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Περίληψη 
 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας οπτικών ινών κατά την τελευταία δεκαετία, η 

υποδομή των τηλεπικοινωνιών έχει παρουσιάσει μία τρομερή ανάπτυξη στη χωρητικότητα 

εύρους ζώνης των δικτύων κορμού. Η ανάπτυξη αυτή ξεκίνησε με τα δίκτυα ευρείας 

περιοχής (WANs) που παρέχουν συνδεσιμότητα μεταξύ πόλεων μέσω των δικτύων 

μητροπολιτικής περιοχής (MANs), τα οποία συνδέουν τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα των 

παρόχων υπηρεσιών. Ωστόσο, τα δίκτυα πρόσβασης, που εξυπηρετούν πολυάριθμους 

οικιακούς χρήστες, μικρές επιχειρήσεις και οργανισμούς, δεν έχουν αναπτυχθεί ανάλογα. 

Παρόλο που η πρόσφατη ανάπτυξη των πρωτοποριακών τεχνολογιών xDSL και CaTV έχει 

αναβαθμίσει σημαντικά το τμήμα αυτό, οι τεχνολογίες αυτές είναι ακόμη ανεπαρκείς για να 

καλύψουν την ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση εύρους ζώνης των χρηστών. Για την 

αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι τεχνολογίες της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι/το 

πεζοδρόμιο/το κτίριο (Fiber To The Home/Curb/Building – FTTH/FTTC/FTTB) 

έχουν θεωρηθεί από καιρό ως μια προτιμώμενη λύση και τα παθητικά οπτικά δίκτυα 

(PONs) θεωρούνται ευρέως ως μία πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την εφαρμογή 

διάφορων λύσεων FTTx. 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά εισάγει το πρόβλημα σχετικά με την ανάγκη 

εφαρμογής οπτικών δικτύων πρόσβασης. Στη συνέχεια, εξετάζει πιθανές λύσεις στο 

πρόβλημα αυτό και αναδεικνύει τα παθητικά οπτικά δίκτυα (PONs) ως την καλύτερη 

επιλογή. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις διάφορες τεχνολογίες πολλαπλής πρόσβασης στα 

PONs (TDMA, OCDMA και WDMA). Η εφαρμογή της TDMA τεχνολογίας στα PONs 

αποδεικνύεται η πιο οικονομικά αποδοτική. Για τη χρήση της TDMA τεχνολογίας στα 

PONs αναπτύχθηκαν τα πρότυπα ATM PON (BPON), Ethernet PON (EPON) και 

Gigabit PON (GPON). Μετά από σχετική σύγκριση των προτύπων αυτών, το EPON 

θεωρείται η καλύτερη επιλογή για την εφαρμογή της TDMA τεχνολογίας στα PONs. 

Αυτή η διπλωματική εργασία στη συνέχεια εισάγει τις θεμελιώδεις έννοιες σχετικά με τα 

EPONs, εξετάζει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με τη διάθεση εύρους ζώνης του 

ανοδικού καναλιού (από τον τελικό χρήστη προς το τηλεπικοινωνιακό κέντρο) στα 

συστήματα EPONs και παρουσιάζει μία επισκόπηση των πιο πρόσφατων αλγορίθμων 

δυναμικής διάθεσης εύρους ζώνης (Dynamic Bandwidth Allocation – DBA) για ανοδικές 

μεταδόσεις στα EPONs. 
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Τέλος, γίνεται περιγραφή και υλοποίηση ενός εκ των πρώτων DBA αλγορίθμων που 

προτάθηκαν για τη διάθεση του ανοδικού εύρους ζώνης στα EPONs, του αλγορίθμου 

IPACT (Interleave Polling with Adaptive Cycle Time – IPACT). Κατά την περιγραφή, η 

limited service του αλγορίθμου IPACT προκύπτει ως η καλύτερη, με βάση διάφορα 

κριτήρια, μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών αυτού του DBA αλγορίθμου και αποτελεί σημείο 

αναφοράς για μεταγενέστερες δημοσιευμένες εργασίες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Η 

υλοποίηση περιλαμβάνει προσομοίωση της limited service του αλγορίθμου IPACT με 

χρήση της γλώσσας προσομοίωσης SIMSCRIPT II.5 και εξαγωγή αναλυτικών 

αποτελεσμάτων από εξισώσεις που μοντελοποιούν τη συμπεριφορά του αλγορίθμου, με 

χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της 

προσομοίωσης συγκρίνονται και προκύπτουν τα κατάλληλα συμπεράσματα. 
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Abstract 
 

With the development of fiber-optic technology over the last decade, the 

telecommunications infrastructure has shown a tremendous growth in the bandwidth 

capacity of backbone networks. This development began with the wide area networks 

(WANs) that provide connectivity between cities through the metropolitan area networks 

(MANs), which connect service providers’ central offices. However, access networks that 

serve numerous residential users, small businesses and organizations have not been 

developed accordingly. Although the recent development of innovative xDSL and CaTV 

technologies has significantly upgraded this segment, these technologies are still 

inadequate to meet the ever-increasing bandwidth demand of users. To address this 

problem, fiber to the home / curb / building (FTTH / FTTC / FTTB) technologies 

have long been regarded as a preferred solution, and passive optical networks (PONs) 

are widely regarded as a promising technology for implementing various FTTx solutions. 

This thesis first introduces the problem concerning the need for optical access 

networks. Then, examines possible solutions to this problem and highlights the passive 

optical networks (PONs) as the best option. Furthermore, a reference is made to the 

various multiple access technologies in PONs (TDMA, OCDMA and WDMA). The 

implementation of the TDMA technology in PONs proved the most cost-effective. The 

ATM PON (BPON), Ethernet PON (EPON) and Gigabit PON (GPON) standards 

have been developed for the use of the TDMA technology in PONs. Upon comparison 

of these standards, the EPON is considered the best option for the implementation of 

the TDMA technology in PONs. 

This thesis then introduces the fundamental concepts on EPONs, examines the 

major issues related to bandwidth allocation of the upstream channel (from the end user 

to the central office) in EPONs systems and presents a survey of the most recent 

dynamic bandwidth allocation (DBA) algorithms for upstream transmissions in EPONs. 

Finally, a description and an implementation are made of one of the first DBA 

algorithms proposed for upstream bandwidth allocation in EPONs, the IPACT 

(Interleave Polling with Adaptive Cycle Time - IPACT) algorithm. In the description, the 

limited service of the IPACT algorithm emerges as the best among the different services 

of this DBA algorithm according to various criteria and is a benchmark for subsequent 

published papers in the literature. The implementation includes the simulation of the 
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limited service of the IPACT algorithm, using the SIMSCRIPT II.5 simulation language 

and extraction of analytical results from equations modeling the behavior of the 

algorithm, using the C programming language. The analysis and simulation results are 

compared and the appropriate conclusions arise. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Οπτικά δίκτυα 
 

1.1 Εισαγωγή 

 
Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αποτελούνται από τα δίκτυα κορμού (backbone 

networks), τα μητροπολιτικά δίκτυα (metropolitan networks) και τα δίκτυα πρόσβασης 

(access networks) (Σχήμα 1.1). Τα δίκτυα κορμού εκτείνονται σε εθνικές ή/και διεθνείς 

περιοχές. Τα μητροπολιτικά δίκτυα εκτείνονται σε περιοχές 10 έως 100 km και συνδέουν τα 

δίκτυα πρόσβασης με τα δίκτυα κορμού. Τα δίκτυα πρόσβασης παρέχουν δυνατότητα 

σύνδεσης σε μικρή απόσταση με ένα πλήθος καταναλωτών [1]. 

 

 
Σχήμα 1.1 Δομή τηλεπικοινωνιακών δικτύων 

 

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις κίνησης στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τα τελευταία 

χρόνια, κυρίως λόγω της ανάπτυξης εφαρμογών που σχετίζονται με υπηρεσίες βίντεο και οι 

οποίες απαιτούν μεγάλη ποσότητα εύρους ζώνης, είχε ως αποτέλεσμα τα δίκτυα να φτάσουν 

στο όριο των δυνατοτήτων τους. Η εμφάνιση των οπτικών ινών στο χώρο των 



14 
 

τηλεπικοινωνιών δίνει λύση στο πρόβλημα της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης εύρους ζώνης 

και ανταποκρίνεται επαρκώς στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. 

Η χρήση των οπτικών ινών στα δίκτυα καλύπτει τις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές 

απαιτήσεις λόγω των δυνατοτήτων των οπτικών ινών. Αυτές είναι: το υψηλό εύρος ζώνης [2], 

η χαμηλή εξασθένιση, το χαμηλό κόστος, η ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, η 

απουσία διαφωνίας και παρεμβολών μεταξύ οπτικών ινών που τοποθετούνται στο ίδιο 

καλώδιο, η χαμηλή παραμόρφωση, οι πολύ μικρές απαιτήσεις στο χώρο εγκατάστασης, το 

χαμηλό βάρος, και η πολύ υψηλή αντίσταση (ασφαλής χρήση σε περιοχές που υπάρχουν 

συσκευές υψηλών τάσεων) [3]. Η αντικατάσταση των χάλκινων καλωδίων από τις οπτικές ίνες 

παρέχει υψηλή αξιοπιστία, βελτιωμένο λόγο σήματος προς θόρυβο και μειωμένο ρυθμό 

λαθών στη μετάδοση των δεδομένων. 

Τα δίκτυα οπτικών ινών δίνουν τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πολύ υψηλές 

ταχύτητες, την κάλυψη των απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service – QoS) και 

την ενοποίηση των υπαρχόντων τεχνολογιών σε μια κοινή αρχιτεκτονική. Οι ραγδαίες 

εξελίξεις στον τομέας της φωτονικής οδήγησαν στην εξέλιξη των οπτικών δικτύων. 

 

1.2 Οπτικά δίκτυα πρόσβασης 
 

Σε αυτή την ενότητα θα κάνουμε μια εισαγωγή στα οπτικά δίκτυα πρόσβασης και θα 

συνεχίσουμε την αναφορά μας σε αυτά στο επόμενο κεφάλαιο. 

Το δίκτυο πρόσβασης είναι γνωστό και ως το δίκτυο του πρώτου μιλίου (first mile 

network) και συνδέει τους παρόχους υπηρεσιών (service providers) με τους τελικούς 

χρήστες, δηλαδή εταιρίες και οικιακούς χρήστες. Οι χρήστες αυτών των δικτύων επιθυμούν 

πρόσβαση με υψηλές ταχύτητες, υψηλή ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service – QoS), και 

χαμηλό κόστος. Με τον ίδιο τρόπο, οι εταιρίες επιθυμούν μια υποδομή για αξιόπιστη 

ευρυζωνική σύνδεση των τοπικών τους δικτύων με το διαδίκτυο. Από την άλλη πλευρά, οι 

πάροχοι υπηρεσιών επιθυμούν την ανάπτυξη αξιόπιστων και ταχύτατων λύσεων πρόσβασης, 

που θα είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε 

μελλοντικές προκλήσεις και απαιτήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων κορμού. Τα δίκτυα 

κορμού που αναπτύχθηκαν παρέχουν ζεύξεις υψηλής χωρητικότητας, της τάξης των 10 

Gbps. Αντίθετα, τα υπάρχοντα δίκτυα πρόσβασης, όπως η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή 

(Digital Subscriber Line – DSL), παρέχουν χαμηλές ταχύτητες στο ανοδικό και καθοδικό 

κανάλι (upstream and downstream channel), της τάξης των μερικών εκατοντάδων Kbps. 
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Να σημειώσουμε πως τα τοπικά δίκτυα (Local Area Network – LAN), που συνδέονται με 

τα δίκτυα πρόσβασης για να αποκτήσουν σύνδεση με το διαδίκτυο, έχουν επίσης 

αναπτυχθεί, ζητώντας όλο και μεγαλύτερες ταχύτητες πρόσβασης, καθότι τα τοπικά δίκτυα 

αναπτύσσονται με μεγαλύτερο ρυθμό από τα δίκτυα πρόσβασης. Επομένως, τα δίκτυα 

πρόσβασης αποτελούν τον περιοριστικό παράγοντα για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών 

στους τελικούς χρήστες, όπως το βίντεο κατά απαίτηση (video on demand), διαδραστικά 

παιχνίδια (interactive games), τηλεδιάσκεψη (videoconference) κτλ. Οι υπάρχοντες λύσεις 

για ευρυζωνική πρόσβαση αποτελούν η DSL και η καλωδιακή τηλεόραση (Community 

Antenna TeleVision – CATV). Πριν από αυτές τις τεχνολογίες γινόταν χρήση του 

αναλογικού dial-up modem, το οποίο παρείχε πολύ μικρότερο εύρος ζώνης σε σχέση με 

αυτές. Αυτές οι τεχνολογίες όμως παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα, καθώς 

βασίζονται σε υποδομές που είχαν αρχικά κατασκευαστεί ώστε να μεταφέρουν φωνή και 

αναλογική τηλεόραση. Έτσι, δυσκολευόμαστε να τις θεωρήσουμε ευρυζωνικές γιατί δεν 

μπορούν να υποστηρίξουν τις αναδυόμενες εφαρμογές φωνής, δεδομένων και βίντεο. 

Στην DSL ένας περιοριστικός παράγοντας είναι η απόσταση του συνδρομητή με τον 

πάροχο. Δηλαδή, η φυσική περιοχή που μπορεί να καλύψει ένα τηλεπικοινωνιακό κέντρο 

(Central Office – CO) με τη DSL περιορίζεται σε αποστάσεις μικρότερες των 5.5 km, 

απόσταση η οποία καλύπτει περίπου το 60% των πιθανών συνδρομητών [28]. Ακόμα και αν 

αυξήσουμε την κάλυψη του DSL, τα απομακρυσμένα DSLAM (R-DSLAM) μπορούν να 

αναπτυχθούν πιο κοντά στους συνδρομητές, όμως γενικά οι φορείς εκμετάλλευσης του 

δικτύου δεν παρέχουν υπηρεσίες DSL σε συνδρομητές που βρίσκονται σε απόσταση άνω 

των 3.6 km από ένα CO, λόγω του αυξημένου κόστους ανάπτυξης και συντήρησης [31]. Τα 

τελευταία χρόνια αναπτύσσονται κάποιες παραλλαγές της DSL, όπως η πολύ υψηλής 

ταχύτητας DSL (Very high bit rate DSL – VDSL) που μπορεί να παρέχει ταχύτητες 

σύνδεσης έως τα 50 Mbps, αλλά σε κοντινή απόσταση, στα 800 m περίπου [1]. 

Η καλωδιακή τηλεόραση προσφέρει πρόσβαση μέσω της δέσμευσης καναλιών 

ραδιοσυχνότητας (Radio Frequency – RF), τα οποία μεταδίδονται μέσω των ομοαξονικών 

καλωδίων του δικτύου. Μόνο μερικά κανάλια ραδιοσυχνοτήτων (RF) χρησιμοποιούνται 

εξολοκλήρου για δεδομένα, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εύρους ζώνης χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αναλογικού βίντεο παλαιού τύπου. Αυτά τα καλωδιακά 

δίκτυα έχουν φτιαχτεί ώστε να παρέχουν υπηρεσίες ευρυεκπομπής (broadcast), οπότε δεν 

αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την παροχή ποιότητας υπηρεσίας (QoS), και τη 

διάθεση του εύρους ζώνης στους τελικούς χρήστες. Σε περιπτώσεις ζήτησης υψηλού εύρους 

ζώνης, η απόδοση του δικτύου μειώνεται σημαντικά. 



16 
 

Οι περισσότεροι χειριστές δικτύων έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι απαραίτητη μια 

νέα λύση, η οποία θα επικεντρώνεται στα δεδομένα, θα είναι οικονομική, απλή, κλιμακωτή 

και ικανή για απόδοση υπηρεσιών δέσμης φωνής, δεδομένων και βίντεο σε έναν τελικό 

χρήστη κατά μήκος ενός ενιαίου δικτύου. Αυτή η νέα αρχιτεκτονική θα βελτιωθεί για την 

μεταφορά δεδομένων πρωτόκολλου Ίντερνετ (IP) , το οποίο αποτελεί σήμερα το κυρίαρχο 

πρωτόκολλο επικοινωνίας. 

Η επίλυση των προβλημάτων των υφιστάμενων δικτύων πρόσβασης μπορεί να γίνει με 

την εισαγωγή οπτικής ίνας στα δίκτυα πρόσβασης, ένα μέσο με πολλά πλεονεκτήματα και 

δυνατότητες και με πιο σημαντικά από αυτά, τις πολύ χαμηλές απώλειες της ίνας και το 

τεράστιο εύρος ζώνης που μπορεί να προσφέρει. Τα δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς έχουν 

σκοπό να χρησιμοποιήσουν τις οπτικές ίνες μέχρι το χώρο εργασίας ή τους οικιακούς 

χρήστες, αντικαθιστώντας τα υπάρχοντα καλώδια χαλκού σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα οπτικά 

δίκτυα πρόσβασης επιτρέπουν ταχύτητες της τάξης των Gbps, με κόστος της ίδιας τάξης με 

αυτό των DSL δικτύων [4]. Μια οπτική ζεύξη μπορεί να υποστηρίξει κάθε τύπο υπηρεσίας 

και εφαρμογής, άρα τα οπτικά δίκτυα πρόσβασης μπορούν να υποστηρίξουν μελλοντικές 

εφαρμογές και υπηρεσίες [5]. Το Σχήμα 1.2 παρουσιάζει τους διάφορους μηχανισμούς 

πρόσβασης όσον αφορά το ρυθμό μετάδοσης και την απόσταση που μπορούν να 

υποστηρίξουν. 

 

 
Σχήμα 1.2 Σύγκριση μηχανισμών πρόσβασης στα δίκτυα 

 

Όταν γίνεται αντικατάσταση των προηγούμενων δικτύων πρόσβασης ή εγκατάσταση 

νέου δικτύου πρόσβασης, η οπτική ίνα τοποθετείται από το κέντρο πρόσβασης μέχρι να 
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φτάσει στο χώρο του τελικού χρήστη (Fiber To The Home – FTTH) ή στο κτίριο (Fiber 

To The Building – FTTB) ή στο πεζοδρόμιο (Fiber To The Curb – FTTC) [7]. Αν 

εφαρμόσουμε την οπτική ίνα να φτάνει ως το κτίριο ή το πεζοδρόμιο (FTTB ή FTTC), η 

υπόλοιπη απόσταση μέχρι το χώρο του τελικού χρήστη καλύπτεται συνήθως από χάλκινα 

καλώδια. Η επιλογή μεταξύ των τριών περιοχών που θα φτάνει η οπτική ίνα εξαρτάται από 

την οικονομικοτεχνική μελέτη που μπορεί να γίνει πριν την εγκατάσταση του οπτικού 

δικτύου πρόσβασης. Ανάλογα με την πιο συμφέρουσα λύση, καθορίζοντας σε κάθε 

περίπτωση διαφορετικά αποτελέσματα της μελέτης ως επιθυμητά επειδή αντιστοιχούν σε 

διαφορετικές απαιτήσεις των τελικών χρηστών και των παρόχων, γίνεται η επιλογή της 

περιοχής μέχρι την οποία εγκαθίσταται η οπτική ίνα [6]. Γενικά, η υλοποίηση οπτικής ίνας 

έως το πεζοδρόμιο (FTTC) είναι η πιο εφικτή στο σύνολο των περιπτώσεων. Αξίζει να 

σημειώσουμε ότι σε ορισμένες χώρες που ήδη γίνεται χρήση των οπτικών δικτύων 

πρόσβασης όπως η Σουηδία, χρησιμοποιείται περισσότερο η λύση της οπτικής ίνας μέχρι 

το πεζοδρόμιο (FTTC), ενώ στην Ιαπωνία προτιμάται περισσότερο η εγκατάστασης της 

οπτικής ίνας μέχρι το χώρο του τελικού χρήστη (FTTH). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Παθητικά οπτικά δίκτυα (PONs) 

 
2.1 Η εξέλιξη του πρώτου μιλίου 

 
Τι είναι τo πρώτο μίλι (first mile); Για τους διαχειριστές τηλεπικοινωνιών, το τμήμα της 

πρόσβασης στο δίκτυο παρέμενε πάντα το “τελευταίο μίλι”, κάτι το οποίο αναμφίβολα 

αντανακλούσε την περιφερειακή του θέση στην περιοχή όλων των τηλεπικοινωνιακών 

πραγμάτων. Το τελευταίο μίλι ήταν μια εικονική τηλεπικοινωνιακή “πίσω αυλή”, 

παραμελημένη και πάντα μη ορατή. Δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση ότι το τελευταίο μίλι 

ποτέ δεν έλαβε την κατάλληλη προσοχή ή τις επαρκείς επενδύσεις. 
Αυτή η εγκατάλειψη και η απαίτηση των ανικανοποίητων συνδρομητών για νέες 

υπηρεσίες προσέλκυσαν μια νέα γενιά παιχτών, δηλαδή εταιρείες οι οποίες παραδοσιακά 

ασχολούνταν με τις επικοινωνίες δεδομένων. Αυτές οι εταιρείες οραματίζονται ένα 

περιβάλλον παγκόσμιας δικτύωσης με πολλαπλές υπηρεσίες, όπως η τηλεφωνία, το βίντεο, 

και τα δεδομένα, καθώς και πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά από κάθε υπηρεσία, τα 

οποία μεταφέρονται σε ψηφιακή μορφή μέσα σε ένα μεμονωμένο δίκτυο μέσω ενός μόνο 

πρωτοκόλλου. Για αυτές τις εταιρείες το δίκτυο πρόσβασης γίνεται το πρώτο μίλι στην 

επέκταση της επικοινωνίας με δεδομένα στον κόσμο των τηλεπικοινωνιών. Είναι κατανοητό 

γιατί η δικτυακή κοινωνία μετονόμασε αυτό το τμήμα σε πρώτο μίλι, για να συμβολίσει την 

προτεραιότητα και τη σημασία του. 
Το πρώτο μίλι συνδέει το τηλεπικοινωνιακό κέντρο (Central Office – CO) των 

παρόχων υπηρεσιών με τις επιχειρήσεις και τους οικιακούς συνδρομητές. Σε αυτό 

αναφερόμαστε επίσης και ως δίκτυο πρόσβασης. Είναι η δικτυακή υποδομή σε επίπεδο 

γειτονιάς. 
 

2.1.1 Οπτική ίνα μέχρι τις εγκαταστάσεις των τελικών χρηστών 
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Οι υπάρχουσες ευρυζωνικές λύσεις δεν μπορούν να παρέχουν αρκετό εύρος ζώνης για 

αναδυόμενες υπηρεσίες όπως βίντεο κατά παραγγελία (Video on Demand – VoD), 

διαδραστικά παιχνίδια, και τηλεδιάσκεψη. 

Για να αποφευχθούν τα προβλήματα συμφόρησης λόγω περιορισμένου εύρους ζώνης 

(bandwidth bottlenecks), οπτικές ίνες και συνεπώς οπτικοί κόμβοι διεισδύουν όλο και 

περισσότερο στο πρώτο μίλι. Αυτή η τάση συναντάται και στον κόσμο της DSL και στον 

κόσμο της καλωδιακής τηλεόρασης. Στα δίκτυα πρόσβασης που βασίζονται στη DSL, 

πολλά απομακρυσμένα DSLAMs τα οποία αναπτύχθηκαν σε αυτόν τον τομέα 

χρησιμοποιούν ζεύξεις οπτικών ινών με τα τηλεπικοινωνιακά κέντρα (CO). Στα δίκτυα 

καλωδιακής τηλεόρασης, οι οπτικοί κόμβοι αναπτύσσονται κοντά στους συνδρομητές. 

Το επόμενο κύμα ανάπτυξης του δικτύου πρόσβασης υπόσχεται να φέρει τη δικτύωση 

μέσω οπτικών ινών μέχρι το γραφείο, ή τις πολυκατοικίες ή τις ιδιόκτητες οικίες. Σε 

αντίθεση με τις προηγούμενες αρχιτεκτονικές, όπου η οπτική ίνα χρησιμοποιούνταν ως 

τροφοδότης για να μειωθούν τα μήκη ομοαξονικών και χάλκινων καλωδιώσεων, αυτές οι 

νέες προσπάθειες χρησιμοποιούν οπτικά καλώδια σε ολόκληρο το δίκτυο πρόσβασης. Νέες 

αρχιτεκτονικές δικτύων οπτικών ινών αναδύονται, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν 

ταχύτητες της τάξης των Gbps, με κόστος συγκρίσιμο με εκείνο των δικτύων DSL. 

 

2.1.2 Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς 
 

Οι οπτικές ίνες μπορούν να παραδώσουν ενοποιημένες και που απαιτούν μεγάλο εύρος 

ζώνης υπηρεσίες φωνής, δεδομένων και βίντεο σε αποστάσεις άνω των 20 km στο δίκτυο 

πρόσβασης. Ένας άμεσος τρόπος εγκατάστασης οπτικών ινών σε τοπικά δίκτυα πρόσβασης 

είναι η χρήση τοπολογίας σημείου προς σημείο (Point to Point – Ρ2P), με μία αφιερωμένη 

οπτική ίνα ανά χρήστη, που τοποθετείται εξολοκλήρου από το CO μέχρι κάθε τελικό 

χρήστη (Σχήμα 2.1a). Ενώ αυτή είναι μια απλή αρχιτεκτονική, στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι οικονομικά απαγορευτική, επειδή απαιτεί σημαντική εξωτερική 

εγκατάσταση οπτικών ινών. Λαμβάνοντας υπόψη Ν συνδρομητές σε μια μέση απόσταση L 

km από το CO, μια τοπολογία Ρ2Ρ απαιτεί 2Ν πομποδέκτες και Ν × L km συνολικό 

μήκος ινών (υποθέτοντας ότι μια μονότροπη ίνα χρησιμοποιείται για μετάδοση διπλής 

κατεύθυνσης). Το κόστος εξοπλισμού του χρήστη, που θα μετατρέπει το οπτικό σήμα σε 

ηλεκτρικό και αντίστροφα, και το κόστος εγκατάστασης της ίνας μέχρι την περιοχή του 

χρήστη αποτρέπουν την επιλογή αυτής της λύσης. 
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Σχήμα 2.1 Σενάρια εγκατάστασης δικτύου οπτικών ινών μέχρι την οικία (Fiber To The 

Home – FTTH) 

 

Για να μειώσουμε την εγκατάσταση μεγάλου μήκους οπτικών ινών, είναι πιθανό να 

εγκαταστήσουμε έναν απομακρυσμένο διακόπτη (συγκεντρωτή), δηλαδή έναν ενεργό 

κόμβο, που θα βρίσκεται κοντά στους τελικούς χρήστες. Αυτή είναι μια αρχιτεκτονική 

ενεργού αστέρα (Active Star architecture). Αυτή θα μειώσει την εγκατάσταση οπτικών ινών 

σε μόλις L km (υποθέτοντας αμελητέα την απόσταση μεταξύ του διακόπτη και των 

πελατών), αφού θα γίνει εγκατάσταση οπτικής ίνας μόνο στο τμήμα από το CO μέχρι τον 

ενεργό κόμβο. Όμως, στην πραγματικότητα, αυξάνεται ο αριθμός των πομποδεκτών σε 

2Ν + 2, αφού υπάρχει ακόμα μια ζεύξη η οποία προστίθεται στο δίκτυο σε σχέση με την 

προηγούμενη τοπολογία (Σχήμα 2.1b) Επίσης, η αρχιτεκτονική αυτή προϋποθέτει την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και αποθηκευμένη εφεδρική ενέργεια στο διακόπτη. 

Πλέον, μια από τις πιο σημαντικές λειτουργικές δαπάνες είναι η παροχή και η συντήρηση 

της ηλεκτρικής ενέργειας στον τοπικό ενεργό κόμβο. Να σημειώσουμε πως οι τελικοί 

χρήστες συνδέονται με τον ενεργό κόμβο με τη χρήση χάλκινων καλωδίων ή με οπτική ίνα 

είτε μέσω ασύρματης ζεύξης.      

Επομένως, είναι λογικό να αντικαθίσταται ο ενεργός διακόπτης “στην πλευρά του 

πεζοδρομίου” με ένα φθηνό παθητικό οπτικό διαιρέτη (splitter) και συνδυαστή (combiner). 
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Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα παθητικό οπτικό δίκτυο (Passive Optical Network – 

PON), που είναι η τεχνολογία που πολλοί την θεωρούν ελκυστική λύση για το πρόβλημα 

του πρώτου μιλίου [32,33]. Ένα ΡΟΝ μειώνει τον αριθμό των οπτικών πομποδεκτών, και 

την εγκατάσταση μεγάλου μήκους οπτικών ινών. Η ύπαρξη παθητικών διατάξεων σε ένα 

PON μειώνει στο ελάχιστο το κόστος παροχής ενέργειας στον κόμβο, πράγμα που έχει 

αυξήσει τη δημοτικότητα των PONs και τα οποία αποτελούν τη βέλτιστη λύση για την 

εισαγωγή οπτικής ίνας στα δίκτυα πρόσβασης.  

Ένα ΡΟΝ είναι ένα οπτικό δίκτυο σημείου προς πολλαπλά σημεία (Point-to-

Multipoint – PtMP) στην κατερχόμενη κατεύθυνση (downstream), δηλαδή με φορά από το 

τηλεπικοινωνιακό κέντρο προς τους χρήστες, και πολλαπλών σημείων προς σημείο 

(Multipoint-to-Point – MPtP) στην ανερχόμενη κατεύθυνση, δηλαδή με αντίθετη φορά από 

την προηγούμενη, όπως ακριβώς δηλαδή και για το δίκτυο ενεργού αστέρα. Ένα PON 

διαθέτει μη ενεργά στοιχεία στο μονοπάτι του σήματος από την πηγή μέχρι τον προορισμό. 

Τα μόνα εσωτερικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στο ΡΟΝ είναι παθητικά οπτικά 

στοιχεία, όπως οπτικές ίνες, συνδέσεις (splices), διαιρέτες (splitters) και συνδυαστές 

(combiners). Ένα δίκτυο πρόσβασης που βασίζεται σε ένα ΡΟΝ μονότροπης οπτικής ίνας, 

απαιτεί μόνο Ν + 1 πομποδέκτες και L km οπτικής ίνας (Σχήμα 2.1c). 

 

2.1.3 Το PON είναι ο καλύτερος υποψήφιος 
 

Η τεχνολογία ΡΟΝ λαμβάνει όλο και περισσότερη προσοχή από τον τηλεπικοινωνιακό 

κλάδο ως η λύση του “πρώτου μιλίου” (first mile). Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του ΡΟΝ 

για τα δίκτυα πρόσβασης είναι πολλά: 

 

• Το ΡΟΝ είναι κατάλληλο για μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των 

τηλεπικοινωνιακών κέντρων (CO) και των εγκαταστάσεων των πελατών. Ένας 

τοπικός κόμβος, ο οποίος βασίζεται σε ΡΟΝ, μπορεί να λειτουργήσει σε 

αποστάσεις μήκους έως και 20 km, κάτι το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ την μέγιστη 

κάλυψη που παρέχει η DSL. 

• Το ΡΟΝ μειώνει την εγκατάσταση μεγάλου μήκους οπτικών ινών. Μόνο μια ίνα 

χρειάζεται στη ζεύξη και μόνο μία θύρα (port) ανά ΡΟΝ απαιτείται στο 

τηλεπικοινωνιακό κέντρο (CO). Αυτό επιτρέπει τη χρήση πολύ πυκνού εξοπλισμού 

στο CO και χαμηλή κατανάλωση ισχύος . 
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• To ΡΟΝ παρέχει μεγαλύτερο εύρος ζώνης, της τάξης των Gbps, λόγω της 

διείσδυσης των ινών σε μεγαλύτερο βάθος. Ενώ οι λύσεις της ίνας μέχρι το κτίριο 

(FTTB), της ίνας μέχρι την κατοικία (FTTH) ή ακόμα και της ίνας μέχρι τον 

προσωπικό Η/Υ (FTTPC), έχουν ως απώτερο σκοπό να φτάνει η ίνα μέχρι και τους 

χώρους των πελατών, η ίνα μέχρι το πεζοδρόμιο (FTTC) μπορεί να είναι η πιο 

οικονομική περίπτωση σήμερα. 

• Ως δίκτυο σημείου προς πολλαπλά σημεία, το ΡΟΝ επιτρέπει την ευρυεκπομπή 

(broadcasting) βίντεο στην καθοδική κατεύθυνση (downstream) του δικτύου. 

Πολλαπλά κανάλια μήκους κύματος μπορούν να προστεθούν σε ΡΟΝ χωρίς 

ιδιαίτερες τροποποιήσεις στα ηλεκτρονικά των τερματικών συσκευών του δικτύου. 

• Το ΡΟΝ περιορίζει την ανάγκη εγκατάστασης πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών 

στα σημεία συνδυασμού και διαίρεσης των δεδομένων, απαλλάσσοντας έτσι τους 

διαχειριστές των δικτύων από τη φρικτή εργασία να τους συντηρεί και να τους 

παρέχει ισχύ. Αντί για ενεργές συσκευές σε αυτές τις περιοχές, το ΡΟΝ έχει 

παθητικά στοιχεία που μπορούν να θαφτούν στο έδαφος τη στιγμή της 

εγκατάστασης. 

• Το ΡΟΝ επιτρέπει εύκολες αναβαθμίσεις σε υψηλότερους ρυθμούς bit ή με 

προσθήκη επιπρόσθετων μηκών κύματος. Αυτό είναι εφικτό επειδή οι παθητικοί 

διαιρέτες (splitters) και συνδυαστές (combiners) παρέχουν πλήρη διαφάνεια στο 

μονοπάτι μεταξύ του CO και των χρηστών. 

