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Πρόλογος 
Σε ένα δίκτυο πολυπλεξίας διαίρεσης μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - 
WDM), κάθε οπτική ίνα μεταφέρει κίνηση υψηλού ρυθμού σε διαφορετικά μήκη κύματος 
δημιουργώντας έναν αριθμό από μη επικαλυπτόμενα κανάλια μέσα σε μία μόνο ίνα. Η πιο 
κοινή αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία σε WDM οπτικά δίκτυα 
είναι η δρομολόγηση μηκών κύματος, όπου οπτικοί παλμοί μεταδίδονται μέσω οπτικών 
μονοπατιών, δηλαδή αμιγώς WDM κανάλια που μπορεί να διατρέχουν έναν αριθμό από 
συνεχόμενες ίνες. Τα σημερινά οπτικά δίκτυα κορμού είναι κυρίως δίκτυα από σημείο σε 
σημείο (αδιαφανή),  όπου το σήμα αναγεννάται σε κάθε ενδιάμεσο κόμβο μέσω οπτο-
ηλεκτρο-οπτικής (ΟΕΟ) μετατροπής. Η τάση που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια 
δείχνει μία εξέλιξη  σε δίκτυα χαμηλού κόστους και υψηλής χωρητικότητας που δεν 
χρησιμοποιούν OEO μετατροπή. Αρχικά, το κόστος ενός αδιαφανούς δικτύου μπορεί να 
μειωθεί με την μετακίνηση σε ένα δίκτυο όπου η OEO μετατροπή γίνεται μόνο σε 
ορισμένους κόμβους, το οποίο συνήθως αναφέρεται ως ημιδιαφανές δίκτυο. Ο στόχος είναι 
η ανάπτυξη ενός αμιγώς διάφανου οπτικού δικτύου όπου το σήμα θα παραμένει σε οπτική 
μορφή κατά μήκος ολόκληρου του οπτικού μονοπατιού. Δεδομένου ότι τα οπτικά 
μονοπάτια είναι οι βασικές οντότητες μεταγωγής ενός WDM δικτύου δρομολόγησης 
μήκους κύματος, η αποτελεσματική εγκατάσταση τους είναι υψηλής σημασίας. Επομένως, 
είναι σημαντικό να προτείνουμε αποδοτικούς αλγορίθμους για την επιλογή των 
μονοπατιών των αιτήσεων σύνδεσης και να αναθέσουμε μήκη κύματος σε κάθε ένα 
σύνδεσμο κατά μήκος αυτών των μονοπατιών. Αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό ως 
πρόβλημα δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος (Routing and Wavelength 
Assignment - RWA). Στα διαφανή και ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα, η ποιότητα της μετάδοσης 
του σήματος (QoT) επηρεάζεται σημαντικά από τις φυσικές εξασθενήσεις. Το RWA 
πρόβλημα με την παρουσία φυσικών εξασθενήσεων αναφέρεται ως Impairment aware (ΙΑ-) 
RWA πρόβλημα. 

Στην παρούσα διδακτορική έρευνα αρχικά ασχοληθήκαμε με την ανάπτυξη και την 
αξιολόγηση αλγορίθμων δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος σε διαφανή και 
ημιδιαφανή οπτικά WDM δίκτυα θεωρώντας ότι οι αιτήσεις σύνδεσης είναι γνωστές εκ των 
προτέρων (φάση σχεδιασμού δικτύων θεωρώντας στατική κίνηση). Εξαιτίας των φυσικών 
φαινομένων, η επιλογή του κάθε οπτικού μονοπατιού επηρεάζει και επηρεάζεται από τις 
επιλογές των άλλων οπτικών μονοπατιών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των οπτικών 
μονοπατιών στο στατικό πρόβλημα είναι δύσκολο να μοντελοποιηθεί καθώς η 
χρησιμοποίηση των οπτικών μονοπατιών αποτελούν μεταβλητές του προβλήματος. 
Αρχικά προτείνουμε RWA αλγορίθμους, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις φυσικές 
εξασθενήσεις, οι οποίοι βασίζονται σε μοντελοποιήσεις γραμμικού προγραμματισμού  
(Linear Programming - LP) και τείνουν να δίνουν ακέραιες λύσεις. Στην συνέχεια 
επεκτείνουμε τις μοντελοποιήσεις αυτές και παρουσιάζουμε δύο αλγορίθμους οι οποίοι 
λαμβάνουν υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις (IA-RWA). Στην πρώτη μοντελοποίηση οι 
φυσικές εξασθενήσεις λαμβάνονται υπόψη έμμεσα με βάση τις πηγές που προκαλούν τις 
εξασθενήσεις, ενώ στην δεύτερη μοντελοποίηση οι φυσικές εξασθενήσεις λαμβάνονται 
υπόψη άμεσα συνδυάζοντας τις παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με την διασπορά του 
θορύβου. Ο στόχος των IA-RWA αλγορίθμων είναι η ελαχιστοποίηση του αριθμού των 
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μηκών κύματος που χρειάζονται για να εγκατασταθούν όλα τα οπτικά μονοπάτια και 
ταυτόχρονα η ελαχιστοποίηση της εξασθένησης του σήματος του κάθε οπτικού 
μονοπατιού. 

Αναπτύχθηκαν επίσης δύο IA-RWA αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων για δυναμική 
κίνηση (online αλγόριθμοι, που χρησιμοποιούνται κυρίως στην φάση λειτουργίας του 
δικτύου) για διαφανή δίκτυα. Οι αλγόριθμοι αυτοί λαμβάνουν υπόψη τους συνδυαστικά τις 
παραμέτρους του φυσικού επιπέδου και του επιπέδου δικτύου, ορίζοντας διανύσματα 
κόστους για κάθε συνδέσμου και για κάθε μονοπάτι.  Ο ένας αλγόριθμος λαμβάνει τις 
φυσικές εξασθενήσεις έμμεσα, ενώ ο άλλος έμμεσα. Με βάση τους αλγορίθμους 
πολλαπλών κριτηρίων, προτείναμε διάφορες τεχνικές προστασίας των μονοπατιών για την 
αντιμετώπιση βλαβών στο δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς εξασθένησης 
του φυσικού επιπέδου. Ο αλγόριθμος που λαμβάνει άμεσα υπόψη τις φυσικές 
εξασθενήσεις, επεκτάθηκε ώστε να λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη αναγεννητών σε 
συγκεκριμένους κόμβους του δικτύου καθιστώντας τον ικανό κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
λειτουργεί σε ημιδιαφανή δίκτυα.  

Μελετήσαμε επιπλέον RWA αλγορίθμους σε WDM δίκτυα τα οποία περιλαμβάνουν 
κόμβους με περιορισμούς χρώματος (colored) και κατεύθυνσης (direction). Ειδικότερα, 
επικεντρωθήκαμε σε τέσσερις αρχιτεκτονικές κόμβων που χρησιμοποιούν add/drop ports 
με τις ακόλουθες ρυθμίσεις i) colored/directed, ii) colored/directionless, iii) colorless/ directed, 
και iv) colorless/directionless. Αυτές οι αρχιτεκτονικές έχουν διαφορετικό κόστος 
υλοποίησης, δηλαδή η πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική είναι και η πιο ακριβή.  

