοινι 

ακμι με το δεφτερο γονίδιο (ακμι (1-4)), και εξεπιτοφτου c1,5 = 1. Το δεφτερο 
γονίδιο (2,4), ζχει μια κοινι ακμι με το πρϊτο γονίδιο (ακμι (1-4)) και μια με το 
τζταρτο γονίδιο(ακμι (2-5)), και εξεπιτοφτου c2,4. Το τρίτο γονίδιο (3,1) ζχει μια 
κοινι ακμι με το τζταρτο γονίδιο (ακμι (3-2)), και εξεπιτοφτου c3,1=1. Τζλοσ το 
τζταρτο γονίδιο (3,5), ζχει μια κοινι ακμι με το δεφτερο γονίδιο (ακμι (2-5)) μια με 
το τρίτο γονίδιο (ακμι (3-2)), και εξεπιτοφτου c3,5=2. Στθν δεδομζνθ τοπολογία 
ζχουμε N=7, και το κόςτοσ που προκφπτει είναι: 

1 2 1 2
( ) 4( ) 7 18,52sdc

F Ch N


  

   . 

 

 

3.2.2.2 Διαςταφρωςη 

Χρθςιμοποιοφμε τθν ενόσ ςημείου διαςταφρωςθ για τθ δθμιουργία των 
χρωμοςωμάτων. Τα χρωμοςϊματα που είναι υποψιφια για διαςταφρωςθ 
επιλζγονται με βάςθ το Roulette Wheel selection scheme. Ζνα παράδειγμα τθσ 
διαδικαςίασ αυτισ παρουςιάηεται ςτθν εικόνα 7. Στθν εικόνα 7 βλζπουμε θ 
διαςταφρωςθ, μεταξφ δυο χρωμοςωμάτων (crossover_chromosome1 και 
crossover_chromosome2)  τα οποία χρθςιμοποιοφν από δφο μικθ κφματοσ, W=2  
(κόκκινο και πράςινο), παράγει ζνα ιςχυρότερο χρωμόςωμα (child_chromosome), 
το οποίο χρθςιμοποιεί  μόνο ζνα μικοσ κφματοσ, W=1 (μόνο κόκκινο χρϊμα). 
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Εικόνα 7:  Ζνα παράδειγμα τθσ διαδικαςίασ διαςταφρωςθσ (ςτο δίκτυο DT),   ςτο οποίο 
δθμιουργείται ζνα καλφτερο χρωμόςωμα. 

 

3.2.2.3 Μετάλλαξη 

  Χρθςιμοποιοφμε το μθχανιςμό τθσ τυχαίασ ομοιόμορφθσ μετάλλαξθσ με 
πικανότθτα: 

( , )

1

sd

s d pairs


 

Κατά τθ διαδικαςία αυτι το χρωμόςωμα μεταλλάςςετε άςχετα με το αν με τθ 
μετάλλαξθ χειροτερεφει το κόςτοσ του. Τα χρωμοςϊματα με τα χειρότερα κόςτθ, 
είναι υποψιφια για μετάλλαξθ. Αυτό γίνεται με ςτόχο να παραχκεί κάποιο δυνατό 
άτομο, μεταλλάςςοντασ κάποιο αδφνατο. 

Όταν ο γενετικόσ αλγόρικμοσ καταλιξει ςτθν λφςθ και ζχουμε το 
δυνατότερο χρωμόςωμα, τότε εφαρμόηουμε τον ευριςτικό αλγόρικμο του Brelaz, 
πάνω ςτον γράφο των κοινϊν ακμϊν. Ο ευριςτικόσ αυτόσ κα χρωματίςει τουσ 
κόμβουσ του γράφου, και κάκε χρϊμα του κόμβου (αντίςτοιχα ζνα s,d) κα 
υποδθλϊνει και το μικοσ κφματοσ που κα χρθςιμοποιθκεί για αυτι τθν αίτθςθ 
ςφνδεςθσ. 

 

paths :      

 1       8     3 

 3       8     7     1  

 10     8     6    12   

 13    12     6     9       4     5

 14    13    12    10     8

paths :    

 1      10     8       3              

 3       8      10     1              

 10     8      6       12                

 13    12     6        9     4     5        

 14    13     6        8           

paths :     

 1       8      3               

 3       8      7     1               

 10     8      6    12                

 13    12     6     9     4     5        

 14    13     6     8           

crossover_chromosome1    

00     10     10     01     10

crossover_chromosome2   

01     01     10     01     00

child_ chromosome

   00     10     10     01     00

crossover_chromosome2   

01     01     10     01     00

crossover_chromosome1    

00     10     10     01     10

Crossover on n=4
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3.2.2.4 Αποτελζςματα απόδοςησ GA-RWA 

 Χρθςιμοποιιςαμε το περιβάλλον MATLAB για να υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ 
του GA-RWA. Μελετιςαμε τθν απόδοςθ του αλγορίκμου για διάφορεσ ςυναρτιςεισ 
αξιολόγθςθσ για διάφορα μεγζκθ αρχικοφ και ςυνολικοφ πλθκυςμοφ. 
Συγκεκριμζνα, ςυγκρίναμε τθν απόδοςθ κάνοντασ χριςθ των δικϊν μασ 
ςυναρτιςεων κόςτουσ και αυτισ που προτάκθκε ςτο *15+. Οι εξομοιϊςεισ ζγιναν ςε 
ζνα ςφςτθμα Pentium-4 3GHz. Οι πίνακεσ  1 και 2 ςυνοψίηουν τα ευριματά μασ, ςε 
ςχζςθ με τον μζγιςτο αρικμό μθκϊν κυμάτων που χρειάηεται για να υποςτθριχκοφν 
όλεσ οι αιτιςεισ ςφνδεςθσ διαφόρων μεγεκϊν. Τα διάφορα πειράματα ζγιναν για 
τισ δικτυακζσ τοπολογίεσ DT και NSF (βλζπε παράρτθμα B). 

 Στα αποτελζςματα που παρουςιάηονται ςτουσ πιο κάτω πίνακεσ, ο αρχικόσ 
και ο μζγιςτοσ πλθκυςμόσ ρυκμίςτθκαν ςε 50 και 100 αντίςτοιχα, ενϊ ο αρικμόσ 
των επαναλιψεων (εποχϊν) που χρθςιμοποιικθκε ρυκμίςτθκε ςτισ 1000. Από τουσ 
πίνακεσ φαίνετε ότι: όταν ο γενετικόσ αλγόρικμοσ ζχει ωσ ςυνάρτθςθ κόςτουσ τισ 
προτεινόμενεσ ςυναρτιςεισ, προκφπτουν καλφτερεσ λφςεισ ςτο πρόβλθμα, αφοφ οι 
λφςει απαιτοφν λιγότερα μικθ κφματοσ για να υποςτθριχκοφν όλεσ οι αιτιςεισ 
ςφνδεςθσ. Η ςτιλθ load υποδθλϊνει τον μζγεκοσ των αιτιςεων - αντίςτοιχα τον 
αρικμό των s-d μονοπατιϊν (π.χ. ςτθν DT διαδικτυακι τοπολογία το load=0.5 
αντιςτοιχεί ςε 91 αιτιςεισ, άρα θ λφςθ του αλγορίκμου κα αποτελείται από 91 s-d 
μονοπάτια). 

load k ( )sdc  ( )sdc  ( )sdc
N


 

sdc
N  

0.1 3 4 3 3 4 

0.2 3 4 4 4 5 

0.5 2 9 9 8 10 

0.7 2 14 15 13 16 

0.9 2 17 18 16 20 

Πίνακασ 1: Μζγιςτοσ αρικμόσ μθκϊν κφματοσ που χρειάηονται για διάφορεσ αντικειμενικζσ 
ςυναρτιςεισ ςτθν DT δικτυακι τοπολογία. 

 

load k ( )sdc  ( )sdc  ( )sdc
N


 

sdc
N  

0.1 3 5 4 4 6 

0.2 3 9 9 7 9 

0.5 2 17 15 14 23 

0.7 2 23 22 20 26 

0.9 2 28 27 25 30 

Πίνακασ 2: Μζγιςτοσ αρικμόσ μθκϊν κφματοσ που χρειάηονται για διάφορεσ αντικειμενικζσ 
ςυναρτιςεισ ςτθν NSF δικτυακι τοπολογία. 
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3.2.2.5 Εναλλακτική αρχικοποίηςη αρχικοφ πληθυςμοφ 

Για να βελτιϊςουμε τθν απόδοςθ του προτεινόμενου γενετικοφ αλγορίκμου, 
χρθςιμοποιοφμε ζνα καλφτερο ςφνολο υποψιφιων μονοπατιϊν για να 
αρχικοποιιςουμε τον αρχικό πλθκυςμό. Συγκεκριμζνα λαμβάνουμε υπόψθ μασ το 
μζγιςτο αρικμό μονοπατιϊν διαφορετικϊν ακμϊν (Maximum quantity of Edge 
Disjoint Paths - maxEDPs) για κάποιο (s,d) ,  αντί των k-κοντινότερων μονοπατιϊν. 
Για να βροφμε το ςφνολο των EDPs για τθν καλφτερθ ανάκεςθ μθκϊν κυμάτων, κα 
πρζπει πρϊτα να λφςουμε το πρόβλθμα τθσ μζγιςτθσ ροισ (maximum flow problem) 
για κάκε (s,d) του γράφου G, κεωρϊντασ τισ χωρθτικότθτεσ των ακμϊν του ίςεσ με 
ζνα. Ο μθχανιςμόσ αυτόσ βαςίηεται ςτον Ford–Fulkerson αλγόρικμο, ο οποίοσ ζχει 
πολυπλοκότθτα O(|E|.f), όπου |E| είναι ο αρικμόσ των ακμϊν του γράφου και f θ 
μζγιςτθ ροι του γράφου *10]. Με βάςθ τα παραπάνω, τα EDPs μεταξφ κάποιου (s,d)  
δίνονται από το cardinality των edge cut set τουσ.  

 

Εικόνα 8:  Παράδειγμα ενόσ indigo χρωμοςϊματοσ με τρία ςτακερά γονίδια. 

 

Μετζπειτα, δεδομζνου του πίνακα κίνθςθσ  Λ , ελζγχουμε πια από τα EDPs 
του κάκε s-d,  ζχουν κοινι ακμι μεταξφ τουσ. Όςα EDPs βρεκοφν με κοινι ακμι 
μεταξφ τουσ απορρίπτονται. Τα μονοπάτια που μζνουν αποτελοφν και το μζγιςτο 
αρικμό από EDPs του γράφου. Τα γονίδια που περιζχουν τζτοια μονοπάτια, τα 
κλειδϊνουμε με τθν ζννοια ότι δεν μποροφν να πάρουν k διαφορετικζσ τιμζσ αλλά 
μόνο μία. Τα χρωμοςϊματα που περιζχουν τζτοια γονίδια τα ονομάηουμε indigo 
χρωμοςϊματα. Ζνα παράδειγμα indigo χρωμοςϊματοσ φαίνεται ςτθν εικόνα 8.  

Η χριςθ των maxEDPs για τθν αρχικοποίθςθ του πλθκυςμοφ ςτον γενετικό 
αλγόρικμο είναι ςθμαντικι, αφοφ αναγκάηει τον αλγόρικμο να ψάχνει για πικανζσ 
λφςεισ με βάςθ κάποιο βζλτιςτο ςφνολο λφςεων για κάποια μονοπάτια , αντί για 
όλουσ τουσ ςυνδυαςμοφσ. Επιπλζον, θ χριςθ των EDPs, υπερτερεί από 
οποιαδιποτε άλλθ προςζγγιςθ αρχικοποίθςθσ του πλθκυςμοφ, όταν υπάρχουν 
περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ για κάποιο s-d (multiflows)  [10] 

 

 

Indigo chromosome 
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Unchanged genes 
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3 2 5  

3 4 7 5 

3 2 6 5 
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3.2.2.5.1 Αποτελζςματα απόδοςησ GA-RWA με maxEDPs 

 
Για να διαπιςτϊςουμε τθν βελτίωςθ ςτθν απόδοςθ που ζχουμε ςτον 

γενετικό αλγόρικμο με τθ χριςθ των maxEDPs, εκτελζςαμε κάποια πειράματα. 
Συγκεκριμζνα, μελετιςαμε τον μζγιςτο αρικμό μθκϊν κυμάτων που επιτυγχάνεται 
για τισ δυο προςεγγίςεισ (με και χωρίσ τθ χριςθ των EDPs) με τισ ίδιεσ 
παραμζτρουσ, κακϊσ και τον αρικμό των εποχϊν που χρειάςτθκαν μζχρι να 
επιτευχκεί αυτό το αποτζλεςμα. Οι πίνακεσ 3 και 5 ςυνοψίηουν τα αποτελζςματά 

μασ, ςτα οποία χρθςιμοποιικθκε ςαν ςυνάρτθςθ αξιολόγθςθσ θ 
( )sdc

N


, για τισ 
τοπολογίεσ DT και NSF. Ειδικότερα, οι πίνακεσ 3 και 5 ςυγκρίνουν τον αρικμό των 
εποχϊν που χρειάηονται για να επιτευχκεί λφςθ του ίδιου μικουσ κφματοσ για τισ 
δφο περιπτϊςεισ. Οι πίνακεσ 4 και 6 δείχνουν τον αρικμό των μθκϊν κυμάτων που 
χρειάηονται για τα διάφορα (s,d) με τθ χριςθ των maxEDPs. Τζλοσ ο πίνακασ 7 
παρουςιάηει το μζςο χρόνο μιασ εποχισ, ο οποίοσ διαφζρει ανάλογα με το μζγεκοσ 
των αιτιςεων για ςφνδεςθ.  