 

2.2 Σύνοψη της PON τεχνολογίας 
 

Η μετάδοση σε ένα PON πραγματοποιείται μεταξύ ενός τερματικού οπτικής γραμμής 

(Optical Line Terminal – OLT) και των μονάδων οπτικού δικτύου (Optical Network Units 

– ONUs) (Σχήμα 2.2). Το τερματικό οπτικής γραμμής (OLT) και η μονάδα οπτικού 

δικτύου (ONU) είναι διατάξεις που μετατρέπουν το ηλεκτρικό σήμα σε οπτικό και 

αντίστροφα. Το τερματικό οπτικής γραμμής (OLT) ανήκει σε ένα τηλεπικοινωνιακό κέντρο 

(central office – CO) που συνδέει το δίκτυο πρόσβασης με το δίκτυο μητροπολιτικής 

περιοχής (Metropolitan Area Network – MAN) ή το δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area 

Network – WAN), το οποίο είναι επίσης γνωστό ως δίκτυο κορμού (backbone) ή δίκτυο 

μακράς διαδρομής (long haul). Όλες οι μεταδόσεις σε ένα ΡΟΝ πραγματοποιούνται 

μεταξύ ενός τερματικού οπτικής γραμμής (OLT) και των μονάδων οπτικού δικτύου 
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(ONUs). Η μονάδα οπτικού δικτύου (ONU) εντοπίζεται είτε στην περιοχή του χρήστη 

(FTTH) είτε σε μια περιοχή που αποτελείται από ένα σύνολο χρηστών (FTTC, FTTB). Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι στα PONs δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ των τελικών 

χρηστών. Ο κάθε χρήστης μπορεί να στείλει δεδομένα μόνο στο OLT, αφού στη διαδρομή 

των δεδομένων μέσω της οπτικής ίνας από το ONU μέχρι το OLT υπάρχει μόνο ο 

παθητικός συνδυαστής ( passive combiner).  

 

 
Σχήμα 2.2 Παθητικό οπτικό δίκτυο (Passive Optical Network – PON) 

 

2.2.1 Οπτικοί διαιρέτες/συνδυαστές (optical splitters/combiners) 
 

Το ΡΟΝ έχει μια παθητική συσκευή (δηλαδή δεν απαιτεί καθόλου ισχύ) για να διαιρεί 

το οπτικό σήμα από μια οπτική ίνα σε αρκετές οπτικές ίνες και, αντίστροφα, για να 

συνδυάζει τα οπτικά σήματα από πολλές οπτικές ίνες σε μία. Η συσκευή αυτή είναι ο 

οπτικός συζεύκτης (optical coupler). Στην πιο απλή του μορφή, ο οπτικός συζεύκτης 

αποτελείται από δύο οπτικές ίνες, ενωμένες μεταξύ τους μετά από τήξη. Η ισχύς του 

σήματος που εισέρχεται στη θύρα εισόδου διαιρείται μεταξύ των δύο θυρών εξόδου. Ο 

λόγος διαίρεσης (splitting ratio) της ισχύος ενός διαιρέτη μπορεί να ρυθμιστεί από το μήκος 

της κοινής περιοχής των δύο ινών μετά την τήξη τους και για αυτό το λόγο αποτελεί μια 

σταθερή παράμετρο. 
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Σχήμα 2.3 Συζεύκτες 8x8 που δημιουργούνται από πολλαπλούς συζεύκτες 2x2 

 

Οι Ν×Ν συζεύκτες κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας σε βαθμίδες πολλαπλούς 2×2 

συζεύκτες (Σχήμα 2.3) ή χρησιμοποιώντας τεχνολογία επίπεδου κυματοδηγού. 

Οι συζεύκτες χαρακτηρίζονται από τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 

• Απώλειες διαίρεσης (splitting loss): Ο λόγος του επιπέδου της ισχύος στην έξοδο 

του συζεύκτη προς το επιπέδο της ισχύος στην είσοδό του, και μετράται σε 

ντεσιμπέλ (dB). Για ένα ιδανικό συζεύκτη 2×2 με ίση διαίρεση ισχύος, η τιμή αυτού 

του λόγου είναι 3dB. Το Σχήμα 2.3 απεικονίζει δύο τοπολογίες για συζεύκτες 8×8 

οι οποίοι βασίζονται στους συζεύκτες 2×2. Σε μια τοπολογία 4 σταδίων (Σχήμα 

2.3α), παραδίδεται μόλις το 1/16 της ισχύος εισόδου σε κάθε έξοδο. Το Σχήμα 

2.3β δείχνει ένα πιο αποτελεσματικό σχέδιο, που αποκαλείται δίκτυο διασύνδεσης 

πολλαπλών σταδίων [2]. Σε αυτή τη διευθέτηση, κάθε έξοδος λαμβάνει το 1/8 της 

ισχύος εισόδου. 

• Απώλειες παρεμβολής (insertion loss): Πρόκειται για απώλειες ισχύος που 

προκύπτουν από ατέλειες που δημιουργήθηκαν κατά την κατασκευαστική 

διαδικασία του συζεύκτη. Τυπικά, η τιμή αυτών των απωλειών κυμαίνεται από 0.1 

έως 1dB. 

• Κατευθυντικότητα (directivity): Είναι η ποσότητα της ισχύος εισόδου που διαρρέει 

από μια θύρα εισόδου και προστίθεται σε μια άλλη θύρα εισόδου. Οι συζεύκτες είναι 

αρκετά κατευθυντικές συσκευές, με την παράμετρο κατευθυντικότητας να φτάνει τα -

40 με -50dB. 

 

Πολύ συχνά, οι συζεύκτες κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν μόνο μια είσοδο ή μια 

έξοδο. Ο συζεύκτης που έχει μόνο μία είσοδο αναφέρεται ως διαιρέτης (splitter). Ο 
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συζεύκτης που έχει μόνο μια έξοδο λέγεται συνδυαστής (combiner). Μερικές φορές, οι 

συζεύκτες 2× 2 κατασκευάζονται αρκετά ασύμμετροι (με λόγο διαίρεσης 5/95 ή 10/90). 

Αυτού του είδους ο συζεύκτης χρησιμοποιείται για να δεσμεύει ένα μικρό ποσοστό της 

ισχύος του σήματος, π.χ. για σκοπούς παρακολούθησης. Αυτές οι συσκευές ονομάζονται 

συζεύκτες λήψης (tap couplers). 

 

2.2.2 Διαμοιρασμός καναλιών μετάδοσης 
 

Στην καθοδική κατεύθυνση (downstream), δηλαδή από το OLT στα ONUs, το ΡΟΝ 

είναι ένα δίκτυο σημείου προς πολλαπλά σημεία. Το OLT, τυπικά, έχει συνέχεια στη 

διάθεσή του ολόκληρο το καθοδικό εύρος ζώνης (downstream bandwidth). Στην ανοδική 

κατεύθυνση (upstream), ένα ΡΟΝ είναι ένα δίκτυο πολλαπλών σημείων προς σημείο: 

πολλαπλά ONUs μεταδίδουν όλα προς το OLT. Οι κατευθυντικές ιδιότητες του παθητικού 

διαιρέτη/ συνδυαστή είναι τέτοιες ώστε η μετάδοση ενός ONU δεν μπορεί να ανιχνευτεί 

από άλλα ONUs. Ωστόσο, οι ροές δεδομένων από διαφορετικά ONUs που μεταδίδονται 

ταυτόχρονα μπορεί ακόμα και να συγκρουστούν. Έτσι, στην ανερχόμενη κατεύθυνση, ένα 

ΡΟΝ θα πρέπει να εφαρμόσει κάποιο μηχανισμό διαχωρισμού καναλιών για να αποφύγει τις 

συγκρούσεις δεδομένων και να διαμοιράσει δίκαια την χωρητικότητα καναλιού και τους 

πόρους της ζεύξης οπτικών ινών. 

 

2.2.3 Εφαρμογή της TDMA τεχνολογίας στα PONs 
 

Σε ένα TDMA PON, ταυτόχρονες μεταδόσεις από αρκετά ONUs θα συγκρουστούν 

όταν φτάσουν στο συνδυαστή. Για να αποφευχθούν οι συγκρούσεις δεδομένων, κάθε ONU 

πρέπει να μεταδίδει μέσα στο δικό του παράθυρο μετάδοσης (χρονοθυρίδα). Ένα από τα 

βασικά πλεονεκτήματα του TDMA PON, είναι ότι όλα τα ONUs μπορούν να 

λειτουργήσουν στο ίδιο μήκος κύματος και μπορούν να έχουν όμοια μέρη. Το OLT θα 

χρειαστεί επίσης ένα μόνο δέκτη. Ο πομποδέκτης μέσα ένα ONU πρέπει να λειτουργεί σε 

πλήρη ρυθμό μετάδοσης γραμμής, ακόμα και αν το εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο για το 

ONU μπορεί να είναι μικρότερο. Ωστόσο, η ιδιότητα αυτή επιτρέπει στο TDMA PON να 

αλλάξει αποτελεσματικά το εύρος ζώνης που έχει διατεθεί σε κάθε ONU αλλάζοντας το 

μέγεθος της χρονοθυρίδας που έχει ανατεθεί, ή ακόμα και να εφαρμόσει στατιστική 

πολυπλεξία για να αξιοποιήσει πλήρως τη χωρητικότητα καναλιού του PON. 
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Σε ένα δίκτυο πρόσβασης, η περισσότερη κίνηση κατευθύνεται καθοδικά 

(downstream), από το δίκτυο προς τους χρήστες, και ανοδικά (upstream), από ένα χρήστη 

προς το δίκτυο, αλλά όχι μεταξύ ομότιμων (peer to peer), από ένα χρήστη σε άλλο χρήστη. 

Έτσι, φαίνεται λογικός ο διαχωρισμός ανάμεσα στα ανοδικά και στα καθοδικά κανάλια. 

Ένας απλός διαχωρισμός καναλιών μπορεί να βασιστεί σε μια πολυπλεξία διαίρεσης χώρου 

(Space Division Multiplexing – SDM), στην οποία παρέχονται ξεχωριστά ΡΟΝs για 

καθοδικές και ανοδικές μεταδόσεις. Για να εξοικονομήσουμε οπτική ίνα και να μειωθεί το 

κόστος επιδιόρθωσης και συντήρησης, μια μόνο οπτική ίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

μετάδοση δύο κατευθύνσεων. Σε αυτή την περίπτωση, δύο μήκη κύματος χρησιμοποιούνται: 

λ1 για την ανοδική μετάδοση και το λ2 για την καθοδική (Σχήμα 2.4). Η χωρητικότητα 

καναλιού σε κάθε μήκος κύματος μπορεί να διαιρεθεί εύκολα μεταξύ των ONUs 

χρησιμοποιώντας τεχνικές καταμερισμού του χρόνου (time-sharing). 
Ο καταμερισμός χρόνου φαίνεται να είναι η μέθοδος που προτιμάται σήμερα για τον 

καταμερισμό των οπτικών καναλιών σε ένα δίκτυο πρόσβασης, μιας και επιτρέπει μόνο ένα 

μήκος κύματος στην ανοδική και ένα στην καθοδική κατεύθυνση, ώστε οι πομποί και οι 

δέκτες των ONUs να είναι συντονισμένοι σε μια συχνότητα λειτουργίας με αποτέλεσμα το 

κόστος τους να είναι χαμηλό, και ένα μόνο πομποδέκτη στο OLT. Αυτά διευκολύνουν την 

προσθήκη νέων χρηστών στο δίκτυο και παράλληλα καταλήγουν σε μια οικονομικά 

αποτελεσματική λύση. 

 
Σχήμα 2.4  ΡΟΝ που χρησιμοποιεί μια μόνο οπτική ίνα 

 

Τα TDMA PONs έχουν επιδείξει σημαντική πρόοδο σε ότι αφορά την τυποποίηση 

(standardization) και την εφαρμογή τους τα τελευταία χρόνια. Τα PONs που βασίζονται 

στον ασύγχρονο τρόπο μετάδοσης (Asynchronous Transfer Mode PONs – APONs) ή 

αλλιώς τα ευρυζωνικά PONs (Broadband PONs – BPONs) έχουν ήδη τυποποιηθεί από 

την ITU-T με την προδιαγραφή G.983. Επίσης, το Gigabit PON (GPON) έχει 

τυποποιηθεί με την προδιαγραφή G.984 και το Ethernet PON (EPON) με την 
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προδιαγραφή IEEE 802.3ah [9]. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αυτές οι 

τεχνολογίες. 

 

2.2.3.1  ATM PON (BPON) 

 

Το 1995, αρκετοί διαχειριστές δικτύων και προμηθευτές εξοπλισμού σχημάτισαν την 

πρωτοβουλία για δίκτυο πρόσβασης όλων των υπηρεσιών (Full Service Access Network – 

FSAN), με στόχο τη δημιουργία μιας ενοποιημένης προδιαγραφής για δίκτυα πρόσβασης 

των συνδρομητών. Τα μέλη της FSAN ανέπτυξαν μια προδιαγραφή για ένα οπτικό δίκτυο 

πρόσβασης που βασίζεται σε PON και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ATM ως το 

πρωτόκολλο του δευτέρου επιπέδου αυτού του δικτύου. 

Στα παθητικά οπτικά δίκτυα (PONs) που βασίζονται στον ασύγχρονο τρόπο 

μετάδοσης (Asynchronous Transfer Mode – ATM), ο ρυθμός μετάδοσης καθορίστηκε 

αρχικά συμμετρικός, με τιμή 155 Mbps για την ανερχόμενη (upstream) και κατερχόμενη 

(downstream) κατεύθυνση. Αυτό τροποποιήθηκε αργότερα για να επιτρέπει ασύμμετρες, 

ανοδικές (upstream) των 155 Mbps και καθοδικές (downstream) των 622 Mbps, 

μεταδόσεις καθώς και συμμετρικές μεταδόσεις των 622 Mbps [8]. Ο μέγιστος αριθμός 

διαίρεσης του σήματος στην παθητική διάταξη είναι 32 (με προοπτική να γίνει 64) και η 

μέγιστη απόσταση μεταξύ των ONUs και του OLT είναι τα 20 Km. Η οπτική ίνα που 

χρησιμοποιείται είναι μια τυποποιημένη μονότροπη ίνα (single-mode fiber). Το 

κατερχόμενο κανάλι (downstream) λειτουργεί στην περιοχή των 1.5 μm, ενώ το 

ανερχόμενο κανάλι (upstream) στην περιοχή των 1.3 μm. Στην περίπτωση των 155 Mbps 

υπάρχουν 54 ATM πλαίσια (ATM cells) των 53 bytes για δεδομένα και άλλα δύο πλαίσια 

για διαχείριση και συντήρηση, ενώ στην περίπτωση των 622Mbps υπάρχουν 216 ΑTM 

πλαίσια (ATM cells) δεδομένων και 8 πλαίσια διαχείρισης. Καθώς κάθε χρήστης μπορεί να 

βρίσκεται σε διαφορετική απόσταση από το OLT, θα πρέπει ο συγχρονισμός των ONUs να 

είναι προσεκτικός για την αποφυγή συγκρούσεων. 

Για την επέκταση των ATM PONs, έχει πραγματοποιηθεί έρευνα σε ταχύτητες 1244 

και 2488 Mbps και για τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης, νέες εξελίξεις στον τομέα της 

φωτονικής τεχνολογίας επιτρέπουν τη χρήση διατάξεων όπου ο λόγος διαίρεσης του 

σήματος φτάνει το 128 ή και το 256, ενώ χρησιμοποιούνται οπτικοί ενισχυτές προσμίξεων 

ερβίου (Erbium Doped Fiber Amplifiers – EDFAs) για την ενίσχυση των σημάτων. 
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Τα αρχικά συστήματα που αναπτύχθηκαν ονομάζονταν APONs, συντομογραφία του 

ATM PONs. Το όνομα ΑΡΟΝs αντικαταστήθηκε αργότερα από το ΒΡΟΝs, δηλαδή 

ευρυζωνικά PONs (Broadband PONs – BPONs). Η αλλαγή του ονόματος είχε ως σκοπό 

να δείξει ότι το σύστημα υποστηρίζει ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς το όνομα APON έδινε 

την εντύπωση ότι οι υπηρεσίες που μπορούν να υποστηριχθούν είναι μόνο ATM υπηρεσίες. 

Τα BPONs έχουν τυποποιηθεί με την προδιαγραφή G.983.1 της ITU-T. 

 

2.2.3.2  Ethernet ΡΟΝ 

 

Το 1995 όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία για FSAN, υπήρχαν μεγάλες ελπίδες ότι το 

ΑΤΜ θα γινόταν η κυρίαρχη τεχνολογία στο LAN, MAN και WAN. Το ATM έχει τα 

πλεονεκτήματα της μετάδοσης υπηρεσιών φωνής και δεδομένων, παρέχοντας εγγυήσεις 

λειτουργικότητας και απόδοσης. Ωστόσο, από εκείνη την εποχή, η τεχνολογία του Ethernet 

παρέκαμψε και ξεπέρασε αυτή του ΑΤΜ. Το Ethernet έγινε ένα παγκόσμια αποδεκτό 

πρότυπο, με πάνω από 320 εκατομμύρια θύρες Ethernet ανά την υφήλιο [34]. Η ανάπτυξη 

του υψηλής ταχύτητας gigabit Ethernet ολοένα και επιταχύνεται, και τα προϊόντα του 10-

gigabit Ethernet γίνονται διαθέσιμα. Το Ethernet, το οποίο είναι εύκολο όσον αφορά την 

κλιμακοθέτηση και την διαχείριση, κερδίζει πλέον νέο έδαφος στο ΜΑΝ και στο WAN. 

Δεδομένου ότι πάνω από το 95% των LANs των επιχειρήσεων και των δικτύων των οικιών 

χρησιμοποιούν το Ethernet, γίνεται ξεκάθαρο ότι το ΑΤΜ ΡΟΝ μπορεί να μην είναι η 

καλύτερη επιλογή για την διασύνδεση δύο δικτύων Ethernet. Το EPON συνδυάζει τον 

χαμηλού κόστους εξοπλισμό Ethernet με τα χαμηλού κόστους εξαρτήματα παθητικών 

οπτικών ινών, συγκεντρώνοντας έτσι αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των παραδοσιακών 

δικτύων πρόσβασης, όπως η δυνατότητα μεγαλύτερου εύρους ζώνης, μεγαλύτερης 

απόστασης, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης και ευκολότερη αναβάθμιση 

σε υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης bit. 

Τον Ιανουάριο του 2001, η ΙΕΕΕ σχημάτισε μια ομάδα μελέτης, την αποκαλούμενη 

Ethernet στο Πρώτο Μίλι (Ethernet in the First Mile – EFM). Αυτή η ομάδα είχε ως 

αντικείμενο εργασίας την επέκταση της υφιστάμενης τεχνολογίας Ethernet στην περιοχή 

πρόσβασης των συνδρομητών, στοχεύοντας σε δίκτυα πρόσβασης για οικιακούς χρήστες και 

επιχειρήσεις. Η ομάδα έθεσε ως στόχο μια σημαντική αύξηση στην απόδοση, μειώνοντας 

ταυτόχρονα το κόστος εξοπλισμού, λειτουργίας και συντήρησης. Τα Ethernet PONs έγιναν 

μια από τις περιοχές εστίασης της ομάδας EFM. 
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To Ethernet PON (ΕΡΟΝ) είναι ένα δίκτυο που βασίζεται σε ΡΟΝ και μεταφέρει 

κίνηση δεδομένων ενθυλακωμένη σε πλαίσια Ethernet, όπως καθορίζει το πρότυπο 802.3 

της ΙΕΕE. Έχει τη δυνατότητα μεταφοράς πακέτων μεταβλητού μήκους, από 64 έως 1518 

bytes, σε αντίθεση με τα πακέτα σταθερού μήκους του ATM PON, ενώ οι νεότερες 

εκδόσεις του EPON έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς ATM πλαισίων μαζί με πακέτα 

Ethernet με μεγάλη αξιοπιστία. Με αυτό τον τρόπο συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα, όσον 

αφορά την ποιότητα υπηρεσίας (QoS), της ATM τεχνολογίας με την αξιοπιστία του 

Ethernet. Χρησιμοποιεί μια πρότυπη 8b/10b κωδικοποίηση γραμμής (8 bits δεδομένων 

κωδικοποιούνται σε 10 bits γραμμής) και λειτουργεί σε τυποποιημένη ωφέλιμη ταχύτητα 

Ethernet του 1 Gbps, στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων (Data Link layer) (ρυθμός μετάδοσης 

1.25 Gbps στο φυσικό επίπεδο, λόγω της κωδικοποίησης). Όπου ήταν δυνατό, το ΕΡΟΝ 

χρησιμοποίησε την υπάρχουσα προδιαγραφή 802.3, περιλαμβάνοντας τη χρήση του 

υπάρχοντος 802.3 αμφίδρομου πρωτοκόλλου του επιπέδου ελέγχου πρόσβασης μέσου 

(Media Access Control – MAC). 

 

2.2.3.3  Gigabit PON 

 

Με την παρουσία όλο και αυξανόμενου όγκου δεδομένων και την εμφάνιση της 

προδιαγραφής EPON του 1 Gbps, η ομάδα FSAN αντιλήφθηκε την ανάγκη για μια 

αρχιτεκτονική ικανή για υψηλότερο ρυθμό bit και με βελτιωμένη απόδοση για την κίνηση 

δεδομένων. Εντούτοις, η προδιαγραφή του φυσικού επιπέδου που υιοθετήθηκε για BPON, 

κατέστησε αρκετά δύσκολη την επίτευξη ρυθμών bit στην ανοδική κατεύθυνση (upstream) 

άνω των 622 Mbps. Το ATM PON είναι επίσης αναποτελεσματικό για κίνηση δεδομένων 

IP. Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί, το 2001, η FSAN ανέλαβε μία νέα 

προσπάθεια για να προσδιορίσει ένα σύστημα PON που να λειτουργεί σε ρυθμούς bit που 

ξεπερνούν το 1 Gbps. Η ομάδα έστρεψε την προσοχή της στη γενική διαδικασία 

πλαισίωσης (generic framing procedure) [35] ως ένας τρόπος βελτίωσης της απόδοσης, 

επιτρέποντας ένα μίγμα πλαισίων μεταβλητού μεγέθους και πλαισίων ATM. 

Η επέκταση της χωρητικότητας των PONs στην περιοχή των Gbps 

πραγματοποιήθηκε με την τυποποίηση του GPON από την ITU στη σειρά προδιαγραφών 

G.984.x. Η αρχιτεκτονική του δικτύου που περιγράφεται σε αυτά τα πρωτόκολλα έχει 

πολλές ομοιότητες με την αρχιτεκτονική του ATM-PON. Ο μέγιστος αριθμός 

διαχωρισμού του σήματος στον παθητικό διαιρέτη είναι 128 και η μέγιστη απόσταση ενός 
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ONU από το OLT είναι 20Km. Στην κατερχόμενη κατεύθυνση (downstream) οι ρυθμοί 

μετάδοσης που υποστηρίζονται είναι 1244.16 ή 2488.32 Mbps, ενώ η φασματική περιοχή 

του καναλιού που χρησιμοποιείται σε αυτή την κατεύθυνση περιορίζεται στα 1480-1500 nm. 

Στην ανερχόμενη κατεύθυνση (upstream) οι ρυθμοί μετάδοσης που χρησιμοποιούνται είναι 

155.52, 622.08, 1244.16 και 2488.32 Mbps, ενώ το κανάλι λειτουργεί στην περιοχή των 

1260-1360 nm [5]. Η προδιαγραφή G.984.2, η οποία ορίζει το επίπεδο που είναι 

εξαρτώμενο από το φυσικό επίπεδο (Physical Medium Dependent Layer – PMD Layer), 

καθορίζει τους ρυθμούς μετάδοσης της ανερχόμενης και της κατερχόμενης κατεύθυνσης. 

Παράλληλα, καθορίζει ότι στο δίκτυο μεταδίδονται πλαίσια σταθερής διάρκειας (125 μs), 

που μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες μορφές πακέτων (Ethernet, ATM, IP κτλ.). 

Ταυτόχρονα, η προδιαγραφή G.984.3 ορίζει το επίπεδο σύγκλισης μετάδοσης 

(Transmission Convergence Layer), που πραγματοποιεί την προσαρμογή των δεδομένων 

του χρήστη πάνω στο PMD επίπεδο, ενώ παράλληλα παρέχει τις βασικές παραμέτρους 

διαχείρισης του δικτύου [11]. 

Με αυτό τον τρόπο τα GPONs έχουν τη δυνατότητα αξιόπιστης μετάδοσης 

διαφορετικών μορφών πακέτων, επιτυγχάνοντας παράγοντα αξιοποίησης του δικτύου πάνω 

από 95%. Ταυτόχρονα τα GPONs παρέχουν ποιότητα υπηρεσίας, καθώς επιτρέπουν 

διαπραγματεύσεις για συμφωνία του επιπέδου υπηρεσίας (Service Level Agreement – SLA) 

μεταξύ των ONUs και του OLT, που ορίζεται στην προδιαγραφή G.984.4. 

Τα τελευταία χρόνια μελετάται η επέκταση των GPONs ώστε να υποστηρίζουν 

ρυθμούς μετάδοσης έως 10 Gbps και στις δύο κατευθύνσεις [16]. Το βασικό πρόβλημα που 

πρέπει να επιλυθεί είναι η κατασκευή οικονομικών διατάξεων οπτοηλεκτρονικής 

μετατροπής, που να μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις ταχύτητες και να τοποθετηθούν στο 

χώρο των χρηστών. 

 

2.2.3.4  Σύγκριση των προσεγγίσεων BPON και GPON με το EPON 

 

Ένα από τα ελαττώματα του ΑΤΜ είναι η υψηλή επιβάρυνσή του (overhead) για τη 

μεταφορά πακέτων ΙΡ μεταβλητού μήκους, που είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της κίνησης του 

Ίντερνετ. Παρακάτω συγκρίνουμε την επιβάρυνση (overhead) που επιβλήθηκε από την 

ενθυλάκωση σε πλαίσια Ethernet και την ενθυλάκωση σε ΑΤΜ πλαίσια (ATM cells). 
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Σχήμα 2.5 Σύγκριση της επιβάρυνσης πλαισίωσης του Ethernet και του φόρου του 

ATM πλαισίου 

 

Η επιβάρυνση της ενθυλάκωσης (πλαισίωσης) του Ethernet είναι αποτέλεσμα της 

προσθήκης ενός προοιμίου πλαισίου (frame preamble) 8 Bytes, μιας επικεφαλίδας Ethernet 

14 Bytes και του πεδίου FCS 4 Bytes σε ένα ωφέλιμο φορτίο (payload) που αποτελείται από 

δεδομένα χρηστών. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο κενό μεταξύ των πλαισίων 

(InterFrame Gap – IFG), τουλάχιστον 12 Bytes ανάμεσα σε δύο διπλανά πλαίσια. Έτσι, η 

απόλυτη επιβάρυνση για κάθε μεμονωμένο πλαίσιο είναι σταθερή και ίση με 38 Bytes 

(Σχήμα 2.5). Αυτή η επιβάρυνση ενθυλάκωσης δεν είναι συγκεκριμένη για το EPON, αλλά 

είναι μια ιδιότητα κοινή για όλα τα δίκτυα Ethernet. 

Σε δίκτυα ATM, οι μονάδες δεδομένων χρήστη, όπως τα αυτοδύναμα πακέτα IP (IP 

datagrams), πρέπει να χωρίζονται σε πολλά πλαίσια (cells). Η επιβάρυνση ενθυλάκωσης του 

ΑΤΜ, γνωστή και ως φόρος πλαισίου (cell tax), αποτελείται από πολλές επικεφαλίδες 

πλαισίων, επίμετρο (trailer) του ATM επίπεδου προσαρμογής 5 (ATM Adaptation Layer 5 

– AAL5) 8 Bytes, και γέμισμα (padding) μεταβλητού μεγέθους. Το επίμετρο AAL5 

χρειάζεται για τη σωστή συναρμολόγηση των αυτοδύναμων πακέτων IP (IP datagrams), και 

το γέμισμα χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση οποιουδήποτε τμήματος έχει απομείνει από 

το τελευταίο κελί. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.5, η επιβάρυνση ενθυλάκωσης του ATM 

εξαρτάται από την κατανομή των μεγεθών των πακέτων (ωφέλιμου φορτίου). 

Για μια συγκεκριμένη κατανομή μεγέθους των αυτοδύναμων πακέτων IP σε ένα δίκτυο 

πρόσβασης [36], η επιβάρυνση ενθυλάκωσης σε πλαίσια Ethernet ισούται με 7,42% και είναι 

σημαντικά χαμηλότερη από την επιβάρυνση ενθυλάκωσης σε πλαίσια ATM που είναι 

13,22%. Η βελτιωμένη απόδοση είναι μόνο ένα από τα πλεονεκτήματα της χρήσης πλαισίων 

Ethernet μεταβλητού μεγέθους για τη μεταφορά πακέτων IP μεταβλητού μεγέθους. 
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Άλλο ένα από τα μειονεκτήματα του ΑΤΜ είναι το γεγονός ότι ένα πλαίσιο (cell) το 

οποίο έχει απορριφθεί ή αλλοιωθεί θα ακυρώσει ένα ολόκληρο αυτοδύναμο πακέτο IP, 

καθώς η συναρμολόγηση μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρχουν και είναι αναλλοίωτα όλα τα 

ΑΤΜ πλαίσια που μεταφέρουν τμήματα του ίδιου πακέτου IP. Παρ’ όλα αυτά, τα υπόλοιπα 

πλαίσια, τα οποία μεταφέρουν τα τμήματα του ίδιου αυτοδύναμου πακέτου IP, θα 

μεταδίδονται ακόμα, καταναλώνοντας έτσι χωρίς λόγο τους πόρους του δικτύου. 

Και ίσως και το πιο σημαντικό, το ΑΤΜ δεν ανταπεξήλθε στις προσδοκίες ότι θα 

γινόταν μια φθηνή τεχνολογία. Οι πωλήσεις βρίσκονται σε πτώση και οι ποσότητες που 

κατασκευάζονται είναι σχετικά μικρές. Οι διακόπτες και οι κάρτες δικτύου ΑΤΜ είναι 

αρκετά πιο δαπανηρές σε σχέση με τους διακόπτες και τις κάρτες δικτύου Ethernet [34]. 

Από την άλλη μεριά, το Ethernet μοιάζει μια λογική επιλογή για ένα βέλτιστο, για IP 

δεδομένα, δίκτυο πρόσβασης. Οι πρόσφατες τεχνικές ποιότητας υπηρεσίας (QoS) που έχουν 

υιοθετηθεί, έχουν καταστήσει τα δίκτυα Ethernet ικανά να υποστηρίξουν φωνή, δεδομένα, 

και βίντεο. Οι τεχνικές αυτές συμπεριλαμβάνουν πλήρως αμφίδρομο τρόπο μετάδοσης, 

χρήση προτεραιοτήτων και άλλα. Το Ethernet είναι μια ανέξοδη τεχνολογία, η οποία είναι 

πανταχού παρούσα και διαλειτουργική (interoperable) με μία πλειάδα εξοπλισμού παλαιού 

τύπου. Δεν είναι έτσι πρωτοφανές ότι το Ethernet είναι έτοιμο να αποτελέσει την επιλογή για 

την αρχιτεκτονική των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. 

Τόσο η αρχιτεκτονική BPON όσο και η GPON ήταν ιδέες της ομάδας FSAN, η οποία 

διευθύνεται από τους μεγαλύτερους διαχειριστές τηλεπικοινωνιών. Οι περισσότεροι από τους 

διαχειριστές έχουν επενδύσει σημαντικά στην παροχή παλαιού τύπου TDM υπηρεσιών. 

Ανάλογα, το BPON και το GPON βελτιστοποιήθηκαν για κίνηση TDM και βασίζονται σε 

δομές πλαισίωσης με πολύ αυστηρές απαιτήσεις χρονισμού (timing) και συγχρονισμού 

(synchronization). 

Στο BPON, ένα πλαίσιο στην ανερχόμενη κατεύθυνση (upstream) αποτελείται από 53 

χρονοθυρίδες, όπου κάθε χρονοθυρίδα αποτελείται από ένα ΑΤΜ πλαίσιο και 3 Bytes 

επιβάρυνσης. Όταν δύο διαδοχικές χρονοθυρίδες δίνονται σε διαφορετικά ONUs, αυτά τα 3 

Bytes ή σχεδόν τα 154 ns της επιβάρυνσης θα πρέπει να είναι αρκετά για να διακόψουν τη 

λειτουργία του laser στο πρώτο ONU, να το θέσουν σε λειτουργία στο δεύτερο ONU, και 

να πραγματοποιήσουν συγχρονισμό του ρολογιού στο OLT. 

Παρομοίως, καθορίζεται πολύ αυστηρός χρονισμός για το GPON. Για παράδειγμα, σε 

GPON με ρυθμό γραμμής 1.244 Gbps, μόνο 16 bit (λιγότερο από 13 ns) διατίθενται για 

τις laser-on και laser-off στιγμές. Τόσο μικρά διαστήματα απαιτούν πιο δαπανηρά, 
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υψηλότερης ταχύτητας laser στο ONU. Επίσης, ένα πολύ στενό όριο 44 bit (λιγότερο από 

36 ns) παραχωρείται για την ανάκτηση του ρολογιού.  

Η ΙΕΕΕ 802 ομάδα εργασίας παραδοσιακά εστιάζει σε τεχνολογίες επικοινωνίας 

δεδομένων. Στο ΕΡΟΝ, η κύρια έμφαση δόθηκε στη διατήρηση του μοντέλου 

αρχιτεκτονικής του Ethernet. Δεν υφίσταται καμία συγκεκριμένη δομή πλαισίωσης στο 

ΕΡΟΝ. Τα Ethernet πλαίσια μεταδίδονται σε ριπές με ένα σταθερό διάστημα μεταξύ των 

πλαισίων. Επιπλέον, οι στιγμές laser-on και laser-off φτάνουν τα 512 ns, ένα σημαντικά 

υψηλότερο όριο σε σχέση με αυτό του GPON. Οι χαλαρωμένες τιμές της φυσικής 

επιβάρυνσης είναι μόνο μερικές από τις πολλές ενέργειες περικοπής κόστους που έχουν 

ληφθεί από το ΕΡΟΝ. 