Παράλληλα ασχοληθήκαμε με την μελέτη RWA αλγορίθμων σε ευέλικτα οπτικά δίκτυα 
όπου υπάρχει η επιπλέον δυνατότητα επιλογής του ρυθμού μετάδοσης (και του είδους 
διαμόρφωσης) που θα χρησιμοποιηθεί στο οπτικό μονοπάτι. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει 
στα κυκλώματα συνδέσεων, σε μελλοντικά οπτικά δίκτυα κορμού, να μην είναι πλέον 
στατικά και μονολιθικά, αλλά να μπορούν να αναπροσαρμόζονται δυναμικά στην ζήτηση, 
τόσο ως προς τον ρυθμό τους όσο και ως προς τον τρόπο διαμόρφωσης. Στα δίκτυα 
πολλαπλών ρυθμών δεν αρκεί να θεωρήσουμε μία συγκεκριμένη μέγιστη απόσταση 
μετάδοσης για κάθε τεχνική διαμόρφωσης/ρυθμό μετάδοσης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συνδέσεων που μεταδίδονται με διαφορετικό 
ρυθμό μετάδοσης. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι προσαρμόζουν την απόσταση μετάδοσης 
των συνδέσεων ανάλογα με την κατάσταση χρησιμοποίησης του δικτύου, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν τα φαινόμενα παρεμβολών πολλαπλών ρυθμών, παρέχοντας τη 
δυνατότητα να εγκατασταθούν συνδέσεις με αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης. 

Τέλος, μελετήσαμε RWA αλγορίθμους που έχουν ως στόχο την μείωση της κατανάλωσης 
της ενέργειας σε WDM οπτικά δίκτυα, για την περίπτωση της στατικής κίνησης. Η μείωση 
της ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης του αριθμού των συσκευών του δικτύου 
που είναι ιδιαίτερα δαπανηρές σε ενέργεια. Αναπτύξαμε ενεργοαποδοτικούς αλγορίθμους 
για διαφανή και ημιδιαφανή δίκτυα με την χρήση ILP μοντελοποιήσεων. 
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Abstract 
Ιn a wavelength division multiplexing (WDM) network, each fiber link carries high-rate traffic 
at several different wavelengths, thus creating multiple channels within a single fiber. The most 
common architecture utilized for establishing communication in WDM optical networks is 
wavelength routing, where optical pulse-trains are transmitted through lightpaths, that is, all-
optical WDM channels that may span multiple consecutive fibers. Current optical core 
networks are mainly point-to-point (opaque) networks, where the signal is regenerated at every 
intermediate node via optical-electronic-optical (OEO) conversion. The trend in recent years 
shows an evolution toward low-cost and high-capacity all-optical networks that do not utilize 
OEO. Initially, the cost of an opaque network can be reduced by moving toward a network 
where OEO conversion is employed only at some nodes, which is usually referred to as a 
translucent network. The ultimate goal is the development of an all-optical transparent 
network, where the data signal remains in the optical domain for the entire lightpath. Since the 
lightpaths are the basic switched entities of a wavelength routed WDM network, their effective 
establishment and usage are crucial. Thus, it is important to propose efficient algorithms to 
select the routes for the requested connections and to assign wavelengths on each of the links 
along these routes. This is known as the routing and wavelength assignment (abbreviated 
RWA) problem. In a transparent or translucent network, where the signal on a lightpath 
remains in the optical domain, the quality of transmission (QoT) is significantly affected by 
physical limitations of fibers and optical components. The RWA problem in the presence of 
physical layer impairments is referred as Impairment aware (IA-) RWA. 

We first consider the offline version (network planning phase assuming static traffic) of the 
RWA problem in transparent and translucent optical networks. In such networks, the signal 
quality of transmission degrades due to physical layer impairments. Because of certain physical 
effects, routing choices made for one lightpath affect and are affected by the choices made for 
the other lightpaths. This interference among the lightpaths is particularly difficult to formulate 
in an offline algorithm since, in this version of the problem, we start without any established 
connections and the utilization of lightpaths are the variables of the problem. We initially 
present algorithms for solving the pure (without impairments) RWA problem based on a Linear 
Programming (LP)-relaxation formulation that tends to yield integer solutions. Then, we extend 
these algorithms and present two IA-RWA algorithms for transparent networks that account for 
the interference among lightpaths in their formulation. The first algorithm takes the physical 
layer indirectly into account by limiting the impairment-generating sources. The second 
algorithm uses noise variance-related parameters to directly account for the most important 
physical impairments. The objective of the resulting cross-layer optimization problem is not 
only to serve the connections using a small number of wavelengths (network layer objective), 
but also to select lightpaths that have acceptable quality of transmission (physical layer 
objective). We propose an algorithm for translucent networks that decomposes the problem into 
two sub-problems. Initially, we formulate the problem of choosing the sequence of regenerators 
to be used by the so called “non-transparent connections” as a virtual topology problem and 
propose various offline IA-RWA algorithms, ranging from integer linear programs (ILP) to 
simple heuristic algorithms, to solve it. We then tra nsform the initial tra ffic ma trix so a s to 
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obtain a traffic matrix that consists only of connections that can be served transparently and 
apply an IA-RWA algorithm developed for transparent networks. 

Next, we present two algorithms, for the online version (network operation phase assuming 
dynamic traffic) of the RWA problem, which are based on the multicost concept and use 
multiple cost parameters (that is, a cost vector, as opposed to a single scalar cost) for 
characterizing a link and handle the impairments directly and indirectly, respectively. We show 
tha t the use of the multicost a pproa ch to solve the online IA-RWA problem can be quite 
beneficial, both in terms of performance (blocking probability, execution time) and it terms of 
functionality. Multiple candidate lightpaths are calculated that have, by construction, good QoT 
performance, making also fault tolerance provisioning easy. We also present an IA-RWA 
algorithm for translucent WDM networks. We extend an algorithm developed for transparent 
networks, to obtain a number of IA-RWA algorithms that work in translucent networks and 
make use of the regenerators that are present at certain network locations when necessary.  

We also consider RWA in a WDM network consisting of optical cross-connect (OXC) nodes that 
have color and direction constraints. These restricted node architectures have a smaller cost 
than the more flexible (and best performing) ones usually assumed in the RWA problem. In 
particular, we concentrate on four node architectures that use add/drop ports with the 
following configurations: i) colored/directed, ii) colored/directionless, iii) colorless/ directed, 
and iv) colorless/directionless. 

We consider the problem of planning a mixed line rates (MLR) WDM transport optical network. 
In such networks, different modulation formats are usually employed to support the 
transmission at different line rates. Previously proposed planning algorithms have used a 
transmission reach bound for each modulation format/line rate, mainly driven by single line 
rate systems. However, transmission experiments in MLR networks have shown that physical 
layer interference phenomena are more severe between among transmissions that utilize 
different modulation formats. Thus, the transmission reach of a connection with a specific 
modulation format/line rate depends also on the other connections that co-propagate with it in 
the network. To plan a MLR WDM network, we present RWA algorithms that adapt the 
transmission reach of each connection according to the use of the modulation formats/line rates 
in the network. The proposed algorithms are able to plan the network so as to alleviate cross-
rate interference effects, enabling the establishment of connections of acceptable quality over 
paths that would otherwise be prohibited. 

Finally, we consider the energy minimization problem in optical networks from an 
algorithmic perspective. The objective of our proposed algorithms is to plan optical WDM 
networks so as to minimize the energy consumed, by minimizing the number of the most 
energy-consuming components. Such components can be amplifiers, regenerators, add/drop 
terminals, optical fibers, etc. We present algorithms for solving the Energy-Aware Routing and 
Wavelength Assignment (EA-RWA) problem based on ILP formulations that incorporates 
energy consuming modules.  
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1 Εισαγωγή 

Η πολυπλεξία διαίρεσης μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing - WDM) δίνει 
τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του πολύ μεγάλου εύρους ζώνης των οπτικών συνδέσμων 
(~50 terabits ανά δευτερόλεπτο), μέσω του χωρισμού του σε έναν αριθμό από μη 
επικαλυπτόμενα κανάλια, με εύρος ζώνης (~10 Gigabits ανά δευτερόλεπτο) το οποίο είναι 
συμβατό με τις ταχύτητες ηλεκτρονικής επεξεργασίας των τελικών χρηστών, κάθε ένα 
από τα οποία εκτείνεται γύρω από ένα βασικό μήκος κύματος. Το κάθε μήκος κύματος 
(κανάλι) μπορεί να διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τα άλλα, επιτρέποντας έτσι σε πολλές 
πηγές εκπομπής σήματος να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, 
τον ίδιο σύνδεσμο.  