Στουσ πιο κάτω πίνακεσ ο όροσ single lightpath demands αντιςτοιχεί ςτθν 
περίπτωςθ όπου όλεσ οι αιτιςεισ ςφνδεςθσ αιτοφνται ζνα μικοσ  
κφματοσ (Λsd=1 αν Λsd≠0), ενϊ ο όροσ double lightpath demands αντιςτοιχεί ςτθν 
περίπτωςθ όπου όλεσ οι αιτιςεισ ςφνδεςθσ αιτοφνται δφο μικθ κφματοσ (Λsd=2 αν 
Λsd≠0). Παραδείγματοσ χάριν, για load ρ=1 με double lightpath demands  αντιςτοιχεί 
ςε ζνα πίνακα κίνθςθσ όπου το 50% όλων των πικανϊν (s,d) αιτοφνται δφο μικθ 
κφματοσ. Τα πειράματα ζγιναν με αρχικό πλθκυςμό = 25 και για μζγιςτο πλθκυςμό 
= 75, ενϊ το k (ο αρικμόσ των υποψιφιων μονοπατιϊν για κάκε (s,d) ) ρυκμιςτικζ 
ςτθν τιμι 2. Από τα αποτελζςματα μποροφμε να δοφμε με τθν χριςθ των EDPs για 
αρχικοποίθςθ του πλθκυςμοφ , βελτιϊνεται ςθμαντικά ο χρόνοσ εκτζλεςθ και 
ταυτόχρονα βελτιϊνεται και θ λφςθ του προβλιματοσ. 

 
 
 
 

 

 
GA-RWA με  

k shortest paths 
GA-RWA με 
max-EDPs 

load ρ W Epochs Epochs 

0.1 (single lightpath demands) 4 50 1 

0.5 (single lightpath demands) 9 102 1 

0.9 (single lightpath demands) 16 332 61 

1 (single lightpath demands) 20 496 91 

1 (double lightpath demands) 16 992 1 

Πίνακασ 3: Αποτελζςματα για τθν DT δικτυακι τοπολογία. Παρουςιάηονται οι εποχζσ που 
χρειάηονται για να επιτευχτεί ο ίδιοσ αρικμόσ μθκϊν κφματοσ για τισ δυο περιπτϊςεισ αρχικοποίθςθσ 
του αρχικοφ πλθκυςμοφ (k-shortest paths και maxEDPs) 
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load ρ W Εποχζσ 

0.1 (single lightpath demands) 4 1 

0.5 (single lightpath demands) 8 259 

0.9 (single lightpath demands) 15 161 

1 (single lightpath demands) 18 414 

1 (double lightpath demands) 15 138 

Πίνακασ 4: Αποτελζςματα για τθν DT δικτυακι τοπολογία. Παρουςιάηεται ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 
μθκϊν κφματοσ που χρειάηεται κακϊσ και οι εποχζσ που χρειάςτθκαν νοουμζνου ότι ο αρχικόσ 
πλθκυςμόσ αρχικοποιείται με max-EDPs.  

 

 

 
GA-RWA με 

k shortest paths 
GA-RWA με 
max-EDPs 

load ρ W Epochs Epochs 

0.1 (single lightpath demands) 7 155 1 

0.5 (single lightpath demands) 14 353 199 

0.9 (single lightpath demands) 25 727 441 

1 (single lightpath demands) 30 624 463 

0.5 (double lightpath demands) 15 221 23 

1 (double lightpath demands) 29 309 199 

Πίνακασ 5: Αποτελζςματα για τθν NSF δικτυακι τοπολογία. Παρουςιάηονται οι εποχζσ που 
χρειάηονται για να επιτευχτεί ο ίδιοσ αρικμόσ μθκϊν κφματοσ για τισ δυο περιπτϊςεισ αρχικοποίθςθσ 
του αρχικοφ πλθκυςμοφ (k-shortest paths και maxEDPs) 

 

 

load ρ W Εποχζσ 

0.1 (single lightpath demands) 6 507 

0.5 (single lightpath demands) 14 199 

0.9 (single lightpath demands) 25 441 

1 (single lightpath demands) 29 749 

0.5 (double lightpath demands) 12 793 

1 (double lightpath demands) 27 485 
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Πίνακασ 6: Αποτελζςματα για τθν NSF δικτυακι τοπολογία. Παρουςιάηεται ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 
μθκϊν κφματοσ που χρειάηεται κακϊσ και οι εποχζσ που χρειάςτθκαν νοουμζνου ότι ο αρχικόσ 
πλθκυςμόσ αρχικοποιείται με max-EDPs.  

 

load ρ 
Μζςοσ χρόνοσ  

εκτζλεςησ εποχήσ (msec) 

0.1 5 

0.5 15 

0.7 31 

0.9 47 

1 71 

Πίνακασ 7: Μζςοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ μιασ εποχισ 
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Ενότητα 4 

 

 

Γενετικοί αλγόριθμοι για επίλυςη του ςτατικοφ IA-RWA 

 

Σε αυτι τθν ενότθτα κα παρουςιάηουμε δφο αλγόρικμουσ οι οποίοι ζχουν 
ςαν βάςθ τουσ, τουσ γενετικοφσ αλγορίκμουσ και επιλφουν ικανοποιθτικά το IA-
RWA πρόβλθμα. Ο πρϊτοσ είναι ζνασ πολλαπλϊν ςτόχων γενετικόσ αλγόρικμοσ 
(multi-objective genetic algorithm - MOGA), ο οποίοσ αποτελεί επζκταςθ του single 
objective genetic algorithm που παρουςιάςαμε ςτθν Ενότθτα 3. Ο MOGA 
χρθςιμοποιεί τεχνικζσ πολλαπλϊν ςτόχων, για τθν εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ λφςθσ, οι 
οποίεσ προςπακοφν να βρουν τα καλφτερα εφικτά lightpaths (ςαν εφικτό lightpath 
ορίηουμε το lightpath, το οποίο ζχει  ικανοποιθτικι  ποιότθτα μετάδοςθσ ι QoT - 
quality of transmission). Οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψθ για τθν 
πολλαπλϊν ςτόχων διαδικαςία βελτιςτοποίθςθσ είναι: το μικοσ των μονοπατιϊν 
και οι κοινζσ κορυφζσ τουσ. Ο δεφτεροσ IA-RWA αλγόρικμοσ είναι ζνασ μονοφ 
ςτόχου γενετικόσ αλγόρικμοσ ο οποίοσ χρθςιμοποιεί ζνα εργαλείο αποτίμθςθσ τθσ 
ποιότθτασ μετάδοςθσ των μονοπατιϊν, (Q-TOOL). Στθ ςυνζχεια με βάςθ τα 
αποτελζςματα τθσ αποτίμθςθσ του εργαλείου, ορίηονται  τα κόςτθ κάκε 
χρωμοςϊματοσ.  

 

 

4.1. Αλγόριθμοι βελτιςτοποίηςησ πολλαπλών ςτόχων 

 Σε ζνα τυπικό  πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ πολλαπλϊν ςτόχων, αποτζλεςμα 
είναι ζνα ςφνολο από λφςεισ, που ςυνικωσ καλείται tradeoff surface ι το ςφνολο 
των Preto -optimal ι non-dominated βζλτιςτων λφςεων. Αυτζσ οι λφςεισ είναι 
βζλτιςτεσ με τθν ζννοια ότι καμία άλλθ λφςθ, ςτο πεδίο των πικανϊν λφςεων, 
υπερτερεί αυτϊν, αν λθφκοφν υπόψθ όλεσ οι αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ του 
προβλιματοσ. Ο ςτόχοσ ενόσ πολλαπλϊν ςτόχων προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ, 
είναι να βρει όςο το δυνατό περιςςότερεσ Pareto-optimal λφςεισ για να 
εξακριβϊςεισ τισ αλλθλεπιδράςεισ που υπάρχουν μεταξφ των διάφορων 
αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων.  Ζνα τυπικό  πολλαπλϊν ςτόχων πρόβλθμα 
βελτιςτοποίθςθσ μπορεί να μοντελοποιθκεί ωσ εξισ: 

minimize  F(x) = (f1(x), f2(x),…, fz(x)) 

subject to H(x)=0 and G(x)≥0  , x ∈ X, 
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περιλαμβάνοντασ z ≥ 2 διαφορετικζσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ fi : Rn → R προσ 
ελαχιςτοποίθςθ (ι μεγιςτοποίθςθ). Σθμειϊςτε ότι εάν θ fi κα πρόκειται να 
μεγιςτοποιθκεί, είναι το ίδιο αν ελαχιςτοποιιςουμε τθν (-fi). Στθν  παραπάνω 
διατφπωςθ, το Χ είναι το ςφνολο ςτο οποίο βρίςκονται οι λφςεισ  (solution search 
space), ενϊ οι ςυναρτιςεισ H(x) και G(x) είναι οι περιοριςμοί του μοντζλου. Η 
εικόνα 9 παρουςιάηει ζνα πολλαπλϊν ςτόχων πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ με τισ 
dominant και τισ non-dominant (Pareto Front) λφςεισ, με βάςθ το ςφνολο X και ςαν 
F το διάνυςμα των αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων  το οποίο δείχνει ςε λφςεισ του 
ςυνόλου X ςφμφωνα με τα δφο κόςτθ  “costs” f1 και f2. Στο παράδειγμα τθσ εικόνασ 
9 τα κόςτθ πρζπει να ελαχιςτοποιθκοφν. Τα ςθμεία με γκρίηο χρϊμα είναι τα non-
dominated διανφςματα αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων και αποτελοφν το Pareto 
front. Οι λφςεισ που αντιςτοιχοφν ςε αυτά τα ςθμεία είναι οι Pareto βζλτιςτεσ 
λφςεισ του προβλιματοσ.  

Ελαχιζηοποίηζη f1

X

Pareto Front

A

B

C

Ελαχιζηοποίηζη f2

 

Εικόνα 9: Αναπαράςταςθ ενόσ προβλιματοσ βελτιςτοποίθςθσ πολλαπλϊν ςτόχων με δείγμα το X 

Μια λφςθ x* λζγεται Pareto optimal αν δεν υπάρχει κάποιο xX για το 
οποίο ιςχφει F(x) F(x*), όπου “ ” υποδθλϊνεται θ ςχζςθ κυριαρχίασ μεταξφ των 
δφο αντικειμενικϊν διανυςμάτων. Εάν το x* είναι Pareto optimal τότε το 
αντικειμενικό διάνυςμα F(x*) λζγεται global non-dominated λφςθ. Το ςφνολο όλων 
των Pareto βζλτιςτων ςθμείων, λζγεται Pareto βζλτιςτο ςφνολο, και το ςφνολο 
όλων των non-dominated αντικειμενικϊν διανυςμάτων λζγεται Pareto Front (PF). Η 
διαδικαςία εφρεςθσ ι προςζγγιςθσ του ςυνόλου αυτοφ λζγεται Pareto 
βελτιςτοποίθςθ. Για παράδειγμα ζςτω ότι ζχουμε δυο αντικειμενικά διανφςματα 

F1=F(x1)= (f1(x1), f2(x1),…, fz(x1)) και F2=F(x2)= (f1(x2), f2(x2),…, fz(x2)). Λζμε ότι το 1F  

κυριαρχεί του 2F  ι  1F  2F  εάν για όλεσ τισ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ fi 
ικανοποιείται θ ανιςότθτα fi(x1)< fi(x2), υποκζτοντασ ότι θ fi ελαχιςτοποιείται[21]. 
Με βάςθ τθν εικόνα 9 θ ςχζςθ μεταξφ των τριϊν αντικειμενικϊν διανυςμάτων A, B, 
και C, είναι A B C. 