Άλλη μία ενέργεια περικοπής κόστους από το ΕΡΟΝ είναι η διατήρηση της μορφής 

της πλαισίωσης Ethernet, η οποία μεταφέρει πακέτα μεταβλητού μεγέθους χωρίς τεμαχισμό 

(fragmentation). Αντιθέτως, τα BPON και GPON χωρίζουν τα πακέτα σε πολλά τμήματα. 

Το BPON χρησιμοποιεί AAL5, στο οποίο έγινε αναφορά παραπάνω, για να χωρίσει ένα 

πακέτο σε ATM πλαίσια στο άκρο αποστολής και για να συναρμολογήσει τα ωφέλιμα φορτία 

πολλαπλών ATM πλαισίων σε ένα πλήρες πακέτο στο άκρο λήψης. Το GPON κάνει χρήση 

της GPON μεθόδου ενθυλάκωσης (GPON Encapsulation Method – GEM) για να 

επιτρέψει τον τεμαχισμό των πακέτων. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί έναν περίπλοκο 

αλγόριθμο για την οριοθέτηση (delineation) τμημάτων GEM μεταβλητού μεγέθους και την 

ανακατασκευή των πακέτων στη συσκευή λήψης. 

Αρκετοί διαχειριστές εγκατέστησαν συστήματα BPON. Ωστόσο, η προμηνύουσα 

μαζική ανάπτυξη και η αντίστοιχη μείωση του κόστους του εξοπλισμού δεν υλοποιήθηκαν 

ποτέ. Δεδομένου του επιπέδου πολυπλοκότητας του GPON ή της αυστηρής προδιαγραφής 

για διάφορες παραμέτρους του φυσικού επιπέδου, είναι πολύ αμφίβολο ότι το κόστος του 

εξοπλισμού του GPON θα μπορέσει να συναγωνιστεί εκείνο ενός EPON. 

 

2.2.4 Εφαρμογή της OCDMA τεχνολογίας στα PONs 
 

Η πολλαπλή πρόσβαση με διαίρεση οπτικού κώδικα (Optical Code Division Multiple 

Access) είναι ένας μηχανισμός πρόσβασης ο οποίος παρέμενε εκτός ερευνητικής 

δραστηριότητας για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας της αδυναμίας κατασκευής οπτικών 

διατάξεων, ικανών να πραγματοποιήσουν την κωδικοποίηση και την αποκωδικοποίηση στο 

οπτικό επίπεδο. Πρόσφατες εξελίξεις σε αυτή την περιοχή έχουν οδηγήσει στον 
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επαναπροσδιορισμό του ερευνητικού ενδιαφέροντος για την OCDMA τεχνολογία, 

προσδιορίζοντας τις συνθήκες για την υλοποίηση της OCDMA στα δίκτυα πρόσβασης. 
Τα συστήματα OCDMA μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα μεγάλο αριθμό 

χρηστών που μεταδίδουν περιοδικά, καθώς η απόδοση αυτών των συστημάτων περιορίζεται 

από τον αριθμό των χρηστών που μεταδίδουν ταυτόχρονα, δημιουργώντας με αυτό τον 

τρόπο παρεμβολές. Επομένως, στα συστήματα OCDMA υπάρχει το πλεονέκτημα της 

επίτευξης στατιστικής πολυπλεξίας απευθείας στο φυσικό επίπεδο του δικτύου. Η κατάλληλη 

εκμετάλλευση αυτής της στατιστικής πολυπλεξίας μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της 

χωρητικότητας του συστήματος. 
Η εφαρμογή της OCDMA τεχνολογίας βασίζεται σε πολλά πλεονεκτήματα όπως η 

δίκαιη κατανομή του εύρους ζώνης, η δυνατότητα παροχής διαφορετικών υπηρεσιών και 

ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service – QoS) στο φυσικό επίπεδο, υποστήριξη 

ασύγχρονης πρόσβασης, ευελιξία στην κατανομή των χρηστών, υποστήριξη 

μεταβαλλόμενου ρυθμού μετάδοσης των bit (Variable Bit Rate – VBR) και ριπαίας κίνησης 

(bursty traffic), προστασία από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση για τη χρήση του δικτύου κτλ. 

[27]. 
Η πολυπλεξία με διαίρεση οπτικού κώδικα (Optical Code Division Multiplexing - 

OCDM) είναι μία διαδικασία πολυπλεξίας, όπου ο διαχωρισμός των τηλεπικοινωνιακών 

καναλιών καθορίζεται από διαφορετικούς οπτικούς κώδικες και όχι από διαφορετικά μήκη 

κύματος ή χρονοθυρίδες. Στη διαδικασία μετάδοσης, κάθε bit δεδομένων υποβάλλεται σε 

μια διαδικασία κωδικοποίησης (encoding) στον πομπό, ενώ στον δέκτη απαιτείται η 

αντίστροφη διαδικασία αποκωδικοποίησης (decoding) για την ανάκτηση των δεδομένων. Οι 

διαδικασίες της κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης συνθέτουν την οπτική κωδικοποίηση 

(optical coding). Η OCDMA είναι η εφαρμογή της OCDM τεχνολογίας στον έλεγχο 

πρόσβασης πολλών χρηστών [17]. 

Η κωδικοποίηση αναφέρεται στον πολλαπλασιασμό των bits δεδομένων με μια 

αλληλουχία κώδικα, είτε στο πεδίο του χρόνου είτε στο πεδίο του μήκους κύματος είτε στο 

πεδίο του χώρου. Για την περίπτωση της κωδικοποίησης στο επίπεδο του χρόνου το κάθε 

bit δεδομένων διαχωρίζεται σε μικρότερες χρονικές συνιστώσες, οι οποίες καλούνται chips, 

στις οποίες και εφαρμόζεται η αλληλουχία κώδικα. Στο πεδίο του μήκους κύματος το σήμα 

μεταδίδεται σε ένα κανάλι που ορίζεται από ένα μοναδικό συνδυασμό οπτικών συχνοτήτων, 

όπου η συχνότητα του καναλιού μεταβάλλεται μέσα στα πλαίσια αυτού του συνδυασμού. Οι 

δύο μέθοδοι οπτικής κωδικοποίησης απεικονίζεται στο Σχήμα 2.6. Ο συνδυασμός των δύο 

παραπάνω μεθόδων καλείται δυσδιάστατη κωδικοποίηση (2D-coding), όπου τα chips ενός 



36 
 

bit δεδομένων εμφανίζονται σε διαφορετικά μήκη κύματος. Η αποκωδικοποίηση αναφέρεται 

στην εφαρμογή της αντίστροφης διαδικασίας που είχε πραγματοποιηθεί στην κωδικοποίηση. 

Η λειτουργία της κωδικοποίησης προκαλεί τη διεύρυνση του φάσματος, η οποία είναι 

γνωστή ως φασματική εξάπλωση (spectrum spread). 

 

 

Σχήμα 2.6 Μέθοδοι οπτικής κωδικοποίησης 

 

Σε ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί την OCDMA τα σήματα από διαφορετικούς χρήστες 

συνδυάζονται και κάθε σταθμός λήψης λαμβάνει αυτό το συνολικό σήμα. Εάν ένας 

δεδομένος χρήστης μεταδώσει ένα σήμα, τότε μόνο ο δέκτης με τον ίδιο κώδικα μπορεί να 

ανακτήσει αυτό το σήμα. Τα μη επιθυμητά σήματα εμφανίζονται ως θόρυβος και είναι 

γνωστά ως παρεμβολή πολλαπλής πρόσβασης (Multiple Access Interference – MAI). Η 

ΜAI είναι η βασική πηγή θορύβου στα OCDMA συστήματα και ένας σημαντικός 

περιοριστικός παράγοντας της απόδοσης του συστήματος. Στα OCDMA συστήματα 

εμφανίζονται και άλλες πηγές θορύβου, όπως ο θερμικός θόρυβος (thermal noise), ο 

θόρυβος βολής (shot noise) και ο θόρυβος αυθόρμητης εκπομπής των ενισχυτών (Amplifier 

Spontaneous Emission – ASE), οι οποίοι έχουν ελάχιστη επίδραση στην απόδοση των 

OCDMA συστημάτων, σε σύγκριση με την επίδραση της MAI [18]. 
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Ο συνδυασμός πολλών πλεονεκτημάτων έχουν προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον για 

την εφαρμογή της OCDMA στα οπτικά δίκτυα πρόσβασης, σε σύγκριση με άλλες 

τεχνολογίες πολλαπλής πρόσβασης. Ένα βασικό πλεονέκτημα των OCDMA συστημάτων 

είναι η λειτουργία ασύγχρονης μετάδοσης, που απλοποιεί τον έλεγχο πρόσβασης στο μέσο 

σε σχέση με την TDMA, η οποία απαιτεί αυστηρό συγχρονισμό. Επίσης, η OCDMA 

προσφέρει μεγαλύτερο αριθμό καναλιών σε σχέση με την WDMA, ενώ η υποστήριξη 

επιπρόσθετων χρηστών στο δίκτυο πραγματοποιείται με πολύ μικρό κόστος και χωρίς να 

επηρεάζεται το εύρος ζώνης που έχει ανατεθεί σε άλλους χρήστες. Παράλληλα, μπορεί να 

υλοποιηθεί η ταυτόχρονη μετάδοση κίνησης που προέρχεται από διαφορετικές υπηρεσίες. 

Η OCDMA τεχνολογία παρουσιάζει διαφάνεια και οι χρήστες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης και διαμορφώσεις. Τέλος, η OCDMA 

προσφέρει υψηλά επίπεδα ασφάλειας, ενώ οι TDMA και WDMA απαιτούν την ύπαρξη 

κρυπτογράφησης (encryption) στο ηλεκτρονικό επίπεδο για την παροχή ασφάλειας. 

Η εφαρμογή της OCDMA τεχνολογίας στα οπτικά δίκτυα πρόσβασης εμφανίζει 

βασικά εμπόδια στο φυσικό επίπεδο (Physical Layer), καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

τεχνολογιών οπτικών διατάξεων. Οι σημαντικοί περιορισμοί περιγράφονται παρακάτω: 

• Το κόστος των διατάξεων είναι σημαντικό, κυρίως στην 2D-OCDMA, όπου ο 

πομπός κάθε χρήστη θα πρέπει να λειτουργεί σε διαφορετικά μήκη κύματος. 

• Η αναπόφευκτη παρουσία της MAI περιορίζει την αποδοτικότητα του δικτύου, 

κυρίως σε επίπεδο αριθμού χρηστών. 

• Η διασπορά λόγω του υψηλού κωδικοποιημένου ρυθμού μετάδοσης του σήματος 

περιορίζει την απόσταση των ONUs από το OLT. 

• Η φασματική εξάπλωση προκαλεί μειωμένη φασματική απόδοση σε σχέση με την 

WDMA. 

Η βασική διαφορά των OCDMA συστημάτων με τα ασύρματα CDMA συστήματα 

αναφέρεται στη σηματοδοσία, η οποία στις οπτικές τηλεπικοινωνίες είναι μονοπολική. Αυτός 

ο περιορισμός οδήγησε στην υιοθέτηση ενός ειδικού τύπου κωδικοποίησης, την οπτική 

ορθογώνια κωδικοποίηση (Optical Orthogonal Coding – OOC), στην οποία οι κώδικες δεν 

είναι ακριβώς ορθογώνιοι, στοιχείο που μειώνει τον αριθμό των διαθέσιμων κωδικών, σε 

σχέση με τα ασύρματα CDMA συστήματα [19]. 

 

2.2.4.1  Υλοποίηση της OCDMA 
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Το Σχήμα 2.7 απεικονίζει τη βασική αρχιτεκτονική ενός παθητικού οπτικού δικτύου 

που χρησιμοποιεί την OCDMA τεχνολογία, στην οποία οι χρήστες συνδέονται μέσω ενός 

1x1 συζεύκτη με το OLT [20]. Οι Ν κωδικοποιητές (encoders) δημιουργούν τα 

κωδικοποιημένα σήματα στο OLT στην οπτική περιοχή, τα οποία μεταδίδονται στο ίδιο 

μέσο προς τον οπτικό συζεύκτη (Σχήμα 2.7). Ο κωδικοποιητής αναπαριστά κάθε ‘1’ με την 

αποστολή ενός οπτικού κώδικα, ενώ τα ‘0’ δεν κωδικοποιούνται και αναπαρίστανται από μια 

ακολουθία μηδενικών. Ένας μοναδικός οπτικός κώδικας ανατίθεται σε κάθε χρήστη, ώστε 

να έχει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιήσει το σήμα που προορίζεται για τον ίδιο, από το 

σύνθετο λαμβανόμενο σήμα. Η κωδικοποίηση και η αποκωδικοποίηση πραγματοποιούνται 

στο οπτικό επίπεδο, οπότε τα OCDMA συστήματα μπορούν να υποστηρίξουν ασύγχρονους 

τρόπους μετάδοσης χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες ηλεκτρονικές διατάξεις. 

 

 

Σχήμα 2.7 Σχηματική αναπαράσταση ενός OCDMA PON συστήματος 
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Σχήμα 2.8 Σχηματική αναπαράσταση ενός WDM-OCDMA PON συστήματος που 

βασίζονται σε AWGs 

 

Το συνολικό εύρος ζώνης που παρέχεται στους χρήστες μπορεί να αυξηθεί σημαντικά 

με την εισαγωγή πολλών μηκών κύματος, υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο ένα WDM-

OCDMA PON [21,22]. Η υλοποίηση αυτών των δικτύων πραγματοποιείται με τη βοήθεια 

ενός πλέγματος συστοιχίας κυματοδηγών (Arrayed Waveguide Grating – AWG), ο οποίος 

πραγματοποιεί και την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση. Στην κατερχόμενη κατεύθυνση, 

τα δεδομένα υφίστανται την κωδικοποίηση από ένα ΝxΝ AWG, συνδυάζονται στον οπτικό 

συνδυαστή και κατευθύνονται στα N ONUs. Κάθε ONU διαθέτει μια ανάλογη AWG 

διάταξη, η οποία πραγματοποιεί την αποκωδικοποίηση χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο 

κώδικα και κατευθύνει τα δεδομένα στους χρήστες που ανήκουν στο συγκεκριμένο ONU. Η 

χρήση κυκλοφορητών (circulators) επιτρέπει τον διαχωρισμό της ανερχόμενης από την 

κατερχόμενη κατεύθυνση, ώστε η ίδια AWG διάταξη να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις 

δύο κατευθύνσεις. Συνήθως, οι δύο κατευθύνσεις λειτουργούν σε δύο διαφορετικά μήκη 

κύματος, όπως τα 1310 και 1550 nm για την ανερχόμενη και την κατερχόμενη κατεύθυνση 

αντίστοιχα. Το Σχήμα 2.8 απεικονίζει το σχηματικό διάγραμμα ενός WDM-OCDMA 

PON, που βασίζεται σε AWGs. 

 

2.2.5 Εφαρμογή της WDMA τεχνολογίας στα PONs 



40 
 

 

Τα παθητικά οπτικά δίκτυα (Passive Optical Networks – PONs) που βασίζονται στην 

TDMA τεχνολογία ουσιαστικά χρησιμοποιούν τα πλεονεκτήματα της WDMA, καθώς σε 

μια οπτική ίνα μεταδίδονται δύο οπτικά σήματα με διαφορετικά μήκη κύματος, ένα για την 

ανερχόμενη και ένα για την κατερχόμενη κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, η WDM αποτελεί την 

κυρίαρχη μορφή πολυπλεξίας στα δίκτυα κορμού και στα μητροπολιτικά δίκτυα, όπου η 

δυνατότητα υποστήριξης άνω των 100 διαφορετικών μηκών κύματος αυξάνει σημαντικά την 

χωρητικότητα αυτών των δικτύων. Η χρήση της WDM τεχνολογίας στα δίκτυα πρόσβασης 

αρχικά θεωρήθηκε ως αναποτελεσματική λόγω του αυξημένου κόστους του εξοπλισμού, τον 

οποίο θα πρέπει να διαθέτουν οι χρήστες. Ωστόσο, από την πλευρά της παρεχόμενης 

χωρητικότητας τα WDM-PONs αποτελούν την ιδανικότερη λύση, καθώς κάθε χρήστης 

μπορεί να εκμεταλλευτεί τη συνολική χωρητικότητα ενός μήκους κύματος. 
Το αυξημένο κόστος του εξοπλισμού του χρήστη σε ένα WDM-PON οφείλεται στην 

αναγκαιότητα τοποθέτησης πομπών laser μεταβλητού μήκους κύματος, ώστε κάθε χρήστης 

να έχει τη δυνατότητα μετάδοσης σε οποιοδήποτε από τα μήκη κύματος που υποστηρίζει 

το δίκτυο. Μια εναλλακτική λύση βασίζεται στην εκπομπή ενός οπτικού σήματος συνεχούς 

φάσματος από το OLT. Κάθε χρήστης διαθέτει ένα οπτικό διαμορφωτή, οποίος 

διαμορφώνει μια συνιστώσα του σήματος, ενώ η ύπαρξη οπτικών ενισχυτών ημιαγωγού 

(Semiconductor Optical Amplifiers – SOAs) ενισχύει κατάλληλα το σήμα ώστε να 

ανακλαστεί πίσω στο OLT. Με αυτή τη μέθοδο δεν απαιτείται η τοποθέτηση οπτικών 

πομπών σε κάθε χρήστη, στοιχείο που μειώνει σημαντικά το κόστος. 

 

2.2.5.1  Αναγκαιότητα εφαρμογής της WDM τεχνολογίας στα PONs 

 

Η PON τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την παροχή ευρυζωνικής 

πρόσβασης στους χρήστες, όμως χαρακτηρίζεται από κάποια μειονεκτήματα. Καθώς στη 

βασική μορφή των PONs χρησιμοποιείται ένα κανάλι, το προσφερόμενο εύρος ζώνης 

περιορίζεται από το μέγιστο ρυθμό μετάδοσης των οπτικών πομποδεκτών, ο οποίος 

σύμφωνα με τις σημερινές συνθήκες είναι 1 Gbps. Η εξασθένηση λόγω των απωλειών 

διαίρεσης περιορίζει τον μέγιστο αριθμό των ONUs σε 64. 

Πολλές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες μελετούν την υλοποίηση της τεχνολογίας FTTx για 

την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών φωνής, δεδομένων και βίντεο, γνωστό ως ‘triple play’, 

ως μια λύση με μικρότερο κόστος από την ξεχωριστή παροχή των τριών αυτών υπηρεσιών. 
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Μολονότι τα PONs παρέχουν υψηλότερη χωρητικότητα σε σχέση με τα παραδοσιακά 

δίκτυα χαλκού, υπάρχει η απαίτηση για παροχή μεγαλύτερου εύρους ζώνης. Αυτή η αύξηση 

μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση της WDM τεχνολογίας, όπου πολλά κανάλια 

χρησιμοποιούνται στην ανερχόμενη και την κατερχόμενη κατεύθυνση. Αυτού του είδους τα 

PONs είναι γνωστά ως WDM-PONs. Ένα είναι ένα δίκτυο πρόσβασης σημείου-προς-

σημείο, όπου χρησιμοποιείται διαφορετικό μήκος κύματος για τη ζεύξη του OLT με κάθε 

ONU. 

Κάθε μήκος κύματος δρομολογείται με τη βοήθεια ενός πλέγματος συστοιχίας 

κυματοδηγών (Arrayed Waveguide Grating – AWG). Σε ένα WDM-PON μπορούν να 

υποστηριχθούν πολλοί χρήστες με διαφορετικές ταχύτητες, εφόσον αυτό απαιτείται, και η 

ταχύτητα μπορεί να φτάσει έως τη μέγιστη ταχύτητα του οπτικού καναλιού, καθώς το εύρος 

ζώνης κάθε καναλιού δεν μοιράζεται με άλλους χρήστες. Επίσης, τα WDM-PONs δεν 

παρουσιάζουν απώλειες διαίρεσης ισχύος, ενώ η χρήση διαφορετικών μηκών κύματος 

αυξάνει την ασφάλεια. Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα οδήγησαν στην πρόταση για 

αναβάθμιση των PONs με τη χρήση της WDM τεχνολογίας, η οποία περιγράφεται στο 

ITU-T G.983 [1]. 

 

2.2.5.2  Πλέγμα συστοιχίας κυματοδηγών (Arrayed Waveguide Grating 

– AWG) 

 

Η δρομολόγηση των μηκών κύματος στα WDM-PONs πραγματοποιείται με τη χρήση 

ενός AWG. Το AWG είναι μια παθητική διάταξη με ένα προκαθορισμένο πίνακα 

δρομολόγησης, παρέχοντας σταθερή δρομολόγηση ενός οπτικού σήματος από μια 

δεδομένη είσοδο σε μια δεδομένη έξοδο με βάση το μήκος κύματος του σήματος. Τα 

σήματα με διαφορετικά μήκη κύματος που βρίσκονται σε μια είσοδο θα δρομολογηθούν σε 

διαφορετικές πύλες εξόδου. Επίσης, σήματα με ίδιο μήκος κύματος θα πρέπει να 

κατευθυνθούν σε διαφορετικές πύλες εισόδου, ώστε να δρομολογηθούν σε διαφορετικές 

πύλες εξόδου. 

 

2.2.5.3  Αρχιτεκτονική των WDM-PONs 
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Έχουν προταθεί διάφορες αρχιτεκτονικές για την υλοποίηση των WDM-PONs 

[5,7,11,16,23]. Μία προσέγγιση αναφέρεται στην ανάθεση ενός μήκους κύματος για την 

ανερχόμενη κατεύθυνση σε όλα τα ONUs και ενός μήκους κύματος ανά ONU για την 

κατερχόμενη κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος του εξοπλισμού των 

ONUs, καθώς απαιτείται ένας πομπός που εκπέμπει σε ένα μόνο μήκος κύματος, ενώ οι 

δέκτες θα πρέπει να ρυθμίζονται στο κανάλι που ανατίθεται στο αντίστοιχο ONU. Σε αυτή 

την περίπτωση η συνολική χωρητικότητα της ανερχόμενης κατεύθυνσης όλων των ONUs 

αντιστοιχεί σε ένα μόνο μήκος κύματος, στοιχείο που περιορίζει τη δυνατότητα του δικτύου. 

Σε μια δεύτερη προσέγγιση, σε κάθε ONU ανατίθεται ένα μήκος κύματος, μέσω του οποίου 

μεταφέρονται δεδομένα από και προς το ONU (είτε ένα μήκος κύματος για την 

ανερχόμενη και ένα για την κατερχόμενη κατεύθυνση ανά ONU είτε ένα μήκος κύματος και 

για τις δύο κατευθύνσεις ανά ONU, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2.9). Αυτή η 

αρχιτεκτονική προϋποθέτει την εγκατάσταση ρυθμιζόμενων πομποδεκτών σε κάθε χρήστη ή 

τη χρήση οπτικών διαμορφωτών που διαμορφώνουν ένα μήκος κύματος ενός οπτικού 

σήματος που αποστέλλεται από το OLT και στη συνέχεια μεταδίδεται πίσω στο OLT, με τη 

χρήση ενός ανακλαστικού οπτικού ενισχυτή από ημιαγωγό (Reflective Semiconductor 

Optical Amplifier – RSOA). Επίσης, ανάλογα με τη συμπεριφορά των ONUs, ενδέχεται να 

χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω περιπτώσεων, όπου τα ONUs με 

χαμηλό φορτίο μπορούν να μοιράζονται ένα κανάλι στην ανερχόμενη ή και στις δύο 

κατευθύνσεις, ενώ τα ONUs με μεγάλο φορτίο να εξυπηρετούνται από διαφορετικό μήκος 

κύματος. 

 

 

Σχήμα 2.9 Σχηματική αναπαράσταση ενός WDM PON 
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Τα κανάλια που χρησιμοποιούνται στα WDM-PONs προκύπτουν είτε από τη δέσμη 

μηκών κύματος του αδρού WDM (Coarse WDM – CWDM) (ITU-T G.694.2), είτε από τη 

δέσμη συχνοτήτων του πυκνού WDM (Dense WDM – DWDM) (ITU-T G.694.1). Το 

CWDM υποστηρίζει μικρό αριθμό καναλιών διαφορετικού μήκους κύματος (8-16) με 

διαπόσταση καναλιών (channel spacing) 20 nm, στην περιοχή των 1300-1600 nm. Στην 

περίπτωση του DWDM η διαπόσταση καναλιών κυμαίνεται από 0.2 έως 0.8 nm στην 

περιοχή των 1550 nm. Ο αριθμός των καναλιών εξαρτάται από την διαπόσταση καναλιών, η 

οποία καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά των πομποδεκτών και των ενισχυτών που 

χρησιμοποιούνται [10]. 

Η ανάθεση των μηκών κύματος σε κάθε ONU μπορεί να πραγματοποιηθεί στατικά ή 

δυναμικά. Στην στατική ανάθεση μηκών κύματος, κάθε ONU χρησιμοποιεί ένα σταθερό 

μήκος κύματος, επομένως ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει στατικούς πομποδέκτες. Η 

στατική ανάθεση μηκών κύματος περιορίζει τις δυνατότητες του δικτύου, καθώς δεν είναι 

εφικτή η προσθήκη νέων ONUs, ενώ ο παράγοντας αξιοποίησης της χωρητικότητας είναι 

μικρός. Στη δυναμική ανάθεση μηκών κύματος ανατίθεται σε κάθε ONU που επιθυμεί 

πρόσβαση στο δίκτυο ένα από τα διαθέσιμα μήκη κύματος, οπότε τα ONUs είναι γνωστά 

ως άχρωμα ONUs (colorless ONUs). Γενικά, υπάρχουν δύο μέθοδοι δυναμικής ανάθεσης 

των μηκών κύματος για την ανερχόμενη κατεύθυνση. 

Ένα δεύτερο ζήτημα που προκύπτει στα WDM-PONs είναι ο τρόπος ανάθεσης των 

πόρων του κάθε μήκους κύματος στους τελικούς χρήστες των ONUs. Μια απλή προσέγγιση 

αναφέρεται στη χρήση στατικού TDM, όπου σε κάθε τελικό χρήστη ανατίθεται μια 

συγκεκριμένη χρονοθυρίδα, οπότε ο αριθμός των τελικών χρηστών καθορίζεται από τη 

χωρητικότητα του καναλιού. Σε μια περισσότερο αποτελεσματική προσέγγιση, υπάρχει 

δυναμική ανάθεση των χρονοθυρίδων, όπου με την αίτηση κάποιου χρήστη για πρόσβαση 

στο δίκτυο του ανατίθεται μία ή περισσότερες χρονοθυρίδες, εφόσον αυτές είναι διαθέσιμες 

[24,25]. 

Η αναβάθμιση ενός TDM-PON σε ένα WDM-PON πραγματοποιείται με την 

αντικατάσταση της διάταξης διαχωρισμού με ένα AWG, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

αναβαθμιστεί και ο εξοπλισμός των ONUs, ανάλογα με το σενάριο που υλοποιεί το νέο 

WDM-PON, τα οποία αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο. Μολονότι σήμερα αυτή η 

αναβάθμιση επιφέρει μεγάλο κόστος τόσο στους παρόχους υπηρεσιών όσο και στους 

χρήστες του δικτύου, νέες οικονομικά αποδοτικές διατάξεις θα δίνουν τη δυνατότητα στον 

κάθε χρήστη για αποκλειστική πρόσβαση στο εύρος ζώνης ενός μήκους κύματος, ακόμα και 

σε περιπτώσεις όπου η απόσταση των ONUs από το OLT είναι αρκετά μεγάλη [26]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

EPON 

 
3.1 Εισαγωγή 

 
Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 ορίζει δύο βασικούς τρόπους λειτουργίας για ένα δίκτυο 

Ethernet. Κατά τον πρώτο τρόπο, μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα κοινό μέσο, 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο πολλαπλής πρόσβασης με επαίσθηση φέρουσας και 

ανίχνευσης σύγκρουσης (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection – 

CSMA/CD). Με τον άλλο τρόπο, οι σταθμοί μπορούν να συνδεθούν μέσω ενός διακόπτη, 

χρησιμοποιώντας πλήρως αμφίδρομες ζεύξεις σημείου προς σημείο (point to point). 

Αντίστοιχα, το επίπεδο MAC του Ethernet  μπορεί να λειτουργήσει με έναν από τους δύο 

τρόπους: με τον CSMA/CD ή τον πλήρως αμφίδρομο τρόπο. 

Οι ιδιότητες του μέσου του EPON είναι τέτοιες ώστε δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ως 

ένα δίκτυο κοινού μέσου, ούτε ως ένα δίκτυο σημείου προς σημείο. Αντιθέτως, είναι ένας 

συνδυασμός των δύο. Έχει τη συνδεσιμότητα ενός κοινού μέσου στην καθοδική κατεύθυνση 

(downstream), και συμπεριφέρεται σαν ένα μέσο σημείου προς σημείο στην ανοδική 

κατεύθυνση (upstream). 

 

3.2 Καθοδική Μετάδοση (Downstream Transmission)  
 

Στην καθοδική κατεύθυνση, τα πακέτα Ethernet που μεταδίδονται από το OLT 

περνούν μέσα από ένα 1× Ν παθητικό διαιρέτη ή διαδοχικούς διαιρέτες και φτάνουν σε 

κάθε ONU. Η τιμή του Ν είναι τυπικά ανάμεσα στο 4 και το 64 (περιορίζεται από τον 

διαθέσιμο ισολογισμό οπτικής ισχύος). Η συμπεριφορά αυτή είναι παρόμοια με εκείνη ενός 

δικτύου κοινού μέσου. Επειδή το Ethernet έχει την ιδιότητα να εκπέμπει ευρέως 

(broadcasting) από τη φύση του, στην καθοδική κατεύθυνση (από το δίκτυο στον χρήστη) 

ταιριάζει τέλεια με την αρχιτεκτονική του Ethernet PON: τα πακέτα εκπέμπονται ευρέως 

από το OLT και εξάγονται επιλεκτικά από τα ONUs για τα οποία προορίζονται με βάση τις 

MAC διευθύνσεις τους (Σχήμα 3.1). 
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Σχήμα 3.1 Καθοδική μετάδοση σε EPON 

 

3.3 Ανοδική Μετάδοση (Upstream Transmission) 
 

Στην ανοδική κατεύθυνση (από τους χρήστες προς το δίκτυο), λόγω των κατευθυντικών 

ιδιοτήτων του παθητικού οπτικού συνδυαστή, τα πακέτα δεδομένων από οποιοδήποτε ONU 

θα φτάσουν μόνο στο OLT, και όχι στα άλλα ONUs. Με αυτήν την έννοια, στην ανοδική 

κατεύθυνση, η συμπεριφορά του EPON  είναι παρόμοια με εκείνη μιας αρχιτεκτονικής 

σημείου προς σημείο. Ωστόσο, αντίθετα με ένα πραγματικό δίκτυο σημείου προς σημείο, 

στο EPON, πακέτα δεδομένων από διαφορετικά ONUs που μεταδίδονται ταυτόχρονα 

μπορούν ακόμα και να συγκρουστούν. Επομένως, στην ανοδική κατεύθυνση, το EPON 

πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιο μηχανισμό διαιτησίας (arbitration) για να αποφύγει τις 

συγκρούσεις δεδομένων και να διαμοιράσει δίκαια τη χωρητικότητα καναλιού μεταξύ των 

ONUs. 

 

3.3.1 Πρόσβαση στο μέσο βασισμένη σε διαμάχη αντί της 

εγγυημένης πρόσβασης 

 
Ένας μηχανισμός πρόσβασης στο μέσο βασισμένης σε διαμάχη (κάτι παρόμοιο με το 

CSMA/CD) είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στο EPON γιατί τα ONUs δεν μπορούν να 

ανιχνεύσουν μια σύγκρουση λόγω των κατευθυντικών ιδιοτήτων του οπτικού διαιρέτη/ 

συνδυαστή. Ένα OLT θα μπορούσε να ανιχνεύσει μια σύγκρουση και να ενημερώσει τα 

ONUs στέλνοντας ένα σήμα εμπλοκής (jam signal). Εντούτοις, οι καθυστερήσεις διάδοσης 

στο PON, το οποίο μπορεί να ξεπεράσει τα 20 km σε μήκος, μπορούν να μειώσουν σε 

μεγάλο βαθμό την απόδοση ενός τέτοιου συστήματος. Συστήματα βασισμένα σε διαμάχη 
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έχουν επίσης το μειονέκτημα ότι προσφέρουν μία μη αιτιοκρατική υπηρεσία, δηλαδή η 

διεκπεραιωτικότητα (throughput) των κόμβων, η αξιοποίηση (utilization) του καναλιού και 

η καθυστέρηση πρόσβασης στο μέσο μπορούν μόνο να περιγραφούν ως στατιστικοί μέσοι 

όροι. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι ένας κόμβος θα αποκτήσει πρόσβαση στο μέσο σε κάποιο 

μικρό χρονικό διάστημα. Η μη αιτιοκρατική πρόσβαση είναι μια μικρή μόνο ενόχληση σε 

δίκτυα επιχειρήσεων που βασίζονται στο CSMA/CD και στα οποία οι ζεύξεις είναι μικρού 

μήκους, κατά κύριο λόγο διαθέτουν περισσότερους πόρους από όσους χρειάζονται και η 

κίνηση αποτελείται κυρίως από δεδομένα ανθεκτικά σε καθυστέρηση. Τα δίκτυα πρόσβασης 

όμως, εκτός από δεδομένα, πρέπει να υποστηρίζουν υπηρεσίες φωνής και βίντεο και 

επομένως πρέπει να προσφέρουν ορισμένες εγγυήσεις για την έγκαιρη παράδοση αυτών των 

τύπων κίνησης. 