 

1.1 Μελέτη των WDM οπτικών δικτύων 
Τα WDM δίκτυα δρομολόγησης μήκους κύματος βασίζονται στην αρχιτεκτονική κόμβων 
μεταγωγής optical cross-connects (OXCs). Ο ρόλος ενός OXC είναι να πραγματοποιεί την 
προώθηση της κίνησης από τις εισόδους του στις ζητούμενες εξόδους του και επίσης να 
υποστηρίζει την πρόσθεση και τον τερματισμό της κίνησης που ξεκινάει ή προορίζεται για 
το συγκεκριμένο κόμβο. Ένας κόμβος μεταγωγής OXC με N εισόδους και N εξόδους ικανός 
να χειρίζεται W μήκη κύματος για κάθε είσοδο είναι ισοδύναμος με W ανεξάρτητους NxN 
μεταγωγείς. Στην βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφοροι τύποι κόμβων μεταγωγής. Οι 
διάφορες αρχιτεκτονικές κόμβων παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα όσον αφορά την 
διερχόμενη κίνηση, παρόλο που μπορεί να υλοποιούνται διαφορετικά. Διαφέρουν όμως 
στον τρόπο με τον οποίο η κίνηση χειρίζεται τοπικά στο κόμβο. Γι’ αυτό το λόγο η 
κατηγοριοποίηση των διαφόρων αρχιτεκτονικών έγκειται στα χαρακτηριστικά των 
add/drop ports των OXCs του κόμβου. 

Σ’ ένα δίκτυο δρομολόγησης μήκους κύματος οι κόμβοι μεταγωγής είναι δυνατό να έχουν 
μηχανισμούς μετατροπής μήκους κύματος. Σε μια τέτοια περίπτωση ένα οπτικό μονοπάτι 
μπορεί σε κάθε σύνδεσμό του να έχει διαφορετικό μήκος κύματος. Εάν στο δίκτυο δεν 
υπάρχουν μηχανισμοί μετατροπής μήκους κύματος, τότε κάθε οπτικό μονοπάτι δεσμεύει 
το ίδιο μήκος κύματος σε κάθε ενδιάμεσο σύνδεσμο του, από την πηγή ως τον προορισμό 
της σύνδεσης. Η έλλειψη της δυνατότητας μετατροπής μήκους κύματος στο δίκτυο, 
αναφέρεται ως περιορισμός συνέχειας του μήκους κύματος (wavelength continuity 
constraint). Στο Σχήμα 1.1 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ενός WDM δικτύου 
δρομολόγησης μήκους κύματος στο οποίο δεν υπάρχει η δυνατότητα μετατροπής του 
μήκους κύματος. 
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Σχήμα 1.1: Τυπική τοπολογία WDM οπτικού δικτύου 

Σε WDM δίκτυα η πληροφορία μεταδίδεται πάνω από κυκλώματα τα οποία ονομάζονται 
οπτικά μονοπάτια (lightpaths). Το βασικό πρόβλημα βελτιστοποίησης που σχετίζεται με τα 
WDM δίκτυα είναι το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος, το 
οποίο αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως Routing and Wavelength Assignment ή RWA [6]. Το 
πρόβλημα αυτό τίθεται συνήθως για δύο μορφές κίνησης δεδομένων: στατική κίνηση και 
δυναμική κίνηση. Στον στατικό τύπο κίνησης, το σύνολο των αιτήσεων είναι γνωστό εκ 
των προτέρων (υπό την μορφή μιας μήτρας κίνησης) και στόχος είναι η εγκατάσταση 
οπτικών μονοπατιών γι’ αυτές τις αιτήσεις με έναν “καθολικό” τρόπο ελαχιστοποιώντας 
τον αριθμό των διαφορετικών μηκών κύματος που χρησιμοποιούνται. Το πρόβλημα αυτό 
αναφέρεται συνήθως ως Static ή Offline RWA πρόβλημα. Για τον δυναμικό τύπο κίνησης, 
ένα οπτικό μονοπάτι εγκαθίσταται για κάθε αίτηση σύνδεσης την στιγμή που η αίτηση 
υποβάλλεται στο δίκτυο και ελευθερώνεται μετά από πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Το 
ζητούμενο σε αυτή την περίπτωση είναι να εγκατασταθούν τα οπτικά μονοπάτια έτσι ώστε 
σε βάθος χρόνου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα απόρριψης (blocking probability) ή να 
μεγιστοποιείται ο αριθμός των ενεργών συνδέσεων στο δίκτυο. Το πρόβλημα αυτό 
αναφέρεται συνήθως ως Dynamic ή Online RWA πρόβλημα. Στην πραγματικότητα ένα 
WDM δίκτυο σχεδιάζεται αρχικά για μια δεδομένη στατική κίνηση, χρησιμοποιώντας έναν 
στατικό RWA αλγόριθμο, και στη συνέχεια οι νέες αιτήσεις σύνδεσης που δημιουργούνται 
εξυπηρετούνται μια-προς-μια με τη χρήση ενός δυναμικού RWA αλγορίθμου (Σχήμα 1.2).  

 

Οπτικός μεταγωγέας

Κόμβος Πρόσβασης

Μονοπάτι με μήκος 
κύματος λ1

Μονοπάτι με μήκος 
κύματος λ2
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Σχήμα 1.2: Φάσεις σχεδιασμού και λειτουργίας οπτικών δικτύων 

Σήμερα τα δίκτυα κορμού απαρτίζονται κυρίως από αδιαφανή (opaque) WDM δίκτυα στα 
οποία το οπτικό σήμα αναγεννιέται σε κάθε κόμβο καθώς υφίσταται οπτο-ηλεκρο-οπτική 
(OEO) μετατροπή. Η μετατροπή ΟΕΟ λειτουργεί ως αναγεννητής του σήματος και μπορεί 
να λειτουργήσει επίσης και ως μετατροπέας μήκους κύματος. Για να μειωθεί το κόστος 
υλοποίησης (CAPEX - Capital Expenditure) και λειτουργίας (OPEX – Operational 
Expenditure) του οπτικού δικτύου και να αυξηθεί η διαθέσιμη χωρητικότητα του, υπάρχει η 
ανάγκη μείωσης της χρησιμοποίησης των ΟΕΟ μετατροπέων. Ένα πρώτο στάδιο είναι η 
υλοποίηση ημιδιαφανών (translucent) δικτύων στα οποία ΟΕΟ μετατροπή είναι διαθέσιμη 
μόνο σε μερικούς κόμβους. Ο τελικός σκοπός, είναι η υλοποίηση αμιγώς διαφανών 
(transparent) οπτικών WDM δικτύων. Σε αυτά τα δίκτυα το σήμα παραμένει στο οπτικό 
επίπεδο καθώς περνάει από τους ενδιάμεσους κόμβους, πάνω από τα αμιγώς οπτικά 
μονοπάτια. Στο Σχήμα 1.3 παρουσιάζεται η τάση εξέλιξης των οπτικών WDM  δικτύων 
δρομολόγησης μήκους κύματος. 