 Υπάρχουν δυο ςτρατθγικζσ με τισ οποίεσ μπορεί να επιλυκεί ζνα πολλαπλϊν 
ςτόχων πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ. Η πρϊτθ αφορά ςτθ μετατροπι του 
πολλαπλϊν ςτόχων προβλιματοσ ςτο αντίςτοιχο  μονοφ ςτόχου πρόβλθμα, με 
χριςθ παραδοςιακϊν μεκόδων όπωσ: weighted sum, ε-constraint, Benson ι min-
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max. Διαφορετικά το πρόβλθμα μπορεί να επιλυκεί με τθ χριςθ μετά-ευριςτικϊν 
αλγορίκμων (meta-heuristics) οι οποίοι χειρίηονται το πρόβλθμα κακαρά ςαν 
πολλαπλϊν ςτόχων πρόβλθμα. Αν αντιμετωπίςουμε το IA-RWA ςαν ζνα κακαρά 
πολλαπλϊν ςτόχων πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ, θ κυριότερθ διαφορά με τθν μονοφ 
ςτόχου ςτρατθγικι, είναι ότι ψάχνουμε ςτο ςφνολο όλων των πικανϊν λφςεων και 
όχι ςε κάποιο προςεγγιςτικό ςφνολο που πικανϊν να βρίςκονται οι καλφτερεσ 
λφςεισ. Το μειονζκτθμα τθσ δεφτερθσ ςτρατθγικισ είναι το υπολογιςτικό κόςτοσ. 

 

4.2.  IA-RWA γενετικόσ Αλγόριθμοσ πολλαπλών ςτόχων – MOGA 

Θα παρουςιάςουμε τθν πρόταςι μασ για τθν επίλυςθ του IA-RWA, μζςω ενόσ 
πολλαπλϊν ςτόχων γενετικοφ αλγορίκμου (multi-objective genetic algorithm - 
MOGA), ο οποίοσ αποτελεί επζκταςθ του γενετικοφ αλγόρικμου που παρουςιάςαμε 
ςτθν Ενότθτα 3. Χρθςιμοποιοφμε πολλαπλϊν ςτόχων ςτρατθγικζσ βελτιςτοποίθςθσ 
και ειδικότερα τουσ γενετικοφσ αλγορίκμουσ, για να λφςουμε το IA-RWA. Ο 
προτεινόμενοσ γενετικόσ αλγόρικμοσ, χρθςιμοποιείται για να βρει τα μονοπάτια 
που κα ικανοποιιςουν τισ διάφορεσ αιτιςεισ για ςφνδεςθ. Στθ ςυνζχεια πάνω ςτα 
επιλεγμζνα μονοπάτια, εφαρμόηεται ζνασ ευριςτικόσ αλγόρικμοσ για να ανακζςει 
ςε αυτά τα μικθ κφματοσ. Οι φυςικζσ παράμετροι λαμβάνονται με ζμμεςο τρόπο 
υπόψθ, χρθςιμοποιϊντασ το μικοσ των μονοπατιϊν κακϊσ και τισ κοινζσ ακμζσ 
τουσ κατά τθ διαδικαςία τθσ βελτιςτοποίθςθσ.  

Το να λυκεί κάποιο πρόβλθμα βελτιςτοποίθςθσ με περιςςότερεσ από μια 
αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ (κάκε παράμετροσ αντιςτοιχεί ςε μια αντικειμενικι 
ςυνάρτθςθ), είναι πολφπλοκθ διαδικαςία, και ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εξακρίβωςθ 
κάποιου ςυνόλου από, πικανϊσ, βζλτιςτεσ λφςεισ (Pareto optimal solutions), αντί 
για μία πικανι λφςθ. Όςο πιο κοντά βρίςκεται θ λφςθ προσ το Pareto Font, τόςο πιο 
καλι είναι.  

 

4.2.1 Οριςμόσ του προβλήματοσ 

Το δίκτυο μοντελοποιείται ςαν ζνασ γράφοσ G=(V,E), όπου με V, υποδθλϊνονται 
οι κομβόι του δικτφου (κεωροφμε ότι δεν περιζχεται ςε αυτοφσ εξοπλιςμόσ που 
επιτελεί μετατροπζσ ςε μικθ κφματοσ) και με E υποδθλϊνεται το ςφνολο των από 
point-to-point ςυνδζςμων με οπτικι ίνα. Επίςθσ μασ δίνεται ζνασ πίνακασ Λ που 
περιζχει τθν κίνθςθ του δικτφου. Με Λsd  ςυμβολίηουμε τον αρικμό των ενεργϊν 
ςυνδζςεων από τον κόμβο αποςτολζα s προσ τον κόμβο παραλιπτθ d. Κάκε 
ςφνδεςθ s-d αιτείται εφροσ ηϊνθσ ενόσ μικουσ κφματοσ, και μπορεί να υπάρξουν 
πολλαπλζσ αιτιςεισ για ςφνδεςθ, από τον s ςτον d. Κάκε εγκαταςτθμζνθ ςφνδεςθ 
κατθγοριοποιείται ςαν εφικτι ι μθ εφικτι, με βάςθ τθν ποιότθτα μετάδοςισ τθσ 
(Quality of Transmission (QoT)). Τζλοσ ςυμβολίηουμε με W τον αρικμό των 
διαφορετικϊν μθκϊν κυμάτων που χρειάηονται για να ικανοποιθκοφν όλεσ οι 
αιτιςεισ ςφνδεςθσ. 
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Ο ςτόχοσ του IA-RWA αλγόρικμου, είναι να ελαχιςτοποιιςει τον αρικμό των 
μθκϊν κυμάτων που χρειάηονται, για να ικανοποιιςουν τισ αιτιςεισ προσ ςφνδεςθ, 
οι οποίεσ κα πρζπει να ζχουν ικανοποιθτικι ποιότθτα μετάδοςθσ. 

 

4.2.2 MOGA 

Ο προτεινόμενοσ αλγόρικμοσ, MOGA, αποτελεί μια επζκταςθ του γενετικοφ 
αλγορίκμου που προτείναμε για το απλό RWA πρόβλθμα (Ενότθτα 3). Ο γενετικόσ 
αλγόρικμοσ  που παρουςιάςτθκε ςτθν Ενότθτα 3 ορίηει το χρωμόςωμα Ch, το οποίο 
αποτελείται από γονίδια που αντιςτοιχοφν ςτισ διάφορεσ αιτιςεισ ςφνδεςθσ s-d του 
Λ. Συγκεκριμζνα, κάκε γονίδιο, s-d, μπορεί να οριςτεί ςαν ζνα από τα k, 
προχπολογιςμζνα, ςυντομότερα μονοπάτια από τον κόμβο s προσ τον κόμβο d, τα 
οποία ςυμβολίηουμε με Psd. Κάκε χρωμόςωμα μπορεί να αποτελζςει τθ λφςθ του 
προβλιματοσ. 

Για να ορίηουμε τισ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ του νζου αλγορίκμου, 
κατθγοριοποιιςαμε τισ φυςικζσ παραμζτρουσ των ςυνδζςεων με βάςθ τισ 
παραμζτρουσ του δικτφου που τισ επθρεάηουν. Συγκεκριμζνα: το κόρυβοσ 
ενιςχυμζνθσ αυκόρμθτθσ εκπομπισ (amplified spontaneous emission noise (ASE)) 
οφείλεται ςτον αρικμό των EDFAs του μονοπατιοφ, τα οποία με τθ ςειρά τουσ 
οφείλονται ςτο μικοσ του μονοπατιοφ. Η διαςπορά τρόπου πόλωςθσ (Polarization 
mode dispersion (PMD)) επίςθσ οφείλεται ςτο μικοσ του μονοπατιοφ. Άλλεσ 
φυςικζσ παράμετροι όπωσ θ Διαφωνία (crosstalk (XT)) και θ αλλθλουχία φίλτρων ( 
filter concatenation (FC)), επιδροφν αρνθτικά  τθν ποιότθτα μετάδοςθσ, όταν το 
lightpath διαςχίηει κοινά OXC. Με βάςθ αυτά καταλιγουμε ότι οι φυςικζσ 
παράμετροι που επθρεάηουν τθν ποιότθτα μετάδοςθσ οφείλονται κυρίωσ ςτο μικοσ 
του μονοπατιοφ και ςτουσ κοινοφσ κόμβουσ μεταξφ των μονοπατιϊν. 

Ζχοντασ υπόψθ τισ παρατθριςεισ αυτζσ, ανακζτουμε ςε κάκε χρωμόςωμα 
ζνα διάνυςμα αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων F, που αποτελείται από μθ ανυςματικζσ 
αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ με ςκοπό να ελαχιςτοποιιςουμε ταυτόχρονα 
περιςςότερεσ από μια παραμζτρουσ. Οι παράμετροι αυτοί κα είναι ο αρικμόσ των 
μθκϊν κυμάτων (όπωσ ςτθν Ενότθτα 3), το μικοσ και οι κοινοί κόμβοι των 
μονοπατιϊν που αποτελοφν το χρωμόςωμα. Ο ςκοπόσ μασ είναι να ζχουμε μια 
λφςθ τθσ οποίασ οι ςυνδζςεισ κα ζχουν αποδεκτι ποιότθτα μετάδοςθσ με 
ταυτόχρονθ χριςθ του ελάχιςτου δυνατοφ αρικμοφ μθκϊν κυμάτων για να 
ικανοποιθκοφν όλεσ οι αιτιςεισ ςφνδεςθσ. 

 Σε ζνα γονίδιο, που αντιςτοιχεί ςε ζνα s-d, ανακζςαμε ςτθν Ενότθτα 3 ζνα 
κόςτοσ csd το οποίο βαςίηεται ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ςυνδζςμων που αποτελοφν 
το μονοπάτι pPsd. Χρθςιμοποιιςαμε αυτό το κόςτοσ με απϊτερο ςκοπό να 
ελαχιςτοποιιςουμε τον αρικμό των μθκϊν κυμάτων που χρειάηονται για να 
ικανοποιθκοφν όλεσ οι αιτιςεισ ςφνδεςθσ. Αυτό το κόςτοσ κα το χρθςιμοποιιςουμε 
και ςτον MOGA ςαν παράμετρο για ελαχιςτοποίθςθ του αρικμοφ των 
απαιτοφμενων μθκϊν κυμάτων. Επιπλζον για να ενιςχφςουμε τθν ποιότθτα 
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μετάδοςθσ των lightpaths κάποιασ ςφνδεςθσ s-d, ορίηουμε το κόςτοσ μικουσ  dsd= 
dp, όπου dp το μικοσ του μονοπατιοφ pPsd  με pCh. Δεδομζνου ενόσ Ch, 
ορίηουμε επίςθσ με Fn τον αρικμό των μονοπατιϊν του Ch που χρθςιμοποιοφν τον 
κόμβο nV (παρόμοιοσ οριςμόσ με τον οριςμό του Fl ςαν τον αρικμό των 
μονοπατιϊν που χρθςιμοποιοφν τον ςφνδεςμο l). Με βάςθ αυτό ανακζτουμε ςε 
κάκε γονίδιο s-d το κόςτοσ που αντιςτοιχεί ςτισ κοινζσ κορυφζσ μεταξφ του 
επιλεγμζνου μονοπατιοφ  του γονιδίου s-d  και των επιλεγμζνων μονοπατιϊν των 
υπολοίπων γονιδίων του χρωμοςϊματοσ: , καιsd n sd

n p

h F p P p Ch


  
 

 

4.2.2.1 Διάνυςμα αντικειμενικών ςυναρτήςεων 

Με βάςθ τισ παραπάνω διατυπϊςεισ, ανακζτουμε ςε κάκε χρωμόςωμα Ch 
το ακόλουκο διάνυςμα αντικειμενικϊν ςυναρτιςεων: 

1 2 3( ) { ( ), ( ), ( )}F Ch f Ch f Ch f Ch
 , όπου: 

Αντικειμενικι ςυνάρτθςθ μικουσ: f1(Ch) =
( )sdd

N


, 

Αντικειμενικι ςυνάρτθςθ κοινϊν κορυφϊν: f2(Ch)  =
( )sdh

N


,  

Αντικειμενικι ςυνάρτθςθ χρθςιμοποίθςθσ ςυνδζςμου: f3(Ch)  =
( )sdc

N


,  

όπου με μ(.) υποδθλϊνεται ο μζςοσ όροσ του αντίςτοιχου κόςτουσ των γονιδίων του 
Ch (όπωσ ςτθν Ενότθτα 3).  

Σθμειϊνουμε εδϊ ότι κάκε χρωμόςωμα Ch, αποτελεί λφςθ ςτο υπο-
πρόβλθμα τθσ δρομολόγθςθσ του ΙΑ-RWA προβλιματοσ. Με βάςθ το επιλεγμζνο Ch 
καταςκευάηουμε τον γράφο των κοινϊν ακμϊν (Εικόνα 6β), και χρωματίηουμε τισ 
κορυφζσ του, για να πάρουμε τα απαιτοφμενα lightpaths, με χρωματιςμό των 
κορυφϊν του (δθλαδι αντιςτοιχείται ςε κάκε μονοπάτι s-d ζνα μικοσ κφματοσ). 