Για την εισαγωγή αιτιοκρατίας στην παράδοση πακέτων, έχουν προταθεί διάφορα 

συστήματα μη διαμάχης. Όλα αυτά τα συστήματα παρέχουν στα ONUs αποκλειστική 

πρόσβαση στο μέσο για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συχνά αναφέρεται 

και ως παράθυρο μετάδοσης (transmission window) ή χρονοθυρίδα (timeslot). Το Σχήμα 

3.2 απεικονίζει μια ανοδική ροή δεδομένων με μοίρασμα του χρόνου σε ένα EPON.  

 

 
Σχήμα 3.2 Ανοδική μετάδοση σε EPON 

 

Όλα τα ONUs είναι συγχρονισμένα σε μία κοινή αναφορά χρόνου, και σε κάθε ONU 

διατίθεται μια χρονοθυρίδα. Κάθε χρονοθυρίδα είναι ικανή να μεταφέρει αρκετά πακέτα 

Ethernet. Ένα ONU πρέπει να αποθηκεύει τα πλαίσια που λαμβάνει από ένα συνδρομητή 

έως ότου φτάσει η χρονοθυρίδα. Όταν η χρονοθυρίδα φτάσει, το ONU στέλνει σε ριπές όλα 

τα αποθηκευμένα πλαίσια σε πλήρη ταχύτητα καναλιού που αντιστοιχεί στον τυπικό ρυθμό 

του Ethernet των 1000 Mbps. Αν δεν υπάρχουν πλαίσια στην ενδιάμεση μνήμη (buffer) για 
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να γεμίσουν όλη τη χρονοθυρίδα, αδρανείς χαρακτήρες 10-bit μεταδίδονται όπως ορίζεται 

για το MAC επίπεδο του πλήρως αμφίδρομου Ethernet. 

Η απόδοση ενός EPON εξαρτάται από το εκάστοτε σύστημα διάθεσης της 

χωρητικότητας. Τα πιθανά συστήματα διάθεσης χρονοθυρίδων ποικίλουν από στατική 

διάθεση (Static Bandwidth Allocation – SBA), ή αλλιώς σταθερό TDMA, μέχρι δυναμική 

ρύθμιση του μεγέθους της θυρίδας (Dynamic Bandwidth Allocation – DBA) με βάση το 

στιγμιαίο φορτίο της ουράς αναμονής σε κάθε ONU (σύστημα στατιστικής πολυπλεξίας). 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν προταθεί πολλοί αλγόριθμοι (συστήματα) στη βιβλιογραφία, οι 

οποίοι μπορούν να χωριστούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: της στατικής διάθεσης εύρους 

ζώνης (SBA) και της δυναμικής διάθεσης εύρους ζώνης (DBA). Η επιλογή του καλύτερου 

συστήματος διάθεσης όμως, δεν είναι θέμα άνευ σημασίας. 

Συστήματα σταθερού TDMA είναι ευκολότερα στην εφαρμογή. Στην απλούστερη 

μορφή, κάθε ONU θα μπορούσε να προγραμματιστεί να εκκινεί και να τερματίζει τη 

μετάδοσή του σε προκαθορισμένα επαναλαμβανόμενα διαστήματα μεταδίδοντας 

χρονοθυρίδα σταθερής διάρκειας, ώστε δεν απαιτείται διαπραγμάτευση εύρους ζώνης. 

Όμως, τα συστήματα σταθερού TDMA υποφέρουν από χαμηλή απόδοση όταν υπάρχουν 

δεδομένα με τη μορφή ριπών ή πακέτα μεταβλητού μεγέθους. Η εφαρμογή της SBA μπορεί 

να επιφέρει μία κατάσταση στην οποία κάποιες χρονοθυρίδες υπερχειλίζουν, ακόμα και υπό 

χαμηλό φόρτο, με αποτέλεσμα τα πακέτα να καθυστερούν για αρκετές χρονοθυρίδες, ενώ 

άλλες να μην χρησιμοποιούνται πλήρως ακόμη και σε περιπτώσεις εξαιρετικά μεγάλης 

κίνησης, αξιοποιώντας έτσι δίχως βέλτιστο τρόπο το ανοδικό εύρος ζώνης. Για το λόγο αυτό 

δεν προτιμάται η στατική διάθεση. Για να αξιοποιηθεί περισσότερο το ανοδικό εύρος ζώνης, 

πρέπει να διατίθενται δυναμικά μεταβλητές χρονοθυρίδες στα ONUs, ανάλογα με τη 

στιγμιαία ζήτηση εύρους ζώνης του κάθε ONU.  

Αν όλοι οι χρήστες ανήκαν στο ίδιο πεδίο διαχείρισης, για παράδειγμα σε ένα δίκτυο 

εταιρείας ή πανεπιστημίου, η πλήρης στατιστική πολυπλεξία θα είχε νόημα. Δηλαδή, οι 

διαχειριστές των δικτύων θα ήθελαν να χρησιμοποιείται από το δίκτυο το μέγιστο από το 

διαθέσιμο εύρος ζώνης, άσχετα από το πόσο από αυτό χρησιμοποιεί κάθε μεμονωμένος 

χρήστης. Παρ’ όλα αυτά, τα δίκτυα πρόσβασης δεν είναι ιδιωτικά LANs, και ο σκοπός είναι 

να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις συμφωνίες επιπέδου υπηρεσίας (Service Level 

Agreements – SLAs) για κάθε ξεχωριστό χρήστη. 

 

3.3.2 Επιλογή κεντρικής ή κατανεμημένης διαιτησίας 
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Τα συστήματα πρόσβασης χωρίς διαμάχη (δηλαδή εγγυημένα) απαιτούν διαιτησία 

καναλιού (channel arbitration). Η διαιτησία αυτή μπορεί να είναι κεντρική ή κατανεμημένη. 

Σε ένα κατανεμημένο σύστημα διαιτησίας, τα ίδια τα ONUs αποφασίζουν πότε να στείλουν 

δεδομένα και για πόσο χρόνο. Τα συστήματα αυτά είναι κατά κάποιο τρόπο παρόμοια με 

μία προσέγγιση μετάδοσης με κουπόνι (token-passing). Σε ένα τέτοιο σύστημα, κάθε ONU 

πριν στείλει τα δεδομένα του, θα στείλει ένα ειδικό μήνυμα ανακοινώνοντας πόσα bytes 

ετοιμάζεται να στείλει. Το επόμενο, για παράδειγμα με κυκλικό τρόπο (round-robin), ONU 

που έχει προγραμματιστεί να στείλει δεδομένα, θα παρακολουθεί τη μετάδοση του 

προηγούμενου ONU και θα τη χρονομετρήσει, έτσι ώστε η μετάδοση από αυτό το ONU 

να φτάσει στο OLT ακριβώς μετά τη μετάδοση του προηγούμενου ONU. Επομένως, δεν 

θα υπάρξει σύγκρουση και δε θα μείνει ανεκμετάλλευτο καθόλου εύρος ζώνης. Εντούτοις, το 

σύστημα αυτό έχει ένα μεγάλο περιορισμό: απαιτεί συνδεσιμότητα, δηλαδή ικανότητα 

επικοινωνίας, μεταξύ των ONUs. Αυτό επιβάλλει κάποιους περιορισμούς στην τοπολογία 

του PON. Το δίκτυο δηλαδή, πρέπει να αναπτυχθεί σαν δαχτυλίδι (ring) ή σαν αστέρας 

ευρυεκπομπής (broadcasting star). Αυτή η απαίτηση δεν είναι επιθυμητή καθώς μπορεί να 

χρειαστεί να εγκατασταθούν περισσότερες οπτικές ίνες ή μπορεί να έχει γίνει εκ των 

προτέρων εγκατάσταση οπτικών ινών με διαφορετική τοπολογία. Γενικά, ένας προτιμώμενος 

αλγόριθμος θα πρέπει να υποστηρίζει κάθε τοπολογία PON σημείου προς πολλαπλά 

σημεία. 

Σε ένα οπτικό δίκτυο πρόσβασης, μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στη συνδεσιμότητα 

από το OLT προς κάθε ONU (καθοδική κίνηση) και από το κάθε ONU προς το OLT 

(ανερχόμενη κίνηση). Επομένως, το OLT παραμένει η μόνη συσκευή που μπορεί να 

διαιτητεύσει την πρόσβαση με διαίρεση χρόνου στο κοινό κανάλι. 
Η πρόκληση στην εφαρμογή ενός κεντρικού, δηλαδή στο OLT, συστήματος δυναμικής 

διαιτησίας, είναι το γεγονός ότι το OLT δεν γνωρίζει πόσα bytes δεδομένων έχει 

αποθηκεύσει κάθε ONU. Η κίνηση δεδομένων που έχει μορφή ριπών αποκλείει την 

πρόβλεψη για την κατάληψη της ουράς αναμονής με κάποια λογική ακρίβεια. Αν το OLT 

πρέπει να κάνει ανάθεση μιας χρονοθυρίδας με ακρίβεια, πρέπει να γνωρίζει ακριβώς την 

κατάσταση του δεδομένου ONU. Μια λύση μπορεί να είναι η χρήση ενός συστήματος 

σταθμοσκόπησης1

                                                            
1 Ως σταθμοσκόπηση θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία δίνεται από έναν κύριο σταθμό (το OLT εδώ) στους υπόλοιπους 
σταθμούς (τα ONUs εδώ) η δυνατότητα μετάδοσης, κάθε φορά σε διαφορετικό σταθμό, χωρίς ανταγωνισμό. Επομένως, ως 
κύκλος σταθμοσκόπησης, θεωρείται η διαδικασία κατά την οποία όλα τα ONUs λαμβάνουν την άδεια να μεταδώσουν μία 
φορά το καθένα διαδοχικά και χωρίς να ανταγωνιστούν μεταξύ τους για πρόσβαση στο μέσο. Άρα, σε κάθε κύκλο 
σταθμοσκοπούνται διαδοχικά όλα τα ONUs. 

 (polling) με βάση τα μηνύματα παραχώρησης και αιτημάτων για εύρος 

ζώνης. Τα αιτήματα στέλνονται από ένα ONU για την αναφορά αλλαγών στην κατάσταση 
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του ONU, π.χ. την ποσότητα των αποθηκευμένων δεδομένων. Το OLT επεξεργάζεται όλα 

τα αιτήματα και διαθέτει διαφορετικά παράθυρα μετάδοσης (χρονοθυρίδες) στα ONUs. Οι 

πληροφορίες ανάθεσης των θυρίδων παραδίδονται στα ONUs με τη χρήση μηνυμάτων 

παραχώρησης. Με τη σταθμοσκόπηση, το OLT μπορεί να διαθέτει δυναμικά εύρος ζώνης 

σε κάθε ONU και να διαιτητεύει ευέλικτα τις μεταδόσεις πολλαπλών ONUs, γεγονός που 

μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αξιοποίηση του εύρους ζώνης και να βελτιώσει την 

απόδοση του δικτύου. 
Το πλεονέκτημα του να έχουμε κεντρική γνώση για τον αλγόριθμο διάθεσης θυρίδων 

είναι ότι το OLT γνωρίζει την κατάσταση ολόκληρου του δικτύου και μπορεί να 

μεταστραφεί σε κάποιο άλλο σύστημα διάθεσης με βάση αυτές τις πληροφορίες. Τα ONUs 

δεν χρειάζεται να παρακολουθούν την κατάσταση του δικτύου ή να διαπραγματεύονται και 

να αναγνωρίζουν νέες παραμέτρους. Αυτό θα κάνει τα ONUs απλούστερα και φθηνότερα 

και ολόκληρο το δίκτυο πιο σθεναρό. Τελικά, η ομάδα εργασίας του ΙΕΕΕ 802.3ah 

αποφάσισε ένα κεντρικό μοντέλο μη διαμάχης για πρόσβαση στο ανοδικό κανάλι. 
Δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι διάθεσης εύρους ζώνης μπορεί να εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες, όπως το περιβάλλον εγκατάστασης, οι υποστηριζόμενες υπηρεσίες, και 

μίγμα πλάνων όσον αφορά τις SLAs, η ομάδα εργασίας του ΙΕΕΕ 802.3ah αποφάσισε ότι 

θα ήταν πολύ παράτολμο να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο αλγόριθμο δυναμικής διάθεσης 

του εύρους ζώνης (Dynamic Bandwidth Allocation – DBA). Αντίθετα, η ομάδα δήλωσε ότι 

οι DBA αλγόριθμοι είναι εκτός πεδίου έρευνας για το πρότυπο και άφησε την επιλογή στους 

πωλητές εξοπλισμού. 
Ενώ η διαδικασία επιλογής αλγόριθμου είναι ανοιχτή, για την εξασφάλιση της 

διαλειτουργικότητας (interoperability) των συσκευών, έπρεπε να καθοριστεί το πρωτόκολλο 

ανταλλαγής μηνυμάτων. Για την υποστήριξη της δυναμικής διάθεσης της χωρητικότητας, η 

ομάδα εργασίας του ΙΕΕΕ 802.3ah ανέπτυξε το πρωτόκολλο ελέγχου πολλαπλών σημείων 

(MultiPoint Control Protocol – MPCP). Το MPCP δεν ασχολείται με ένα συγκεκριμένο 

DBA αλγόριθμο, αλλά είναι ένας μηχανισμός υποστήριξης, ο οποίος διευκολύνει την 

εφαρμογή διαφόρων συστημάτων διάθεσης εύρους ζώνης στο EPON. 



51 
 

 
Σχήμα 3.3   Τοπολογίες EΡΟΝ 

 

3.4 Αρχιτεκτονικές EPON 
 

Ένα σύστημα EPON μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικές τοπολογίες πολλαπλών 

σημείων, όπως την τοπολογία δέντρου (tree), δακτυλίου (ring) και διαύλου (bus)(Σχήμα 3.3) 

[28], καθώς χρησιμοποιώντας οπτικούς συζεύκτες λήψης 1×2 και οπτικούς διαιρέτες 1×Ν , 

τα ΕΡΟΝs μπορούν εύκολα να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω 

τοπολογίες, αλλά και διαφορετικές αρχιτεκτονικές δικτύου [28,37-39]. Η πιο συνηθισμένη 

αρχιτεκτονική EPON βασίζεται σε μία τοπολογία δέντρου και αποτελείται από ένα OLT, 

έναν 1:Ν παθητικό συζεύκτη (ή διαιρέτη/συνδυαστή) αστέρα και πολλαπλά ONUs, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3.4. Η απόσταση μεταξύ του OLT και κάθε ΟΝU κυμαίνεται συνήθως 

από 10 έως 20 km. 

 
Σχήμα 3.4 Αρχιτεκτονική δέντρου για EPON 
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Οι Shami et al. πρότειναν, στο [39], μία αρχιτεκτονική δύο σταδίων σε διαδοχική 

σύνδεση για το EPON, η οποία εισάγει ένα ενδιάμεσο επίπεδο από κόμβους ONU, που 

ονομάζονται υπό-OLT (sub-OLT), στο δίκτυο (Σχήμα 3.5). Η αρχιτεκτονική αυτή 

επιτρέπει σε περισσότερους τελικούς χρήστες να διαμοιράζονται το ανοδικό εύρος ζώνης 

του OLT χωρίς να προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση για τη μεταγωγή μεταξύ των τελικών 

χρηστών. Επίσης, επιτρέπει πρόσβαση από μεγαλύτερες αποστάσεις από τα συνηθισμένα 25 

km, καθώς οι ενδιάμεσοι κόμβοι υπό-OLT προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο όπου 

χρησιμοποιείται ηλεκτρικό ρεύμα για τροφοδοσία. Επιπλέον, η εισαγωγή ενός ενδιάμεσου 

σταδίου μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της πολυπλοκότητας του υλικού του 

OLT.  

 

 
Σχήμα 3.5 Αρχιτεκτονική EPON δύο σταδίων 

 

3.5 Κανάλια μετάδοσης στο EPON 
 

Ένα σύστημα EPON αποτελεί ένα TDM PON, δηλαδή επιτρέπει τη χρήση ενός 

μεμονωμένου παθητικού συζεύκτη και μιας μεμονωμένης μονότροπης οπτικής ίνας και για 

τις δύο κατευθύνσεις, με ένα μήκος κύματος για την ανοδική και ένα άλλο για την καθοδική 

μετάδοση. Συνήθως χρησιμοποιείται το μήκος κύματος των 1550 nm για την καθοδική 

μετάδοση και το μήκος κύματος των 1310 nm για την ανοδική μετάδοση [28]. Ο λόγος της 

επιλογής αυτών των δύο μηκών κύματος είναι ότι σε αυτά έχουμε τα δύο ελάχιστα που 

παρουσιάζει η καμπύλη εξασθένισης (attenuation) μιας οπτικής ίνας (Σχήμα 3.6), με το 

μήκος κύματος των 1550 nm να αντιστοιχεί σε μικρότερη εξασθένιση σε σχέση με αυτό των 

1310 nm. Επίσης, η επιλογή μεταξύ αυτών των δύο μηκών κύματος για την ανοδική και την 
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καθοδική μετάδοση είναι αντίστοιχη του γεγονότος ότι στην καθοδική κατεύθυνση το 

οπτικό σήμα διαχωρίζεται στον παθητικό διαιρέτη και επομένως εξασθενεί, ώστε υπάρχει 

ανάγκη για μικρότερη εξασθένιση της οπτικής ίνας σε αυτή την κατεύθυνση μετάδοσης για 

να μπορέσουν τα ONUs να λάβουν ικανοποιητικό επίπεδο οπτικού σήματος. 

   

 
Σχήμα 3.6 Καμπύλη εξασθένισης της οπτικής ίνας 

 

3.6 Πρωτόκολλο ελέγχου πολλαπλών σημείων (MultiPoint 

Control Protocol – MPCP) 
 

Μια από τις σημαντικότερες συνθήκες με την οποία πρέπει να συμμορφωθεί το EPON 

για να είναι μέρος του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3, είναι η χρήση του υπάρχοντος υποεπιπέδου 

MAC του Ethernet (είτε  CSMA/CD είτε πλήρως αμφίδρομο). Εάν το EPON υιοθετήσει 

διαφορετική λογική πρόσβασης στο μέσο, το πιθανότερο είναι να γίνει ένα νέο πρότυπο, 

ανεξάρτητο από το ΙΕΕΕ 802.3 Ethernet. Μολονότι η διαιτησία της μετάδοσης είναι μια 

λειτουργία του MAC, η ομάδα εργασίας ΙΕΕΕ 802.3ah έπρεπε να βρει ένα πρωτόκολλο το 

οποίο θα μπορούσε να επιτύχει τα ίδια χωρίς καμία τροποποίηση στο υποεπίπεδο MAC. 

Αποφασίστηκε έτσι να εφαρμοστεί το MPCP ως μια νέα λειτουργία του υποεπιπέδου 

ελέγχου του MAC (MAC control). 

Ο σκοπός του MAC control είναι να προσφέρει έλεγχο και χειρισμό σε πραγματικό 

χρόνο της λειτουργίας του υποεπιπέδου MAC. Το υποεπίπεδο MAC control βρίσκεται 

μεταξύ του υποεπιπέδου MAC και του MAC client. Πριν αναπτυχθεί το MPCP από την 

ομάδα εργασίας ΙΕΕΕ 802.3ah, η μόνη λειτουργία του υποεπιπέδου MAC control ήταν ο 

έλεγχος ροής, μια λειτουργία που επέτρεπε σε έναν σταθμό να εμποδίσει τη μετάδοση από 
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τους ομότιμούς του προς αυτόν για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Για να 

επιτευχθεί αυτό, το πρωτόκολλο ελέγχου ροής χρησιμοποιεί το μήνυμα PAUSE του 

υποεπιπέδου MAC control. 

Η διαιτησία της μετάδοσης στο EPON απαιτούσε μια μέθοδο ακριβώς αντίθετη του 

ελέγχου ροής. Δηλαδή, μια λειτουργία που να επιτρέπει σε ένα σταθμό να επιτρέψει τη 

μετάδοση από τους ομότιμούς του προς αυτόν για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Για την αποφυγή συγκρούσεων, το OLT θα επιτρέπει μόνο σε ένα ONU να μεταδίδει σε 

κάποιο δοσμένο χρονικό διάστημα. 

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ του MPCP και του ελέγχου ροής είναι η 

προεπιλεγμένη (default) κατάστασή τους, δηλαδή η κατάσταση στην οποία μια ζεύξη θα 

συγκλίνει τελικά αφού πρώτα τα μηνύματα ελέγχου έχουν σταματήσει να εκδίδονται. Στον 

έλεγχο ροής, η προεπιλεγμένη κατάσταση επιτρέπει να γίνεται επικοινωνία μέσω μιας 

ζεύξης. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να παύσει ρητά από ένα μήνυμα ελέγχου. Αντιθέτως, στο 

MPCP, η προεπιλεγμένη κατάσταση εμποδίζει την επικοινωνία. Μόνο όταν φτάσει το 

μήνυμα ελέγχου θα επιτραπεί η μετάδοση για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η 

συμπεριφορά αυτή επέβαλε τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας του MPCP: 

 

• Ανάθεση εύρους ζώνης: Για τη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ του OLT και των 

ONUs, το MPCP πρέπει να παρέχει παραχώρηση εύρους ζώνης κατά περιόδους σε 

κάθε ONU. 

• Αυτόματος εντοπισμός: Για τον εντοπισμό των ONUs τα οποία έχουν 

ενεργοποιηθεί πρόσφατα, το MPCP πρέπει να ξεκινά κατά περιόδους τη διαδικασία 

εντοπισμού. 

 

Ενώ το υποεπίπεδο MAC control είναι προαιρετικό για άλλα συστήματα, στο EPON 

είναι υποχρεωτικό, επειδή το EPON δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το MPCP. 

 

3.6.1 Ανάθεση εύρους ζώνης 
 

Ο μηχανισμός ανάθεσης εύρους ζώνης βασίζεται σε μηνύματα παραχώρησης και 

αιτημάτων, ή GATE και REPORT αντίστοιχα στην ορολογία του ΙΕΕΕ 802.3ah. Τα 

μηνύματα GATE και REPORT είναι πλαίσια του υποεπιπέδου MAC control. 

Ένα μήνυμα GATE αποστέλλεται από το OLT σε ένα μεμονωμένο ONU και 

χρησιμοποιείται για να αναθέσει μια χρονοθυρίδα μετάδοσης σε αυτό το ONU. Μια 
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χρονοθυρίδα χαρακτηρίζεται από ένα ζευγάρι τιμών {χρόνος εκκίνησης, μήκος} 

({startTime, length}). Οι τιμές για τα startTime και length αποφασίζονται από ένα 

πράκτορα DBA (DBA agent) ή ένα χρονοπρογραμματιστή (scheduler), που βρίσκονται 

στο MAC control client, ένα υποεπίπεδο έξω από το πεδίο έρευνας του ΙΕΕΕ 802.3ah 

(Σχήμα 3.7). Οι τιμές των startTime και length περνούν στη διαδικασία παραχώρησης 

(gating process) στο OLT. Η gating διαδικασία, επίσημα καθορισμένη στο πρότυπο, 

δημιουργεί ένα μήνυμα GATE και το μεταδίδει στο ONU. Στο ΟΝU, το μήνυμα GATE 

που παραλαμβάνεται αναλύεται και αποπολυπλέκεται στη διαδικασία gating του ONU, η 

οποία είναι υπεύθυνη για να επιτρέπει την έναρξη της μετάδοσης εντός της χρονοθυρίδας 

που έχει ανατεθεί από το μήνυμα το οποίο ελήφθη. Επιπλέον, μια ένδειξη του μηνύματος 

GATE που παραλαμβάνεται μεταφέρεται στον DBA agent του ONU για να του επιτρέψει 

να πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε απαραίτητες λειτουργίες ειδικές για DBA, για 

παράδειγμα την επιλογή της σειράς αποστολής των πλαισίων. Πραγματικά, σε κάποιους 

αλγόριθμους χρονοπρογραμματισμού, όπως εκείνοι που βασίζονται σε χρονικά όρια για τα 

πακέτα, η σειρά αποστολής των πλαισίων μπορεί να εξαρτάται από το χρόνο που η 

χρονοθυρίδα ξεκινά ή από το μέγεθος της χρονοθυρίδας. 

Ένα μήνυμα REPORT είναι ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης (feedback), ο οποίος 

χρησιμοποιείται από ένα ONU για να διαβιβάσει τις τοπικές του συνθήκες, όπως η 

κατάληψη της ενδιάμεσης μνήμης (buffer), στο OLT για να το βοηθήσει να κάνει έξυπνες 

επιλογές διάθεσης εύρους ζώνης. Πληροφορίες όπως ο αριθμός των ουρών εξόδου (egress 

queues) και η κατάστασή τους δεν είναι διαθέσιμες στο MPCP, και για αυτό το μήνυμα 

REPORT, όπως και το GATE, ξεκινά από τον DBA agent (Σχήμα 3.7). Στη συνέχεια το 

μήνυμα REPORT περνά στη διαδικασία αναφοράς (reporting process) του ONU, η οποία 

δημιουργεί και μεταδίδει το πλαίσιο REPORT. Τα πλαίσια REPORT μπορούν να σταλούν 

μόνο σε χρονοθυρίδες οι οποίες έχουν ανατεθεί προηγουμένως. Στο OLT, το πλαίσιο 

REPORT το οποίο λαμβάνεται αναλύεται και αποπολυπλέκεται στη reporting διαδικασία 

του OLT, η οποία με τη σειρά της το μεταφέρει στον DBA agent. Ο DBA agent μπορεί να 

χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να κάνει διάθεση χρονοθυρίδων στον επόμενο 

κύκλο. 
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Σχήμα 3.7 Διαδικασίες και πράκτορες που εμπλέκονται με την ανάθεση εύρους ζώνης 

 

3.6.2 Αυτόματος εντοπισμός (Auto discovery) 
 

Ας θυμηθούμε ότι στην προεπιλεγμένη (default) κατάσταση το MPCP δεν επιτρέπει τη 

μετάδοση από ένα ONU. Ένα ONU δεν μπορεί να μεταδώσει καθόλου δεδομένα, δεν 

μπορεί καν να ενεργοποιήσει τη λειτουργία του laser του, εκτός αν του δοθεί άδεια από το 

OLT. Επομένως, μετά την εκκίνηση, ένα ONU θα περιμένει σιωπηλά μια παραχώρηση 

άδειας από το OLT. Αυτή η παραχώρηση όμως, δεν θα φτάσει ποτέ γιατί το OLT δεν 

γνωρίζει και δεν μπορεί να γνωρίζει ότι έχει συνδεθεί ένα νέο ONU, μιας και το ONU 

πρέπει να παραμείνει σιωπηλό. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, το MPCP ορίζει 

έναν τρόπο αυτόματου εντοπισμού. 

Ο μηχανισμός αυτόματου εντοπισμού χρησιμοποιείται για να ανιχνεύει νέα 

συνδεδεμένα ONUs και να μαθαίνει τις καθυστερήσεις πλήρους διαδρομής (round-trip 

delays) και τις διευθύνσεις MAC αυτών των ONUs. Το OLT και τα ONUs εκτελούν τη 

διαδικασία εντοπισμού (discovery process), η οποία καθοδηγείται από τον πράκτορα 

εντοπισμού (discovery agent) (Σχήμα 3.8). 
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Σχήμα 3.8 Διαδικασίες και πράκτορες που εμπλέκονται στον αυτόματο εντοπισμό 

 

Ο αυτόματος εντοπισμός χρησιμοποιεί τέσσερα MPCP μηνύματα: GATE, 

REGISTER_REQ, REGISTER, και REGISTER_ACK. Τα μηνύματα αυτά 

μεταφέρονται σε πλαίσια του υποεπιπέδου MAC control. Σε υψηλό επίπεδο, ο αυτόματος 

εντοπισμός είναι μια διαδικασία τεσσάρων βημάτων, και λειτουργεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

 

Βήμα 1.  Ο πράκτορας εντοπισμού στο OLT αποφασίζει να ξεκινήσει ένα γύρο 

εντοπισμού και αναθέτει ένα παράθυρο εντοπισμού (discovery window), 

δηλαδή ένα χρονικό διάστημα όπου κανένα από τα ONUs που είχαν 

εκκινήσει προηγουμένως δεν επιτρέπεται να μεταδώσει. Υποθέτουμε ότι ο 

πράκτορας εντοπισμού μπορεί να επικοινωνεί ελεύθερα με τον πράκτορα 

DBA και ότι και οι δύο πράκτορες θα συμφωνήσουν στο μέγεθος του 

παραθύρου εντοπισμού και στο χρόνο εκκίνησής του. Ο πράκτορας DBA 

διασφαλίζει ότι κανένα ενεργό ONU δεν είναι προγραμματισμένο να 

μεταδώσει κατά τη διάρκεια του παραθύρου εντοπισμού. 

 Ο πράκτορας εντοπισμού δίνει εντολή στη διαδικασία εντοπισμού να 

αποστείλει ένα ειδικό μήνυμα GATE, το οποίο ονομάζεται GATE 

εντοπισμού (discovery GATE), που περιλαμβάνει το χρόνο έναρξης και το 

μέγεθος της χρονοθυρίδας εντοπισμού (discovery timeslot). 
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 Καθώς το μήνυμα GATE εντοπισμού μεταβιβάζεται από τον πράκτορα 

εντοπισμού στο υποεπίπεδο MAC, το πρωτόκολλο MPCP θα το 

χρονοσφραγίσει με τον τοπικό χρόνο του OLT. 

Βήμα 2. Μόνο τα ONUs που δεν ήταν ενεργοποιημένα κατά την προηγούμενη 

κανονική κατάσταση λειτουργίας (ανάθεση εύρους ζώνης) θα ανταποκριθούν 

στο μήνυμα GATE εντοπισμού. Κατόπιν της λήψης του μηνύματος GATE 

εντοπισμού, ένα ONU θα ρυθμίσει τον τοπικό του χρόνο σύμφωνα με την 

χρονοσφραγίδα που λαμβάνεται από το μήνυμα GATE εντοπισμού. 

 Όταν το τοπικό ρολόι του ONU φτάσει στο χρόνο εκκίνησης της 

χρονοθυρίδας εντοπισμού, που επίσης μεταφέρεται στο μήνυμα GATE 

εντοπισμού, το ONU θα περιμένει μια επιπλέον τυχαία καθυστέρηση και 

μετά θα μεταδώσει το μήνυμα REGISTER_REQ. Η τυχαία καθυστέρηση 

εφαρμόζεται για να αποφευχθούν συνεχείς συγκρούσεις όταν τα μηνύματα 

REGISTER_REQ από πολλαπλά ONUs που δεν ήταν ενεργοποιημένα 

συγκρούονται συνεχώς. Το μήνυμα REGISTER_REQ περιέχει τη 

διεύθυνση προέλευσης (Source Address – SA) του ONU και μια 

χρονοσφραγίδα που αντιπροσωπεύει τον τοπικό χρόνο του ONU τη στιγμή 

που το μήνυμα REGISTER_REQ στάλθηκε. 

 Όταν το OLT λάβει το REGISTER_REQ από ένα ONU που δεν ήταν 

ενεργοποιημένο, το OLT μαθαίνει τη διεύθυνση MAC και το χρόνο 

πλήρους διαδρομής (Round-Trip Time – RTT) αυτού του ONU. 

Βήμα 3. Μετά την ανάλυση και την επαλήθευση του μηνύματος REGISTER_REQ, 

το OLT εκδίδει το μήνυμα REGISTER που στέλνεται αμέσως σε ένα ONU 

που μόλις έχει ενεργοποιηθεί, με χρήση της διεύθυνσης MAC που λήφθηκε 

κατά τη διάρκεια του προηγούμενου βήματος. Το μήνυμα REGISTER 

περιέχει μια μοναδική τιμή αναγνώρισης που καλείται ταυτότητα της 

λογικής ζεύξης (Logical Link ID – LLID) που το OLT αναθέτει σε κάθε 

ONU. 

 Μετά το μήνυμα REGISTER, το OLT στέλνει ένα κανονικό μήνυμα 

GATE (δηλαδή όχι GATE εντοπισμού) στο ίδιο ONU. 

Βήμα 4. Τέλος, μετά την λήψη και του μηνύματος REGISTER και του κανονικού 

μηνύματος GATE, το ONU στέλνει το μήνυμα REGISTER_ACK για να 

αποδείξει στο OLT ότι έχει αναλύσει επιτυχώς το μήνυμα REGISTER. Το 
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μήνυμα REGISTER_ACK θα πρέπει να σταλεί στη χρονοθυρίδα που 

παραχωρείται με το μήνυμα GATE που λήφθηκε προηγουμένως. 

 

Αφού πολλαπλά ONUs που δεν είναι ενεργοποιημένα μπορεί να ανταποκριθούν στο 

ίδιο μήνυμα GATE εντοπισμού, τα μηνύματα REGISTER_REQ μπορεί να συγκρουστούν. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ONUs των οποίων τα μηνύματα REGISTER_REQ έχουν 

συγκρουστεί δε θα λάβουν το μήνυμα REGISTER. Αν ένα ONU δεν λάβει το μήνυμα 

REGISTER πριν λάβει άλλο μήνυμα GATE εντοπισμού, θα συμπεράνει ότι μια σύγκρουση 

έχει συμβεί και θα προσπαθήσει να ενεργοποιηθεί ξανά.               

 

3.6.3 Μέτρηση χρόνου πλήρους διαδρομής (Round-TripTime –

RTT) 
 

Πιθανότατα, ο απλούστερος τρόπος μέτρησης του RTT είναι να αποστείλουμε ένα 

μήνυμα από το OLT σε ένα ONU και να ζητήσουμε από το ONU να το στείλει αμέσως 

πίσω. Επομένως, ο RTT είναι απλώς η διαφορά χρόνου ανάμεσα στην αποστολή του 

μηνύματος και τη λήψη της απάντησης από το OLT. Παρ’ όλα αυτά, αυτό το απλό σχέδιο 

υποφέρει από τρία προβλήματα: 

 

1. Πιθανόν ο μεταβαλλόμενος χρόνος για τη δημιουργία της απάντησης στο ONU να 

υπολογίζεται ως μέρος του RTT. 

2. Συνδέεται η χρονομέτρηση της ανοδικής με αυτή της καθοδικής μετάδοσης. 