 

 
Σχήμα 1.3: Τάση εξέλιξης οπτικών δικτύων 

Έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον υπάρχει το τελευταίο διάστημα για τον σχεδιασμό RWA 
αλγορίθμων οι οποίοι να λαμβάνουν υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις και άλλες 
αλλοιώσεις που υφίσταται το σήμα κατά τη διάδοση του. Αυτοί οι αλγόριθμοι ονομάζονται 
συνήθως impairment-aware RWA (ή IA-RWA) αλγόριθμοι και αφορούν τόσο στατική όσο 
και δυναμική κίνηση . Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται στα διαφανή και στα ημιδιαφανή 

 Φάση Σχεδιασμού 
του Δικτύου

Δικτυακή 
Τοπολογία

Αιτήσεις 
Σύνδεσης

Φάση Λειτουργίας του Δικτύου

Στατικό Πρόβλημα 
Δρομολόγησης και Ανάθεσης 

Μήκους Κύματος

Δυναμικό Πρόβλημα 
Δρομολόγησης και 
Ανάθεσης Μήκους 

Κύματος

Χρόνος

Αφίξεις

Αναχωρήσεις
Αρχική Κατάσταση

 του Δικτύου
Κατάσταση
 του Δικτύου
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(translucent) οπτικά δίκτυα. Στην πρώτη κατηγορία το σήμα μεταδίδεται εξ’ ολοκλήρου σε 
οπτική μορφή, ενώ στην δεύτερη κατηγορία υπάρχουν κάποιοι κόμβοι στο δίκτυο που 
μπορούν να λειτουργήσουν ως αναγεννητές τους σήματος μετατρέποντας το σε 
ηλεκτρονική μορφή και πάλι σε οπτική (οπτο-ηλεκτρο-οπτική ή ΟΕΟ μετατροπή). Παρόλο 
που για την αύξηση της χωρητικότητας και την μείωση του κόστους του οπτικού δικτύου 
υπάρχει η επιθυμία εξέλιξης προς διαφανή οπτικά δίκτυα, ανάλογα με το μέγεθος και την 
διάμετρο του δικτύου η χρήση ΟΕΟ αναγεννητών σε κάποιους κόμβους του δικτύου είναι 
αναπόφευκτη.  

Το οπτικό σήμα κατά την μετάδοσή του στην οπτική ίνα υφίσταται φυσικές εξασθενήσεις, 
οι οποίες διαχωρίζονται σε γραμμικές και μη γραμμικές. Συγκεκριμένα, οι γραμμικές 
εξασθενήσεις δεν εξαρτώνται από την ισχύ του σήματος και αφορούν τον θόρυβο 
αυθόρμητης ενισχυμένης εκπομπής (Amplified Spontaneous Emission - ASE), τη χρωματική 
διασπορά (Chromatic Dispersion - CD), τη διασπορά τρόπων πόλωσης (Polarization Mode 
Dispersion - PMD), τη διαφωνία (crosstalk - XT) και τη μη ιδανικότητα των φίλτρων (Filter 
Concatenation - FC). Οι μη γραμμικές εξασθενήσεις εξαρτώνται από την ισχύ του σήματος 
και αφορούν την αυτοδιαμόρφωση φάσης (Self Phase Modulation - SPM), την 
ετεροδιαμόρφωση φάσης (Cross Phase Modulation - XPM) και τη μίξη τεσσάρων κυμάτων 
(Four Wave Mixing - FWM). Οι φυσικές εξασθενήσεις μπορούν να συνδυαστούν σε μία 
μετρική που ονομάζεται Q-factor η οποία σχετίζεται άμεσα με την συχνότητα εμφάνισης 
λαθών (Bit Error Ratio – BER). Το  Q-factor είναι μία μετρική που χρησιμοποιείται συνήθως 
για την αξιολόγηση της ποιότητας των οπτικών μονοπατιών. Μια άλλη κατηγοριοποίηση 
που είναι σημαντική για τους αλγορίθμους δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος, 
σχετίζεται με το εάν οι φυσικές εξασθενήσεις επηρεάζουν το ίδιο οπτικό μονοπάτι που τις 
γεννάει ή επηρεάζουν διαφορετικά οπτικά μονοπάτια. Τα δύο αυτά είδη φυσικών 
εξασθενήσεων και αλλοιώσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από τους RWA 
αλγόριθμους.  

Στα οπτικά δίκτυα ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα είναι η αξιοπιστία των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να εξασφαλίζεται η μετάδοση των δεδομένων 
ακόμη και στην περίπτωση που συμβεί κάποια βλάβη στο δίκτυο, όπως είναι η κατάρρευση 
κάποιας οπτικής ίνας. Γενικά υπάρχουν δύο τύποι μηχανισμών για την επαναφορά από 
βλάβες στο δίκτυο: i) η προστασία (protection), όπου τα εναλλακτικά μονοπάτια (backup 
lightpaths) προ-υπολογίζονται και δεσμεύονται εκ των προτέρων, και ii) η αποκατάσταση 
(restoration), όπου σε περίπτωση βλάβης ένα οπτικό μονοπάτι υπολογίζεται δυναμικά, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει την σύνδεση που επηρεάστηκε. Οι διαφορές μεταξύ αυτών 
των δύο προσεγγίσεων είναι ο γρήγορος χρόνος αποκατάστασης και η εγγύηση 
επαναφοράς για τις τεχνικές της προστασίας ενάντια στην αποτελεσματική χρήση των 
πόρων και την ευελιξία για τις τεχνικές αποκατάστασης. Στην περίπτωση της προστασίας, 
το εναλλακτικό μονοπάτι μπορεί να είναι είτε ενεργοποιημένο (1+1 προστασία) ή μπορεί 
να έχει δεσμευτεί χωρίς να ενεργοποιηθεί, και να ενεργοποιείται όταν/εάν χρειάζεται (1:1 
προστασία). 

Ένα νέο πεδίο έρευνας που κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον αποτελεί η 
ανάπτυξη αλγορίθμων οι οποίοι επιλέγουν (επιπλέον από το μονοπάτι και το μήκος 
κύματος) τον ρυθμό μετάδοσης και το σχήμα διαμόρφωσης του σήματος, προσφέροντας με 
αυτό τον τρόπο ευελιξία στα οπτικά δίκτυα. Η επίδραση των φυσικών εξασθενήσεων 
εξαρτάται από το σχήμα διαμόρφωσης και τον ρυθμό μετάδοσης. Τελευταία υπάρχει 
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έντονη ερευνητική δραστηριότητα στις τεχνικές διαμόρφωσης για οπτικά WDM δίκτυα. Τα 
σχήματα που βασίζονται στην διαμόρφωση φάσης, όπως είναι το Differential Phase-Shift 
Keying (DPSK) και το Differential Phase-Shift Keying (DQPSK), έχουν περάσει στην φάση 
προτυποποίησης και επιτρέπουν ρυθμούς δεδομένων μέχρι 160Gbps για περισσότερα από 
2000km χωρίς αναγεννητές. Η τεχνική Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 
χρησιμοποιείται ευρέως στις ασύρματες επικοινωνίες. Με τις πρόσφατες εξελίξεις στις 
τεχνολογίες CMOS, στην οπτική διαμόρφωση είναι πλέον εφικτό να επιτευχθεί το οπτικό 
OFDM στα 40  ή ακόμη και στα 100  Gbps.  Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του οπτικού 
OFDM είναι η ικανότητά του να αντισταθμίζει κάποιες εξασθενήσεις της μετάδοσης, όπως 
είναι η χρωματική διασπορά και η διασπορά τρόπου πόλωσης. Αυτό το πρόβλημα 
ονομάζεται δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος και ρυθμού μετάδοσης (Routing 
Wavelength and Bandwidth Assignment ή RWBA) ή δρομολόγηση και ανάθεση μήκους 
κύματος σε δίκτυο με πολλαπλούς ρυθμούς μετάδοσης (RWA with Mixed Line Rates). Η 
ανάγκη για τέτοιους αλγόριθμους προκύπτει από την επιθυμία για ευέλικτα οπτικά 
δίκτυα, όπου τα κυκλώματα συνδέσεων δεν θα είναι πλέον στατικά, αλλά θα μπορούν να 
αναπροσαρμόζονται δυναμικά στην ζήτηση, τόσο ως προς τον ρυθμό τους όσο και ως προς 
τον τρόπο διαμόρφωσης.  