 

4.2.2.2 Αποτελζςματα απόδοςησ 

Τα πειράματα που εκτελζςαμε για τθν αποτίμθςθ του MOGA, ζγιναν για τθν 
DT δικτυακι τοπολογία. Επίςθσ για τθν αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ μετάδοςθσ 
κάποιου lightpath χρθςιμοποιιςαμε το εργαλείο Q-TOOL (Παράρτθμα Α). 
Εξετάςαμε τθν απόδοςθ, ςε  πικανότθτα αποτυχίασ εγκατάςταςθσ ςφνδεςθσ, του 
αλγορίκμου τθσ Ενότθτασ 3 (SOGA), ο οποίοσ ελαχιςτοποιεί μόνο τον αρικμό των 
μθκϊν κυμάτων, του MOGA1 ενόσ αλγορίκμου πολλαπλϊν ςτόχων ο οποίοσ 
ελαχιςτοποιεί μόνο τισ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ που αφοροφν τισ φυςικζσ 
παραμζτρουσ του lightpath f1 (μικοσ μονοπατιοφ) και f2 (κοινοί κόμβοι μονοπατιϊν) 



 

31 

 

και του MOGA2 ο οποίοσ ελαχιςτοποιεί και τισ τρείσ αντικειμενικζσ ςυναρτιςεισ f1, 
f2 και f3. Οι παράμετροι των πειραμάτων φαίνονται ςτον πιο κάτω πίνακα: 

 k-ςυντομότερα μονοπάτια 2 

Αρχικόσ πληθυςμόσ 50 

Όριο πληθυςμοφ 75 

Εποχζσ για (SOGA) 1000 

Q-threshold 11.6 

Po -4 dBm 

EDFA NF 6 dB 

Τμηματοποίηςη 50 km 

Απόςταςη καναλιών 100 GHz 

Πίνακασ 8: Παράμετροι πειράματοσ 

Η εικόνα 10 παρουςιάηει το ποςοςτό αποτυχίασ εγκατάςταςθσ ςφνδεςθσ 
(Blocking Ratio), που πιραμε από τα πειράματά, ςαν ςυνάρτθςθ του αρικμοφ των 
αιτοφμενων ςυνδζςεων (ligthpath requests). Οι αρικμοί που φαίνονται δίπλα από 
κάκε καμπφλθ, υποδεικνφουν των αρικμό των μθκϊν κυμάτων που απαιτικθκαν 
για να ικανοποιιςουν τισ αιτιςεισ ςφνδεςθσ. Παρατθρϊντασ τθν εικόνα 10 είναι 
προφανζσ ότι ο αλγόρικμοσ MOGA1 μειϊνει κατά πολφ τθν πικανότθτα αποτυχίασ 
εγκατάςταςθσ ςφνδεςθσ. Αυτό δείχνει ότι θ ποιότθτα μετάδοςθσ των lightpaths 
ενιςχφεται, με το να επιλζξουμε μονοπάτια τα οποία ζχουν μικρό μικοσ και 
ταυτόχρονα μικρό αρικμό κοινϊν κορυφϊν. Αυτό όμωσ ςυμβάλει και ςτθν αφξθςθ 
του αρικμοφ των απαιτοφμενων μθκϊν κυμάτων που χρειάηονται για να 
ικανοποιιςουν όλεσ τισ αιτιςεισ ςφνδεςθσ, αφοφ με χριςθ περιςςότερων μθκϊν 
κυμάτων αποφεφγονται οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςτθν ποιότθτα μετάδοςθσ λόγω των 
φυςικϊν εξαςκενιςεων. Παρατθροφμε επίςθσ ότι αρικμόσ αυτόσ μειϊνεται ςτθν 
περίπτωςθ του MOGA2, με ελαφριά αφξθςθ του ποςοςτοφ αποτυχίασ 
εγκατάςταςθσ ςφνδεςθσ. 

 

Εικόνα 10: Ποςοςτό αποτυχίασ ςφνδεςθσ για τουσ διάφορουσ αρικμοφσ αιτιςεων 
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4.2.2.3 MOGA : Απόδοςη ςφγκλιςησ  

Θα εξετάηουμε επίςθσ τθν απόδοςθσ ςφγκλιςθσ του MOGA. Αυτό που είναι 
αναγκαίο να μελετθκεί είναι αν ο αλγόρικμοσ ςυγκλίνει και πόςεσ εποχζσ 
χρειάηονται για να επιτευχκεί θ ςφγκλιςθ. Για μελετιςουμε τθ ςφγκλιςθ 
χρθςιμοποιοφμε τθν προςζγγιςθ του γενετικοφ αλγορίκμου τθσ Pareto ςφγκλιςθσ 
(PCGA)[27]. Μζςο του PCGA  εξετάςουμε τθ εξζλιξθ τθσ ςφγκλιςθσ τθσ λφςθσ προσ 
το Pareto Front, με το πζραςμα των εποχϊν.  

 

4.2.2.3.1  Ο γενετικόσ αλγόριθμοσ τησ Pareto ςφγκλιςησ (PCGA)  

Οι περιςςότεροι από τουσ πολλαπλϊν ςτόχων εξελικτικοφσ αλγορίκμουσ που 
εμφανίηονται ςτθ βιβλιογραφία επιτυγχάνουν τθν ποικιλότθτα και τθν ομοιότθτα 
ςτισ λφςεισ τουσ μζςο κάποιων μθχανιςμϊν οι οποίοι αποςκοποφν ςτθν  διατιρθςθ 
τθσ ποικιλότθτασ των λφςεων. Παρά όλα αυτά, θ απόδοςθ ςτθ ςφγκλιςθ κακϊσ και 
θ ταχφτθτα ςφγκλιςθσ δεν μελετϊνται κακόλου ςτουσ πλείςτουσ από αυτοφσ. Κατά 
τθ μελζτθ ενόσ προβλιματοσ με μεκόδουσ πολλαπλϊν ςτόχων βελτιςτοποίθςθσ, 
είναι απόλυτα φυςικό ςε κάποιο ςτάδιο οι non-dominated λφςεισ να γίνουν 
dominated από κάποιεσ καλφτερεσ λφςεισ. Ζνασ επαρκισ μθχανιςμόσ διατιρθςθσ 
τθσ ποικιλότθτασ των λφςεων χρειάηεται μια εκ των προτζρων γνϊςθ των 
παραμζτρων του προβλιματοσ κακϊσ και τθ ςωςτι ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ, για να 
μπορζςει να λειτουργιςει αποδοτικά. Στο παρελκόν, ζχει χρθςιμοποιθκεί ςαν 
κριτιριο τερματιςμοφ ζνα απλό άνω όριο του αρικμό των γενεϊν/επαναλιψεων. 
Επίςθσ άλλεσ υλοποιιςεισ του παρελκόντοσ, ςαν κριτιριο τερματιςμοφ, ζχουν 
κάποιο ποςοςτό των non-dominated ατόμων του πλθκυςμοφ. Η πρϊτθ προςζγγιςθ 
με το άνω όριο του αρικμό των γενεϊν δεν αποτελεί αποδοτικι προςζγγιςθ λόγω 
τθσ μεγάλθσ ανεκμετάλλευτθσ υπολογιςτικισ ιςχφσ που παρουςιάηεται κατά τθν 
προςπάκεια βελτιςτοποίθςθσ μιασ λφςθσ θ οποία ζχει ιδθ ςυγκλίνει (άρα ενϊ ζχει 
βρζκθκε θ βζλτιςτθ λφςθ, ο αλγόρικμοσ εξακολουκεί να τρζχει). Η δεφτερθ 
προςζγγιςθ «πάςχει» αφοφ δεν μπορεί το κριτιριο να είναι οι non-dominated 
λφςεισ του πλθκυςμοφ, γιατί απλά αυτζσ αναφζρονται ςτο ςφνολο του τρζχοντοσ 
πλθκυςμοφ και όχι ςτο ςφνολο όλων των πικανϊν λφςεων. Άρα ποτζ δεν υπάρχει θ 
βεβαιότθτα ςφγκλιςθσ προσ το βζλτιςτο Pareto Front. 

Ο  PCGA [27], βαςίηεται ςτα ιςτογράμματα (histograms) τθσ τάξθσ (rank) των 
χρωμοςωμάτων, τα οποία δθμιουργοφνται και ανανεϊνονται κακϊσ θ λφςθ οδεφει 
προσ το Pareto Front, το οποίο εξ οριςμοφ είναι άγνωςτο ςτα πλείςτα των 
ρεαλιςτικϊν προβλθμάτων. Ο PCGA  είναι ζνασ αλγόρικμοσ ςτακερισ κατάςταςθσ. 
Η βαςικι αρχι πίςω από τθ λειτουργία του, είναι ότι τα άτομα του ςυγκρίνονται με 
το ςφνολο των ατόμων του πλθκυςμοφ, με βάςθ τθ δεςμευμζνθ τάξθ Pareto. Αυτό 
μετακινεί επιλεκτικά τον πλθκυςμό προσ τθ ςφγκλιςθ με το να απορρίπτει άτομα με 
χαμθλι τάξθ.  

4.2.2.3.1.1  Οι κυριότερεσ λειτουργίεσ και χαρακτηριςτικά του PCGA 
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Το τυχαία αρχικοποιθμζνο ςφνολο καλείται πλθκυςμόσ, και κάκε άλλο 
τυχαία αρχικοποιθμζνο ςφνολο  ανικει ςε διαφορετικό πλθκυςμό. Όλεσ οι 
γενετικζσ λειτουργίεσ (επιλογι, διαςταφρωςθ κλπ) εκτελοφνται με δείγματα του 
εκάςτοτε πλθκυςμοφ μόνο.  Η μετανάςτευςθ πλθκυςμοφ μεταξφ των διαφόρων 
πλθκυςμϊν δεν επιτρζπεται. Επίςθσ δεν μποροφν άτομα δυο διαφορετικϊν 
πλθκυςμϊν να αναπαραχκοφν. Παρ’ όλα αυτά  κατά τον ζλεγχο τθσ ςφγκλιςθσ 
χρειάηεται να ςυνενωκοφν δυο πλθκυςμοί, για να διαπιςτωκεί πόςο κοντά ςτο 
πραγματικό Pareto Front βρίςκονται οι λφςεισ. 

Ιςτογράμματα τάξησ:  Ζνα Ιςτόγραμμα τάξθσ Pareto ορίηει τθν κατανομι τθσ 
ςυχνότθτασ των δεςμευμζνων τάξεων ςε ζνα πλθκυςμό. Το ιςτόγραμμα τάξθσ το 
οποίο απορρζει από ζνα πλθκυςμό καλείται ενδο-πληθυςμιακό ιςτόγραμμα τάξησ, 
και δθμιουργείται για κάκε εξελικτικι εποχι του πλθκυςμοφ. Όπωσ αναφζρκθκε 
και πιο πάνω, τα άτομα διαφορετικϊν πλθκυςμϊν δεν αναπαράγονται μεταξφ τουσ. 
Το ιςτόγραμμα που δθμιουργείται κατά τθν ςφγκριςθ των ατόμων δυο 
διαφορετικϊν πλθκυςμϊν (ςυνζνωςθ δυο πλθκυςμϊν)  καλείται δια-πλυθιςμιακό 
ιςτόγραμμα τάξθσ. 

Ενδο-πληθυςμιακό Ιςτογράμματα τάξησ: Τα πεδία του ενδο-πληθυςμιακοφ 
ιςτογράμματοσ τάξθσ παράγονται από το λόγο του αρικμοφ των ατόμων του 
πλθκυςμοφ με τθ ςυγκεκριμζνθ τάξθ προσ τον λόγο του αρικμοφ του 
ςυνδυαςμζνου και ανακαταταγμζνου πλθκυςμοφ τθσ τρζχουςασ και τθσ 
προθγοφμενθσ εποχισ. Κατά τθ μελζτθ τθσ ςφγκλιςθσ ενδιαφερόμαςτε για τθ 
μεταβολι του ςυνόλου των non-dominated λφςεων μεταξφ των εποχϊν, άρα για τθ 
κατάταξθ των πεδίων τάξθσ. Ζνα παράδειγμα δυο διαφορετικϊν περιπτϊςεων του 
ενδο-πληθυςμιακοφ ιςτογράμματοσ τάξθσ φαίνεται ςτθν εικόνα 11. Αναλυτικότερα 
ςτθν εικόνα  11a το δείγμα αποτελείται από dominated and non-dominated λφςεισ, 
ενϊ ςτθν 11b το δείγμα αποτελείται μόνο από non-dominated λφςεισ. Κατά τθ 
κατάςταςθ ςτθν οποία ζχουμε ςφγκλιςθ ο λόγοσ τάξθσ κα πρζπει να ζχει τιμι 0.5 
ςτθν τάξθ ζνα ενϊ όταν δεν υπάρχει ςφγκλιςθ οι τιμζσ των τάξεων μπορεί να είναι 
κάποιοσ αυκαίρετοσ κετικόσ ακζραιοσ. Η τιμι μικρότερθ από 0.5 τθσ τάξθσ των non-
dominated ατόμων υποδεικνφει το πόςο διαφορετικά είναι τα άτομα των δυο 
εποχϊν που μελετικθκαν. Επιπλζον θ παρατιρθςθ που αφορά τθν ελάττωςθ τθσ 
«ουράσ» που ςχθματίηεται ςτο  ενδο-πληθυςμιακό ιςτόγραμμα τάξθσ αποτελεί 
ζνδειξθ ότι ο πλθκυςμόσ οδεφει προσ τθ ςφγκλιςθ. Το ενδο-πληθυςμιακό 
ιςτόγραμμα τάξθσ τθσ εικόνασ 11(b) δείχνει ότι όλοσ ο πλθκυςμόσ μεταξφ δυο 
εποχϊν παραμζνει non-dominated και χωρίσ καμία διαφοροποίθςθ. Τονίηεται εδϊ 
ότι θ περίπτωςθ τθσ εικόνασ 11(b) δεν ςθμαίνει απαραίτθτα τθν ςυνολικι ςφγκλιςθ 
αλλά το ότι κεωρείται απίκανο θ λφςθ του υφιςτάμενου πλθκυςμοφ να βελτιωκεί 
περεταίρω. 
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Εικόνα 11: Το ενδο-πλθκυςμιακό ιςτόγραμμα τάξθσ του πλθκυςμοφ που αποτελείται από (a) non-
dominated και dominated άτομα και (b) μόνο από non-dominated άτομα. 
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Εικόνα 12: Το δια-πλυκιςμιακό ιςτόγραμμα τάξθσ μετά το ςυνδυαςμό δφο islands: (a) μερικζσ λφςεισ 
γίνονται dominated και (b) καμία λφςθ δεν γίνεται dominated. 