3. Αν δύο ONUs τυγχάνει να είναι στην ίδια απόσταση από το OLT, θα λάμβαναν 

μηνύματα GATE εντοπισμού ταυτόχρονα και θα δημιουργούσαν μηνύματα 

REGISTER_REQ την ίδια στιγμή. Χωρίς την πιθανότητα εφαρμογής σε αυτά τυχαίας 

καθυστέρησης, τα μηνύματα αυτά θα συγκρούονταν διαρκώς. 

 

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3ah ορίζει ένα 

πιο εξεζητημένο σχέδιο μέτρησης του RTT. Το διάγραμμα χρονομέτρησης των 

μηχανισμών μέτρησης του RTT φαίνεται στο Σχήμα 3.9. 

Όταν το μήνυμα GATE εντοπισμού περάσει μέσα από τον πολυπλέκτη ελέγχου του 

OLT, χρονοσφραγίζεται με το MPCP ρολόι του OLT (t0). Το σημείο αναφοράς της 

χρονοσφράγισης είναι το πρώτο byte του μηνύματος GATE εντοπισμού. Με άλλα λόγια, η 

τιμή της χρονοσφραγίδας (timestamp) πρέπει να είναι ίση με την τιμή του MPCP ρολογιού 



60 
 

τη στιγμή της μετάδοσης του πρώτου byte της διεύθυνσης προορισμού (Destination 

Address – DA), δηλαδή τη στιγμή που περνά από το MAC control στο MAC. 

Όταν αυτό το μήνυμα GATE εντοπισμού φτάσει στο ONU, το ONU θέτει τον τοπικό 

MPCP μετρητή του στην τιμή της χρονοσφραγίδας που λήφθηκε. Εδώ, επίσης το σημείο 

αναφοράς πρέπει να είναι το πρώτο byte της DA, όπως λήφθηκε από το ONU. Αφού πρώτα 

οριστεί η αρχική τιμή του τοπικού MPCP ρολογιού, το ρολόι αυτό συνεχίζει να λειτουργεί 

συγχρονισμένα με το ρολόι που ανακτήθηκε από τη ληφθείσα ροή δεδομένων. 

 

 
Σχήμα 3.9  Μέτρηση χρόνου κύκλου πλήρους διαδρομής κατά τον αυτόματο 

εντοπισμό 

 

Όταν η τιμή του MPCP ρολογιού φτάσει το χρόνο έναρξης της χρονοθυρίδας, το 

ONU εφαρμόζει μία επιπλέον τυχαία καθυστέρηση, μετά την οποία ξεκινά να μεταδίδεται 

το μήνυμα REGISTER_REQ. Μόλις το REGISTER_REQ περάσει μέσα από τον 

πολυπλέκτη ελέγχου του ONU, χρονοσφραγίζεται με το MPCP ρολόι του ONU (t1). Το 

σημείο αναφοράς της χρονοσφράγισης είναι το πρώτο byte του μηνύματος 

REGISTER_REQ. Στο Σχήμα 3.9, το χρονικό διάστημα μεταξύ της λήψης του 

μηνύματος GATE εντοπισμού και της μετάδοσης του REGISTER_REQ σημειώνεται ως 

Τwait  και είναι ίσο με t1 – t0. Αυτό το διάστημα προσφέρει αρκετό χρόνο στο ONU για να 

δημιουργήσει το μήνυμα REGISTER_REQ. 

Τέλος, όταν το μήνυμα REGISTER_REQ φτάσει στο OLT, το OLT σημειώνει την 

τιμή του MPCP ρολογιού του, που αντιστοιχεί στο πρώτο byte του πεδίου DA του 

μηνύματος. Στο Σχήμα 3.9, η τιμή αυτή σημειώνεται ως t2. Ο χρόνος που πέρασε στο OLT 

από τη στιγμή της αποστολής του μηνύματος GATE εντοπισμού μέχρι τη λήψη του 
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μηνύματος REGISTER_REQ σημειώνεται ως Τresponse και είναι ίσος με t2 – t0. Από το 

διάγραμμα χρονομέτρησης είναι σαφές ότι ο Τresponse ισούται με Τdownstream + Τwait + Τupstream. 

Επομένως, έχουμε: 

RTT = Τdownstream + Τupstream = Τresponse - Τwait = (t2 – t0) – (t1 – t0) = t2 – t1 

 

Η παραπάνω εξίσωση δείχνει ότι ο RTT ισούται με ακριβώς τη διαφορά μεταξύ του 

χρόνου άφιξης του REGISTER_REQ και της χρονοσφραγίδας που περιέχεται στο μήνυμα 

REGISTER_REQ. Βεβαίως, η εξίσωση αυτή ισχύει αν ο Τresponse και ο Τwait μετρούνται στο 

ίδιο χρονικό πεδίο, δηλαδή αν το MPCP ρολόι του ONU είναι συγχρονισμένο με το ρολόι 

του OLT. 

 

 
Σχήμα 3.10 Μέτρηση χρόνου κύκλου πλήρους διαδρομής κατά την ανάθεση εύρους 

ζώνης 

 

Επίσης, η μέτρηση του RTT μπορεί να γίνει και κατά την κανονική λειτουργία του 

συστήματος, δηλαδή κατά την ανάθεση εύρους ζώνης στα ONUs και την αποστολή 

δεδομένων από αυτά. Όταν ένα μήνυμα REPORT που περιέχει την χρονοσφραγίδα του 

τοπικού ρολογιού του ONU από το οποίο προέρχεται φτάσει στο OLT, αυτό περνά στο 

υποεπίπεδο MAC control client που είναι υπεύθυνο για την απόφαση διάθεσης εύρους 

ζώνης. Επιπρόσθετα, το OLT υπολογίζει ξανά τον RTT του ONU όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 3.10. Ορισμένες μικρές αποκλίσεις του νέου RTT από τον RTT που μετρήθηκε 

προηγουμένως μπορεί να προέρχονται από αλλαγές στο δείκτη διάθλασης της οπτικής ίνας, 

ως αποτέλεσμα μιας μεταβολής στην θερμοκρασία της οπτικής ίνας. Μεγάλες αποκλίσεις 

μπορούν να προκαλέσουν αποσυγχρονισμό του ONU και το OLT, σε μια τέτοια 

περίπτωση, θα πρέπει να αποτρέψει την περαιτέρω παραχώρηση για μεταδόσεις σε αυτό το 

ONU μέχρι να συγχρονιστεί ξανά με το OLT.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Παροχή ποιότητας υπηρεσιών (Quality of 

Seervice – QoS) στα EPONs 
 

4.1 Εισαγωγή 
 

Ένα σύστημα EPON αναμένεται να μεταφέρει όχι μόνο κίνηση δεδομένων βέλτιστης 

προσπάθειας (best effort), αλλά και κίνηση δεδομένων πραγματικού χρόνου (real time) 

(π.χ. ομιλία και βίντεο) τα οποία έχουν αυστηρές απαιτήσεις εύρους ζώνης, καθυστέρησης 

πακέτων, και διακύμανσης της καθυστέρησης (jitter). Για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις των 

διαφορετικών τελικών χρηστών, ένα σύστημα EPON θα πρέπει να λάβει υπόψη του την 

παροχή διαφοροποιημένου QoS. Η ποιότητα υπηρεσίας (QoS) αναφέρεται στην ικανότητα 

του δικτύου να παρέχει κάποια όρια σε παραμέτρους όπως το εύρος ζώνης (bandwidth), η 

καθυστέρηση (latency – delay), η απόκλιση της καθυστέρησης (delay variation – jitter) και 

ο λόγος της απώλειας πακέτων (packet loss ratio) [29]. Επομένως, η διαφοροποίηση των 

υποστηριζόμενων υπηρεσιών κρίνεται αναγκαία στην περίπτωση των EPONs και 

πραγματοποιείται με την παροχή διαφορετικών εγγυήσεων ποιότητας υπηρεσίας σε κάθε 

υπηρεσία. 

 

4.2 Αναμονή στην ουρά με προτεραιότητες 
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Σχήμα 4.1 Αναμονή στην ουρά με προτεραιότητες και χρονοπρογραμματισμός intra-

ONU 

 

Η αναμονή στην ουρά με προτεραιότητες αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο 

υποστήριξης διαφοροποιημένου QoS [30]. Με την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, η κίνηση 

του δικτύου ταξινομείται σε ένα σύνολο κλάσεων (classes) κίνησης με διαφορετικές 

απαιτήσεις QoS. Για κάθε κλάση κίνησης διατηρείται μια ουρά αναμονής που 

χαρακτηρίζεται από κάποια προτεραιότητα σε κάθε ONU. Το Σχήμα 4.1 παρουσιάζει ένα 

παράδειγμα αναμονής στην ουρά με προτεραιότητες, στο οποίο ένα ONU διατηρεί τρεις 

ουρές προτεραιότητας που διαμοιράζονται την ίδια ενδιάμεση μνήμη (buffer) 

καθορισμένου μεγέθους. Τα πακέτα δεδομένων από τους τελικούς χρήστες αρχικά 

ταξινομούνται σύμφωνα με το πεδίο ToS (Type-of-Service) των πακέτων IP τα οποία είναι 

ενθυλακωμένα μέσα σε πακέτα Ethernet και ακολούθως αποθηκεύονται στις αντίστοιχες 

ουρές προτεραιότητας. Στην περίπτωση λήψης ενός πακέτου υψηλότερης προτεραιότητας 

ενώ ο buffer είναι πλήρης, το πακέτο αυτό μπορεί να καταλάβει στον buffer τη θέση ενός 

άλλου με χαμηλότερη προτεραιότητα. Αν φτάσει ένα πακέτο χαμηλότερης προτεραιότητας 

ενώ ο buffer είναι πλήρης, το πακέτο θα απορριφθεί. Ως αποτέλεσμα, μια κίνηση 

χαμηλότερης προτεραιότητας μπορεί να υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες πακέτων ενώ 

μπορεί ακόμη και να οδηγηθεί σε στέρηση χρήσης των πόρων του δικτύου. Με σκοπό την 

αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, τα ONUs θα πρέπει να ασκούν κάποιου είδους 

επιθεώρηση της κίνησης (traffic policing) ώστε να ρυθμίζουν την ποσότητα της κίνησης 

υψηλότερης προτεραιότητας από τον κάθε τελικό χρήστη. 

 

4.3 Χρονοπρογραμματισμός του ONU 
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Για την υποστήριξη διαφοροποιημένου QoS, υπάρχουν δυο πρότυπα 

χρονοπρογραμματισμού: ο χρονοπρογραμματισμός inter-ONU και ο 

χρονοπρογραμματισμός intra-ONU [30]. Ο χρονοπρογραμματισμός inter-ONU είναι 

υπεύθυνος για τη διαχείριση των μεταδόσεων διαφορετικών ONUs, ενώ ο 

χρονοπρογραμματισμός intra-ONU είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των μεταδόσεων 

διαφορετικών ουρών προτεραιότητας σε κάθε ONU. Τα δυο αυτά πρότυπα 

χρονοπρογραμματισμού μπορούν να υλοποιηθούν με δυο στρατηγικές. 

 

 
Σχήμα 4.2  Χρονοπρογραμματισμός inter-ONU και intra-ONU στο OLT 

 

Η μια είναι να επιτραπεί στο OLT να εκτελεί και τους δυο χρονοπρογραμματισμούς, 

inter-ONU και intra-ONU (Σχήμα 4.2). Στην περίπτωση αυτή, το OLT θα είναι η 

μοναδική συσκευή η οποία θα διαιτητεύει τις μεταδόσεις ανόδου. Το κάθε ONU μπορεί να 

ζητήσει από το OLT να του διαθέσει εύρος ζώνης για την κάθε κλάση της κίνησης (traffic 

class). Για το σκοπό αυτό, ένα ONU θα πρέπει να αναφέρει την κατάσταση των ξεχωριστών 

ουρών προτεραιότητάς του στο OLT μέσω των μηνυμάτων REPORT. Το MPCP ορίζει ότι 

κάθε ONU μπορεί να αναφέρει την κατάσταση έως και οκτώ ουρών προτεραιότητας [9]. Το 

OLT μπορεί τότε να δημιουργήσει πολλαπλές παραχωρήσεις εύρους ζώνης, η καθεμία για 

μια ξεχωριστή κλάση κίνησης, οι οποίες θα αποσταλούν στο ONU μέσω ενός ενιαίου 

μηνύματος GATE. Η μορφή του μηνύματος αυτού, μεγέθους 64 bytes, υπάρχει στο [9]. 
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Σχήμα 4.3  Χρονοπρογραμματισμός inter-ONU στο OLT και intra-ONU στο 

κάθε ONU 

 

Η δεύτερη στρατηγική είναι να επιτραπεί στο OLT να εκτελεί χρονοπρογραμματισμό 

inter-ONU, ενώ θα επιτραπεί στο κάθε ONU να εκτελεί χρονοπρογραμματισμό intra-

ONU (Σχήμα 4.3). Στην περίπτωση αυτή, το κάθε ONU ζητά από το OLT για να του γίνει 

διάθεση εύρους ζώνης, με βάση την κατάσταση κατάληψης της ενδιάμεσης μνήμης του 

(buffer). Το OLT είναι υπεύθυνο μόνο για τη διάθεση του ζητούμενου εύρους ζώνης στο 

κάθε ONU. Το κάθε ONU θα διαμοιράσει το διατιθέμενο εύρος ζώνης στις διάφορες 

κλάσεις υπηρεσιών (service classes) βάσει των αναγκών τους για QoS και θα 

προγραμματίσει τις μεταδόσεις των διαφορετικών ουρών προτεραιότητας εντός του 

διαθέσιμου εύρους ζώνης. Για χρονοπρογραμματισμό intra-ONU υπάρχουν δυο τύποι 

προτύπων χρονοπρογραμματισμού: χρονοπρογραμματισμός αυστηρής και μη αυστηρής 

προτεραιότητας. Στον χρονοπρογραμματισμό με αυστηρή προτεραιότητα, μια ουρά 

χαμηλότερης προτεραιότητας προγραμματίζεται μόνο στην περίπτωση που όλες οι ουρές 

υψηλότερης προτεραιότητας είναι άδειες. Προφανώς, το γεγονός αυτό μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα άπειρη καθυστέρηση πακέτων και υψηλά ποσοστά απώλειας πακέτων για την 

κίνηση χαμηλής προτεραιότητας. Στο χρονοπρογραμματισμό χωρίς αυστηρή 

προτεραιότητα, μόνο τα πακέτα που είχαν αναφερθεί μεταδίδονται πρώτα, εφόσον μπορούν 

να μεταδοθούν εντός της διατιθέμενης χρονοθυρίδας. Η σειρά μετάδοσης των διαφορετικών 

ουρών προτεραιότητας βασίζεται στις προτεραιότητές τους. Στη περίπτωση που τα πακέτα 

που αναφέρθηκαν έχουν προγραμματιστεί και η τρέχουσα χρονοθυρίδα μπορεί να δεχτεί 

περισσότερα πακέτα, τα νέα πακέτα που φτάνουν και δεν έχουν αναφερθεί μεταδίδονται 

επίσης βάσει των προτεραιοτήτων τους. Ως αποτέλεσμα, όλες οι κλάσεις κίνησης μπορούν 
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να έχουν πρόσβαση στο κανάλι ανόδου εντός της διατιθέμενης χρονοθυρίδας, όπως αυτές 

έχουν αναφερθεί στο OLT, ενώ διατηρούνται οι προτεραιότητές τους, γεγονός το οποίο 

διασφαλίζει αμεροληψία (fairness) στον χρονοπρογραμματισμό. 

 

4.4 Αλγόριθμοι δυναμικής διάθεσης εύρους ζώνης (DBA) 

για ανοδικές μεταδόσεις στα EPONs 
 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζεται μια αξιολόγηση των αλγορίθμων DBA της 

τελευταίας λέξης της τεχνολογίας, οι οποίοι έχουν προταθεί για τα EPONs. Δεδομένου ότι 

το QoS αποτελεί το κυριότερο θέμα στα EPONs, οι αλγόριθμοι αυτοί ταξινομούνται σε 

αλγορίθμους DBA με υποστήριξη QoS και αλγορίθμους DBA χωρίς υποστήριξη QoS και 

δίνεται μια περιγραφή των χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους.  

 

4.4.1 DBA χωρίς υποστήριξη διαφοροποιημένου QoS 
 

Αρκετοί αλγόριθμοι DBA που προτείνονται για το EPON δεν υποστηρίζουν 

διαφοροποιημένες υπηρεσίες, όπως είναι o IPACT [12] και o BGP [40].  

 

 

4.4.1.1  Διεμπλεγμένη σταθμοσκόπηση με προσαρμοστικό χρόνο κύκλου 

(Interleaved Polling with Adaptive Cycle Time – IPACT) 

 

O IPACT [12] αποτελεί τον πρώτο DBA αλγόριθμο που προτάθηκε για το EPON. Ο 

αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια διαδικασία διαπραγμάτευσης πόρων ώστε να διευκολύνει την 

αναφορά των ουρών και τη διάθεση εύρους ζώνης. Το OLT σταθμοσκοπεί τα ONUs και 

παραχωρεί χρονοθυρίδες σε κάθε ONU με κυκλικό τρόπο (round-robin). Η χρονοθυρίδα 

που παραχωρείται σε ένα ONU καθορίζεται από την κατάσταση της ουράς που έχει 

αναφερθεί από αυτό το ONU. Επομένως, το OLT είναι σε θέση να γνωρίζει το δυναμικό 

φορτίο κίνησης σε κάθε ONU και να διαθέτει το εύρος ζώνης ανόδου σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις εύρους ζώνης του κάθε ONU. Επιπρόσθετα, το OLT χρησιμοποιεί τις 

συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (Service Level Agreements – SLAs) των τελικών χρηστών, 

ώστε να θέσει ένα ανώτατο όριο στο διατιθέμενο εύρος ζώνης του κάθε ONU.  
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Στoν IPACT, ερευνούνται διάφορα συστήματα διάθεσης του εύρους ζώνης, 

συμπεριλαμβανομένης της περιορισμένης (limited) διάθεσης, της διάθεσης σταθερής 

(constant credit) και γραμμικής (linear credit) πίστωσης, και της ελαστικής (elastic) 

διάθεσης. Στην περιορισμένη διάθεση, τo OLT απλά παραχωρεί σε ένα ONU τον αριθμό 

των bytes που έχει ζητήσει το ONU ως αίτημα, χωρίς όμως να ξεπερνά ένα μέγιστο 

μέγεθος παραθύρου. Αυτό αποτελεί το πιο συντηρητικό σύστημα, αφού υποθέτει ότι δεν 

κατέφτασαν άλλα πακέτα μετά την αποστολή του αιτήματος του ONU. Στην πράξη όμως, 

λόγω του χρόνου πλήρους διαδρομής (RTT) μεταξύ του OLT και του κάθε ONU, μπορεί 

να ληφθούν περισσότερα πακέτα μεταξύ της στιγμής που το ONU αποστέλλει το μήνυμα 

REPORT και της στιγμής που το ONU παραλαμβάνει το μήνυμα GATE. Στην περίπτωση 

αυτή, τα νέα πακέτα που καταφτάνουν μπορεί να μην είναι σε θέση να μεταδοθούν στον 

παρόν κύκλο, με αποτέλεσμα αυξημένη μέση καθυστέρηση των πακέτων. Για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, προτάθηκαν τα συστήματα σταθερής πίστωσης και 

γραμμικής πίστωσης. 

Στη διάθεση σταθερής πίστωσης, μια πίστωση προστίθεται στο μέγεθος του αιτούμενου 

παραθύρου και λαμβάνεται υπόψη στο μέγεθος του παρεχόμενου παραθύρου. Το μέγεθος 

της πίστωσης είναι σταθερό, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο είναι το αιτηθέν παράθυρο. 

Όταν ένα ONU λάβει ένα μήνυμα GATE, μπορεί να στείλει πακέτα μέχρι το μέγεθος του 

αιτηθέντος παραθύρου συν τη σταθερή πίστωση. Η επιλογή του μεγέθους της πίστωσης 

μπορεί να έχει αντίκτυπο στην απόδοση του δικτύου. Ένα πολύ μικρό μέγεθος δεν θα είναι 

σε θέση να βελτιώσει ιδιαίτερα την καθυστέρηση των πακέτων, ενώ ένα πολύ μεγάλο μέγεθος 

θα μειώσει την αξιοποίηση (utilization) του εύρους ζώνης του καναλιού ανόδου. Η επιλογή 

θα πρέπει να βασίζεται στα χαρακτηριστικά της κίνησης ή σε άλλα εμπειρικά δεδομένα. 

Στη διάθεση γραμμικής πίστωσης, μια παρόμοια πίστωση προστίθεται στο μέγεθος του 

αιτηθέντος παραθύρου. Ωστόσο, το μέγεθος της γραμμικής πίστωσης είναι ανάλογο του 

μεγέθους του αιτηθέντος παραθύρου. Η βάση πίσω από το σύστημα αυτό είναι ότι η κίνηση 

του δικτύου έχει συνήθως ένα συγκεκριμένο βαθμό προβλεψιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι 

στην περίπτωση που παρατηρηθεί μια εκτενής ριπή (burst) δεδομένων, είναι πολύ πιθανόν 

ότι η ριπή αυτή θα συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Στην ελαστική διάθεση, δεν επιβάλλεται όριο στο μέγιστο μέγεθος παραθύρου. 

Μοναδικό όριο αποτελεί ο μέγιστος χρόνος κύκλου (cycle time). Το μέγιστο μέγεθος 

παραθύρου Wmax  παραχωρείται με τρόπο ώστε το συσσωρευμένο μέγεθος των τελευταίων 

N παραχωρήσεων (συμπεριλαμβανομένης και αυτής που παραχωρείται) να μην ξεπερνά το 

N 𝗑𝗑 Wmax , όπου N είναι ο αριθμός των ONUs. Με τον τρόπο αυτό, στην περίπτωση που 
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ένα μόνο ONU θέλει να αποστείλει δεδομένα, μπορεί να του παραχωρηθεί μέγεθος 

παραθύρου μέχρι και N 𝗑𝗑 Wmax . 

Μεταξύ των παραπάνω συστημάτων διάθεσης εύρους ζώνης, η περιορισμένη (limited) 

διάθεση έχει την καλύτερη απόδοση [28]. Ωστόσο, ο IPACT δεν λαμβάνει υπόψη τις 

ανάγκες των συνδρομητών για πολλαπλές υπηρεσίες. Για να εκπληρώσουν τις ανάγκες αυτές, 

ένα σύνολο αλγορίθμων DBA προτάθηκε για την υποστήριξη διαφοροποιημένων 

υπηρεσιών. 

 

4.4.1.2  Δυναμική διάθεση εύρους ζώνης βασισμένη σε εκτιμήσεις 

 

Στο [41], οι Byun et al. πρότειναν έναν αλγόριθμο DBA που βασίζεται σε εκτιμήσεις, ο 

οποίος μπορεί να μειώσει το μήκος της ουράς του κάθε ONU και κατά συνέπεια τη μέση 

καθυστέρηση των πακέτων, κάνοντας εκτίμηση των πακέτων που καταφτάνουν σε ένα ONU 

κατά τη διάρκεια του χρόνου αναμονής για εξυπηρέτηση (waiting time) και 

περιλαμβάνοντας την εκτίμηση αυτή στην παραχώρηση για το ONU. Στον αλγόριθμο, 

χρησιμοποιείται μια απολαβή έλεγχου για την προσαρμογή της εκτίμησης, η οποία είναι 

βασισμένη στη διαφορά μεταξύ των εισερχομένων και εξερχομένων πακέτων στον 

προηγούμενο κύκλο μετάδοσης. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι ο 

προτεινόμενος αλγόριθμος DBA, συγκρινόμενος με τoν IPACT, έχει τη δυνατότητα να 

μειώσει τη μέση καθυστέρηση των πακέτων. 

 

4.4.1.3  Διεμπλεγμένη σταθμοσκόπηση με προσαρμοστικό χρόνο κύκλου 

και με εκτίμηση παραχώρησης (Interleaved Polling with Adaptive Cycle 

Time with Grant Estimation – IPACT-GE) 

 

Στο [42], οι Zhu et al. πρότειναν έναν άλλο αλγόριθμο DBA που βασίζεται σε 

εκτιμήσεις, με την ονομασία διεμπλεγμένη σταθμοσκόπηση με προσαρμοστικό χρόνο 

κύκλου και με εκτίμηση παραχώρησης (IPACT-GE), με στόχο τον αποδοτικό 

διαμοιρασμό του καναλιού ανόδου ανάμεσα στα πολλαπλά ONUs σε ένα σύστημα EPON. 

Με τoν αλγόριθμο IPACT-GE, η ποσότητα των πακέτων που καταφθάνουν σε ένα ONU 

μεταξύ δυο διαδοχικών σταθμοσκοπήσεων εκτιμάται βάσει του χαρακτηριστικού 

αυτοομοιότητας (self-similarity) της κίνησης του δικτύου, και το OLT αποφασίζει για το 

μέγεθος που θα παραχωρηθεί για τη μετάδοση του ONU βάσει της εκτιμώμενης ποσότητας 
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πακέτων, καθώς και της ποσότητας που ζητήθηκε ως αίτημα στον προηγούμενο κύκλο 

σταθμοσκόπησης (polling cycle). Με την εκτίμηση της ποσότητας των νέων εισερχομένων 

πακέτων και τη χορήγηση ενός επιπρόσθετου μεγέθους παραθύρου, το μέγεθος της 

παραχώρησης στο ONU θα πλησιάσει την πραγματική κατάληψη της ενδιάμεσης μνήμης 

(buffer occupancy) τη στιγμή σταθμοσκόπησης του ONU. Υπό χαμηλό φορτίο κίνησης, τα 

πακέτα είναι πιθανόν να μεταδοθούν στον ίδιο κύκλο σταθμοσκόπησης με αυτόν της άφιξή 

τους, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τον επόμενο κύκλο σταθμοσκόπησης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προσομοίωσης, σε σύγκριση με τoν IPACT, ο αλγόριθμος 

IPACT-GE έχει τη δυνατότητα να μειώνει σημαντικά τη μέση καθυστέρηση αναμονής του 

κάθε πακέτου για εξυπηρέτηση και την κατάληψη της ενδιάμεσης μνήμης υπό χαμηλό 

φορτίο κίνησης, χωρίς να επηρεάζει άλλες πτυχές της απόδοσής του, όπως η μέση απώλεια 

των πακέτων (packet loss) και η αξιοποίηση (utilization) του καναλιού ανόδου. 

Επιπροσθέτως, όταν συνδυαστεί με τον μηχανισμό ουρών αυστηρής προτεραιότητας (Strict 

Priority Queuing – SPQ) για την υποστήριξη διαφοροποιημένων υπηρεσιών, ο IPACT-GE 

έχει τη δυνατότητα να μετριάζει σε μεγάλο βαθμό την ποινή χαμηλού φορτίου (light load 

penalty), γεγονός το οποίο αποτελεί φαινόμενο της χρήσης IPACT και SPQ. 

 

4.4.1.4  Σταθμοσκόπηση εγγυημένου εύρους ζώνης (Bandwidth 

Guaranteed Polling – BGP) 

 
Η σταθμοσκόπηση εγγυημένου εύρους ζώνης (BGP) [40] είναι ένας αλγόριθμος BDA 

ο οποίος προτάθηκε με στόχο την παροχή εγγυήσεων εύρους ζώνης στα EPONs. Στον 

αλγόριθμο BGP, όλα τα ONUs είναι χωρισμένα σε δυο ομάδες: εγγυημένου εύρους ζώνης 

και μη εγγυημένου εύρους ζώνης. Το OLT παραχωρεί εύρος ζώνης μέσω της χρήσης ενός 

ζεύγους πινάκων σταθμοσκόπησης. Ο πρώτος πίνακας σταθμοσκόπησης διαιρεί έναν κύκλο 

σταθμοσκόπησης σταθερού μήκους σε έναν αριθμό μονάδων εύρους ζώνης και στο κάθε 

ONU διατίθεται ένας συγκεκριμένος αριθμός τέτοιων μονάδων εύρους ζώνης. Ο αριθμός 

των μονάδων εύρους ζώνης που διατίθεται σε ένα ONU καθορίζεται από τις απαιτήσεις 

εύρους ζώνης του συγκεκριμένου ONU, οι οποίες δίνονται από τη συμφωνία επιπέδου 

υπηρεσιών (SLA) του ONU με έναν πάροχο υπηρεσιών. Ένα ONU εγγυημένου εύρους 

ζώνης με περισσότερες από μια καταχωρήσεις στον πίνακα σταθμοσκόπησης έχει τις 

καταχωρήσεις του διασκορπισμένες μέσα στον πίνακα. Το γεγονός αυτό μπορεί να μειώσει 

τη μέση καθυστέρηση αναμονής στην ουρά (queuing delay), λόγω του ότι το ONU 
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σταθμοσκοπείται σε συχνότερη βάση. Ωστόσο, οδηγεί σε περισσότερες παραχωρήσεις σε 

έναν κύκλο και κατά συνέπεια απαιτεί περισσότερα διαστήματα χρόνου φύλαξης (guard 

time) μεταξύ των παραχωρήσεων, κάτι το οποίο μειώνει την αξιοποίηση του καναλιού. Από 

την άλλη, υπάρχει η πιθανότητα οδήγησης σε χαμηλότερη αξιοποίηση του καναλιού, λόγω 

του ότι ένα πλαίσιο Ethernet δεν μπορεί να τεμαχιστεί σε μικρότερα πλαίσια κατά τη 

μετάδοση. Στην περίπτωση που ένα πλαίσιο είναι πολύ μεγάλο για να χωρέσει στον 

εναπομένοντα χώρο της τρέχουσας μονάδας εύρους ζώνης, θα πρέπει να περιμένει για την 

επόμενη μονάδα εύρους ζώνης, και κατά συνέπεια ένα τμήμα της τρέχουσας μονάδας 

χαραμίζεται. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, ο BGP επιτρέπει σε ένα ONU 

να ενημερώσει το OLT για την ποσότητα που πραγματικά χρησιμοποιεί από μια μονάδα 

εύρους ζώνης. Αν το αναξιοποίητο τμήμα της μονάδας εύρους ζώνης είναι αρκετά μεγάλο, 

το τμήμα αυτό θα παραχωρηθεί σε ένα ONU μη εγγυημένου εύρους ζώνης. Σε αντίθετη 

περίπτωση, σταθμοσκοπείται το επόμενο ONU εγγυημένου εύρους ζώνης. Ωστόσο, ο εν 

λόγω μηχανισμός περιορίζεται σημαντικά από τις καθυστερήσεις διάδοσης (propagation 

delays) μεταξύ του OLT και των ONUs. 

Τα αναξιοποίητα τμήματα των μονάδων εύρους ζώνης από τα ONUs εγγυημένου 

εύρους ζώνης διανέμονται στα ONUs μη εγγυημένου εύρους ζώνης με τη σειρά των θέσεών 

τους στον δεύτερο πίνακα σταθμοσκόπησης. Η κατασκευή του δεύτερου πίνακα 

σταθμοσκόπησης είναι διαφορετική από αυτή του πρώτου πίνακα. Η κάθε καταχώρηση 

δημιουργείται δυναμικά όταν ένα ONU μη εγγυημένου εύρους ζώνης ζητά ως αίτημα μια 

παραχώρηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προσομοίωσης, ένα ONU με περισσότερες 

καταχωρήσεις στον πίνακα σταθμοσκόπησης έχει μικρότερη καθυστέρηση αναμονής στην 

ουρά από ένα με λιγότερες καταχωρήσεις.  

 

4.4.1.5  IPACT με πρώτη τη μικρότερη διαθέσιμη αναφορά (Smallest 

Available Report First – SARF) 

 

Στο [43], οι Bhatia και Bartos πρότειναν μια ευρετική μέθοδο με την ονομασία η 

μικρότερη διαθέσιμη αναφορά πρώτα (SARF), για τη βελτίωση της απόδοσης του 

πρωτοκόλλου IPACT σε σχέση με την καθυστέρηση των πακέτων. Σύμφωνα με τη μέθοδο 

αυτή, το OLT δίνει πάντοτε παραχώρηση πρώτα στο ONU με το μικρότερο δυνατό μήκος 

ουράς. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει διαφορετικά τα ONUs με μηδενικό μήκος ουράς. Υπό 

χαμηλό φορτίο κίνησης, τέτοιου είδους ONUs εξυπηρετούνται πάντα πρώτα χωρίς 
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εξαιρέσεις. Ωστόσο, απαιτεί ακόμα τη διάθεση μιας παραχώρησης για να εξυπηρετήσει 

τόσο το επόμενο μήνυμα REPORT όσο και την υποχρεωτική επιβάρυνση της ζώνης 

φύλαξης (guard band). Ενώ τέτοιες παραχωρήσεις δεν συνεισφέρουν στη μείωση της 

καθυστέρησης των πακέτων των ONUs που δεν έχουν πακέτα για αποστολή, εντούτοις 

αυξάνουν την καθυστέρηση των πακέτων των επόμενων ONUs. Για το λόγο αυτό, κατά την 

επιλογή του επόμενου ONU προς εξυπηρέτηση υπό υψηλότερο φορτίο κίνησης, τα ONUs 

με ουρές μηδενικού μήκους αντιμετωπίζονται σαν να έχουν ουρά με μήκος ίσο με το μέσο 

μήκος ουράς που προκύπτει από όλα τα ONUs. Επιπλέον, το εν λόγω μέσο μήκος ουράς 

είναι σταθμισμένο με τον αριθμό των διαδοχικών φορών που ένα ONU αναφέρει μηδενικό 

μήκος ουράς. Ως αποτέλεσμα, ένα ONU το οποίο έχει διαδοχικά αναφέρει πολλές φορές 

μηδενικό μήκος ουράς, θα είναι πολύ πιθανό να εξυπηρετηθεί στο τέλος ενός κύκλου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, η προτεινόμενη ευρετική μέθοδος SARF 

έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει την απόδοση σε θέματα καθυστέρησης του αλγορίθμου 

IPACT κατά περίπου 10% με 20%, υπό την gated πολιτική διάθεσης του IPACT. 