Παράλληλα με το προηγούμενο πεδίο, η προσοχή της ερευνητικής κοινότητας στρέφεται 
σε δίκτυα που θα εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
ενώ ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας (greening the Internet). Δεδομένου ότι οι 
τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αυτή τη στιγμή καταναλώνουν το 7-8% της 
συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και του ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί με 
την αύξηση των ρυθμών μετάδοσης, η σημασία αυτού του προβλήματος καθίσταται 
προφανής. Καθώς τα οπτικά δίκτυα αναπτύσσονται σε έκταση και χωρητικότητα, η 
κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται δραματικά. Μέχρι τώρα αυτό που θεωρούνταν ο κύριος 
περιορισμός στην ανάπτυξη των δικτύων ήταν το κόστος του εξοπλισμού και το εύρος 
ζώνης. Ίσως όμως αυτό που θα αποτελέσει το κύριο εμπόδιο στο μέλλον για την περεταίρω 
ανάπτυξη των δικτύων να είναι η κατανάλωση της ενέργειας.  

 

1.2 Συνεισφορά και Διάρθρωση της Διατριβής 
Ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα αμιγώς διαφανή (transparent) ή ημιδιαφανή 
(translucent) οπτικά δίκτυα είναι οι φυσικές εξασθενήσεις που υφίσταται το οπτικό σήμα 
κατά τη διάδοσή του πάνω σε ένα αμιγώς οπτικό μονοπάτι. Η πλειοψηφία των αλγορίθμων 
δρομολόγησης και ανάθεσης μηκών κύματος που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, 
υποθέτουν ότι η μετάδοση του σήματος γίνεται πάνω από ένα ιδανικό φυσικό στρώμα, και 
επομένως είναι απαλλαγμένη από λάθη. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει, καθώς η μετάδοση 
του σήματος επηρεάζεται σημαντικά και υποβαθμίζεται από ένα σύνολο φυσικών 
εξασθενήσεων (physical impairments). Λόγω αυτών των φυσικών εξασθενήσεων η 
ποιότητα μετάδοσης του σήματος μπορεί να γίνει μη αποδεκτή. Οι αλγόριθμοι που 
αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα ονομάζονται συνήθως impairment-aware 
routing and wavelength assignment (IA-RWA) αλγόριθμοι. Η ύπαρξη τέτοιων αλγορίθμων 
είναι περιορισμένη στην βιβλιογραφία, οπότε υπάρχει ανάγκη για την ανάπτυξη 
καινοτόμων αλγορίθμων στο πεδίο αυτό.  
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Η βασική καινοτομία της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη IA-RWA αλγορίθμων οι 
οποίοι επιτυγχάνουν διαστρωματική βελτιστοποίηση της λύσης πάνω στο επίπεδο δικτύου 
και στο φυσικό επίπεδο. Οι αλγόριθμοι κατά τη φάση της δρομολόγησης και ανάθεσης 
μήκους κύματος (επίπεδο δικτύου) λαμβάνουν υπόψη τις πιο σημαντικές εξασθενήσεις του 
φυσικού επιπέδου, ακόμη και αυτές που οφείλονται στην παρεμβολή μεταξύ των οπτικών 
μονοπατιών. Με αυτόν τον τρόπο μοντελοποιούνται τόσο οι γραμμικές όσο και οι μη 
γραμμικές φυσικές εξασθενήσεις. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
μοντελοποιηθεί και να επιλυθεί, μιας και απαιτεί την συνδυαστική βελτιστοποίηση ως 
προς όλες τις συνδέσεις, τόσο ως προς τόσο το φυσικό επίπεδο όσο και προς το επίπεδο 
δικτύου. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της διατριβής 
παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. Η διδακτορική διατριβή χωρίζεται κυρίως σε τρία 
μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι που σχετίζονται με την στατική 
κίνηση και εφαρμόζονται κατά την φάση σχεδιασμού του δικτύου και περιλαμβάνει τα 
κεφάλαια 2, 3 και 4. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 5 και 6 και 
παρουσιάζονται αλγόριθμοι που σχετίζονται με την δυναμική κίνηση οι οποίοι 
εφαρμόζονται κατά την φάση λειτουργίας του δικτύου. Στο τρίτο μέρος της διδακτορικής 
διατριβής ασχολούμαστε με κάποια ειδικά θέματα δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους 
κύματος λαμβάνοντας υπόψη και άλλα θέματα, όπως η προστασία μονοπατιού (Κεφάλαιο 
7), περιορισμούς χρώματος και κατεύθυνσης στις αρχιτεκτονικές των κόμβων (Κεφάλαιο 
8), πολλαπλούς ρυθμούς μετάδοσης (Κεφάλαιο 9) και κατανάλωση ενέργειας (Κεφάλαιο 
10).  

Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 2 προτείνουμε διάφορους RWA αλγορίθμους για στατική 
κίνηση, οι οποίοι βασίζονται στην τεχνική του γραμμικού προγραμματισμού (linear 
programming – LP) και πιο συγκεκριμένα στην LP-χαλάρωση όπου και χρησιμοποιούμε 
αποδοτικές τεχνικές ώστε να πάρουμε ακέραιες λύσεις. Επίσης, παρουσιάζουμε 
κατάλληλες συναρτήσεις κόστους που σχετίζονται με τον αριθμό των μηκών κύματος που 
διέρχονται από κάθε σύνδεσμο ώστε να λαμβάνουμε ακέραιες λύσεις με μεγαλύτερη 
πιθανότητα.  

Στα Κεφάλαια 3 και 4 εξετάζουμε αλγορίθμους δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους 
κύματος σε διαφανή και ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα υπό στατική κίνηση, δηλαδή όταν οι 
αιτήσεις σύνδεσης είναι γνωστές εκ των προτέρων και δίνονται υπό την μορφή ενός 
πίνακα συνδέσεων. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζουμε αλγορίθμους 
δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος για διαφανή WDM δίκτυα οι οποίοι 
λαμβάνουν υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις. Οι περιορισμοί του φυσικού επιπέδου έχουν 
σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των διαθέσιμων μονοπατιών στο επίπεδο δικτύου και οι 
αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ του φυσικού επιπέδου 
και του επιπέδου δικτύου. Το επίπεδο δικτύου δεν αποφασίζει μόνο του πλέον για την 
εγκατάσταση των οπτικών μονοπατιών, αλλά συνεργάζεται με το κατώτερο στρώμα για τη 
λήψη της ορθότερης απόφασης δρομολόγησης. Η απόφαση για την εγκατάσταση κάποιου 
οπτικού μονοπατιού επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται από την εγκατάσταση των 
υπολοίπων. Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός αυτής της αλληλεπίδρασης είναι ιδιαίτερα 
πολύπλοκος ως προς τη μοντελοποίηση του για στατικούς IA-RWA αλγορίθμους, καθώς 
δεν υπάρχουν εγκατεστημένα μονοπάτια. Για την αποτίμηση της ποιότητας μετάδοσης 
ενός οπτικού μονοπατιού χρησιμοποιούμε μια μετρική που ονομάζεται Q-factor. Το IA-
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RWA πρόβλημα μοντελοποιείται ως πρόβλημα ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού 
(Integer Linear Programming - ILP), το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε πρόβλημα 
γραμμικού προγραμματισμού με την χρήση LP-χαλάρωσης. Εκφράζουμε τις φυσικές 
εξασθενήσεις μέσω επιπλέον περιορισμών στις LP μοντελοποιήσεις που παρουσιάζονται 
στο Κεφάλαιο 2. Ο στόχος των αλγορίθμων είναι να επιλέξουν τα οπτικά μονοπάτια που 
ελαχιστοποιούν τα μήκη κύματος που απαιτούνται και ταυτόχρονα να έχουν αποδεκτή 
ποιότητα μετάδοσης.  