Δια-πλυθιςμιακό Ιςτογράμματα τάξησ: Το βαςικότερο ερϊτθμα που 
απαςχολεί τουσ μελετθτζσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφν γενετικοφσ αλγόρικμουσ για να 
επιλφςουν πολφπλοκα πολλαπλϊν ςτόχων προβλιματα βελτιςτοποίθςθσ, είναι το 
αν θ λφςθ που βρικαν είναι κοντά ι όχι ςτο πραγματικό Pareto-front. Οι 
ςυγγραφείσ του [27] προτείνουν ότι εναλλακτικό γενετικό υλικό, για να διαπιςτωκεί 
θ πραγματικι ςφγκλιςθ, μπορεί να κεωρθκοφν τα μζλθ κάποιου άλλου πλθκυςμοφ. 
Εξεπιτοφτου προτείνουν τθν ςυνζνωςθ δυο διαφορετικϊν πλθκυςμϊν και τθν 
εξζταςθ του δια-πλυθιςμιακοφ ιςτόγραμμα τάξθσ που κα προκφψει. Είναι προφανζσ 
ότι οι δυο (ι περιςςότεροι) πλθκυςμοί που κα ςυνενωκοφν κα πρζπει να 
αποτελοφνται μόνο από non-dominated άτομα. Στο παράδειγμα τθσ εικόνασ 12(a) 
φαίνεται θ περίπτωςθ όπου κατά τθ ςυνζνωςθ δυο non-dominated πλθκυςμϊν δεν 
προζκυψε ςυνολικι ςφγκλιςθ, αφοφ τα άτομα του ενόσ πλθκυςμοφ ζγινα 
dominated από κάποια άτομα του άλλου (τάξθ > 1). Το επικυμθτό αποτζλεςμα τθσ 
ςυνζνωςθσ δυο πλθκυςμϊν  φαίνεται ςτθ εικόνα 12(b). Βλζπουμε ότι τα άτομα των 
δυο πλθκυςμϊν παραμζνουν non-dominated μετά τθν ςυνζνωςθ και τθ ςφγκριςθ 
μεταξφ τουσ και αυτό είναι μια καλι ζνδειξθ ότι οι λφςεισ βρίςκονται πολφ κοντά 
ςτο πραγματικό Pareto Front. 

 

4.2.2.3.2   Σφγκλιςθ MOGA 

 Ζνα παράδειγμα για εξακρίβωςθ τθσ ςφγκλθςθσ του MOGA,  φαίνεται ςτθν 
εικόνα 13. Ειδικότερα θ εικόνα 13 δείχνει το ενδο-πλθκυςμιακό ιςτόγραμμα τάξθσ 
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για 40 αιτιςεισ ςφνδεςθσ. Μποροφμε να δοφμε ότι θ βελτιςτοποίθςθ ςυγκλίνει 
ςτθν εποχι 357 (μζςοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ 5msec/εποχι). Μετά από τθν εποχι 357 
όλεσ οι απερχόμενεσ γενιζσ του πλθκυςμοφ, αποτελοφνται  μόνο από non-
dominated χρωμοςϊματα και αυτό αποτελεί τθν ζνδειξθ ότι ζχουμε ςφγκλιςθ. Η 
εικόνα 14 δείχνει το αντίςτοιχο δια-πλθκυςμιακό ιςτόγραμμα τάξθσ (μπλε χρϊμα), 
μεταξφ δφο ςυγχωνευμζνων βζλτιςτων λφςεων. Είναι εμφανζσ ότι θ λφςθ που 
βρζκθκε δεν είναι «κοντά» ςτο πραγματικό Pareto front αφοφ κάποια άτομα του 
πλθκυςμοφ (ςυγχωνευμζνοι πλθκυςμοί των δφο λφςεων) ζχουν εκφυλιςτεί, και 
ζχουν γίνει dominated από κάποια άλλα (rank 5, 10 και 35). Προφανϊσ αυτό 
οφείλεται ςτο περιοριςμζνο χϊρο ςτον οποίο ζγινε το ψάξιμο των λφςεων και για 
αυτό εξετάςαμε τθν ςφγκλιςθ για μεγαλφτερα μεγζκθ πλθκυςμϊν (κόκκινο, 
πράςινο και μωβ ιςτόγραμμα ςτθν εικόνα 14). Όπωσ αναμενόταν, με τθν αφξθςθ 
του ορίου του πλθκυςμοφ πετφχαμε καλφτερα αποτελζςματα, αφοφ ο αλγόρικμοσ 
εκτελζςτθκε με βάςθ μεγαλφτερο χϊρο ψαξίματοσ. Η αρνθτικι ςυνζπεια που 
προκφπτει από αυτό είναι ο μεγαλφτεροσ χρόνοσ εκτζλεςθσ. Από τθν εικόνα 14, 
μποροφμε να δοφμε ότι επιτεφχκθκε τζλεια ςφγκλιςθ (λόγοσ τάξθσ =1) ςτθν 
περίπτωςθ του μωβ ιςτογράμματοσ. Η επίτευξθ τζτοιου είδουσ ςφγκλιςθσ είναι 
καίριο ηιτθμα κατά τθ μελζτθ των πολλαπλϊν ςτόχων αλγορίκμων, αφοφ αποτελεί 
ζνδειξθ τθσ αξιοπιςτίασ του αλγορίκμου, ειδικότερα ςε πικανό-κεωρθτικοφσ 
αλγορίκμουσ όπωσ είναι οι γενετικοί αλγόρικμοι. 

 

 

Εικόνα 14:  Τα δια-πλθκυςμιακά ιςτογράμματα τάξθσ δυο ςυνενωμζνων βζλτιςτων  λφςεων-
πλθκυςμϊν  για διάφορα πειράματα με διαφορετικζσ παραμζτρουσ. 
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Εικόνα 13:  Τα ενδο-πλθκυςμιακό ιςτόγραμμα τάξθσ, ςτα οποία φαίνεται θ αναλογία τθσ τάξθσ των ατόμων  
μεταξφ δυο ςυνεχόμενων εποχϊν 
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   Τα αντιπροςωπευτικά αποτελζςματα τθσ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ κατά τθν 
περίπτωςθ εκτζλεςθσ του MOGA1 ςτθν DT  τοπολογία, για 60 αιτιςεισ ςφνδεςθσ, με 
αρχικό πλθκυςμό 50 και όριο πλθκυςμοφ 75, φαίνονται ςτισ εικόνεσ 15 και 16. Ειδικότερα 
θ εικόνα 15  παρουςιάηει τθν εξζλιξθ του πλθκυςμοφ μζχρι και τθν 600θ εποχι, κατά τθν 
οποία επιτυγχάνεται ςφγκλιςθ. Είναι κακαρό ότι ο MOGA1 είναι ικανόσ να 
βελτιςτοποιιςει εξίςου και τα δφο: κοινζσ κορυφζσ και μικοσ. Μετά τθν εποχι 550, δεν 
παρατθρικθκε κάποια ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν εξζλιξθ του πλθκυςμοφ. Το γεγονόσ αυτό 
μασ υποδεικνφει ότι ο αλγόρικμοσ πλθςίαςε ςε λφςθ που ιταν πολφ “κοντά” ςτο Pareto 
Front. Επίςθσ μποροφμε να δοφμε παρατθρϊντασ τθν εικόνα 15,  ότι ο MOGA είναι ικανόσ 
να διατθριςει μεγάλθ ποικιλία ατόμων ςτον πλθκυςμό, κακϊσ πλθςιάηει το Pareto front. 
Η εικόνα 16, δείχνει το τελικό Pareto front. Είναι κακαρό ότι θ κατανομι των ςθμείων 
είναι ομοιόμορφθ, και αυτό αποτελεί ζνδειξθ τθσ καλισ ποιότθτα του αποτελζςματοσ. 

 

Εικόνα 15:   Η εξζλιξθ του πλθκυςμοφ προσ τθ ςφγκλιςθ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των κοινϊν κόμβων 
και του μικουσ των μονοπατιϊν για τον MOGA1 αλγόρικμο ςτο DT δίκτυο με 60 αιτιςεισ ςφνδεςθσ.  

 
 

 

Εικόνα 16:  Το τελικό Pareto Front. 
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4.3 Γενετικόσ Αλγόρικμοσ μάκθςθσ του Q  (Q-learning GA) 

 

Σε αυτι τθν υποενότθτα προτείνουμε ζνα άλλο γενετικό αλγόρικμο για 
επίλυςθ του IA-RWA, ο οποίοσ αντίκετα με τθν προθγοφμενθ πρόταςι μασ (MOGA), 
προςπακεί να βρει τισ βζλτιςτεσ λφςεισ μελετϊντασ απευκείασ το Q και όχι 
προςπακϊντασ να το προςεγγίςει μελετϊντασ το μικοσ και τουσ κοινοφσ κόμβουσ 
των μονοπατιϊν. Ο νζοσ αλγόρικμοσ που προτείνουμε χρθςιμοποιεί ζνα εργαλείο 
το οποίο υπολογίηει το Q (Q-TOOL – Παράρτθμα Α). Η αποτίμθςθ αυτι αποτελεί και 
τθν αντικειμενικι ςυνάρτθςθ του νζου γενετικοφ αλγορίκμου, με βάςθ τθσ οποίασ 
ανακζτονται τα κόςτθ ςτα χρωμοςϊματα για να πραγματοποιθκεί θ διαδικαςία τθσ 
εξζλιξθσ. Το διάγραμμα ροισ του αλγορίκμου φαίνεται ςτθν εικόνα 17. 

Η λογικι κωδικοποίθςθσ του χρωμοςϊματοσ ςε αυτόν το γενετικό 
αλγόρικμο είναι θ ίδια με αυτι τθσ Ενότθτασ 3. Η χριςθσ όμωσ του εργαλείου 
αποτίμθςθσ του Q μασ δίνει τθ δυνατότθτα να αποκλείςουμε μθ εφικτά μονοπάτια 
από τα k που αντιςτοιχοφν ςε κάποιο γονίδιο. Αυτό αποβλζπει ςτθν εξζταςθ όλων 
των k μονοπατιϊν όλων των γονιδίων μζςω του Q-TOOL. Αν κάποιο μονοπάτι δεν 
ζχει επαρκζσ ποιότθτα μετάδοςθσ, τότε το αποκλείουμε αφοφ πικανι χριςθ του κα 
ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ τθσ πικανότθτασ αποτυχιϊν ςφνδεςθσ. Με αυτό τον τρόπο 
αρχικοποιοφμε τον πλθκυςμό μόνο με μονοπάτια τα οποία ζχουν αποδεκτι 
ποιότθτα μετάδοςθσ, βάςθ του Q-TOOL. 