 

4.4.1.6  Σταθμοσκόπηση πολλαπλών διόδων (multi-thread polling) 

 

Στο [44], οι Song et al. πρότειναν έναν αλγόριθμο σταθμοσκόπησης πολλαπλών διόδων 

με στόχο την αποδοτική και δίκαιη διανομή του εύρους ζώνης ανόδου στα δυσπρόσιτα 

παθητικά οπτικά δίκτυα (PONs). Ο αλγόριθμος αυτός επιτρέπει σε κάθε ONU να 

αποστέλλει το μήνυμα REQUEST του προτού το προηγούμενο μήνυμα GATE 

παραληφθεί από το OLT, δημιουργώντας έτσι μια νέα ‘δίοδο’ σηματοδοσίας μεταξύ ενός 

ONU και του OLT. Για την εφαρμογή του αλγορίθμου αυτού, το OLT θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσει έναν πίνακα σταθμοσκόπησης και κάθε ONU να έχει μια καταχώρηση στον 

πίνακα, ο οποίος καταγράφει τον χρόνο πλήρους διαδρομής (RTT) του ONU και τα πιο 

πρόσφατα αιτήματά του σε κάθε δίοδο. Σε κάθε δίοδο, το OLT παραχωρεί εύρος ζώνης και 

διανέμει μηνύματα GATE σε όλα τα ONUs. Στην σταθμοσκόπηση πολλαπλών διόδων, το 

OLT μπορεί να χρησιμοποιήσει όχι μόνο τις πληροφορίες που περιέχονται στα μηνύματα 

REQUEST στην παρούσα δίοδο, αλλά και τις πληροφορίες των διόδων που ακολουθούν 

πριν το OLT κάνει διάθεση του εύρους ζώνης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, ο προτεινόμενος αλγόριθμος σταθμοσκόπησης πολλαπλών διόδων, 

ρυθμίζοντας την κατάλληλη αρχική απόσταση μεταξύ των διόδων και το κατάλληλο όριο 

συντονισμού, μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός αλγορίθμου σταθμοσκόπησης μιας 
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διόδου αναφορικά με τη μέση καθυστέρηση των πακέτων και την διεκπεραιωτικότητα 

(throughput) υπό υψηλό φορτίο κίνησης. 

 

4.4.2 DBA με υποστήριξη διαφοροποιημένου QoS 
 

Σε αυτή την υποενότητα, γίνεται παρουσίαση διαφόρων αλγορίθμων DBA που έχουν 

τη δυνατότητα να παρέχουν υποστήριξη διαφοροποιημένου QoS για διαφορετικούς τύπους 

κίνησης δεδομένων στα EPONs. 

 

 

4.4.2.1  Δίκαιος διαμοιρασμός με διπλές SLAs (Fair Sharing with Dual 

SLAs – FSD-SLA) 

 
Στο [45], οι Banerjee et al. πρότειναν έναν αλγόριθμο δίκαιου διαμοιρασμό με διπλές 

SLAs (FSD-SLA), ο οποίος χρησιμοποιεί διπλές SLAs στον IPACT για να εξασφαλίσει 

αμεροληψία (fairness) τόσο για τους συνδρομητές όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών. Η 

πρωτεύουσα SLA καθορίζει τις υπηρεσίες εκείνες των οποίων οι κατώτερες απαιτήσεις θα 

πρέπει να είναι εγγυημένες με υψηλή προτεραιότητα. Η δευτερεύουσα SLA περιγράφει τις 

απαιτήσεις των υπηρεσιών με χαμηλότερη προτεραιότητα. Ο αλγόριθμος αυτός διαθέτει 

αρχικά χρονοθυρίδες στις υπηρεσίες της πρωτεύουσας SLA, ώστε να εγγυηθεί τις ανοδικές 

μεταδόσεις τους. Αφού πρώτα οι υπηρεσίες της πρωτεύουσας SLA εγγυηθούν, ο επόμενος 

γύρος περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών της δευτερεύουσας SLA. Σε 

περίπτωση που το εύρος ζώνης δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών της 

δευτερεύουσας SLA, υιοθετείται η πολιτική ανώτατου-κατώτατου (max-min) για δίκαιη 

διάθεση του εύρους ζώνης. Αν υπάρχει πλεόνασμα εύρους ζώνης, ο FSD-SLA θα το 

διαθέσει πρώτα στις οντότητες της πρωτεύουσας SLA και ακολούθως στις οντότητες της 

δευτερεύουσας SLA, χρησιμοποιώντας και στις δύο περιπτώσεις δίκαιη διάθεση max-min. 

 

4.4.2.2  Χρονοπρογραμματισμός πακέτων βάσει της κλάσης των 

υπηρεσιών (Class-of-service-Oriented Packet Scheduling – COPS) 
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Στο [46], οι Naser και Mouftah πρότειναν έναν αλγόριθμο χρονοπρογραμματισμού 

πακέτων βάσει της κλάσης των υπηρεσιών (COPS), με στόχο την υποστήριξη 

διαφοροποιημένων υπηρεσιών. Ο αλγόριθμος COPS χρησιμοποιεί δυο ομάδες από 

δεξαμενές πίστωσης με κάδους διαρροής (leaky bucket credit pools) στην πλευρά του OLT 

για να ρυθμίζει την κίνηση του κάθε ONU και της κάθε κλάσης υπηρεσίας (Class of Service 

– CoS). Η μία ομάδα περιέχει k δεξαμενές πίστωσης, που αντιστοιχούν στις  k CoS του 

EPON. Η κάθε δεξαμενή χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του μέσου ρυθμού της κίνησης 

μιας συγκεκριμένης CoS από όλα τα ONUs προς το OLT. Η άλλη ομάδα περιέχει 𝑚𝑚 

δεξαμενές πίστωσης, που αντιστοιχούν στα 𝑚𝑚 ONUs στο σύστημα. Η κάθε δεξαμενή 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της χρησιμοποίησης του καναλιού ανόδου από ένα ONU. 

Όσον αφορά τη διάθεση και την παραχώρηση εύρους ζώνης ή χρονοθυρίδων, το OLT 

αρχίζει με την υψηλότερη και τελειώνει με τη χαμηλότερη CoS, διαδικασία η οποία 

εκτελείται σε δυο γύρους. Κατά τον πρώτο γύρο, σε κάθε ONU με κίνηση της τρέχουσας 

CoS παραχωρείται ποσότητα εύρους ζώνης μέχρι και τον αριθμό των διαθέσιμων πιστώσεων 

για το συγκεκριμένο ONU. Αν ένα αίτημα γίνει αποδεκτό, τα παραχωρημένα bytes 

αφαιρούνται από την αντίστοιχη δεξαμενή πίστωσης. Στο τέλος του πρώτου γύρου, οι 

αναξιοποίητες πιστώσεις συγκεντρώνονται και διανέμονται στα ONUs των οποίων οι 

απαιτήσεις εύρους ζώνης δεν ικανοποιήθηκαν πλήρως. Όσο υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις 

στις δεξαμενές, ένα νέο αίτημα θα εξυπηρετηθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, ο COPS, σε σύγκριση με την περιορισμένη υπηρεσία (limited service) 

διάθεσης του IPACT, έχει χαμηλότερη μέση και μέγιστη καθυστέρηση για όλες τις CoS, 

εξαιρουμένης της CoS με την υψηλότερη προτεραιότητα. 

 

4.4.2.3  Υβριδικό πρωτόκολλο παραχώρησης (Hybrid Granting 

Protocol – HGP) 

 

Στο [47], οι Shami et al. πρότειναν ένα υβριδικό πρωτόκολλο παραχώρησης (HGP) με 

στόχο την υποστήριξη παροχής διαφοροποιημένου QoS, μέσω της εγγύησης εύρους ζώνης 

και ελαχιστοποιώντας τη διακύμανση της καθυστέρησης. Στο HGP, η κίνηση ταξινομείται 

σε τρεις κατηγορίες: διασφαλισμένης προώθησης (Assured Forwarding – AF), βέλτιστης 

προσπάθειας (Best Effort – BE) και επισπευδόμενης προώθησης (Expedited Forwarding – 

EF). Για την κίνηση EF, το HGP χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό πρόβλεψης των ουρών 

αναμονής για να καθορίζει το μέγεθος της παραχώρησης σε ένα ONU που να εξυπηρετεί 
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όλη την κίνηση στην ουρά του εν λόγω ONU τη στιγμή λήψης της παραχώρησης. Αυτό 

οφείλεται στο γεγονός ότι η κίνηση EF έχει ένα σταθερό ρυθμό bit και έτσι μπορεί να 

προβλεφτεί εύκολα. Για της κινήσεις AF και BE, το HGP υπολογίζει το μέγεθος της 

παραχώρησης σε ένα ONU με βάση μόνο το μήνυμα REPORT από το εν λόγω ONU. 

Ένας κύκλος μετάδοσης αποτελείται από δύο υποκύκλους: τον υποκύκλο EF και τον 

υποκύκλο AF/BF, και αρχίζει με τον υποκύκλο EF ακολουθούμενος από τον υποκύκλο 

AF/EF. Ο υποκύκλος EF μεταφέρει κίνηση EF, ενώ ο υποκύκλος AF/BF μεταφέρει 

κίνηση AF και BF για κάθε ONU. Το μήκος του υποκύκλου EF είναι προκαθορισμένο, ενώ 

αυτό του υποκύκλου AF/BF εξαρτάται από το φορτίο κίνησης του κάθε ONU. Συνεπώς, 

υπάρχουν δύο παραχωρήσεις για κάθε ONU σε κάθε κύκλο μετάδοσης. Η κατάσταση των 

ουρών AF και BF σε ένα ONU δεν αναφέρεται μέχρι το τέλος της παραχώρησης EF για το 

συγκεκριμένο ONU, γεγονός το οποίο επιτρέπει στο ONU να αναφέρει στο OLT μια 

πλήρως ενημερωμένη κατάσταση των ουρών του. Με τον τρόπο αυτό, το HGP εγγυάται το 

εύρος ζώνης για την κίνηση EF και κατά συνέπεια ελαχιστοποιεί τη διακύμανση της 

καθυστέρησης που βιώνει η κίνηση EF, ενώ διατηρεί υποστήριξη QoS για τις κινήσεις AF 

και BF με ευέλικτη διάθεση εύρους ζώνης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα προσομοίωσης, το 

HGP έχει μικρότερη καθυστέρηση αναμονής στην ουρά υπό υψηλότερο φορτίο κίνησης, 

συγκρινόμενο με έναν κοινό χρονοπρογραμματιστή EPON. Υπό χαμηλότερο φορτίο 

κίνησης, ο κοινός χρονοπρογραμματιστής EPON έχει μικρότερη καθυστέρηση αναμονής 

στην ουρά, λόγω της αυξημένης διάρκειας του χρόνου φύλαξης (guard time) ανά κύκλο. 

 

4.4.2.4  Δυναμική διάθεση εύρους ζώνης με πολλαπλές υπηρεσίες 

(Dynamic Bandwidth Allocation with Multiple services – DBAM) 

 

Στο [48], οι Luo και Ansari πρότειναν έναν αλγόριθμο δυναμικής διάθεσης εύρους 

ζώνης με πολλαπλές υπηρεσίες (DBAM) για να εξυπηρετήσει διαφορετικούς τύπους κίνησης 

στα EPONs. Αντί να παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες μεταξύ των ONUs και μεταξύ των 

τελικών χρηστών ξεχωριστά, ο DBAM ενσωματώνει και τα δυο στο μηχανισμό 

REPORT/GATE με διάθεση εύρους ζώνης βασισμένη σε κλάσεις (class-based). Ο 

αλγόριθμος εφαρμόζει ουρές προτεραιότητας για τα πλαίσια της κίνησης EF, AF και BE 

και υιοθετεί χρονοπρογραμματισμό με βάση την προτεραιότητα για να προγραμματίσει τα 

αποθηκευμένα πλαίσια. Επιπλέον, ο DBAM χρησιμοποιεί περιορισμένη διάθεση εύρους 

ζώνης για να διαιτητεύει τη διάθεση του εύρους ζώνης μεταξύ των ONUs, απαγορεύοντας 
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με τον τρόπο αυτό έντονες περιπλέξεις του εύρους ζώνης (bandwidth scrambling). 

Επιπρόσθετα, ο DBAM υιοθετεί πρόβλεψη της κίνησης με βάση την κλάση, για να 

υπολογίσει την κίνηση που καταφτάνει κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής (waiting 

period), η οποία εκτείνεται από τη στιγμή αποστολή της αναφοράς για την κατάσταση της 

ουράς μέχρι τη στιγμή αποστολής της κίνησης που είναι αποθηκευμένη σε κάθε ONU. Μια 

τέτοια πρόβλεψη είναι βασισμένη στην πραγματική κίνηση που έφτασε κατά την 

προηγούμενη περίοδο αναμονής. Το OLT εξυπηρετεί όλα τα ONUs με σταθερό κυκλικό 

τρόπο (fixed round-robin fashion) ώστε να διευκολύνει την πρόβλεψη της κίνησης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, τέτοια πρόβλεψη μπορεί να προσφέρει 

μικρότερη καθυστέρηση πακέτων για την κίνηση EF σε σύγκριση με τη σταθερή και την 

περιορισμένη διάθεση εύρους ζώνης του IPACT. 

 

4.4.2.5  Περιορισμένος διαμοιρασμός με πρόβλεψη κίνησης (Limited 

Sharing with Traffic Prediction – LSTP) 

 

Στο [49], οι Luo και Ansari πρότειναν έναν αλγόριθμο περιορισμένου διαμοιρασμού 

με πρόβλεψη κίνησης (LSTP), ο οποίος υιοθετεί ένα προσαρμοστικό φίλτρο με στόχο την 

πρόβλεψη της κίνησης που φτάνει κατά τη διάρκεια της περιόδου αναμονής και κατά 

συνέπεια την παραχώρηση εύρους ζώνης με μεγαλύτερη ακρίβεια σε κάθε ONU. Για κάθε 

κλάση κίνησης, ο LSTP κάνει μια εκτίμηση για τα δεδομένα που φτάνουν κατά τη διάρκεια 

της περιόδου αναμονής με βάση τα δεδομένα της εν λόγω κλάσης που όντως έφτασαν κατά 

τους προηγούμενους κύκλους μετάδοσης, με τη χρήση ενός γραμμικής διάταξης 

πρόβλεψης. Επομένως, οι απαιτήσεις εύρους ζώνης ενός ONU είναι το μήκος της ουράς 

που έχει αναφερθεί συν την εκτίμηση. Το OLT διαχειρίζεται το εύρος ζώνης ανόδου 

χρησιμοποιώντας την εκτίμηση αυτή και κρατά ένα τμήμα του για τη μετάδοση των 

εκτιμώμενων δεδομένων από τον νωρίτερο κύκλο μετάδοσης, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό 

την καθυστέρηση και την απώλεια των πακέτων. Επιπροσθέτως, ο LSTP διευκολύνει τη 

διαφοροποίηση των υπηρεσιών με τη χρήση διαφορετικών παραμέτρων SLA, με στόχο τον 

περιορισμό διαφορετικών κλάσεων κίνησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, ο αλγόριθμος LSTP βελτιώνει την απόδοση του δικτύου αναφορικά με τη 

μέση καθυστέρηση και απώλεια των πακέτων, σε σύγκριση με τη σταθερή διάθεση και την 

περιορισμένη διάθεση του IPACT, και την περιορισμένη διάθεση με διανομή του 

πλεονάσματος.  



77 
 

 

4.4.2.6  Διάθεση εύρους ζώνης δύο επιπέδων (Two-Layer Bandwidth 

Allocation – TLBA)  

 

Στο [50], οι Xie et al. πρότειναν έναν αλγόριθμο διάθεσης εύρους ζώνης δύο επιπέδων 

(TLBA), με στόχο την υποστήριξη διαφοροποιημένων υπηρεσιών στα EPONs. O TLBA 

είναι ένας αλγόριθμος με ιεραρχική διάθεση, ο οποίος διαθέτει το εύρος ζώνης σε δυο 

επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, ο κύκλος μετάδοσης χωρίζεται ή το εύρος ζώνης ανόδου 

διατίθεται μεταξύ των διαφοροποιημένων κλάσεων υπηρεσιών, το οποίο ονομάζεται διάθεση 

επιπέδου κλάσης (class-layer). Στο δεύτερο επίπεδο, το χώρισμα ή το εύρος ζώνης που 

διατίθεται σε κάθε κλάση κατανέμεται σε όλα τα ONUs της ίδιας κλάσης με βάση μια 

πολιτική αμεροληψίας max-min, το οποίο ονομάζεται διάθεση επίπεδου ONU. Το OLT 

διαθέτει εύρος ζώνης βάσει της στιγμιαίας απαίτησης του κάθε ONU και δεν περιορίζει το 

μέγεθος της κάθε απαίτησης. Κατά συνέπεια, ένα ONU έχει τη δυνατότητα να αναφέρει το 

μήκος όλων των ουρών του στο OLT και το OLT διαθέτει το ανοδικό εύρος ζώνης για να 

ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό. Για να 

αποτρέψουμε μια κλάση από το να μονοπωλήσει το διαθέσιμο εύρος ζώνης σε ένα κύκλο, 

ορίζεται ένα κατώφλι (threshold) ανά κλάση. Το κατώφλι εύρους ζώνης εγγυάται ένα 

ελάχιστο εύρος ζώνης για μια κλάση υπό υψηλό φορτίο κίνησης. Οποιοδήποτε πλεόνασμα 

εύρους ζώνης από τις κλάσεις που χρειάζονται λιγότερο από το κατώφλι τους, διανέμεται 

μεταξύ των κλάσεων που χρειάζονται περισσότερο εύρος ζώνης από το κατώφλι τους. Η 

διανομή του πλεονάσματος εύρους ζώνης πραγματοποιείται με βάση τα βάρη που 

ανατίθενται στην κάθε κλάση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, ο TLBA, 

υπό χαμηλό φορτίο κίνησης, μπορεί να επιτύχει αποδοτική αξιοποίηση (utilization) του 

καναλιού ανόδου.  

 

4.4.2.7  Περιορισμένη διάθεση με διανομή του πλεονάσματος 

 

Στο [51], οi Assi et al. πρότειναν έναν αποδοτικό αλγόριθμο DBA με στόχο την 

υποστήριξη QoS στα EPONs. Ο αλγόριθμος αυτός είναι βασισμένος στην περιορισμένη 

(limited) διάθεση του IPACT. Λόγω της φύσης της κίνησης του Ethernet που έχει τη 

μορφή ριπών (bursts), σε κάθε κύκλο μετάδοσης μερικά ONUs, γνωστά και με την 

ονομασία ελαφρά φορτωμένα ONUs, μπορεί να έχουν λιγότερη κίνηση να μεταδώσουν και 
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κατά συνέπεια να χρειάζονται μικρότερο από το ελάχιστο εγγυημένο εύρος ζώνης, καθώς 

άλλα ONUs, γνωστά και με την ονομασία βαριά φορτωμένα ONUs, μπορεί να έχουν 

περισσότερη κίνηση να μεταδώσουν και να χρειάζονται μεγαλύτερο από το ελάχιστο 

εγγυημένο εύρος ζώνης. Για το λόγο αυτό, τα ελαφριά φορτωμένα ONUs μπορεί να 

καταλήξουν σε πλεόνασμα εύρους ζώνης. Αυτό το πλεόνασμα εύρους ζώνης μπορεί 

προφανώς να εκμεταλλευθεί για να καλύψει τις ανάγκες εύρους ζώνης των βαριά φορτωμένων 

ONUs. Για το σκοπό αυτό, προτάθηκε ένα σύστημα διάθεσης με στόχο τη διάθεση του 

πλεονάσματος εύρους ζώνης μεταξύ των βαριά φορτωμένων ONUs, ανάλογα με τις 

απαιτήσεις τους για εύρος ζώνης. Για την εφαρμογή του συστήματος αυτού, το OLT θα 

πρέπει να συγκεντρώσει τα μηνύματα REPORT από όλα τα ONUs προτού προβεί σε 

υπολογισμούς για διάθεση εύρους ζώνης και μετά να προγραμματίσει, δηλαδή να αποστείλει 

μηνύματα GATE, τα ONUs για τον επόμενο κύκλο μετάδοσης. Ωστόσο, αυτό θα 

μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια αδρανή περίοδο κατά την οποία το κανάλι ανόδου 

παραμένει αναξιοποίητο. Για να αξιοποιηθεί η περίοδος αυτή και να βελτιωθεί η αξιοποίηση 

του εύρους ζώνης, προτάθηκε ένας μηχανισμός πρόωρης διάθεσης, ο οποίος 

προγραμματίζει ένα ελαφρά φορτωμένο ONU στιγμιαία χωρίς καμία καθυστέρηση, ενώ 

αντίθετα προγραμματίζει τα βαριά φορτωμένα ONUs αφού πρώτα το OLT λάβει όλα τα 

μηνύματα REPORT και πραγματοποιήσει τους υπολογισμούς για τη διάθεση του εύρους 

ζώνης. Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι σε θέση να 

χρησιμοποιήσει αποδοτικά την περίοδο αδράνειας. Ενώ έχει τη δυνατότητα να βελτιώνει 

σημαντικά την αξιοποίηση του εύρους ζώνης υπό χαμηλό και μέσο φορτίο κίνησης, δεν είναι 

σε θέση να χρησιμοποιήσει την περίοδο αδράνειας υπό υψηλό φορτίο κίνησης [52]. Με 

στόχο την περαιτέρω βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης του εύρους ζώνης υπό υψηλό 

φορτίο κίνησης, προτάθηκε ένας νέος ελεγκτικός μηχανισμός χρονοπρογραμματισμού στο 

[52], ο οποίος ανταποκρίνεται στο πρόβλημα της περιόδου αδράνειας. Στον εν λόγω 

μηχανισμό, το OLT εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ένα μηχανισμό πρόωρης διάθεσης, που 

προγραμματίζει ένα ελαφρά φορτωμένο ONU στιγμιαία χωρίς καμία καθυστέρηση. 

Ταυτοχρόνως, ο μηχανισμός συσσωρεύει το πλεόνασμα εύρους ζώνης που συνεισέφερε το 

κάθε ελαφρά φορτωμένο ONU. Για τα βαριά φορτωμένα ONUs, το OLT κανονικά 

περιμένει μέχρι τη λήψη όλων των μηνυμάτων REPORT και ακολούθως προχωρά στον 

υπολογισμό της διάθεσης εύρους ζώνης και στην αποστολή μηνυμάτων GATE στα ONUs. 

Για να διασφαλίσει ότι η περίοδος αδράνειας δεν θα μείνει αναξιοποίητη, τo OLT διατηρεί 

έναν ιχνηλάτη που καταγράφει το χρόνο τερματισμού της χρονοθυρίδας για το τελευταίο 

προγραμματισμένο ONU και ανανεώνει τον ιχνηλάτη κάθε φορά που προγραμματίζεται το 
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επόμενο ONU. Το OLT θα προγραμματίσει ένα βαριά φορτωμένο ONU υπό κάποιες 

ειδικές συνθήκες με βάση την τιμή του ιχνηλάτη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

προσομοίωσης, ο αλγόριθμος DBA που προτάθηκε στο [52] μπορεί να βελτιώσει 

αποτελεσματικά την απόδοση του δικτύου αναφορικά με την καθυστέρηση των πακέτων και 

τη διεκπεραιωτικότητα (throughput) υπό υψηλό φορτίο κίνησης, σε σύγκριση με τον 

αλγόριθμο που προτάθηκε στο [51]. 

 

4.4.2.8  Δυναμική διάθεση εύρους ζώνης βασισμένη στις ουρές 

 

Στο [53], οι Choudhury και Saengudomlert πρότειναν ένα σύστημα DBA με κέντρο το 

OLT, βασισμένο σε ξεχωριστά αιτήματα των ουρών των υπηρεσιών στα ONUs για ένα 

EPON με επίγνωση του QoS (QoS-aware). Για να αποτρέψει την κίνηση υψηλής 

προτεραιότητας να στερήσει πλήρως τους πόρους του δικτύου από όλη την κίνηση 

χαμηλότερης προτεραιότητας, ο προτεινόμενος αλγόριθμος DBA χρησιμοποιεί 

χρονοπρογραμματισμό ουρών και εκμεταλλεύεται το πλεόνασμα εύρους ζώνης των ελαφρά 

φορτωμένων ουρών για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες εύρους ζώνης των βαριά φορτωμένων 

ουρών. Για το σκοπό αυτό, υιοθετεί έναν αποδοτικό μηχανισμό σταθμοσκόπησης για την 

επίλυση του προβλήματος της περιόδου αδράνειας και χρησιμοποιεί μια πρωτότυπη 

πολιτική διαφορετικών κύκλων για να μειώσει την επιβάρυνση του χρονοπρογραμματισμού. 

Ο αλγόριθμος αυτός διαθέτει εύρος ζώνης επιλεκτικά σε διαφορετικές κλάσεις υπηρεσιών με 

βάση τα όρια καθυστέρησής τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης, ο 

προτεινόμενος αλγόριθμος DBA αποδίδει καλύτερα, σε σχέση με τον αλγόριθμο IPACT 

που χρησιμοποιεί πολιτική αυστηρής προτεραιότητας, σε θέματα μέσης καθυστέρησης 

πακέτων και αξιοποίησης του εύρους ζώνης. 

 

4.4.2.9  Δυναμική διάθεση εύρους ζώνης με επίγνωση του QoS 

 

Στο [54], oι Miyoshi et al. πρότειναν έναν αλγόριθμο DBA με επίγνωση του QoS, με 

την ονομασία διανομή δυναμικής πίστωσης (Dynamic Credit Distribution – D-CRED), για 

τα gigabit EPONs και υποστήριξαν ότι με στόχο να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοποίηση του 

εύρους ζώνης, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι αναξιοποίητες εναπομένουσες θυρίδες (unused 

slot remainders). Για την εξάλειψη των αναξιοποίητων αυτών θυρίδων, ο D-CRED εισάγει 

μια τεχνική δυναμικού κατωφλίου των ουρών, η οποία επιτρέπει σε κάθε ONU να έχει ένα 
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μόνο κατώφλι και στο OLT να κάνει δυναμικές αλλαγές στην τιμή του κατωφλίου (εδώ η 

δυνατότητα αυτή ονομάζεται και πίστωση). Η τεχνική αυτή του δυναμικού κατωφλίου έχει 

τη δυνατότητα να εξαλείψει τις αναξιοποίητες εναπομένουσες θυρίδες και να μεγαλώσει τη 

διάρκεια του κύκλου, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα της 

διεκπεραιωτικότητας (throughput) και ακριβέστερη διάθεση εύρους ζώνης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της προσομοίωσης, ο D-CRED μπορεί να επιτύχει κατά 6,4% μεγαλύτερη 

αξιοποίηση του εύρους ζώνης συγκρινόμενος με την περιορισμένη υπηρεσία του IPACT, 

και 99% αξιοποίηση σε σχέση με τη μέγιστη θεωρητική. Ο D-CRED έχει επίσης τη 

δυνατότητα να επεκταθεί για υποστήριξη QoS. Για το λόγο αυτό, ορίζεται μια έννοια 

δικαιοσύνης και με βάση την έννοια αυτή ο D-CRED υπολογίζει ένα βαθμό ικανοποίησης 

ενός ONU σχετικά με τη διάθεση πίστωσης σε κάθε κύκλο και παρακολουθεί το βαθμό 

αυτό σε όλη τη διάρκεια των περιόδων υψηλού φορτίου. Αν ένα ONU λάβει πλήρως την 

πίστωση που ζήτησε, ο D-CRED θεωρεί ότι το ONU είναι ικανοποιημένο με τη διάθεση 

πίστωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το ONU δεν είναι ικανοποιημένο με τη διάθεση 

πίστωσης. Επομένως, ο D-CRED κάνει προσπάθεια να καταστήσει το κάθε ONU 

ικανοποιημένο με τη διάθεση πίστωσης που κάνει. 

 

4.4.2.10 Intra-ONU χρονοπρογραμματισμός εύρους ζώνης 

 

Στο [55], οι Ghani et al. πρότειναν έναν χρονοπρογραμματιστή εικονικού χρόνου 

(virtual time scheduler) με τροποποιημένο χρόνο έναρξης για δίκαιη αναμονή στην ουρά 

(Modified Start-time Fair Queuing – M-SFQ) για αποκεντρωμένη intra-ONU διάθεση 

εύρους ζώνης σε EPON. Αντίθετα με άλλους χρονοπρογραμματιστές εικονικού χρόνου που 

χρονοσφραγίζουν όλα τα πακέτα, ο χρονοπρογραμματιστής M-SFQ διατηρεί τις 

χρονοσφραγίδες μόνο των πακέτων που βρίσκονται στην κορυφή (Head-Of-Line – HOL) 

των ουρών αναμονής, αποδίδοντας πολύ λιγότερη πολυπλοκότητα. Χαρακτηρίζεται από 

χαμηλή πολυπλοκότητα εφαρμογής και μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε inter-ONU 

αλγόριθμο DBA. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης επιβεβαιώνουν ότι ο 

χρονοπρογραμματιστής M-SFQ μπορεί να επιτύχει ένα πολύ καλό βαθμό διάθεσης του 

εύρους ζώνης και καλή απόδοση όσον αφορά την καθυστέρηση. 

 

4.4.2.11 Intra-ONU διάθεση εύρους ζώνης 
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Στο [56], οι Chen et al. πρότειναν έναν πρωτότυπο αλγόριθμο τροποποιημένου κάδου 

με κουπόνι (Modified Token Bucket – M-TB) για αποκεντρωμένη intra-ONU διάθεση 

εύρους ζώνης σε EPON. Σε σύγκριση με τον αλγόριθμο αυστηρής προτεραιότητας (Strict 

Priority – SP) και τον αλγόριθμο M-SFQ, οι οποίοι έχουν πολυπλοκότητα O(k) και O(k 

log M) αντίστοιχα, ο αλγόριθμος αυτός έχει πολυπλοκότητα O(k), όπου k είναι ο συνολικός 

αριθμός των πακέτων που μπορούν να σταλθούν σε ένα παράθυρο παραχώρησης και Μ είναι 

ο αριθμός των ουρών αναμονής. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης επιβεβαιώνουν ότι ο 

αλγόριθμος M-TB μπορεί να εγγυηθεί τόσο την προτεραιότητα όσο και την αμεροληψία 

μεταξύ των διαφοροποιημένων υπηρεσιών, ενώ οι αλγόριθμοι SP και M-SFQ δεν μπορούν. 

Επιπλέον, μπορεί να συνδυαστεί με οποιονδήποτε inter-ONU DBA αλγόριθμο. 

 

4.4.2.12 Λεπτομερής χρονοπρογραμματισμός 

 

Στο [57], οι Chen et al. πρότειναν έναν αλγόριθμο λεπτομερούς 

χρονοπρογραμματισμού για διάθεση του ανοδικού εύρους ζώνης, ο οποίος αποτελείται από 

έναν inter-ONU χρονοπρογραμματιστή στο OLT και έναν intra-ONU 

χρονοπρογραμματιστή σε κάθε ONU. Για τον inter-ONU χρονοπρογραμματισμό, ένας 

πρωτότυπος DBA αλγόριθμος προτάθηκε για να διαθέσει δίκαια το εύρος ζώνης για 

ανοδική μετάδοση δεδομένων και να βελτιώσει την αξιοποίηση του ανοδικού εύρους ζώνης. 

Αντίθετα με τους περισσότερους DBA αλγόριθμους που αναφέρουν μόνο το μέγεθος των 

αποθηκευμένων δεδομένων του κάθε ONU, ο προτεινόμενος DBA αλγόριθμος επιτρέπει σε 

κάθε ONU να στέλνει δύο αιτήματα στα REPORT μηνύματά του: ένα μέγιστο μέγεθος 

παραθύρου και ένα ελάχιστο (ή εγγυημένο) μέγεθος παραθύρου. Μετά τη λήψη όλων των 

μηνυμάτων REPORT σε έναν κύκλο, ο αλγόριθμος πραγματοποιεί διάθεση εύρους ζώνης 

και διαθέτει μια ποσότητα εύρους ζώνης σε κάθε ONU με βάση τα παρακάτω κριτήρια 

δικαιοσύνης: (1) Η ελάχιστη απαίτηση εύρους ζώνης είναι πάντα εγγυημένη, (2) Το 

πλεόνασμα εύρους ζώνης διατίθεται σε μια μονάδα (ένα ONU ή μια ουρά αναμονής) 

ανάλογα με το βάρος της, (3) Σε καμία μονάδα δεν διατίθεται εύρος ζώνης μεγαλύτερο από 

τη μέγιστη απαίτησή της. Ακόμα, εισάγει μία πρωτότυπη προσέγγιση για την απομάκρυνση 

των αχρησιμοποίητων εναπομενουσών θυρίδων (unused slot remainders) χωρίς να 

δημιουργεί καθυστέρηση μετάδοσης, στέλνοντας το μήνυμα REPORT στην κορυφή της 

ροής δεδομένων και ενημερώνοντας το OLT για το αιτούμενο μέγιστο και ελάχιστο 

μέγεθος εύρους ζώνης για τον επόμενο κύκλο καθώς και για το συνολικό πραγματικό εύρος 

ζώνης του κάθε ONU για αυτόν τον κύκλο. Εκτός του inter-ONU χρονοπρογραμματιστή, 
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ένας πρωτότυπος intra-ONU χρονοπρογραμματιστής προτάθηκε ακόμα για να 

πραγματοποιεί χρονοπρογραμματισμό με μεγάλο βαθμό λεπτομέρειας για υποστήριξη 

QoS για την κίνηση κάθε μεμονωμένου χρήστη, συνδυάζοντας τον M-TB αλγόριθμο για 

διαταξικό (inter-class) χρονοπρογραμματισμό [56] και τον M-SFQ αλγόριθμο για 

ενδοταξικό (intra-class) χρονοπρογραμματισμό [55]. Τα αποτελέσματα προσομοίωσης 

δείχνουν ότι ο προτεινόμενος γενικός αλγόριθμος χρονοπρογραμματισμού μπορεί να 

ανταποκριθεί στις απαιτήσεις απόδοσης όσον αφορά την καθυστέρηση των πακέτων και τη 

διεκπεραιωτικότητα (throughput) για τη μετάδοση πολυμεσικής κίνησης από κάθε τελικό 

χρήστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Υλοποίηση της limited service του αλγορίθμου 

IPACT 

 

5.1 Ο αλγόριθμος IPACT 
 

Ο DBA αλγόριθμος που μελετούμε εδώ βασίζεται στη μέθοδο της διεμπλεγμένης 

σταθμοσκόπησης με προσαρμοστικό χρόνο κύκλου (Interleaved Polling with Adaptive 

Cycle Time – IPACT) [12]. Στην αρχική της μορφή, η μέθοδος IPACT χρησιμοποιούσε 

μηνύματα ελέγχου που ήταν ενσωματωμένα σε πλαίσια δεδομένων. Τέτοιου είδους 

μηνύματα ελέγχου μεταδίδονταν από το OLT αμέσως, εξαλείφοντας την ανάγκη για 

συγχρονισμό των ONUs και μειώνοντας σημαντικά την επιβάρυνση (overhead) των 

μηνυμάτων ελέγχου. Ωστόσο, η ομάδα εργασίας του IEEE 802.3ah υιοθέτησε τη μορφή 

πλαισίων του υποεπιπέδου MAC control για τα μηνύματα ελέγχου. Αντιστοίχως, 

τροποποιήθηκε ο IPACT για να χρησιμοποιεί τα MPCP πλαίσια ελέγχου, όπως 

καθορίζονται στο πρότυπο IEEE 802.3ah. 