Στο κεφάλαιο 4 προτείνουμε αλγορίθμους για ημιδιαφανή  οπτικά δίκτυα, που αποτελούν 
το ενδιάμεσο στάδιο από τα σημερινά (κυρίως) αδιαφανή δίκτυα προς τα μελλοντικά 
διαφανή δίκτυα υπό στατική κίνηση.  Στα ημιδιαφανή δίκτυα πέρα από την δρομολόγηση 
και ανάθεση μήκους κύματος, ο αλγόριθμοι πραγματοποιούν και τοποθέτηση/ανάθεση 
αναγεννητών σήματος σε κόμβους του δικτύου. Οι αλγόριθμοι που προτείναμε μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην φάση σχεδιασμού του δικτύου με στόχο να αποφασίζουν την θέση 
των αναγεννητών σε κάποιους κόμβους του δικτύου λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη 
εξοπλισμού (CAPEX) και λειτουργίας (OPEX). Παρουσιάζουμε ένα σύνολο από (I)LP 
αλγορίθμους οι οποίοι ελαχιστοποιούν το κόστος σχεδιασμού του δικτύου και αποφασίζουν 
ποιες αιτήσεις σύνδεσης χρειάζονται αναγεννητές. Το πρόβλημα αυτό χωρίζεται σε δύο 
φάσεις. Στην πρώτη φάση επιλέγεται η ακολουθία των αναγεννητών μέσα από τους 
οποίους θα δρομολογηθεί η κάθε αδιαφανής αίτηση σύνδεσης. Θεωρούμε ότι μία αίτηση 
σύνδεσης είναι αδιαφανής όταν ακόμη και στην περίπτωση που το δίκτυο είναι κενό, λόγω 
φυσικών εξασθενήσεων, δεν μπορεί να εγκατασταθεί ένα διαφανές (χωρίς δηλαδή 
αναγεννητές) οπτικό μονοπάτι από την πηγή στον προορισμό. Το πρόβλημα της 
δρομολόγησης των αδιαφανών συνδέσεων μέσω αναγεννητών μοντελοποιείται ως ένα 
πρόβλημα σχεδιασμού εικονικής τοπολογίας. Στην δεύτερη φάση μετατρέπουμε το 
πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος σε ημιδιαφανή δίκτυα σε ένα 
πρόβλημα που αποτελείται μόνο από διαφανείς αιτήσεις σύνδεσης και χρησιμοποιούμε 
έναν από τους αλγόριθμους που παρουσιάζουμε στο Κεφάλαιο 3 ώστε να το επιλύσουμε. 

Στο Κεφάλαιο 5 της διατριβής επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα της δρομολόγησης και 
ανάθεσης μήκους κύματος σε διαφανή οπτικά δίκτυα οπτικής και προτείνουμε 
αλγόριθμους οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους τις φυσικές εξασθενήσεις για δυναμική 
κίνηση. Στο Κεφάλαιο 6 ασχολούμαστε με το ίδιο πρόβλημα αλλά σε ημιδιαφανή δίκτυα, 
όπου είναι απαραίτητη η χρήση των αναγεννητών. Σε αυτά τα κεφάλαια παρουσιάζουμε 
IA-RWA αλγορίθμους για τη δυναμική κίνηση, οι οποίοι είναι αλγόριθμοι πολλαπλών 
κριτηρίων.  Ορίζουμε ένα διάνυσμα από κόστη για κάθε σύνδεσμο και τις πράξεις 
αυτοσυσχέτησης ώστε να μπορούμε να υπολογίσουμε το διάνυσμα από κόστη ενός 
μονοπατιού. Μέσω του διανύσματος από κόστη ενός μονοπατιού μπορούμε να 
υπολογίσουμε την ποιότητα μετάδοσης για όλα τα διαθέσιμα μήκη κύματος, άρα για όλα 
τα διαθέσιμα οπτικά μονοπάτια. Για μια αίτηση σύνδεσης οι αλγόριθμοι πολλαπλών 
κριτηρίων υπολογίζουν το σύνολο των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών, από την πηγή στο 
ζητούμενο προορισμό, και μετά εφαρμόζεται μια πολιτική για να επιλέξουν το βέλτιστο 
οπτικό μονοπάτι. Προτείνουμε μια σειρά από πολιτικές βελτιστοποίησης και τις 
αξιολογούμε μέσω πειραμάτων προσομοίωσης. 
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Στο Κεφάλαιο 7 επεκτείνουμε έναν αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων που παρουσιάζουμε 
στο Κεφάλαιο 5, ώστε πέρα από δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος σε διαφανή 
οπτικά δίκτυα υπό δυναμική κίνηση, να προσφέρει και προστασία μονοπατιού. Στην 
προστασία μονοπατιού για κάθε αίτηση σύνδεσης επιλέγεται ένα κυρίως και ένα 
εναλλακτικό οπτικό μονοπάτι. Μελετάμε δύο μεθόδους προστασίας μονοπατιού, όπου 
στην πρώτη μέθοδο το εναλλακτικό μονοπάτι ενεργοποιείται εξ αρχής για την ταυτόχρονη 
μεταφορά του οπτικού σήματος μαζί με το κύριο μονοπάτι (1+1 προστασία), ενώ στην 
δεύτερη μέθοδο το εναλλακτικό μονοπάτι απλώς δεσμεύεται (1:1 προστασία) χωρίς να 
μεταδίδονται δεδομένα. Η 1+1 προστασία προσφέρει άμεση αντιμετώπιση ενός σφάλματος 
με την άμεση χρήση του εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού, ενώ η 1:1 προστασία μειώνει 
τα φαινόμενα φυσικών εξασθενήσεων στο δίκτυο (μιας και το εναλλακτικό μονοπάτι δεν 
“λειτουργεί” παρά μόνο όταν αυτό χρειαστεί), αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα 
εξυπηρέτησης μελλοντικών συνδέσεων.  

Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζουμε έναν RWA αλγόριθμο οποίος λαμβάνει υπόψη OXC 
κόμβους με περιορισμούς χρώματος και κατεύθυνσης. Οι OXC αρχιτεκτονικές κόμβων 
μπορούν να διαχωριστούν με βάση την λειτουργία των add/drop ports. Τα add/drop ports 
μπορεί να έχουν περιορισμούς χρώματος ή κατεύθυνσης. Τα ports με περιορισμό στο 
χρώμα (colored), σε αντίθεση με τα ports χωρίς περιορισμό (colorless), μπορούν να 
διαχειριστούν συγκεκριμένα μήκη κύματος. Επίσης, σε ένα κόμβο που είναι εξοπλισμένα 
με add/drop ports με περιορισμό στην κατεύθυνση (directed), ένα κανάλι σε μια 
συγκεκριμένη οπτική ίνα που προέρχονται ή καταλήγει στον κόμβο, μπορεί να 
προστεθεί/κατέβει μόνον από έναν συγκεκριμένο port που συνδέεται με αυτή την ίνα. 
Κατά τη διαδικασία της σύγκρισης των αρχιτεκτονικών με διαφορετικό βαθμό ευελιξίας, 
προτείνουμε μια διαφοροποίηση των δυναμικών  αλγορίθμων RWA που παρουσιάστηκαν 
στο Κεφάλαιο 5 ώστε να λαμβάνουν υπόψη την έλλειψη ευελιξίας στους κόμβους. Να 
σημειώσουμε ότι σε αυτό το κεφάλαιο δεν ασχολούμαστε με τις εξασθενήσεις που 
υφίσταται το σήμα λόγω του φυσικού επιπέδου.  

Στο κεφάλαιο 9 μελετάμε την περίπτωση οπτικών δικτύων τα οποία υποστηρίζουν 
μετάδοση με πολλαπλούς ρυθμούς. Με την συνύπαρξη διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης 
στο δίκτυο, παρέχεται στο δίκτυο μεγαλύτερη ευελιξία από ότι στα δίκτυα με έναν ρυθμό, 
αλλά οι αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης οδηγούν σε περαιτέρω 
φυσικές εξασθενήσεις του σήματος. Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε ILP αλγορίθμους 
οι οποίοι πέρα από την δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος καθορίζουν και τον 
ρυθμό μετάδοσης που θα ανατεθεί στο κάθε οπτικό μονοπάτι. Στην μελέτη μας θεωρούμε 
ότι έχουμε στατική κίνηση και λαμβάνουμε υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης.  

Τέλος στο Κεφάλαιο 10 αναπτύσσουμε αλγόριθμους δρομολόγηση και ανάθεση μήκους 
κύματος που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας σε ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα, 
θεωρώντας ότι έχουμε στατική κίνηση. Συγκεκριμένα, στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου 
υιοθετούμε την πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 8 και 
προτείνουμε αλγορίθμους που δρομολογούν τις αιτήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιες 
συσκευές του δικτύου να μπορούν να απενεργοποιούνται οδηγώντας σε μείωση της 
κατανάλωσης της ενέργειας χωρίς όμως να μειώνεται η απόδοση του δικτύου. 
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2 Στατικοί RWA Αλγόριθμοι σε WDM οπτικά 
δίκτυα  

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζουμε το πρόβλημα της δρομολόγησης και της ανάθεσης 
μήκους κύματος (RWA) για στατική κίνηση χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις φυσικές 
εξασθενήσεις (pure RWA). Στόχος του προβλήματος είναι η ελαχιστοποίηση του 
απαιτούμενου αριθμού μηκών κύματος για να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις σύνδεσης οι 
οποίες είναι γνωστές εκ των προτέρων. Παρουσιάζουμε διάφορες μοντελοποιήσεις οι 
οποίες βασίζονται σε μεθόδους ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (Integer Linear 
Programming - ILP) για την επίλυση του στατικού RWA προβλήματος. Αρχικά προτείνουμε 
μεθόδους οι οποίες αντιμετωπίζουν συνολικά το πρόβλημα και στην συνέχεια χωρίζουμε 
το πρόβλημα σε δύο επιμέρους υπο-προβλήματα, αυτό της δρομολόγησης και αυτό της 
ανάθεσης μήκους κύματος. Προτείνουμε επίσης μεθόδους για την χαλάρωση των ILP 
προβλημάτων και τεχνικές για αντιμετώπιση των δεκαδικών λύσεων που μπορεί να 
προκύπτουν από την λύση του προβλήματος γραμμικού προγραμματισμού (Linear 
Programming - LP). Τέλος, επιλέγουμε κατάλληλες συναρτήσεις κόστους, έτσι ώστε τα LP 
προβλήματα να δίνουν περισσότερες ακέραιες λύσεις και συγκρίνουμε τις προτεινόμενες 
μοντελοποιήσεις με αντίστοιχες της βιβλιογραφίας. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε 
δείχνουν την υπεροχή των προτεινόμενων αλγορίθμων όσον αφορά τον αριθμό των μηκών 
κύματος που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση ενός αριθμού αιτήσεων  και τον χρόνο 
εκτέλεσης που απαιτείται για την εξεύρεση λύσης.  

 

2.1 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 
Στη βιβλιογραφία το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος (RWA), 
χωρίς φυσικές εξασθενήσεις, έχει εξετασθεί διεξοδικά και έχουν προταθεί αρκετοί 
αλγόριθμοι. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί στο στατικό πρόβλημα 
(static ή offline RWA),  το οποίο έχει αποδειχθεί ότι είναι NP-hard [1].  

Στην εργασία [4] οι συγγραφείς εξετάζουν το πρόβλημα της ελαχιστοποίησης των μηκών 
κύματος που απαιτούνται για να εξυπηρετήσουν το σύνολο από αιτήσεις σύνδεσης, το 
οποίο συνήθως ονομάζεται Min-RWA πρόβλημα. Δίνουν έναν τυπικό ορισμό 
χρησιμοποιώντας ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό (integer linear programming – ILP) 
και στη συνέχεια προτείνουν έναν πρακτικό τρόπο να το λύσουν εφόσον το ILP είναι NP-
hard. Συγκεκριμένα, χωρίζουν το πρόβλημα στα δύο υπο-προβλήματα που το αποτελούν, 
δηλαδή στο πρόβλημα της δρομολόγησης και στο πρόβλημα της ανάθεσης μήκους κύματος 
και εφαρμόζουν ευρετικούς αλγορίθμους και συγκεκριμένα την τεχνική randomized 
rounding για το πρόβλημα της δρομολόγησης και τον ευρετικό smallest last graph coloring 
για την επιλογή των μηκών κύματος. Ένας αλγόριθμος για Min-RWA που βασίζεται στην 
τεχνική της LP-χαλάρωσης (LP-relaxation) και προτάθηκε στην εργασία [5] παράγει 
ακέραιες βέλτιστες λύσεις, χωρίς τη χρησιμοποίηση τεχνικών στρογγυλοποίησης, για ένα 
μεγάλο ποσοστό RWA στιγμιότυπων. Εναλλακτικά το RWA πρόβλημα εξετάζει τη 
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μεγιστοποίηση των αιτήσεων που εξυπηρετούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό μηκών 
κύματος, το οποίο συνήθως ονομάζεται και Max-RWA πρόβλημα. Στην εργασία [6] δίνεται 
μια ILP μοντελοποίηση (formulation) για το Max-RWA πρόβλημα και χρησιμοποιείται η 
τεχνική της LP-χαλάρωσης για να βρεθεί ένα άνω όριο των αιτήσεων που μπορούν να 
δρομολογηθούν. Στην συνέχεια χρησιμοποιείται αυτό το όριο ώστε να εκτιμηθεί η απόδοση 
ενός ευρετικού αλγορίθμου που βασίζεται στο συντομότερο μονοπάτι. Το Max-RWA 
πρόβλημα εξετάζεται και στην εργασία [7] στην οποία χρησιμοποιείται πάλι η LP-
χαλάρωση για να υπολογισθεί το άνω όριο, αλλά αποδεικνύεται επίσης ότι αυτό το άνω 
όριο μπορεί να υπολογισθεί πιο εύκολα από μία απλοποιημένη LP μοντελοποίηση. Στην 
εργασία [8] παρατίθενται δύο ILP μοντελοποιήσεις για το Max-RWA πρόβλημα οι οποίοι 
βασίζονται στο πρόβλημα δρομολόγησης πολλαπλών ροών (multicommodity flow). 
Παρόλο που οι μοντελοποιήσεις που βασίζονται στο πρόβλημα πολλαπλών ροών έχουν 
πολύ κακή κλιμάκωση (scaling), οι μοντελοποιήσεις που παρουσιάζονται στην εργασία [8] 
έχουν σχεδιασθεί ώστε να διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα τον αριθμό των μεταβλητών και 
των περιορισμών που χρησιμοποιούν. 