 

4.3.1 Αντικειμενική ςυνάρτηςη 

Για να μπορζςουμε να χρθςιμοποιιςουμε το Q-TOOL, και να κάνουμε τθν 
αποτίμθςθ του κόςτουσ κάποιο χρωμοςϊματοσ Ch, κα πρζπει να βροφμε μαηί με τα 
κατάλλθλα μονοπάτια προσ δρομολόγθςθ και τα αντίςτοιχα μικθ κφματοσ των 
lightpaths. Συμβολίηουμε με WA(Ch) του χρωματιςμόσ του Ch, τθν ανάκεςθ μθκϊν 
κυμάτων ςτο Ch μζςω ενόσ αλγορίκμου ανάκεςθσ μθκϊν κυμάτων. Επίςθσ 
ςυμβολίηουμε με Eval(WA(Ch)), τθν αποτίμθςθ τθσ πικανότθτασ αποτυχιϊν 
ςφνδεςθσ του αντίςτοιχου Ch. Υποκζτοντασ ότι ο αλγόρικμοσ ανάκεςθσ μθκϊν 
κυμάτων, ανάκεςε ςυνολικά W μικθ κφματοσ, ορίηουμε τθν ακόλουκθ 
αντικειμενικι ςυνάρτθςθ F για το χρωμόςωμα Ch: 

F(Ch) = B.  Eval(WA(Ch)) + W 

όπου Β είναι ζνα μεγάλοσ ακζραιοσ (π.χ, B=1000). Με αυτό τον τρόπο δίνεται 
προτεραιότθτα ελαχιςτοποίθςθσ ςτο Eval(WA(Ch)) (λόγω του Β),  εάν δεν επιτευχκεί 
μθδενικό ποςοςτό αποτυχίασ ςφνδεςθσ (Eval(WA(Ch))>0), αφοφ το κόςτοσ εξαρτάτε 
από τον ςυνδυαςμό του Eval(WA(Ch)) με το W. Με λίγα λόγια ο ςκοπόσ μασ είναι να 
ελαχιςτοποιιςουμε πρϊτα τα ποςοςτά αποτυχιϊν ςφνδεςθσ, και όταν όλεσ οι 
λφςεισ είναι εφικτζσ, τότε ο αλγόρικμοσ προςπακεί να ελαχιςτοποιιςει και τον 
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αρικμό των αναγκαίων μθκϊν κυμάτων W. Οι διαδικαςίεσ τθσ διαςταφρωςθσ και 
τθσ μετάλλαξθσ εκτελοφνται όπωσ τον αλγόρικμο τθσ Ενότθτασ 3.  

Create

Initial Population

Selection

Crossover

Mutation

Are optimization criteria met? NO

END

Genetic Algorithm

operations

Generate k shortest paths per 

source-destination pairInitialization

Evaluate objective 

function

YES

Inputs
(traffic mattrix, k, initial population num, population limit, total epochs)

For each Path use Q-TOOL

Q-limit Ok?

YES

Store to Valid Paths

Q-TOOL

 

Εικόνα 17:  To διάγραμμα ροισ του αλγόρικμου Q-learning GA  

 

4.3.2 Ευριςτικόσ αλγόριθμοσ ανάθεςησ μηκών κφματοσ WA(Ch) 

Στον παραπάνω single objective γενετικό αλγόρικμο χρθςιμοποιοφμε ζνα 
αλγόρικμο ανάκεςθσ μθκϊν κφματοσ, τον οποίο ςυμβολίςαμε με WA(Ch), με ςκοπό 
για να ανακζςουμε τα μικθ κφματοσ ςτα μονοπάτια του Ch. Ο αλγόρικμοσ αυτόσ 
υλοποιικθκε με τζτοιο τρόπο ϊςτε να αποφεφγει κόμβουσ οι οποίοι ενιςχφουν το 
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φαινόμενο τθσ Διαφωνίασ (Crosstalk). Ο ςκοπόσ είναι να ζχουμε τθν όςο το δυνατό 
καλφτερθ μετάδοςθ ποιότθτασ. 

Η διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ μθκϊν κφματοσ απαιτεί τθν καταςκευι του 
γραφιματοσ των κοινϊν ακμϊν των γονιδίων που αποτελοφν το χρωμόςωμα. Εξ 
οριςμοφ το γράφθμα των κοινϊν κορυφϊν ζχει τουλάχιςτον τισ ίδιεσ ακμζσ με το 
γράφθμα των  κοινϊν ακμϊν, αφοφ δφο μονοπάτια που ζχουν μια κοινι ακμι, 
ζχουν επίςθσ και δφο κοινζσ κορυφζσ. Για να αποφφγουμε τισ αρνθτικζσ επιδράςεισ 
τθσ Διαφωνίασ (Crosstalk) ςτθν ποιότθτα μετάδοςθσ, κάνουμε χριςθ του γράφου 
των κοινϊν κορυφϊν αντί του γράφου των κοινϊν ακμϊν, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτθτο. 

Επιπλζον, ο ευριςτικόσ αλγόρικμοσ για ανάκεςθ μθκϊν κφματοσ, 
χρθςιμοποιεί τον αρικμό των κοινϊν κορυφϊν hsd μεταξφ κάκε γονιδίου  s-d του 
χρωμοςϊματοσ, όπωσ και ςτον πολλαπλϊν ςτόχων γενετικό αλγόρικμο. Δθλϊνουμε 

με h  το μζςο αρικμό κοινϊν κορυφϊν όλων των γονιδίων του χρωμοςϊματοσ. Με 
βάςθ τα παραπάνω ο ευριςτικόσ αλγόρικμοσ χρωματίηει επαναλθπτικά κάκε 
γονίδιο s-d, ωσ ακολοφκωσ: 

If hsd < h   do assignment based on the common edge graph 

else  do assignment based on the node graph. 

Ζτςι, εάν ο αρικμόσ των κοινϊν κορυφϊν κάποιου s-d είναι μικρότεροσ από 

το μζςο h , εκτελοφμε τθν τυπικι μζκοδο ανάκεςθσ μθκϊν κφματοσ ςτο γράφο των 
κοινϊν ακμϊν, ικανοποιϊντασ ζτςι τον περιοριςμό ανάκεςθσ μοναδικϊν μθκϊν 
κφματοσ. Από τθν άλλθ, εάν ο αρικμόσ των κοινϊν κορυφϊν κάποιου s-d είναι 

μεγαλφτεροσ από h ,  που ςθμαίνει ότι πολλά άλλα μονοπάτια χρθςιμοποιοφν τισ 
ίδιεσ κορυφζσ, και κατά ςυνζπεια  υπάρχει αρκετι επίδραςθ Διαφωνίασ (Crosstalk) 
ςτθν ποιότθτα μετάδοςθσ, εκτελοφμε ανάκεςθ μθκϊν κφματοσ ςτο γράφο των 
κοινϊν κορυφϊν. Σθμειϊνουμε ότι αφοφ ο γράφοσ των κοινϊν κορυφϊν 
περιλαμβάνει τισ ακμζσ του γράφου των κοινϊν ακμϊν, ο περιοριςμόσ ανάκεςθσ 
μοναδικϊν μθκϊν κφματοσ ικανοποιείται. Καταυτό τον τρόπο, μειϊνεται αιςκθτά θ 
επίδραςθ τθσ Διαφωνίασ (Crosstalk), όμωσ αυτό γίνεται με μικρι αφξθςθ του 
ςυνολικοφ αρικμοφ των μθκϊν κφματοσ που απαιτοφνται. 

 

4.3.3 Απόδοςη του αλγορίθμου  Q-learning GA 

Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ εκτελοφμε κάποια πειράματα για να 
αξιολογιςουμε τθν απόδοςθ του προτεινόμενου αλγορίκμου. Αντί του αρχικοφ Q-
TOOL χρθςιμοποιοφμε μια απλοφςτερθ ζκδοςθ του ίδιου εργαλείου για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ μετάδοςθσ ςε κάκε επανάλθψθ-εποχι, ενϊ ςτο τελικό 
αποτζλεςμα χρθςιμοποιοφμε τθν κανονικι ζκδοςθ. Η απλοφςτερθ ζκδοςθ του Q-
TOOL λαμβάνει υπόψθ μόνο τουσ βαςικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν 
ποιότθτα μετάδοςθ και ο λόγοσ που το κάνουμε αυτό είναι κακαρά για λόγουσ 
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ταχφτθτασ. Στον πίνακα 9 φαίνονται οι παράμετροι που χρθςιμοποιικθκαν ςε αυτά 
τα πειράματα.  

k-ςυντομότερα μονοπάτια 2 

Αρχικόσ πληθυςμόσ 50 

Όριο πληθυςμοφ 75 

Όριο Q 15.5 

Po -4 dBm 

EDFA NF 6 dB 

Τμηματοποίηςη 100 km 

Απόςταςη καναλιών 100 GHz 

Πίνακασ 9: Παράμετροι πειράματοσ 

Στισ εικόνεσ 18, 19 φαίνονται τα αποτελζςματα των πειραμάτων. 
Συγκεκριμζνα ςτθν εικόνα 18 παρουςιάηεται ο αρικμόσ των απαιτοφμενων μθκϊν 
κφματοσ που χρειάηονται για να ικανοποιιςουν όλα τα απαιτοφμενα lightpaths τα 
οποία ζχουν αποδεκτι ποιότθτα μετάδοςθσ. Επίςθσ ςτθν εικόνα 19 παρουςιάηονται 
και οι αντίςτοιχοι χρόνοι εκτζλεςθσ. Από τθν εικόνα 18 μποροφμε να δοφμε ότι θ 
λφςθ των 23 μθκϊν κφματοσ μπορεί να ικανοποιιςει τθν τοπολογία DT ςε πλιρθ 
κίνθςθ (ρ=1, 182 αιτιςεισ ςφνδεςθσ) και από τθν εικόνα 19 ότι ο χρόνοσ που 
χρειάηεται για να βρεκεί θ λφςθ είναι 25 λεπτά. Επιπλζον παρατθροφμε ότι με 11 
μικθ κφματοσ μπορεί να ικανοποιθκεί θ τοπολογία DT ςε κίνθςθ που απαιτεί 91 
αιτιςεισ ςφνδεςθσ (ρ=0.5) ςε 4 λεπτά. Σθμειϊνουμε εδϊ ότι τα αποτελζςματα 
ποικίλουν ανάλογα με τισ παραμζτρουσ που αφοροφν το γενετικό αλγόρικμο. Για 
παράδειγμα χρθςιμοποιϊντασ μεγαλφτερο αρχικό πλθκυςμό ι μεγαλφτερο μζγεκοσ 
πλθκυςμοφ, μποροφμε να πάρουμε λφςθ με λιγότερα μικθ κφματοσ, αλλά με 
επιπλζον επιβάρυνςθ ςτο χρόνο εκτζλεςθσ. 

 

Εικόνα 18:  Αρικμόσ μθκϊν κφματοσ που απαιτείται για τθν επίτευξθ μθδενικισ αποτυχίασ για το 
δίκτυο DT 
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Εικόνα 19:  Οι χρόνοι εκτζλεςθσ του αλγορίκμου μζχρι τθν επίτευξθ μθδενικισ αποτυχίασ  για το 
δίκτυο DT 
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Ενότητα 5 

 

 

Συμπεράςματα 

 

 

Στθν εργαςία αυτι παρουςιάςαμε νζεσ προςζγγιςεσ, για τθν επίλυςθ του 
απλοφ RWA και του IA-RWA προβλιματοσ ςε ςτατικι κίνθςθ. Οι μζκοδοι που 
προτείνουμε βαςίηονται ςτουσ γενετικοφσ αλγορίκμουσ μονοφ και πολλαπλϊν 
ςτόχων. 

Για το απλό RWA προτείναμε ζνα αλγόρικμο  ο οποίοσ κάνει χριςθ νζων 
ςυναρτιςεων αξιολόγθςθσ για να βελτιϊςει τθν απόδοςθ του. Επιπλζων κάνει 
χριςθ του μζγιςτου αρικμοφ διαφορετικϊν μονοπατιϊν, τα οποία 
προχπολογίηονται, για να αρχικοποιιςει αποδοτικότερα τον αρχικό πλθκυςμό του 
γενετικοφ αλγορίκμου. Με αυτό τον τρόπο ο γενετικόσ αλγόρικμοσ ψάχνει για τθ 
βζλτιςτθ λφςθ μζςα από ζνα ςφνολο από καλζσ λφςθσ. Από τθν αποτίμθςθ του 
αλγορίκμου διαπιςτϊνουμε ότι ζχουμε καλφτερθ απόδοςθ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ 
υλοποίθςθσ. Επίςθσ με χριςθ του μζγιςτου αρικμοφ διαφορετικϊν μονοπατιϊν, 
βελτιϊνεται θ απόδοςθ τθσ λφςθσ με ταυτόχρονθ μείωςθ του χρόνου εκτζλεςθσ. 