Θα περιγράψουμε τη συμπεριφορά του πράκτορα DBA (DBA agent) στο OLT. Μόλις 

ληφθεί ένα μήνυμα REPORT από ένα ONU, ο DBA agent υπολογίζει τις νέες 

παραμέτρους του GATE μηνύματος που αντιστοιχεί σε αυτό το ONU, όπως ο χρόνος 

έναρξης που παραχωρείται (grant start time) και το μήκος που παραχωρείται (grant length) 

στο ONU για την αποστολή δεδομένων. 
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Σχήμα 5.1 Λειτουργία του DBA agent στο OLT 

 

Το ΟLT διατηρεί μια μεταβλητή 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  η οποία αντιπροσωπεύει ένα μελλοντικό 

χρόνο, μέχρι τον οποίο το ανοδικό κανάλι (upstream channel) έχει προγραμματιστεί για 

μεταδόσεις δεδομένων. Για να διατηρηθεί μια υψηλή αξιοποίηση (utilization) του ανοδικού 

καναλιού, ο DBA agent διαθέτει την επόμενη χρονοθυρίδα ακριβώς δίπλα στις 

χρονοθυρίδες που ήδη έχουν διατεθεί, με μόνο το διάστημα του χρόνου φύλαξης 𝑇𝑇𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒  

(guard time) να αφήνεται μεταξύ του τέλους της χρονοθυρίδας που προηγουμένως 

διατέθηκε και της αρχής της χρονοθυρίδας που διατίθεται αυτή τη στιγμή. Αυτός ο 

υπολογισμός εμφανίζεται στη γραμμή 3 του Σχήματος 5.1. 

Ο DBA agent χρειάζεται να βεβαιωθεί ότι το ONU θα έχει αρκετό χρόνο για να 

επεξεργαστεί το μήνυμα GATE που λήφθηκε, πριν η χρονοθυρίδα που παραχωρείται είναι 

προγραμματισμένη να ξεκινήσει. Γνωρίζουμε ότι ένα ONU θα απορρίψει όλες τις 

παραχωρήσεις για τις οποίες το διάστημα μεταξύ της λήψης του πλαισίου GATE και του 

χρόνου έναρξης της παραχώρησης είναι μικρότερο από τον ελάχιστο χρόνο που χρειάζεται 

για επεξεργασία του GATE. Επίσης, γνωρίζουμε ότι το ONU προσαρμόζει τον τοπικό του 

χρόνο στην τιμή της σφραγίδας χρόνου (timestamp) που λαμβάνεται με το μήνυμα GATE. 

Επομένως, για να εξασφαλιστεί ότι αφήνεται αρκετός χρόνος επεξεργασίας για ένα ONU, 

είναι αρκετό για έναν DBA agent να εξασφαλίσει ότι η διαφορά μεταξύ της σφραγίδας 

χρόνου και του χρόνου έναρξης που έχει παραχωρηθεί είναι τουλάχιστον τόσο μεγάλη όσο 

ο ελάχιστος χρόνος επεξεργασίας. Φυσικά, θα υπάρχει μια πρόσθετη καθυστέρηση μεταξύ 
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της δημιουργίας ενός μηνύματος GATE και της χρονοσφράγισης αυτού του μηνύματος. 

Αυτή η καθυστέρηση υπάρχει λόγω του χρόνου επεξεργασίας. Υπάρχει ακόμα και η 

καθυστέρηση από πιθανό μπλοκάρισμα του μηνύματος GATE πίσω από ένα μεγάλο 

πλαίσιο δεδομένων, που ξεκίνησε τη μετάδοσή του στο καθοδικό κανάλι ακριβώς πριν ο 

DBA agent εκπέμψει το GATE. Οι παραπάνω καθυστερήσεις στο OLT μαζί με τον 

ελάχιστο χρόνο επεξεργασίας του ONU λαμβάνονται υπόψη στις γραμμές 4 και 5, που 

εξασφαλίζουν ότι ο χρόνος έναρξης της παραχώρησης (grant start time) δεν απέχει 

λιγότερο από 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠  από την τρέχουσα χρονική στιγμή. Η σταθερά 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠  αναπαριστά 

το συνδυασμό της μέγιστης καθυστέρησης στο OLT και του ελάχιστου χρόνου 

επεξεργασίας στο ONU. 

Οι γραμμές 6 έως 8 προσδιορίζουν μια συγκεκριμένη μέθοδο διάθεσης χρονοθυρίδων 

(timeslot allocation). Στο παράδειγμα που εμφανίζεται στο Σχήμα 5.1, το μέγεθος της 

χρονοθυρίδας που παραχωρείται έχει οριστεί στο μέγεθος που ζητείται από ένα ONU συν 

κάποιο επιπλέον μέγεθος για τη μετάδοση ενός μηνύματος REPORT (𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇 ). 

Αν ο DBA agent επιτρέπει σε κάθε ONU να στείλει ολόκληρο το περιεχόμενο του 

buffer σε μια μετάδοση, τα ONUs με μεγαλύτερους buffers και μεγάλο όγκο δεδομένων 

θα μπορούσαν να μονοπωλήσουν ολόκληρο το εύρος ζώνης (bandwidth). Για να 

αποφευχθεί αυτό, το OLT θα περιορίζει το μέγιστο μέγεθος μετάδοσης. Έτσι, ο DBA 

agent επιβάλλει ένα μέγιστο στο μέγεθος των χρονοθυρίδων που μπορούν να ανατεθούν σε 

ένα ONU (𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑔𝑔𝑡𝑡ℎ). Ονομάζουμε μια τέτοιου είδους μέθοδο 

χρονοπρογραμματισμού ως περιορισμένη υπηρεσία (limited service), αφού το μέγιστο 

μέγεθος των χρονοθυρίδων περιορίζεται σε μια προκαθορισμένη σταθερά. Σε επόμενη 

ενότητα μελετούμε επιπλέον μεθόδους: σταθερή (fixed), πύλης (gated), σταθερής πίστωσης 

(constant credit), γραμμικής πίστωσης (linear credit) και την ελαστική (elastic) μέθοδο. 

Μετά τον καθορισμό των παραμέτρων του χρόνου έναρξης και του μήκους των 

δεδομένων για μετάδοση, ο DBA agent σχηματίζει ένα μήνυμα GATE, το οποίο 

αποτελείται από μια μεμονωμένη παραχώρηση (γραμμή 9), και περνά το μήνυμα αυτό για 

μετάδοση (γραμμή 10). 

Τέλος, στη γραμμή 11, ο DBA agent ενημερώνει το μελλοντικό χρόνο διάθεσης του 

καναλιού 𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 , ο οποίος δείχνει στο τέλος της χρονοθυρίδας που μόλις έχει διατεθεί. 
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Σχήμα 5.2 Χρονικό διάγραμμα της limited service του αλγορίθμου IPACT 

 

Το Σχήμα 5.2 παρουσιάζει ένα χρονικό διάγραμμα για την περιορισμένη υπηρεσία 

(limited service). Για την απλότητα του παραδείγματος, μόνο τρία ONUs φαίνονται. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντοπισμού, το OLT εκδίδει ξεχωριστά 

μηνύματα GATE προς όλα τα ONUs που έχουν εντοπιστεί. Αυτά τα μηνύματα GATE 

περιέχουν μόνο μια παραχώρηση ανά ONU και απαιτούν από τα ONUs να στέλνουν τα 

μηνύματα REPORT στις αντίστοιχες χρονοθυρίδες. 

Όταν ένα μήνυμα REPORT από το πρώτο ONU φτάσει στο ΟLT, το OLT διαθέτει 

μία χρονοθυρίδα όπως περιγράφηκε παραπάνω. Να σημειωθεί ότι όταν το ONU 2 ζητά μια 

χρονοθυρίδα μεγέθους 21000 bytes, του παραχωρείται χρονοθυρίδα μόνο 15500 bytes, η 

οποία είναι το καθορισμένο μέγιστο μέγεθος χρονοθυρίδων. 

Αν ένα ONU αδειάσει εντελώς τον buffer του, θα αναφέρει 0 bytes πίσω στο OLT. 

Αντίστοιχα, στον επόμενο κύκλο, σε αυτό το ONU θα παραχωρηθεί μια μικρή 

χρονοθυρίδα αρκετή για να στείλει μόνο ένα μήνυμα REPORT, αλλά καθόλου δεδομένα. 

Να σημειωθεί ότι, μετά τον πρώτο κύκλο, το κανάλι λήψης του OLT αξιοποιείται 

σχεδόν 100% (τα μηνύματα REPORT και οι χρόνοι φύλαξης καταναλώνουν ορισμένο 

εύρος ζώνης). Στα αδρανή ONUs (χωρίς δεδομένα για αποστολή) δίνονται πολύ μικρά 

παράθυρα μετάδοσης. Αυτό οδηγεί σε ένα μικρότερο χρόνο κύκλου (cycle time), ο οποίος 

με τη σειρά του καταλήγει σε πιο συχνή σταθμοσκόπηση (polling) των ενεργών ONUs. 

 

5.1.1 Μέγιστο παράθυρο μετάδοσης 
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Για να εμποδίσουμε την μονοπώληση του ανοδικού καναλιού από ένα ONU με μεγάλο 

όγκο δεδομένων, πρέπει να θέσουμε ένα όριο για το μέγιστο μέγεθος του παραθύρου 

μετάδοσης που ανατίθεται σε κάθε ONU. Δηλώνουμε το μέγιστο μέγεθος του παραθύρου 

μετάδοσης ενός συγκεκριμένου ONU ως 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  (σε bits). Η επιλογή συγκεκριμένων τιμών 

του 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  καθορίζει το μέγιστο χρόνο του κύκλου σταθμοσκόπησης (polling cycle time) 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  υπό συνθήκες υψηλού φορτίου: 

    𝑇𝑇𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 = ∑ (𝐺𝐺 + 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  
𝑅𝑅𝑁𝑁

)𝑁𝑁
𝑖𝑖=1      (1) 

όπου 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  = το μέγιστο μέγεθος παραθύρου για το i-στο ONU (σε bits), 𝐺𝐺 = διάστημα 

φύλαξης (guard interval) (σε sec), 𝑁𝑁 = ο αριθμός των ONUs, και 𝑅𝑅𝑁𝑁  = ο ρυθμός 

μετάδοσης γραμμής του EPON (σε bps). 

Εκτός από το μέγιστο χρόνο κύκλου, η τιμή του 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  καθορίζει το εγγυημένο εύρος 

ζώνης που είναι διαθέσιμο για το 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑂𝑂𝑖𝑖 . Ας δηλώσουμε 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚  το εγγυημένο εύρος ζώνης 

του 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑂𝑂𝑖𝑖 . Προφανώς, 

    𝐵𝐵𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 =  𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 −𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚
     (2) 

δηλαδή, το ONU i μπορεί να στείλει εγγυημένα 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  bits, μείον το μέγεθος του 

παραθύρου που κρατείται για το μήνυμα REPORT (𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇 ), σε χρόνο 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 . Φυσικά, 

το εύρος ζώνης ενός ONU θα περιορίζεται στο εγγυημένο εύρος ζώνης του μόνο αν όλα τα 

άλλα ONUs στο σύστημα χρησιμοποιούν επίσης ολόκληρο το διαθέσιμο εύρος ζώνης τους. 

Αν τουλάχιστον ένα ONU έχει λιγότερα δεδομένα για μετάδοση, θα του παραχωρηθεί ένα 

μικρότερο παράθυρο μετάδοσης, κάνοντας έτσι τον χρόνο κύκλου μικρότερο, και επομένως 

το διαθέσιμο εύρος ζώνης για όλα τα άλλα ONUs θα αυξηθεί αναλογικά προς το 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  

τους. Αυτός είναι ο μηχανισμός πίσω από την δυναμική διανομή του εύρους ζώνης: 

προσαρμόζοντας τον χρόνο κύκλου στο στιγμιαίο φορτίο του δικτύου (δηλαδή στην 

κατάληψη της ουράς), το εύρος ζώνης διανέμεται αυτόματα στα ONUs με βάση τις τιμές 

του 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  τους. Στην ακραία περίπτωση, όταν μόνο ένα ONU έχει δεδομένα να στείλει, το 

διαθέσιμο εύρος ζώνης για αυτό το ONU θα είναι 

    𝐵𝐵𝑖𝑖𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 =  𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 −𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇

𝑁𝑁×𝐺𝐺+
𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑁𝑁

     (3) 
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Υποθέτουμε ότι όλα τα ONUs έχουν τις ίδιες συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών (Service 

Level Agreements – SLAs), ότι δηλαδή 𝑊𝑊𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 = 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 ,∀𝑖𝑖. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

    𝑇𝑇𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 = 𝑁𝑁 × (𝐺𝐺 +  𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚

𝑅𝑅𝑁𝑁
)     (4) 

Χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους που φαίνονται στον Πίνακα 5.1 παίρνουμε 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 = 

15500 bytes. Με αυτή την επιλογή των παραμέτρων, κάθε ONU θα λάβει ένα εγγυημένο 

εύρος ζώνης των ~61.66 Mbps και ένα μέγιστο εύρος ζώνης των ~881 Mbps (από τις 

εξισώσεις (2) και (3)). 

 

 

Πίνακας 5.1 Παράμετροι του συστήματος 

 

5.1.2 Μέθοδοι διάθεσης εύρους ζώνης του αλγορίθμου IPACT 

 
Οι μέθοδοι με τις οποίες το OLT καθορίζει το μέγεθος της χρονοθυρίδας 𝑤𝑤𝑖𝑖 ,𝑘𝑘 , η 

οποία είναι να παραχωρηθεί στο ONU i στον κύκλο k, με δεδομένο το ζητούμενο μέγεθος 

παραθύρου 𝑣𝑣𝑖𝑖 ,𝑘𝑘 , συνοψίζονται στον Πίνακα 5.2. 
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Πίνακας 5.2 Υπηρεσίες του αλγορίθμου IPACT για χρονοπρογραμματισμό 



90 
 

 

Σχήμα 5.3 Μέση καθυστέρηση πακέτων για τις διάφορες υπηρεσίες του αλγορίθμου 

IPACT 

 

Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζουμε τη μέση καθυστέρηση των πακέτων, για μια 

προσομοίωση που έγινε στο [12], για διαφορετικές μεθόδους χρονοπρογραμματισμού 

συναρτήσει του προσφερόμενου φορτίου ενός ONU. Να τονίσουμε πως θεωρούμε ότι όλα 

τα ONUs έχουν το ίδιο προσφερόμενο φορτίο. Πρώτα, παρατηρούμε μια δραματική 

μείωση της μέσης καθυστέρησης πακέτων για όλες τις υπηρεσίες δυναμικής διάθεσης εύρους 

ζώνης σε σύγκριση με την υπηρεσία σταθερής διάθεσης εύρους ζώνης (σταθερή υπηρεσία – 

fixed service). Όσον αφορά τη σταθερή υπηρεσία, ακόμα και σε πολύ χαμηλό φορτίο της 

τάξης των 5%, η μέση καθυστέρηση πακέτων είναι ήδη πολύ υψηλή. Αυτό συμβαίνει επειδή 

τα περισσότερα πακέτα φτάνουν με τη μορφή πολύ μεγάλου συρμού πακέτων. Στην 

πραγματικότητα, οι συρμοί των πακέτων είναι τόσο μεγάλοι που οι buffers υπερχείλισαν και 

μερικά πακέτα απορρίφθηκαν από το να εξυπηρετηθούν. Ο λόγος για αυτό το γεγονός είναι 

ότι στην σταθερή υπηρεσία (fixed service) ο κύκλος είναι μεγάλος (και σταθερός) υπό 

οποιοδήποτε φορτίο. Αρκετές ριπές (bursts) που φτάνουν κοντά μεταξύ τους μπορούν 

εύκολα να σχηματίσουν περισσότερα από 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  bits δεδομένων, έτσι ώστε περισσότερες 

από μία χρονοθυρίδες χρειάζονται για να αδειάσουν την ουρά κάθε ONU. Μέχρι τη στιγμή 

που η επόμενη χρονοθυρίδα φτάνει, ακόμα περισσότερα πακέτα περιμένουν στην ουρά για 

να εξυπηρετηθούν. Έτσι, μετά από αρκετούς κύκλους, ο buffer θα υπερχειλίσει. Μπορεί να 

φανεί ότι με σκοπό να έχουμε υπερχείλιση, ένα διάστημα χρόνου μήκους 𝛥𝛥𝑡𝑡 θα πρέπει να 

έχει ένα μέσο ρυθμό άφιξης 𝜆𝜆 τέτοιο ώστε 
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𝜆𝜆 ≥ 𝑄𝑄
𝛥𝛥𝑡𝑡

+ 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 −𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚
     (5) 

Με δεδομένες τις αριθμητικές τιμές για τα 𝑄𝑄, 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  και 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  (Πίνακας 5.1), θα 

συμβεί υπερχείλιση αν, π.χ. έχουμε ένα διάστημα 1sec με ένα μέσο ρυθμό άφιξης της τάξης 

των 70 Mbps. 

Αυτή η συμπεριφορά είναι χαρακτηριστική μόνο για την σταθερή υπηρεσία. Όλες οι 

άλλες υπηρεσίες έχουν ένα πολύ μικρότερο χρόνο κύκλου. Έτσι δεν υπάρχει αρκετός 

χρόνος σε ένα κύκλο για να ληφθούν περισσότερα bytes από 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 , και επομένως οι ουρές 

δεν υπερχειλίζουν ποτέ. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο μειωμένος χρόνος κύκλου που 

προσαρμόζεται ακριβώς στην ποσότητα των δεδομένων που είναι διαθέσιμα στα ONUs 

είναι το κύριο πλεονέκτημα του αλγορίθμου IPACT. 

Αναλύουμε τη μέση καθυστέρηση για τις υπόλοιπες υπηρεσίες δυναμικής διάθεσης 

εύρους ζώνης ξεχωριστά σε τρεις περιοχές: στην περιοχή χαμηλού φορτίου (το 

προσφερόμενο φορτίο κίνησης του ONU είναι λιγότερο από 40%), μέτριου φορτίου (από 

40% έως 60%) και υψηλού φορτίου (πάνω από 60%). 

Στην περιοχή χαμηλού φορτίου, ενώ για την περιορισμένη υπηρεσία (limited service), 

την υπηρεσία πύλης (gated service), την υπηρεσία γραμμικής πίστωσης (linear credit) και 

την ελαστική υπηρεσία (elastic service) η μέση καθυστέρηση πλησιάζει τους 1.5 χρόνους 

κύκλου, για την υπηρεσία σταθερής πίστωσης (constant credit) η καθυστέρηση πλησιάζει 

τον 0.5 κύκλο. 

Στην περιοχή μεσαίου φορτίου, η εικόνα αλλάζει. Οι μέθοδοι που βασίζονται στην 

πίστωση, σταθερής και γραμμικής πίστωσης (constant and linear credit), δεν αποδίδουν 

τόσο καλά. Σε αυτή την περιοχή, το αθροιστικό φορτίο από όλα τα ONUs πλησιάζει την 

χωρητικότητα του EPON. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κίνηση χαρακτηρίζεται από ριπές, 

είναι εύκολο να προβλέψουμε ότι μερικά ONUs σε αυτή την περιοχή μπορεί να έχουν 

απόθεμα πακέτων στην ουρά (δηλαδή η ουρά δεν θα αδειάζει μετά την εξυπηρέτηση του 

ONU), ενώ άλλα ONUs μπορεί να έχουν σχεδόν άδειες ουρές. Δίνοντας πίστωση (credit) 

στα ONUs με άδειες ή σχεδόν άδειες ουρές, ο χρόνος κύκλου (cycle time) αυξάνεται χωρίς 

λόγο. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται και σε αύξηση της καθυστέρησης των πακέτων, 

ιδιαίτερα για τα ONUs που έχουν μεγάλο απόθεμα πακέτων στις ουρές τους. 

Στην περιοχή υψηλού φορτίου, η μέση καθυστέρηση για όλες τις υπηρεσίες φτάνει την 

καθυστέρηση κορεσμού, η οποία προσδιορίζεται από το διαθέσιμο εύρος ζώνης στην έξοδο 

κάθε ONU και το χώρο του buffer 𝑄𝑄: 

   𝐷𝐷𝑠𝑠𝑔𝑔𝑡𝑡𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑖𝑖𝑝𝑝𝑚𝑚 ≈ � 𝑄𝑄
𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 −𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇 −𝑅𝑅(𝑅𝑅)

� × 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚    (6) 
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όπου 𝑅𝑅(𝑅𝑅) είναι η μέση τιμή (expected value) των αναξιοποίητων εναπομενουσών θυρίδων 

(unused slot remainders), που δημιουργούνται όταν σε κάποιο ONU διατίθεται 

διαφορετική ποσότητα εύρους ζώνης από τα πραγματικά δεδομένα που υπάρχουν στην 

ουρά τη στιγμή έναρξης της μετάδοσης και από αυτά που αναφέρονται μέσω του μηνύματος 

REPORT, όπως στις υπηρεσίες πίστωσης (credit services). Με αυτές δίνεται επιπλέον εύρος 

ζώνης από αυτό που αναφέρεται στο OLT, ανεξάρτητα των πραγματικών δεδομένων που 

φτάνουν στην ουρά από τη στιγμή της αποστολής του μηνύματος REPORT από ένα ONU 

μέχρι τη στιγμή έναρξης αποστολής από το ίδιο ONU. Έτσι, προκύπτουν αναξιοποίητες 

εναπομένουσες θυρίδες, εφόσον τα πακέτα που αντιστοιχούν στο επιπλέον εύρος ζώνης δεν 

ταιριάζουν πάντα ακριβώς με αυτό, λόγω του διαφορετικού μήκους που μπορεί να έχουν τα 

πακέτα και της τυχαιότητας της κίνησης. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε και για τις 

υπόλοιπες υπηρεσίες του IPACT, αν έχουμε κίνηση πολλών διαφορετικών υπηρεσιών και 

υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των πακέτων των υπηρεσιών για την εξυπηρέτησή τους κατά 

τη μετάδοση του ONU. Για παράδειγμα, σε ένα σύστημα αναμονής στην ουρά με 

προτεραιότητες, τα πακέτα μεταδίδονται βάσει των προτεραιοτήτων τους, δηλαδή 

ανεξάρτητα από τα πακέτα που αναφέρθηκαν μέσω του μηνύματος REPORT στο OLT. Με 

αυτόν τον τρόπο, το συνολικό μέγεθος των πακέτων που μεταδίδονται δεν ταιριάζει στις 

περισσότερες περιπτώσεις με αυτό των πακέτων που αναφέρθηκαν, αφού κάποια πακέτα 

υψηλότερης προτεραιότητας που έφτασαν στο ONU μετά την αποστολή του REPORT 

παίρνουν τη θέση κάποιων πακέτων χαμηλότερης προτεραιότητας που είχαν αναφερθεί 

μέσω του REPORT. 

Η υπηρεσία πύλης (gated service) έχει ελαφρώς καλύτερη απόδοση από τις υπόλοιπες 

υπηρεσίες. Μεταδίδει τα περιεχόμενα ολόκληρου του buffer σε μια υπερβολικά μεγάλη 

χρονοθυρίδα, εξαλείφοντας πολλαπλές ζώνες φύλαξης (guard bands) που χρειάζονται όταν 

μια χρονοθυρίδα περιορίζεται από το 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 . Η λεπτομερής ανάλυση αυτής της υπηρεσίας 

αποκάλυψε περιοδικές μεταβολές (ταλαντώσεις) στο μέγεθος των χρονοθυρίδων που 

παραχωρούνται: μετά τη μετάδοση ολόκληρης της ουράς από το ONU, αυτό αναφέρει ένα 

μηδενικό ή πολύ μικρό μέγεθος ουράς (μόνο τα πλαίσια που έφτασαν κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας μετάδοσης). Αντίστοιχα, στον επόμενο κύκλο, θα παραχωρηθεί στο ONU μια 

μικρή χρονοθυρίδα, αλλά θα αναφέρει μια γεμάτη ουρά πάλι. Στον ακόλουθο κύκλο, θα 

δοθεί στο ONU μια μεγάλη χρονοθυρίδα και θα αναφέρει μια μικρή παραμένουσα ουρά 

πάλι και ούτω καθεξής. Απομακρύνοντας τέτοιες ταλαντώσεις, μπορούμε να βελτιώσουμε 

περαιτέρω τη μέση καθυστέρηση των πακέτων. Ωστόσο, παρόλο που η υπηρεσία πύλης 

(gated service) έχει χαμηλότερη καθυστέρηση υπό υψηλό φορτίο, δεν είναι μια κατάλληλη 
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υπηρεσία για ένα δίκτυο πρόσβασης υπό εξέταση. Το πρόβλημα έγκειται στους πολύ 

μεγαλύτερους χρόνους κύκλου (cycle times) (Σχήμα 5.4). Ως αποτέλεσμα, η καθυστέρηση 

των πακέτων θα είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό κάνει την υπηρεσία πύλης (gated service) μη 

εφικτή για ένα δίκτυο πρόσβασης πολλών υπηρεσιών. 

 

 

Σχήμα 5.4 Μέσος χρόνος κύκλου για τις διάφορες υπηρεσίες του αλγορίθμου IPACT 

 

Συνεπώς, συμπεραίνουμε ότι καμιά από τις μεθόδους των υπηρεσιών που συζητήθηκαν 

δεν είναι καλύτερη από την υπηρεσία περιορισμού (limited service). Ως εκ τούτου, στην 

επόμενη ενότητα θα εστιάσουμε την προσοχή μας στη μέθοδο της περιορισμένης υπηρεσίας 

(limited service). 

 

5.1.3 Απόδοση της limited service του αλγορίθμου IPACT 
 

Σε αυτή την ενότητα, αναλύεται η απόδοση ενός επιλεγμένου ONU ως συνάρτηση του 

προσφερόμενου φορτίου του και του μεταφερόμενου φορτίου ολόκληρου του δικτύου. Στο 

Σχήμα 5.5, παρουσιάζεται η μέση καθυστέρηση των πακέτων. 
Όταν το μεταφερόμενο φορτίο του δικτύου είναι χαμηλό, όλα τα πακέτα από την 

επιλεγμένη πηγή υπόκεινται πολύ μικρής καθυστέρησης, άσχετα ποιο είναι το 

προσφερόμενο φορτίο του ONU. Αυτή είναι μια εκδήλωση της δυναμικής διάθεσης εύρους 
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ζώνης, δηλαδή όταν το φορτίο του δικτύου είναι χαμηλό, η επιλεγμένη πηγή δέχεται 

περισσότερο εύρος ζώνης. 
Η αντίθετη κατάσταση, δηλαδή χαμηλό προσφερόμενο φορτίο στο ONU και υψηλό 

μεταφερόμενο φορτίο του δικτύου, έχει ως αποτέλεσμα μια υψηλότερη καθυστέρηση. Ο 

μόνος λόγος για αυτό είναι η συμπεριφορά της κίνησης που έχει τη μορφή ριπών (bursts). 

Αυτό είναι το ίδιο φαινόμενο που παρατηρήθηκε στη σταθερή υπηρεσία (fixed service): το 

υψηλό φορτίο του δικτύου έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο χρόνο κύκλου. Αυτός ο χρόνος 

κύκλου είναι αρκετά μεγάλος ώστε να λάβει το ONU περισσότερα από 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  bytes 

δεδομένων κατά τη διάρκεια μιας ριπής. Έτσι, η μέση καθυστέρηση εξυπηρέτησης για 

κάποια πακέτα αυξάνεται. 

 

 

Σχήμα 5.5 Μέση καθυστέρηση πακέτων ως συνάρτηση του προσφερόμενου φορτίου 

του δικτύου και του προσφερόμενου φορτίου του ONU 

 

Το Σχήμα 5.6 δείχνει την πιθανότητα απώλειας ενός πακέτου σε ένα επιλεγμένο ONU 

ως συνάρτηση του προσφερόμενου φορτίου του και του μεταφερόμενου φορτίου ολόκληρου 

του δικτύου. Για άλλη μια φορά, παρατηρούμε ότι η απώλεια πακέτων είναι μηδενική ή 

αμελητέα αν το μεταφερόμενο φορτίο του δικτύου είναι μικρότερο του 80%. Όταν το 

φορτίο του δικτύου είναι πάνω από 80% και το προσφερόμενο φορτίο του επιλεγμένου 

ONU είναι άνω του 50%, παρατηρούμε σημαντική απώλεια πακέτων λόγω της υπερχείλισης 

του buffer. 
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Σχήμα 5.6 Λόγος απώλειας πακέτων ως συνάρτηση του προσφερόμενου φορτίου του 

δικτύου και του προσφερόμενου φορτίου του ONU 

 

5.2 Προσομοίωση της limited service του αλγορίθμου 

IPACT 
 

Μελετάται ένα ΕΡΟΝ, αποτελούμενο από ένα OLT και 𝑁𝑁 ΟΝUs, το οποίο 

χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο IPACT και συγκεκριμένα τη limited service για να ρυθμίζει το 

εύρος ζώνης του ανερχόμενου καναλιού (upstream). Tα πακέτα υποτίθεται ότι ακολουθούν 

μια Poisson διαδικασία αφίξεων με ρυθμό των bits 𝜆𝜆 (Mbits/s) και ότι έχουν ένα σταθερό 

μέγεθος 𝐵𝐵 (bits). Επίσης, η κίνηση υποτίθεται συμμετρική, δηλαδή το φορτίο κίνησης είναι 

το ίδιο για όλα τα ONUs (τα οποία είναι στην ίδια απόσταση από το OLT). Η περιγραφή 

της λειτουργίας της limited service του DBA αλγορίθμου IPACT έγινε στην ενότητα 5.1 

και μέσω της επεξήγησης των Σχημάτων 5.1 και 5.2. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 

προκύπτουν με χρήση της γλώσσας προσομοίωσης SIMSCRIPT II.5 . Ο Πίνακας 5.3 

δείχνει τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. 
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Πίνακας 5.3 Παράμετροι της προσομοίωσης και της ανάλυσης 

 

5.3 Αναλυτικό μοντέλο για τη limited service του 

αλγορίθμου IPACT 
 

Μελετάται ένα σύστημα ΕΡΟΝ, ίδιο με αυτό της προσομοίωσης. Το σύστημα που 

μοντελοποιείται μοιάζει απλό με μια πρώτη ματιά. Ωστόσο, η προσπάθεια να 

αναπαραστήσουμε όλη τη λειτουργικότητα και τις δια-εξαρτήσεις σε τύπους θα αποδειχθεί 

ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, και θα πρέπει να γίνουν προσεγγίσεις για να επιτραπεί να 

παρθούν αριθμητικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης προκύπτουν με χρήση 

της γλώσσας προγραμματισμού C. Ο Πίνακας 5.3 δείχνει τις παραμέτρους που 

χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των αριθμητικών υπολογισμών και είναι ίδιες με αυτές 

της προσομοίωσης. 

Δεν είναι αρκετό να επικεντρωθούμε μόνο στα τελικά αποτελέσματα (δηλαδή στην 

καθυστέρηση των πακέτων). Η εξέταση των ενδιάμεσων διαδικασιών συχνά καταλήγει να 

είναι χρήσιμη ώστε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς που παίζουν ένα ρόλο στο όλο 

σύστημα. Ένα σημαντικό μέρος θα εστιάζει στους χρόνους κύκλου (cycle times), που 

αποδεικνύεται ότι είναι πολύ πιο πολύπλοκοι από ότι μπορεί να αναμέναμε. Ο χρόνος 

κύκλου ορίζεται ως ο χρόνος μεταξύ της αρχής δύο διαδοχικών παραθύρων μετάδοσης για 

ένα συγκεκριμένο ONU. Η ανάλυση του χρόνου κύκλου αποδεικνύεται μετά χρήσιμη στην 

πρόβλεψη της καθυστέρησης των πακέτων. 