Επιπλζων παρουςιάςαμε δφο IA-RWA αλγόρικμουσ. Ο πρϊτοσ αλγόρικμοσ, 
είναι ζνασ πολλαπλϊν ςτόχων γενετικόσ αλγόρικμοσ (multi-objective genetic 
algorithm (MOGA)) ο οποίοσ υπολογίηει τισ εξαςκενίςεισ ζμμεςα, μζςο μιασ 
πολλαπλϊν ςτόχων διαδικαςίασ που ςυνδυάηει ελαχιςτοποίθςθ τουσ μικουσ και 
των κοινϊν ακμϊν των μονοπατιϊν ταυτόχρονα. Ο δεφτεροσ αλγόρικμοσ, 
χρθςιμοποιεί ζνα εργαλείο αποτίμθςθσ τθσ ποιότθτασ μετάδοςθσ για να υπολογίςει 
το κόςτοσ κάκε χρωμοςϊματοσ του πλθκυςμοφ. Τα αποτελζςματα δείχνουν ότι και 
οι δφο προςεγγίςεισ μποροφν να λφςουν ικανοποιθτικά το πρόβλθμα. Ο MOGA 
τρζχει γρθγορότερα και ενιςχφει τθν ποιότθτα μετάδοςθσ αν ςυγκρικεί με τον απλό 
RWA  γενετικό αλγόρικμο, ο οποίοσ ελαχιςτοποιεί μόνο τον αρικμό των 
απαιτοφμενων μθκϊν κφματοσ. Επίςθσ μελετιςαμε τθν ςφγκλιςθ του MOGA, και 
είδαμε ότι ςυγκλίνει γριγορα προσ το Pareto front. Ο δεφτεροσ αλγόρικμοσ μπορεί 
να βρει λφςθ τθσ οποίασ όλα τα lightpath μεταδίδονται με αποδεκτι ποιότθτα 
μετάδοςθσ, μζςα ςε αποδεκτά χρονικά πλαίςια. 
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Παράρτημα A - Q Tool  

 

A.1 Γενικά 

Το Q-Tool ςτθν παροφςα του ζκδοςθ αποτελεί ζνα πρϊιμο εργαλείο για τθν 
αποδοτικι αποτίμθςθ των εξαςκενιςεων που υπόκειται ζνα οπτικό ςιμα, λόγω των 
φυςικϊν φαινομζνων που παρατθροφνται κατά τθ μετάδοςθ του μζςα από τισ 
οπτικζσ ίνεσ. Όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που χρειάηονται για να γίνει θ αποτίμθςθ 
τθσ ποιότθτασ του ςιματοσ από το Q-tool λαμβάνονται από κάποιον IA-RWA 
αλγόρικμο κατά τθ φάςθ που ο αλγόρικμοσ ηθτά αποτίμθςθ του αποτελζςματόσ 
του. Κατά τθν υλοποίθςθ του εργαλείου αυτοφ, δόκθκε πολφ μεγάλθ ζμφαςθ ςτο 
να μελετθκοφν και να κατανοθκοφν οι κυριότερεσ φυςικζσ εξαςκενιςεισ κακϊσ 
επίςθσ και να ςυνδυαςτοφν όλεσ μαηί ςε μία μετρικι θ οποία κα αποτελεί και το 
κατϊφλι για τθν τελικι αποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ μετάδοςθσ του οπτικοφ ςιματοσ. 

Με λίγα λόγια το Q-tool ενςωματϊνει το μοντζλο του φυςικοφ επιπζδου το 
οποίο χρειάηεται για να εκτιμθκεί θ ποιότθτα του ςιματοσ και με βάςθ αυτι να 
ςυμπεράνει αν κάποιο ςιμα είναι εφικτό ι όχι. Η είςοδοσ που δζχεται το εργαλείο 
είναι ζνα ςφνολο από μονοπάτια με τα αντίςτοιχα μικθ κφματόσ τουσ, τα οποία 
ζχουν υπολογιςτεί από κάποιον RWA αλγόρικμο. Το εργαλείο μετά τθν αποτίμθςθ 
τθσ ειςόδου που δζχτθκε, κα δϊςει ςαν ζξοδο τιμζσ οι οποίεσ χαρακτθρίηουν τθν 
ποιότθτα μετάδοςθσ των μονοπατιϊν τθσ ειςόδου (Q values). Από τισ τιμζσ αυτζσ 
φαίνεται πια από αυτά είναι εφικτά ι όχι, με βάςθ κάποιο προκακοριςμζνο 
κατϊφλι (Q Threshold). 

 

A.2 Εξαςθενήςεισ φυςικού επιπέδου που περιέχονται ςτο 
εργαλείο 

 

Τα εργαλείο υποςτθρίηει τισ πιο κάτω εξαςκενιςεισ: 

Ντετερμινιςτικζσ εξαςκενιςεισ: 

• Χρωματικι Διαςπορά - Chromatic Dispersion (CD) 
• Διαςπορά τρόπου πόλωςθσ - Polarization Mode Dispersion (PMD) 
• Διαμόρφωςθ ίδιασ φάςθσ - Self Phase Modulation (SPM) 
• Αλλθλουχία φίλτρων - Filter Concatenation (FC) 

 

Αυτζσ προκαλοφν το eye-closure penalty (δεσ Εικ. 1) και μοντελοποιοφνται 
χρθςιμοποιϊντασ γριγορθ μονοφ καναλιοφ εξομοίωςθ. 
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Τυχαίεσ επιδράςεισ: 

• Θόρυβοσ αυκόρμθτθσ εκπομπισ ενιςχυτι -  Amplifier Spontaneous Emission 
Noise (ASE) 

• Διαφωνία - Crosstalk (XT) 
• Διαμόρφωςθ αντίκετθσ φάςθσ -  Cross Phase Modulation (XPM) 
• Τετρα-κυματικι μίξθ (FWM) 

Αυτζσ υποβακμίηουν το επίπεδο του πλάτουσ (δεσ Εικ. 1) και μοντελοποιοφνται 
χρθςιμοποιϊντασ αναλυτικι μοντελοποίθςθ του παράγοντα Q. 

 

 

Εικ. 1: Το κατεςτραμμζνα eye diagram 

A.2.1 Χπωμαηική διαζποπά 

Η πιο ςοβαρι µορφι διαςποράσ είναι θ χρωµατικι διαςπορά (chromatic 
dispersion-CD), θ οποία ζχει ζνα προφανζσ αντίκτυπο ςτο ςχεδιαςµό µονοτροπικϊν 
ςυςτθµάτων µετάδοςθσ και κυρίωσ ςε ςυςτιµατα που λειτουργοφν µε ρυκµοφσ 
πάνω από 2.5Gb / s . Η χρωµατικι διαςπορά προκφπτει επειδι τα διαφορετικά 
τµιµατα ςυχνότθτασ ενόσ παλµοφ (επίςθσ ςιµατα διαφορετικϊν µθκϊν κφµατοσ) 
ταξιδεφουν µε διαφορετικζσ ταχφτθτεσ ςτθν ίνα και ζτςι φτάνουν ςε διαφορετικζσ 
χρονικζσ ςτιγµζσ ςτουσ δζκτεσ. Η χρωµατικι διαςπορά είναι χαρακτθριςτικό τθσ 
ίνασ και ζτςι διαφορετικοφ τφπου ίνεσ ζχουν διαφορετικι χρωµατικι διαςπορά. Η 
χρωµατικι διαςπορά ςυςςωρεφεται όςο αυξάνει το µικοσ του ςυνδζςµου. 
Γενικότερα θ χρωματικι διαςπορά περιορίηει τθν απόςταςθ μετάδοςθσ. Η μείωςθ 
γίνεται πολφ γριγορα και είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ με το bit rate ςτο τετράγωνο. 
Για παράδειγμα, ζνα ςφςτθμα των 2.5 Gbps  μπορεί να διανφςει αποςτάςεισ τθσ 
τάξθσ των 940 Km με 1-dB power penalty λόγω τθσ χρωματικισ διαςποράσ ενϊ ςτα 
10 και 40 Gbps, θ απόςταςθ περιορίηεται μόνο ςε 60 και 4 Km, αντίςτοιχα [A1].  

bit periodbit period
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A.2.2 Διαζποπά ηπόπος πόλωζηρ 

Η διαςπορά τρόπου πόλωςθσ (polarization-mode dispersion-PMD) 
προκφπτει επειδι ο πυρινασ τθσ οπτικισ ίνασ δεν είναι απόλυτα ςτρογγυλόσ 
ιδιαίτερα όταν µιλάµε για παλιότερθσ τεχνολογίασ οπτικζσ ίνεσ. Επίςθσ 
διαφορετικζσ πολϊςεισ κατά τθ µετάδοςθ του ςιµατοσ µε διαφορετικζσ ταχφτθτεσ 
δθµιουργοφν αυτι τθ διαςπορά. Το PMD αποδεικνφεται να είναι ζνα ςοβαρό 
εµπόδιο ςε ςυςτιµατα υψθλϊν ταχυτιτων µε ρυκµοφσ µετάδοςθσ δεδοµζνων 
10Gb/s και περιςςότερο. Οι δφο τρόποι πόλωςθσ του βαςικοφ τρόπου µπορεί να 
διαδίδονται µε λίγο διαφορετικζσ ταχφτθτεσ λόγω αςυµµετριϊν ςτθν ίνα. 

Η διαςπορά PMD προκαλείται όταν διαφορετικζσ πολικότθτεσ µεταδίδονται 
µε διαφορετικζσ ταχφτθτεσ, εξαιτίασ του ελλειπτικοφ ςχιµατοσ του πυρινα τθσ 
οπτικισ ίνασ. Επίςθσ, θ διανοµι τθσ ενζργειασ του ςιµατοσ ,πάνω ςτισ διαφορετικζσ 
καταςτάςεισ πολικότθτασ (State of polarizations – SOPs), µεταβάλλεται αργά µε το 
χρόνο, για παράδειγµα εξαιτίασ των αλλαγϊν ςτθ κερµοκραςία του µζςου. Το 
γεγονόσ αυτό κάνει το ςφάλµα τθσ διαςποράσ να ποικίλλει επίςθσ µε το χρόνο. 
Εκτόσ εξαιτίασ τθσ ίδιασ τθσ ίνασ, το PMD µπορεί να προκφψει και από άλλα 
ςυςτατικά του δικτφου.  

Το DGD (Differential Group Delay) είναι το επικρατζςτερο μζτρο μζτρθςθσ 
του PMD.  

 

A.2.3 Διαμόπθωζη ίδιαρ θάζηρ 

Το SPM προκαλείται λόγω του ανεξάρτθτου δείκτθ διάκλαςθσ τθσ οπτικισ 
ίνασ. Αυτόσ ο μθ γραμμικόσ δείκτθσ διάκλαςθσ δθμιουργεί μετακίνθςθ τθσ φάςθσ 
που είναι ανάλογθ τθσ ζνταςθσ του παλμοφ. Ζτςι τα μζρθ του παλμοφ υφίςτανται 
διάφορεσ μετακινιςεισ φάςθσ, με αποτζλεςμα να αυξάνεται το chirping των 
παλμϊν. Το chirping που προκαλείται ςτουσ παλμοφσ ενιςχφει με τθ ςειρά του τθ 
διαπλάτυνςθ του παλμοφ που προκαλεί θ χρωματικι διαςπορά. Αυτό το φαινόμενο 
chirping είναι ανάλογο τθσ ιςχφσ του μεταδιδόμενου ςιματοσ, γι’ αυτό και το  SPM 
επιδρά ςε ςυςτιματα τα οποία χρθςιμοποιοφν μεγάλθ ιςχφ μετάδοςθσ. Αφοφ το 
chirp επθρεάηει τθ διαπλάτυνςθ του παλμοφ που προκαλεί θ χρωματικι διαςπορά, 
πρζπει να λαμβάνεται πολφ υπόψθ ιδίωσ ςε υψθλοφ ρυκμοφ ςυςτιματα, ςτα οποία 
το φαινόμενο τθσ χρωματικισ διαςποράσ παρουςιάηεται ςε μεγάλο βακμό.  

 

 

A2.4 Αλληλοςσία θίληπων 

Σε ζνα οπτικό δίκτυο το ςιμα φωτόσ περνά μζςα από ζνα αρικμό από 
αλυςιδωτά ςυνδεδεμζνα ςτοιχεία, όπωσ είναι οι WDM πολυπλζκτεσ (MUXs), 
αποπλζκτεσ (DEMUXs) και τα φίλτρα περιοριςμοφ του κορφβου. Αυτά τα ςτοιχεία 
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μποροφν να κεωρθκοφν και να αντιμετωπιςτοφν ςαν οπτικά φίλτρα. Η αλυςιδωτι 
ςυνδεςμολογία των φίλτρων κάνει το ςφςτθμα επιρρεπι ςτισ κακζσ ευκυγραμμίςεισ 
των ηωνϊν διζλευςθσ  των φίλτρων οι οποίεσ προκαλοφνται από τισ ατζλειεσ των 
διαφόρων ςυςκευϊν κακϊσ και από τισ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ. Επίςθσ μθ 
ευκυγραμμιςμζνο μπορεί να είναι και το φάςμα εκπομπισ τθσ πθγισ που εκπζμπει 
το λζιηερ επθρεάηοντασ αρνθτικά το ςιμα. 