Λόγω των φυσικών ιδιοτήτων των οπτικών ινών και των lasers, οι ζεύξεις μετάδοσης 

έχουν περιορισμένο εύρος ζώνης. Για το EPON, το εύρος ζώνης έχει τυποποιηθεί στα 
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1Gbits/s (στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων – Data Link Layer). Ωθώντας το φορτίο κίνησης 

πέρα από αυτό το όριο θα προκληθεί αστάθεια στο σύστημα. Σε αυτό το σημείο, δεν 

μπορούμε να πάρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα με τις προσομοιώσεις ή τους αριθμητικούς 

και αναλυτικούς υπολογισμούς. Στην limited service του IPACT, οι buffers δεν θα 

αδειάζουν για άπειρο αριθμό φορών, προκαλώντας έτσι τις καθυστερήσεις να αυξάνονται 

συνεχώς. Το εύρος ζώνης του 1Gbits/s πρέπει να διαμοιραστεί μεταξύ των 𝑁𝑁 ONUs. Αυτό 

σημαίνει ότι αν όλα τα ONUs έχουν την ίδια συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (Service Level 

Agreement – SLA), με μια πρώτη προσέγγιση το εύρος ζώνης ανά ONU είναι ίσο με 1 𝑁𝑁⁄  

Gbits/s. Ωστόσο, καθένας πρέπει να λάβει υπόψη του αρκετές πηγές επιβάρυνσης 

(overhead), που κάνουν το διαθέσιμο εύρος ζώνης να είναι μικρότερο: ο χρόνος φύλαξης 

𝑇𝑇𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒 , ο χρόνος που καταναλώνεται από μηνύματα REPORT και η επιβάρυνση του 

Ethernet. 

Μία σημαντική παρατήρηση για να προλάβουμε τη σύγχυση είναι η πλευρά που 

θεωρούμε κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. Μερικές φορές θεωρούμε το σύστημα (το EPON 

με τα 𝑁𝑁 ONUs) σαν μια οντότητα, σε άλλες στιγμές το ONU σαν μια οντότητα. Γενικά, 

στην limited service του IPACT, η ανάλυση των χρόνων κύκλου και της καθυστέρησης των 

πακέτων θα πάρει την πλευρά του ONU για χαμηλότερα φορτία κίνησης και την πλευρά του 

συστήματος για υψηλότερα φορτία κίνησης. Αυτή η διάκριση στην προσέγγιση πρέπει να 

είναι ξεκάθαρη από τη χρήση του 𝜆𝜆𝑖𝑖  για το φορτίο κίνησης του i-οστού ONU (Mbits/s) και 

του 𝛬𝛬 για το αθροιστικό φορτίο κίνησης, λογικά υπολογισμένο ως: 𝛬𝛬 = ∑ 𝜆𝜆𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 , όπου 𝑁𝑁 

χαρακτηρίζει τον αριθμό των ONUs στο EPON. Όλα τα ONUs θα υποτεθεί ότι έχουν το 

ίδιο φορτίο κίνησης 𝜆𝜆, έτσι ώστε 𝛬𝛬 = 𝑁𝑁𝜆𝜆. 

 

5.3.1 Ανάλυση της gated service του αλγορίθμου IPACT 
 

Για να μπορέσουμε να εξάγουμε αναλυτικά αποτελέσματα για την limited service του 

αλγορίθμου IPACT, θα βασιστούμε στην ανάλυση για την gated service, μιας και οι δύο 

αυτές υπηρεσίες παρουσιάζουν κάποια παρόμοια χαρακτηριστικά. Παρακάτω, περιγράφεται 

η ανάλυση για την gated service. Στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε αυτή την ανάλυση για να 

πάρουμε αναλυτικά αποτελέσματα για την limited service. 

Η ανάλυση της gated service είναι πολύ πολύπλοκη λόγω των χρόνων κύκλου που 

μεταβάλλονται. Το Σχήμα 5.7 [60] δίνει μια ιδέα αυτής της μεταβολής για ένα (υψηλό) 

φορτίο κίνησης των 57.5 Mbits/s ανά ONU. Το Σχήμα 5.7 επίσης δείχνει ξεκάθαρα πως 
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υπάρχουν περίοδοι μεγαλύτερων και μικρότερων χρόνων κύκλου. Αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι διαδοχικοί χρόνοι κύκλου επηρεάζουν ο ένας τον άλλον. 

 

Σχήμα 5.7 Εξέλιξη των χρόνων κύκλου στην gated service για σταθερό φορτίο 

 

Ο χρόνος κύκλου δεν μπορεί να γίνει μικρότερος από μια ελάχιστη τιμή. Αγνοώντας 

αυτό μπορεί να οδηγηθούμε σε μια υποεκτίμηση (underestimation) των χρόνων κύκλου, 

ειδικά στην περίπτωση ενός χαμηλού φορτίου κίνησης. Είναι έμφυτο στον IPACT ότι ένα 

μήνυμα GATE δεν μπορεί να σταλεί από το OLT σε ένα ONU πριν το προηγούμενο 

μήνυμα REPORT από το ίδιο ONU ληφθεί στο OLT. Αυτό συμβαίνει επειδή η 

παραχώρηση χρειάζεται πληροφορίες (το ζητούμενο μέγεθος του παραθύρου) που 

περιέχονται στο προηγούμενο αίτημα προς το OLT. Ο ελάχιστος χρόνος κύκλου συνεπώς 

καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του OLT και των ONUs. Καθώς μια οπτική ίνα έχει 

ένα δείκτη διάθλασης 𝑚𝑚 =1.5, μια οπτική ίνα 20km μεταξύ ONU και OLT κάνει τον χρόνο 

κύκλου να είναι τουλάχιστον 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑒𝑒𝑔𝑔 =200μs. Σε αυτή την τιμή πρέπει ακόμα να προστεθεί ο 

χρόνος που χρειάζεται για να δημιουργηθεί και να μεταφραστεί το μήνυμα GATE και το 

μήνυμα REPORT, που καλείται 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝑠𝑠  και έχει επιλεχθεί να είναι 35μs. Το απόλυτο 

ελάχιστο για τον χρόνο κύκλου δίνεται συνεπώς από τη σχέση: 

    𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑖𝑖𝑓𝑓𝑒𝑒𝑔𝑔 + 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑔𝑔𝑝𝑝𝑠𝑠      (7) 

Μια πιο σωστή ανάλυση κάνει διάκριση μεταξύ χαμηλού και υψηλού φορτίου κίνησης 

(τέτοια διάκριση έγινε επίσης κατά τη διάρκεια της ανάλυσης από τους Bhatia et al. [64]). 

Ένας εμπειρικός κανόνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κάνει αυτή τη διάκριση. Η 

πιθανότητα να έχουμε περισσότερες αφίξεις πακέτων από αυτά που μπορούν να σταλούν 

στον ελάχιστο χρόνο κύκλου δίνεται από την εξίσωση: 
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   1 − ∑ exp �− 𝛬𝛬
𝛣𝛣
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 �

�𝛬𝛬𝛣𝛣𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 �

𝑘𝑘

𝑘𝑘!
𝑅𝑅
𝑘𝑘=0      (8) 

Εδώ 𝑅𝑅 είναι ο μέγιστος αριθμός πακέτων που μπορούν να σταλούν στον ελάχιστο 

χρόνο κύκλου: 

    𝑅𝑅 = ��𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 − 𝑁𝑁 �𝑇𝑇𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒 + 𝐵𝐵𝑔𝑔𝑒𝑒𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑂𝑂
�� 𝑅𝑅𝑂𝑂

𝐵𝐵+𝐵𝐵𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ
�           (9) 

Αν η πιθανότητα που δίνεται από την εξίσωση (8) είναι χαμηλότερη από 5%, η 

ανάλυση για χαμηλή κίνηση είναι η πιο κατάλληλη. Για υψηλότερες πιθανότητες είναι 

περισσότερο ταιριαστή μια πιο πολύπλοκη ανάλυση για υψηλά φορτία κίνησης. Προτείνεται 

μια προσέγγιση, η οποία επίσης θα οδηγήσει σε αποτελέσματα πολύ κοντά σε αυτά που 

αποκτούνται μέσω προσομοίωσης. 

 

5.3.1.1  Χαμηλό φορτίο κίνησης 

 
Για χαμηλό φορτίο κίνησης, ο ελάχιστος χρόνος κύκλου (υπό φορτίο κίνησης) διαφέρει 

ελαφρώς από το φυσικό ελάχιστο και μπορεί να έχει διαφορετικές τιμές σε διαφορετικούς 

κύκλους επειδή καθορίζεται από το 𝑅𝑅, τον αριθμό των πακέτων που στέλνονται. Να 

σημειώσουμε ότι τα μηνύματα REPORT στέλνονται στο τέλος κάθε παραθύρου μετάδοσης. 

Αν αυτό δεν ισχύει, τότε ο ελάχιστος χρόνος κύκλου υπό φορτίο κίνησης θα ήταν ίσος με 

τον απόλυτο ελάχιστο χρόνο κύκλου. Τώρα, ο ελάχιστος χρόνος κύκλου υπό φορτίο 

κίνησης γίνεται με μια πρώτη προσέγγιση από την εξίσωση: 

    𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ′ = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + 𝑅𝑅(𝐵𝐵+𝐵𝐵𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ )
𝑅𝑅𝑂𝑂

     (10) 

Ο καθένας θα μπορούσε να αναμένει ότι η σχέση (10) είναι σωστή, αλλά αποδεικνύεται 

τα ONUs που σταθμοσκοπούνται ακριβώς πριν ένα συγκεκριμένο ONU επίσης έχουν τη 

δική τους επιρροή στο χρόνο κύκλου που βιώνει αυτό το ONU. Αυτό που περιπλέκει την 

ανάλυση είναι το γεγονός ότι τα ONUs μπορούν να ομαδοποιούνται (cluster), το οποίο 

κάνει τα ONUs να επηρεάζουν τους χρόνους κύκλου των ONUs που σταθμοσκοπούνται 

διαδοχικά. Το φαινόμενο της ομαδοποίησης (clustering) προκαλείται από αρκετά (δύο ή 

περισσότερα) διαδοχικά ONUs, που στέλνουν μηνύματα REPORT στο OLT χωρίς να 

έχουν άλλα δεδομένα να στείλουν. Αυτό το φαινόμενο είναι σημαντικό ιδιαίτερα σε χαμηλά 

φορτία κίνησης, αφού μια τέτοια διαδοχή μηνυμάτων REPORT είναι αποτέλεσμα των 
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ONUs που έχουν λάβει το ελάχιστο παράθυρο μετάδοσης κατά τη διάρκεια του κύκλου 

που θεωρούμε. Είναι κατόπιν φανερό ότι τα δεδομένα που στέλνονται στο ανερχόμενο 

κανάλι στον επόμενο κύκλο από το πρώτο ONU θα έχουν την επίδρασή τους στο χρόνο 

έναρξης του παραθύρου μετάδοσης για τα επόμενα ONUs. Για παράδειγμα, αν το πρώτο 

ONU στείλει ένα πακέτο, το παράθυρο μετάδοσης για το δεύτερο ONU θα καθυστερείται 

από τη διάρκεια αποστολής ενός πακέτου. Άλλη συνέπεια είναι ότι τα διαφορετικά 

παράθυρα μετάδοσης ξεκινούν με μια διαφορά ενός συνόλου πακέτων μεταξύ τους. 

Το ONU και, στην περίπτωση της ομαδοποίησης (clustering), τα ONUs που 

εξυπηρετούνται πριν από αυτό το ONU θα καθορίσουν κυρίως το χρόνο κύκλου. Ο μέσος 

χρόνος κύκλου μπορεί κατόπιν να εκτιμηθεί με χρήση της εξίσωσης: 

   𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒������� = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 + (1 + 𝐶𝐶) 𝜆𝜆
𝐵𝐵
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 𝐵𝐵+𝐵𝐵𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ

𝑅𝑅𝑂𝑂
    (11) 

Αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος κύκλου συν τον απαραίτητο χρόνο για την αποστολή 

πακέτων. Ο παράγοντας 𝐶𝐶 υποδεικνύει τις επιδράσεις της ομαδοποίησης. Με βάση την 

εξήγηση που δόθηκε για την ομαδοποίηση, ο C ορίζεται ως ο μέσος αριθμός των 

μηνυμάτων REPORT ακριβώς πριν το ONU που θεωρούμε. Μια προσέγγιση για τον 𝐶𝐶 

μπορεί να εξαχθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαφορετικά παράθυρα μετάδοσης κανονικά 

ξεκινούν με μια διαφορά ενός συνόλου πακέτων μεταξύ τους. Τα 𝛮𝛮 − 1 μηνύματα 

REPORT από τα άλλα ONUs μπορούν να συμβούν μόνο σε 𝑅𝑅 + 1 σημεία πριν το ONU 

που θεωρούμε. Ο παράγοντας ομαδοποίησης 𝐶𝐶 είναι κατόπιν η μέση τιμή μιας διωνυμικής 

κατανομής με 𝛮𝛮 − 1 πειράματα και με πιθανότητα επιτυχίας 1 (𝑅𝑅 + 1)⁄ , και έτσι μπορεί 

να οριστεί ως 𝐶𝐶 = (𝑁𝑁 − 1) (𝑅𝑅 + 1)⁄ . 

Για να υπολογίσουμε την καθυστέρηση των πακέτων, είναι σημαντικό να αναφέρουμε 

ότι ένα πακέτο που φτάνει στο ONU δεν θα σταλεί στο πρώτο παράθυρο μετάδοσης 

(μετρημένο από την άφιξή του). Πράγματι, το ONU πρέπει να στείλει ένα μήνυμα 

REPORT για τα πακέτα που έχουν φτάσει κατά τη διάρκεια του κύκλου και να περιμένει το 

μήνυμα GATE να φτάσει. Δεδομένης της ομοιόμορφης κατανομής των Poisson αφίξεων 

(με τον όρο ομοιόμορφη εννοούμε χωρίς μορφή ριπής), ένα πακέτο φτάνει στην ουρά κατά 

μέσο όρο στη μέση μεταξύ δύο παραθύρων μετάδοσης. Επομένως, παραμένει στην ουρά 

κατά μέσο όρο για ένα και μισό κύκλο. Για χαμηλά φορτία κίνησης, ο χρόνος κύκλου έχει 

μόνο μικρές διακυμάνσεις πάνω από την ελάχιστη τιμή της, το οποίο σημαίνει ότι αρκεί να 
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γνωρίζουμε το μέσο χρόνο κύκλου για να εξάγουμε την καθυστέρηση των πακέτων. Μια 

καλή προσέγγιση της μέσης καθυστέρησης2

    𝑊𝑊� = 3
2
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒�������      (12) 

 πακέτων δίνεται από την εξίσωση: 

 

5.3.1.2  Υψηλό φορτίο κίνησης 

 

Για υψηλό φορτίο κίνησης, ο χρόνος κύκλου καθορίζεται πιο συχνά από το αθροιστικό 

φορτίο κίνησης, δηλαδή το φορτίο κίνησης όλων των ONUs μαζί, με τους διαδοχικούς 

χρόνους κύκλου να είναι συσχετισμένοι. Η λογική εξήγηση είναι ότι καθώς ο κύκλος γίνεται 

μεγαλύτερος, αυξάνεται επίσης ο αναμενόμενος αριθμός αφίξεων πακέτων (𝛬𝛬 𝛣𝛣⁄ )𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 . Σε 

αυτή την περίπτωση, οι στατιστικές ιδιότητες της κίνησης Poisson επιτρέπουν να εξαχθεί μια 

προσεγγιστική κατανομή των χρόνων κύκλου. Μια πρώτη υπόθεση, απαραίτητη για να γίνει 

η ανάλυση εφικτή, είναι ότι ο χρόνος κύκλου παίρνει μόνο τις ακόλουθες διακριτές τιμές: 

              𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑚𝑚(𝐵𝐵+𝐵𝐵𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ )+𝑁𝑁𝐵𝐵𝑔𝑔𝑒𝑒𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑂𝑂

+ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒  𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑚𝑚 ≥ 0             (13) 

Επιπρόσθετα, ο περιορισμός του φυσικού μέσου και η επίδραση του φορτίου κίνησης 

των ONUs έχουν ακόμα τη δική τους επιρροή και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θεωρώντας 

τον ελάχιστο χρόνο κύκλου 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ′  να είναι [ 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒������� είναι η τιμή που παίρνουμε από την 

εξίσωση (11), για χαμηλό φορτίο κίνησης]: 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ′ = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘  

με 

  𝑘𝑘 = 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 �𝑚𝑚: 𝑚𝑚
(𝐵𝐵+𝐵𝐵𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ )+𝑁𝑁𝐵𝐵𝑔𝑔𝑒𝑒𝑟𝑟

𝑅𝑅𝑂𝑂
+ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒 > 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒��������          (14) 

Κατά συνέπεια, η τιμή του 𝑚𝑚 στην εξίσωση (13) πρέπει να περιοριστεί σε 𝑚𝑚 ≥ 𝑘𝑘. Η 

βασική ιδέα για να εξαχθεί η κατανομή είναι να θεωρήσουμε την εξέλιξη των χρόνων κύκλου 

ως μια διακριτή αλυσίδα Markov. Αυτό καθιστά δυνατό να ορίσουμε πιθανότητες 

                                                            
2 Ως καθυστέρηση πακέτων σε όλο το κεφάλαιο θεωρείται η καθυστέρηση αναμονής στην ουρά (Queuing 
Delay), δηλαδή μέχρι το πακέτο να φτάσει στην κορυφή της ουράς συν την καθυστέρηση μέχρι να του δοθεί η 
άδεια να ξεκινήσει να μεταδίδεται. Δηλαδή, η καθυστέρηση πακέτων εδώ δεν περιλαμβάνει τις σταθερές 
καθυστερήσεις μετάδοσης και διάδοσης των πακέτων (αφού έχω σταθερή απόσταση OLT-ONUs και σταθερό 
μέγεθος πακέτων).     
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μετάβασης από ένα συγκεκριμένο χρόνο κύκλου σε έναν άλλο, και να συνθέσουμε έναν 

πίνακα μετάβασης 𝑅𝑅 (Σχήμα 5.8). Για μεταβάσεις σε χρόνους κύκλου που είναι μεγαλύτεροι 

από τον ελάχιστο χρόνο κύκλου (υπό φορτίο κίνησης), η πιθανότητα μετάβασης δίνεται από 

την εξίσωση  

𝑝𝑝𝑖𝑖 ,𝑗𝑗 = 𝑅𝑅𝑔𝑔�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑚𝑚 + 1) = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑗𝑗+𝑘𝑘 �𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑚𝑚) = �𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖+𝑘𝑘 � 

             = exp �− 𝛬𝛬
𝛣𝛣
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖+𝑘𝑘 �

�𝛬𝛬𝛣𝛣𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑖𝑖+𝑘𝑘 �

𝑗𝑗+𝑘𝑘

(𝑗𝑗+𝑘𝑘)!
 𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑖𝑖 ≥ 0, 𝑗𝑗 > 0  (15α) 

Η πιθανότητα μετάβασης στον ελάχιστο χρόνο κύκλου (υπό φορτίο κίνησης) δίνεται 

λογικά από την εξίσωση 

𝑝𝑝𝑖𝑖,0 = 𝑅𝑅𝑔𝑔�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑚𝑚 + 1) = 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘 �𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑚𝑚) =�𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖+𝑘𝑘 � 

  = ∑ exp �− 𝛬𝛬
𝛣𝛣
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖+𝑘𝑘 �

�𝛬𝛬𝛣𝛣𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑖𝑖+𝑘𝑘 �

𝑗𝑗

𝑗𝑗 !𝑗𝑗 :𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒 ≤𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ′  𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑖𝑖 ≥ 0 (15β) 

 

Σχήμα 5.8 Μορφή του πίνακα μετάβασης 

 

Το διάνυσμα 𝜋𝜋 που δίνει τις πιθανότητες για τους διαφορετικούς χρόνους κύκλου στην 

σταθερή κατάσταση (steady state) μπορεί να υπολογιστεί λύνοντας το γραμμικό σύστημα 

εξισώσεων 𝜋𝜋𝑅𝑅 = 𝜋𝜋 με ∑ 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑀𝑀
𝑖𝑖=0 = 1. Ο μέσος χρόνος κύκλου για υψηλό φορτίο κίνησης 

λαμβάνεται μετά εύκολα από την εξίσωση: 

    𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒������� = ∑ 𝜋𝜋𝑖𝑖𝑀𝑀
𝑖𝑖=0 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖+𝑘𝑘     (16) 

Η κατανομή 𝜋𝜋 μπορεί κατόπιν να χρησιμοποιηθεί για να εξάγουμε τη μέση 

καθυστέρηση πακέτων. Με μια πρώτη προσέγγιση, καθένας θα μπορούσε να κάνει την ίδια 

προσέγγιση όπως για το χαμηλό φορτίο κίνησης [δηλαδή χρησιμοποιώντας την εξίσωση 

(12)]. Ωστόσο, αυτό οδηγεί σε σοβαρές υποεκτιμήσεις, αφού για υψηλό φορτίο κίνησης 

λαμβάνουν μέρος μεγάλες διακυμάνσεις στον χρόνο κύκλου. Η γνώση μόνο του μέσου 
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χρόνου κύκλου δεν αρκεί πλέον. Υποθέτοντας ότι όλοι οι χρόνοι κύκλου έχουν ίση 

πιθανότητα, ένα πακέτο είναι πιο πιθανό να φτάσει σε ένα μακρύτερο από ότι σε ένα 

μικρότερο κύκλο. Για αυτό το λόγο, καθένας πρέπει να σκεφτεί ότι η πιθανότητα ένα πακέτο 

να συμβεί σε ένα κύκλο ορισμένου μήκους είναι ανάλογη του μήκους αυτού. Η πιθανότητα 

ένα πακέτο να φτάσει σε ένα κύκλο διάρκειας 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖+𝑘𝑘  (χρησιμοποιώντας πάλι την προσέγγιση 

διακριτών τιμών) είναι έτσι ίση με 

    𝜋𝜋�𝑖𝑖 =
𝜋𝜋𝑖𝑖𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑖𝑖+𝑘𝑘

∑ 𝜋𝜋𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑗𝑗=0 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒

𝑗𝑗+𝑘𝑘      (17) 

Ο παρονομαστής κανονικοποιεί την πιθανότητα. Με τον ίδιο συλλογισμό όπως η 

εξαγωγή της εξίσωσης (12), και χρησιμοποιώντας 𝜋𝜋𝑖𝑖�  αντί για 𝜋𝜋𝑖𝑖  στην εξίσωση (16), καθένας 

μπορεί να εκτιμήσει τη μέση καθυστέρηση των πακέτων για υψηλό φορτίο κίνησης ως 

 𝑊𝑊� = 3
2
∑ 𝜋𝜋�𝑖𝑖𝑀𝑀
𝑖𝑖=0 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖+𝑘𝑘      (18) 

 

5.3.2 Ανάλυση της limited service του αλγορίθμου IPACT 
 

Με βάση την ανάλυση για την gated service προκύπτει η ανάλυση για την limited 

service. Επειδή πρόκειται για διαφορετική μέθοδο διάθεσης εύρους ζώνης, δηλαδή στην 

gated διατίθεται εύρος ζώνης σε κάθε ONU δίχως περιορισμούς ενώ στην limited υπάρχει 

όριο μέγιστου εύρος ζώνης που μπορεί να διατεθεί, κάποιες τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν 

στις εξισώσεις της ανάλυσης της gated service.   

Αφού για την limited service, το παράθυρο μετάδοσης του i-ού ONU περιορίζεται σε 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚  πακέτα, ο χρόνος κύκλου δεν θα γίνεται μεγαλύτερος από την ακόλουθη τιμή 

   𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 = 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 (𝐵𝐵+𝐵𝐵𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ )+𝑁𝑁𝐵𝐵𝑔𝑔𝑒𝑒𝑟𝑟
𝑅𝑅𝑂𝑂

+ 𝑁𝑁𝑇𝑇𝑔𝑔𝑒𝑒𝑔𝑔𝑔𝑔𝑒𝑒    (19) 

Έτσι η διάσταση του πίνακα μετάβασης περιορίζεται σε μια τιμή που αντιστοιχεί στο 

𝑇𝑇𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 . Με βάση το γεγονός αυτό γίνεται η ανάλυση της limited service, χρησιμοποιώντας 

και τροποποιώντας τις εξισώσεις της προηγούμενης ανάλυσης κατάλληλα. 
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5.4 Σύγκριση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης και 

αναλυτικού μοντέλου για τη limited service του αλγορίθμου 

IPACT 
 

Η ανάλυση συμφωνεί με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης για ένα EPON με 16 

ONUs στα 20km, ένα χρόνο φύλαξης (guard time) του 1.5μs, ένα μέγιστο παράθυρο 

μετάδοσης των 10 πακέτων ΙP των 1500 bytes. Το φορτίο κάθε ONU κυμαίνεται από 5 έως 

57.5 Mbits/s, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα φορτίο που εκτείνεται από 0.08 έως 0.92, 

λαμβάνοντας υπόψη ως μέγιστο φορτίο ανά ONU τα 62.5 Mbits/s (στο επίπεδο ζεύξης 

δεδομένων – Data Link layer). Λόγω των διάφορων πηγών επιβάρυνσης, το διαθέσιμο εύρος 

ζώνης στο επίπεδο δικτύου (Network layer) θα είναι κάπως μικρότερο. Η ανάλυση 

προβλέπει καλά την καθυστέρηση των πακέτων, αλλά ελαφρώς την υπερεκτιμά για 

υψηλότερα φορτία κίνησης, το οποίο εξηγείται από το γεγονός ότι η ανάλυση είναι 

προσεγγιστική. Για χαμηλά φορτία κίνησης, η καθυστέρηση των πακέτων αυξάνεται πολύ 

αργά. Αυτό το πεδίο καθορίζεται από την κίνηση του ΟΝU και από την κίνηση των ONUs 

που σταθμοσκοπούνται ακριβώς πριν αυτό το ONU. Σε αυτό το πεδίο, ο μέσος χρόνος 

κύκλου είναι ακόμα πολύ κοντά στην ελάχιστη τιμή του. Για υψηλότερα φορτία κίνησης, το 

αθροιστικό φορτίο κίνησης γίνεται ο καθοριστικός παράγοντας και η καθυστέρηση των 

πακέτων αυξάνεται γρήγορα. Επίσης, κοντά στην αστάθεια το σύστημα γίνεται πιο ευπαθές 

σε μικρές μεταβολές, λόγω της πιθανοτικής φύσης της κίνησης Poisson. 

Για μικρά μέγιστα παράθυρα μετάδοσης (π.χ. 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚 =3 πακέτα) υπάρχει μια σημαντική 

διαφορά μεταξύ των αποτελεσμάτων ανάλυσης και προσομοίωσης για τα υψηλότερα φορτία 

κίνησης (Σχήμα 5.9). Για αυτό το μικρότερο μέγιστο παράθυρο μετάδοσης σε συνδυασμό 

με ένα υψηλό φορτίο κίνησης, η πιθανότητα να έχουμε περισσότερες αφίξεις πακέτων από 

αυτά που μπορούν να σταλούν σε ένα παράθυρο μετάδοσης δεν είναι πλέον αμελητέα. Αν 

ένα πακέτο δεν μπορεί να σταλεί στο πρώτο παράθυρο μετάδοσης που ζητά, θα έχει μια 

επίδραση πάνω σε πολλαπλούς χρόνους κύκλου. Η ανάλυση που έγινε δεν λαμβάνει υπόψη 

το γεγονός αυτό και δεν φαίνεται να υπάρχει ένας εφικτός τρόπος να επεκτείνουμε την 

ανάλυση ώστε να συμπεριληφθεί το χαρακτηριστικό αυτό. Σε χαμηλότερα φορτία, το 

μοντέλο δίνει αρκετά καλά αποτελέσματα, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο Σχήμα 

5.9. 
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Σχήμα 5.9 Σύγκριση της μέσης καθυστέρησης πακέτων της ανάλυσης και της 

προσομοίωσης 

 

Σχήμα 5.10 Σύγκριση του μέσου χρόνου κύκλου της ανάλυσης και της προσομοίωσης 

 

Η ανάλυση του χρόνου κύκλου δεν είναι πλέον έγκυρη για φορτία κίνησης κοντά στην 

αστάθεια (Σχήμα 5.10). Συνεπώς, η ανάλυση της καθυστέρηση πακέτων αποτυγχάνει στην 
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πρόβλεψη της καθυστέρησής τους για υψηλά φορτία κίνησης. Μια λογική ιδέα 

αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού φαίνεται να είναι η μοντελοποίηση της διαδικασίας 

των πακέτων που παραμένουν στην ουρά για πολλαπλούς κύκλους. Ωστόσο, σε συνδυασμό 

με τους μεταβαλλόμενους χρόνους κύκλου, αυτό δεν είναι πλέον εφικτό. Αυτό εγείρει την 

ερώτηση κλειδί του σε τι βαθμό μπορούν τα μαθηματικά να συλλάβουν την 

πραγματικότητα, και πότε η ποιοτική ανάλυση θα μπορούσε να αντικατασταθεί μόνο από 

ποσοτική ανάλυση: σε ένα ορισμένο βαθμό, μια μαθηματική ανάλυση γίνεται ανέφικτη και 

χρειάζεται να αντικατασταθεί από προσομοίωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Αντικείμενα μελλοντικής έρευνας 

 
6.1 EPON (TDM-EPON) 
 

Μετά από αναζήτηση στη βιβλιογραφία σχετικά με DBA αλγορίθμους για ανοδικές 

μεταδόσεις στα EPONs και αναλυτικά μοντέλα που αντιστοιχούν σε αυτούς, γίνεται φανερό 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιευμένων εργασιών δεν περιλαμβάνουν αναλυτικούς 

υπολογισμούς, παρά μόνο προσομοιώσεις. Πολύ μικρός είναι ο αριθμός των εργασιών που 

περιλαμβάνουν αναλυτικούς υπολογισμούς, στις οποίες είτε γίνεται σύγκριση των 

αποτελεσμάτων προσομοίωσης με αυτά της ανάλυσης ή εξάγονται μόνο αριθμητικά 

αποτελέσματα [60-66]. 

Μια καλή ιδέα για μελλοντική εργασία είναι η προσπάθεια εύρεσης πρωτότυπων DBA 

αλγορίθμων για τα EPONs ή βελτίωσης των υπαρχόντων DBA αλγορίθμων, που εκτός από 

προσομοιώσεις θα χρησιμοποιηθούν και σε αναλυτικούς υπολογισμούς. Στην περίπτωση της 

παρούσας εργασίας, η επινόηση ενός αναλυτικού μοντέλου για την limited service του DBA 

αλγορίθμου IPACT, που χρησιμοποιεί διαφορετικά intra-ONU σενάρια (αλγορίθμους) σε 

κάθε περίπτωση ανάλυσης και πολλές διαφοροποιημένες υπηρεσίες σε κάθε ONU αποτελεί 

μια βελτίωση του μοντέλου που υλοποιήθηκε εδώ. Η ευκαιρία για δημοσίευση εργασιών σε 

αυτή την επιστημονική περιοχή είναι μεγάλη, καθώς όπως αναφέρθηκε προηγουμένως 

υπάρχει έλλειψη αναλυτικών μοντέλων. Βέβαια, όλα αυτά που συζητούνται πρέπει να είναι σε 

εφικτά πλαίσια, αφού πολλές φορές οι DBA αλγόριθμοι παρουσιάζουν μεγάλη 

πολυπλοκότητα και έτσι είναι δύσκολο να αναπαρασταθούν με αναλυτικά μοντέλα. 

Καθώς το EPON αρχίζει να μην κρίνεται επαρκές για να ικανοποιήσει την ολοένα και 

αυξανόμενη ζήτηση των τελικών χρηστών για εύρος ζώνης, αναζητείται λύση μέσα από την 

ανάπτυξη του WDM-EPON, γύρω από το οποίο κινείται τον τελευταίο καιρό το 

ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας και για το οποίο αναφερόμαστε στην επόμενη 

ενότητα.   

 

6.2 WDM-EPON 
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Μια λύση στο πρόβλημα της περαιτέρω ζήτησης εύρους ζώνης είναι η χρήση της 

τεχνολογίας πολυπλεξίας με διαίρεση μήκους κύματος (WDM), που επιτρέπει σε κάθε 

ONU να λειτουργεί σε διαφορετικό μήκος κύματος, αποφεύγοντας έτσι τις παρεμβολές από 

τις εκπομπές των άλλων ONUs. Ένα EPON που χρησιμοποιεί την τεχνολογία WDM 

ονομάζεται WDM-EPON. Σε αυτό απαιτείται είτε ένας προσαρμοσμένος δέκτης είτε μια 

συστοιχία δεκτών στο OLT για να λαμβάνονται τα δεδομένα που εκπέμπονται σε πολλαπλά 

κανάλια στην ανερχόμενη κατεύθυνση. Απαιτείται επίσης κάθε ONU να χρησιμοποιεί έναν 

πομπό που να λειτουργεί σε ένα καθορισμένο και διαφορετικό μήκος κύματος σε σχέση με 

τα άλλα ONUs, γεγονός που φανερά οδηγεί σε πιθανό πρόβλημα. Παρόλο που το 

πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να λυθεί με τη χρήση προσαρμοσμένων πομπών, οι συσκευές 

αυτές είναι δαπανηρές, καθιστώντας έτσι τη λύση όχι ως μια οικονομικά αποδοτική. 

Πρόσφατες εξελίξεις σε δραστικές τεχνολογίες κατέστησαν τις οπτικές συσκευές που 

προηγουμένως ήταν απαγορευτικές κόστους να γίνουν πιο προσιτές, γεγονός που σημαίνει 

ότι θα είναι οικονομικά εφικτή η χρήση πολλαπλών καναλιών ανόδου σε ένα σύστημα 

EPON. Αυτό το γεγονός έχει παρουσιάσει νέες προκλήσεις στο σχεδιασμό DBA 

αλγορίθμων για WDM EPONs πολλαπλών καναλιών, και έχει γίνει ένα φλέγον ερευνητικό 

θέμα τα τελευταία χρόνια. Ο αναγνώστης παραπέμπεται στα [15,24,58,59] για την τρέχουσα 

κατάσταση της έρευνας πάνω σε αυτό το θέμα. 
Όπως και στο TDM EPON, έτσι και στο WDM EPON μαζί με την ανάπτυξη DBA 

αλγορίθμων υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης αναλυτικών μοντέλων που θα επιβεβαιώνουν τη 

λειτουργία των αλγορίθμων αυτών που βρίσκεται εύκολα με τις προσομοιώσεις.  
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