 

A.2.5 Θόπςβορ αςθόπμηηηρ εκπομπήρ ενιζσςηή 

Οι ενιςχυτζσ χρθςιμοποιοφνται ςε τρεισ διαφορετικζσ διατάξεισ. Ζνασ 
οπτικόσ προ-ενιςχυτισ χρθςιμοποιείται μπροςτά από το δζκτθ για να βελτιϊςει τθν 
ευαιςκθςία του. Ζνασ ενιςχυτισ ιςχφοσ χρθςιμοποιείται µετά από τον ποµπό για να 
αυξιςει τθν ιςχφ τθσ εξόδου. Επίςθσ ζνασ ενιςχυτισ χρθςιμοποιείται τυπικά ςτθ 
µζςθ ενόσ ςυνδζςµου για να εξουδετερϊςει τισ απϊλειεσ του ςυνδζςµου. Ο 
ενιςχυτισ δεν είναι µια τζλεια ςυςκευι. Υπάρχουν διάφορεσ ατζλειεσ που πρζπει 
να λθφκοφν υπόψθ, όταν χρθςιμοποιοφνται ενιςχυτζσ ςε ζνα ςφςτθµα. Ο ενιςχυτισ 
ειςάγει κόρυβο, µαηί µε το κζρδοσ που παρζχει. Το κζρδοσ του ενιςχυτι εξαρτάται 
από τθ ςυνολικι ιςχφ ειςόδου.  

Στο ςφςτθµα µε οπτικοφσ ενιςχυτζσ, το ςιµα ενιςχφεται ςε κάκε ςτάδιο 
ενίςχυςθσ χωρίσ επαναπροςδιοριςµό των αποτελεςµάτων λόγω των µθ 
γραµµικοτιτων από το προθγοφµενο τµιµα (span). Κατά ςυνζπεια το αποδοτικό 
µικοσ ςε ζνα τζτοιο ςφςτθµα είναι το άκροιςµα των αποδοτικϊν µθκϊν κάκε 
τµιµατοσ. Ο κόρυβοσ ASE (Amplifier Spontaneous Emission) υποβιβάηει τον λόγο 
του οπτικοφ ςιµατοσ προσ το κόρυβο (Optical Signal to Noise Ratio – OSNR). Ζνα 
αποδεκτό οπτικό επίπεδο OSNR πρζπει να διατθρθκεί ςτο δζκτθ. Το OSNR  
εξαρτάται από τον ρυκµό µετάδοςθσ, τθν τεχνολογία ποµποφ-δζκτθ, και τα 
περικϊρια που διατίκενται για τισ εξαςκενιςεισ. Προκειμζνου να ικανοποιθκεί 
αυτι θ απαίτθςθ, οι προμθκευτζσ παρζχουν ςυχνά κάποιο γενικό κανόνα ωσ προσ 
το µζγιςτο µικοσ του διάφανου (transparent) τµιµατοσ κακϊσ και προσ τον αρικµό 
των τµθµάτων. Για παράδειγµα, τα ςυςτιµατα µετάδοςθσ περιορίηονται ςυχνά ςε 6 
τµιµατα µε κάκε τµιµα ίςο µε 80km. Για µεγαλφτερεσ περιοχζσ, απαιτοφνται πιο 
λεπτομερείσ υπολογιςµοί του OSNR για να κακορίςουν εάν το επίπεδο OSNR είναι 
αποδεκτό. Αυτό κα παρείχε ευελιξία ςτθν εγκατάςταςθ ι τθν αποκατάςταςθ ενόσ 
lightpath µζςω ενόσ διαφανοφσ υποδικτφου (transparent sub network).  

 

 

A.2.6 Διαθωνία-Crosstalk (XT) 

Το ΧΤ αναφζρεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ των άλλων ςθµάτων με το 
επικυµθτό ςιµα. Οι βαςικοί λόγοι επίδραςεισ του ΧΤ είναι οι τοποκεςίεσ των OXC  
και WADM  τα οποία χρθςιµοποιοφν MUX/DEMUX ηεφγθ. Για ζνα ςχετικά αραιό 
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δίκτυο όπου το πλικοσ των ΟXCs και WADMs είναι χαµθλό, το ΧΤ µπορεί να 
αντιµετωπιςτεί µε ζνα χαµθλό περικϊριο ςτο OSNR. Για κάποιο ςχετικά πυκνό 
δίκτυο όπου το ΧΤ µπορεί να αποτελζςει δεςµευτικό περιοριςµό, χρειάηεται κάκε 
φορά να διαδίδεται θ πλθροφορία που αφορά το ΧΤ ανά ςφνδεςμο για να 
εξαςφαλιςτεί το γεγονόσ ότι το ςυνολικό ΧΤ του µονοπατιοφ, που αποτελεί το 
άκροιςµα των ΧΤs ςε όλουσ τουσ αντίςτοιχουσ ςυνδζςµουσ, βρίςκεται µζςα ςε 
κάποιο αποδεκτό όριο. Τα περιςςότερα ΟXCs που ζχουν υλοποιθκεί χρθςιμοποιοφν 
οπτο-θλεκτρονικοφσ transceivers και ζνα θλεκτρονικό πυρινα για να επιτφχουν τθν 
μεταγωγι. Η προςζγγιςθ αυτι μπορεί να είναι αρκετά καλι από τθν άποψθ τθσ 
αναγζννθςθσ του ςιματοσ κακϊσ και δυνατοτιτων αντιμετϊπιςθσ του grooming. 
Υςτερεί όμωσ, ςε απόδοςθ αναφορικά με τον υψθλό ρυκμό μετάδοςθσ λόγω των 
περιοριςμϊν του θλεκτρονικοφ ςιματοσ. Η μετάβαςθ ςε ζνα πλιρεσ οπτικό OXC, 
επιτυγχάνεται με τθν αντικατάςταςθ του θλεκτρονικοφ πυρινα, με ζναν οπτικό 
διακόπτθ.  

Οι δυο τφποι  ΧΤ  που ςυμβαίνουν ςτα WDM ςυςτιματα είναι: το εντόσ-
καναλιοφ ΧΤ και το εκτόσ-καναλιοφ ΧΤ. Το πρϊτο ςυμβαίνει όταν θ παρεμβολι XT 
βρίςκεται ςε ζνα αρκετά διαφορετικό μικοσ κφματοσ από το επικυμθτό μικοσ 
κφματοσ. Τζτοια διαφορά είναι μεγαλφτερθ από το θλεκτρονικό εφροσ ηϊνθσ του 
δζκτθ. Το εκτόσ-καναλιοφ XT ςυμβαίνει όταν τα ςιματα  που παρεμβάλλονται ζχουν 
το ίδιο μικοσ κφματοσ ι πολφ κοντινό ςτο επικυμθτό ςιμα. Τζτοια διαφορά είναι 
μζςα ςτο θλεκτρονικό εφροσ ηϊνθσ του δζκτθ. 

Στο εντόσ-καναλιοφ ΧΤ το ςιμα μπορεί να αναγεννθκεί  με φιλτράριςμα τθσ 
παρεμβολισ πολλαπλϊν διαδρομϊν.  Το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει τζλειο 
φιλτράριςμα, οδθγεί ςτθ διαρροι ενζργειασ του καναλιοφ  προσ τισ άλλεσ κφρεσ. 
Κατά τθν πολυπλεξία  θ διαρροι αυτι τθσ ενζργειασ διαδίδεται πάλι πίςω με το 
ωφζλιμο ςιμα. Το εκτόσ-καναλιοφ ΧΤ ςχετίηεται με τθν θμιτελι εξάλειψθ των 
γειτονικϊν καναλιϊν κατά τθν τελευταία απόπλεξθ. Και τα δυο είδθ μετροφνται ςε 
ποςότθτα τθσ διατάραξθσ του ωφζλιμου ςιματοσ.  Το εντόσ-καναλιοφ ΧΤ 
ςυςςωρεφεται ςε κάκε κόμβο. Επιπρόςκετα, το  ΧΤ  παράγεται όταν ςυμβαίνουν 
θμιτελείσ μεταγωγζσ.  

 

A.2.7 Διαμόρυωση αντίθετης υάσης 

Στα WDM ςυςτιματα,  τα φαινόμενα που εξαρτϊνται από τθν ζνταςθ 
(intensity), ενιςχφονται αφοφ τα ςυνδυαςμζνα ςιματα από όλα τα κανάλια, μπορεί 
να είναι μεγάλθσ ζνταςθσ, ακόμθ και αν το κάκε κανάλι λειτουργεί με χαμθλι ιςχφ. 
Ζτςι θ μετακίνθςθ φάςθσ λόγω τθσ ζνταςθσ και το δθμιουργοφμενο chirping, που 
προκαλείται από το SPM μόνο, ενιςχφονται λόγω των εντάςεων των ςθμάτων των 
άλλων καναλιϊν. Το φαινόμενο αυτό καλείται διαμόρφωςθ αντίκετθσ φάςθσ (cross-
phase modulation – XPM). Εάν τα πεδία ζχουν τθν ίδια ζνταςθ, ςτθν περίπτωςθ των 
WDM ςυςτθμάτων με δυο κανάλια, το XPM παρουςιάηεται να ζχει διπλά αρνθτικι 
επίδραςθ από αυτιν του SPM. Στθν πράξθ, το XPM ςε WDM ςυςτιματα που 
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λειτουργοφν με μονισ λειτουργίασ ίνα μπορεί να περιοριςτεί με το να αυξθκεί θ 
απόςταςθ μεταξφ των μθκϊν κυμάτων των διαφόρων καναλιϊν.   

 

 

A2.8 Τεηπα-κςμαηική Μίξη (FWM) 

Η μθ γραμμικι αλλθλεπίδραςθ τετρα-κυματικισ Μίξθσ (four-wave mixing - 
FWM) ςε μια οπτικι ίνα προζρχεται από τθν αςκενι εξάρτθςθ του δείκτθ 
διάκλαςθσ τθσ ίνασ  με τθν ζνταςθ του οπτικοφ ςιματοσ που ταξιδεφει μζςα ςτθν 
ίνα. Σε αυτι τθν αλλθλεπίδραςθ, παράγεται ζνα οπτικό κφμα ςυχνότθτασ fijk  λόγω 
τθσ ανάμιξθσ τριϊν κυματικϊν ςυχνοτιτων fi, fj, fk οι οποίεσ υπακοφουν ςτθ ςχζςθ 
fijk = fi + fj - fk. . Αυτι θ ςχζςθ είναι αναγκαία ςφμφωνα με τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ 
ενζργειασ. Η διατιρθςθ τθσ ορμισ (οπτικι ταφτιςθ φάςθσ - optical phase matching) 
, είναι επίςθσ αναγκαία για τα αποδοτικότερα, ςε  FWM, προϊόντα. Κατά τθν 
αυςτθρι ταφτιςθ φάςθσ επιβάλλεται ότι Δβijk = βi + βj - βk - βijk =0, όπου βn (n = i, j, k 
και ijk) είναι οι ςτακερζσ διάδοςθ των οπτικϊν κυμάτων ςυχνότθτασ  fn (n = i, j, k και 
ijk). Λόγω τθσ διαςποράσ ςτθν μονισ λειτουργίασ ίνα, ο όροσ τθσ ακριβοφσ ταφτιςθ 
φάςθσ είναι δφςκολο να ικανοποιθκεί. Πάραυτα θ ταφτιςθ φάςθσ μπορεί να 
εκτιμθκεί  κατά μικοσ μιασ ίνα χαμθλισ διαςποράσ. 

Σε ζνα ρεαλιςτικό πολφ-κυματικό ςφςτθμα θ ακριβι ςυνολικι ιςχφσ του 
FWM είναι πολφ ευαίςκθτθ ςτθν διαςπορά τθσ ίνασ, ςτο διάςτθμα του καναλιοφ 
του μικουσ κφματοσ και ςτο διάςτθμα ενίςχυςθσ. Μικρι αλλαγι ςε αυτζσ τισ τρείσ 
παραμζτρουσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι αλλαγι ςτθ ςυνολικι ιςχφ του 
FWM. Με μείωςθ του διαςτιματοσ του καναλιοφ αυξάνεται το FWM, και το ίδιο 
ςυμβαίνει κατά τθ μείωςθ τθσ χρωματικισ διαςποράσ. Αυτι θ FWM ιςχφσ κα 
εμφανιςτεί ςαν κόρυβοσ ι ςαν XT ςτο κανάλι του μικουσ κφματοσ τθσ ςυχνότθτασ 
fn. 

 

 

A.3. Ο παράγοντασ Q 

Η ςυνολικι απόδοςθ τθσ ποιότθτασ του ςιματοσ αναπαριςτάτε από τθν τιμι 
του παράγοντα Q. Η πιο κάτω ςχζςθ, ξεφράηει τθ γενικι μορφι τθσ τιμισ του 
παράγωντα Q που χρθςιμοποιείται ςτο εργαλείο. Η τιμι αυτι εκφράηεται ςαν το 
γινόμενο των eye και των noise εξαςκενιςεων [A10].  
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Το Q που υπολογίηεται για κάκε μονοπάτι ςυγκρίνεται με μια προκακοριςμζνθ τιμι 
κατωφλίου, για να εξακριβωκεί αν το μονοπάτι ζχει επαρκζσ ποιότθτα μετάδοςθσ 
και άρα να λθφκεί θ απόφαςθ αν το μονοπάτι είναι εφικτό ι όχι. 
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Εικόνα 1: Το NSF δίκτυο με 14 κόμβουσ και 21 ακμζσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2:  Το DT δίκτυο με 14 κόμβουσ και 23 ακμζσ 

 