Γενικά υπάρχουν δύο κλάσεις μοντελοποιήσεων που χρησιμοποιούνται για να 
περιγράψουν το pure RWA πρόβλημα, (i) αυτά που χρησιμοποιούν μεταβλητές συνδέσμου 
ή κόμβου και (ii) αυτά που χρησιμοποιούν μεταβλητές μονοπατιού. Για ένα δεδομένο 
στιγμιότυπο ενός προβλήματος, ο αριθμός των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται από 
την πρώτη κλάση των μοντελοποιήσεων είναι μεγαλύτερος από αυτόν της δεύτερης 
κλάσης. Οι εργασίες [4], [6] και [8] ακολουθούν την πρώτη προσέγγιση, ενώ οι εργασίες [5] 
και [7] ακολουθούν την δεύτερη. Μία σύγκριση γενικών τύπων με μοντελοποιήσεις 
συνδέσμων και μονοπατιών παρουσιάζεται στην εργασία [9]. Το RWA πρόβλημα συχνά 
λύνεται ακολουθιακά ως υπο-πρόβλημα δρομολόγησης και υπο-πρόβλημα ανάθεσης 
μήκους κύματος (R+WA) αντί να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο πρόβλημα. Διάφοροι 
ευρετικοί αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα για το υπο-πρόβλημα της 
δρομολόγησης και το υπο-πρόβλημα της ανάθεση μήκους κύματος, που μπορούν να 
συνδυαστούν για να δώσουν λύσεις για το συνολικό πρόβλημα RWA [12]-[15]. Ωστόσο, 
τέτοιες τεχνικές αποσύνθεσης έχουν το μειονέκτημα ότι η βέλτιστη λύση να μην μπορεί 
πλέον να βρεθεί. Άλλες προσεγγίσεις εμπεριέχουν ευρετικούς αλγορίθμους όπως Tabu-
search [18], simulated annealing [19],[20] και γενετικούς αλγορίθμους [21]-[23].  

 

2.2 Ορισμός του προβλήματος 
Μία σταθερή τοπολογία δικτύου αναπαρίσταται από ένα συνεκτικό γράφο G(V,E). Το V 
αναπαριστά το σύνολο των κόμβων του δικτύου, για τους οποίους θεωρούμε ότι δεν 
διαθέτουν τη δυνατότητα μετατροπής μηκών κύματος. Το E αναπαριστά το σύνολο των 
συνδέσμων του δικτύου. Κάθε σύνδεσμος περιλαμβάνει μία οπτική ίνα και κάθε οπτική ίνα 
υποστηρίζει μια ομάδα C={1,2,…,W}, W διαφορετικών μηκών κύματος. Για την στατική 
περίπτωση των RWA αλγορίθμων υποθέτουμε ότι το φορτίο κίνησης του δικτύου είναι 
γνωστό και δίνεται από μια γνωστή |V|x|V| μήτρα κίνησης (traffic matrix) Λ μη αρνητικών 
ακεραίων,  η οποία είναι γνωστή εκ των προτέρων.  Τότε,  συμβολίζουμε με Λsd τον αριθμό 
των απαιτούμενων συνδέσεων από την πηγή s στον προορισμό d. Σημειώνουμε ότι μπορεί 
να υπάρχουν περισσότερες της μιας συνδέσεως μεταξύ ενός ζεύγους πηγής-προορισμού 
(s,d). 
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Οι RWA αλγόριθμοι λαμβάνουν ως είσοδο ένα στιγμιότυπο, το οποίο είναι μία δικτυακή 
τοπολογία, ένα σύνολο από μήκη κύματος και ένα στατικό σενάριο κίνησης. Στόχος είναι η 
ελαχιστοποίηση των πόρων του δικτύου. Η έξοδος των αλγορίθμων είναι μία λύση με τη 
μορφή εγκατεστημένων οπτικών μονοπατιών (lightpaths).  Στην συνέχεια περιγράφουμε 
τους προτεινόμενους αλγορίθμους και συγκεκριμένα προτείνουμε δύο αλγορίθμους που 
αντιμετωπίζουν το RWA πρόβλημα συνολικά (joint RWA) και ένα αλγόριθμο που χωρίζει 
το πρόβλημα στα δύο επιμέρους υπο-προβλήματα.   

2.3 Ενοποιημένοι RWA αλγόριθμοι: Μοντελοποίηση Συνδέσμου 
και Μονοπατιού 
Οι δύο προτεινόμενοι αλγόριθμοι (Joint RWA) αποτελούνται από τέσσερις φάσεις. Στην 
πρώτη φάση υπολογίζουμε μια ομάδα k-υποψήφιων μονοπατιών Psd για κάθε ζεύγος 
πηγής-προορισμού (s,d). Στη δεύτερη φάση μοντελοποιούμε το RWA πρόβλημα σαν ένα 
πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (Linear Program - LP). Ο στόχος (objective) της 
μοντελοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων πόρων για κάθε σύνδεσμο 
(αριθμός μηκών κύματος). Εάν το LP πρόβλημα δώσει ακέραιες λύσεις τότε ο αλγόριθμος 
τερματίζει επιστρέφοντας μια βέλτιστη λύση. Εάν το LP πρόβλημα δεν μας δώσει ακέραια 
λύση τότε πάμε στην φάση 3, όπου χρησιμοποιούμε τεχνικές σταθεροποίησης (fixing) και 
στρογγυλοποίησης (rounding) των μεταβλητών ώσπου να πάρουμε ακέραια λύση (η οποία 
μπορεί να μην είναι βέλτιστη). Εάν στην φάση 2 το πρόβλημα δεν είναι εφικτό (infeasible) 
με το δεδομένο αριθμό μηκών κύματος, τότε πάμε στην φάση 4, όπου αυξάνουμε τον 
αριθμό των διαθέσιμων μηκών κύματος ώσπου να βρούμε λύση και μετά αφαιρούμε τα 
επιπλέον μήκη κύματος ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το ποσοστό των συνδέσεων που 
απορρίπτονται. Στο Σχήμα 2.1 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής των προτεινόμενων 
αλγορίθμων. 
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Traffic Matrix Λ
Network Topology G=(V,E)

Number of Available Wavelengths W

k

RWA formulation
LP relaxation

Rounding
Round a fractional variable to 1 and re-execute Simplex

Solution
Routed lightpaths, blocking 

Integer 
Solution?

Simplex

yes

no

Candidate paths

Calculate the k-shortest paths for all connections (s,d) for which 
Λsd≠0

Feasible?
yes no

Integrality is not further increased

Increase the number of available wavelengths and go to Phase 2
Once the solution has been found we remove the additional 

wavelengths (blocking >0)

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Fixing
Fix the integer variables up-to now and re-execute Simplex

 
Σχήμα 2.1: Διάγραμμα ροής των αλγορίθμων pure RWA. 

2.3.1.1 Φάση 1: Υπολογισμός των υποψήφιων μονοπατιών 

 Είσοδος 

• Ένας γράφος G(V,E), ο οποίος αναπαριστά το υπό μελέτη δίκτυο και 
αποτελείται από N=|V| κόμβους και L=|E| συνδέσμους 

• Το πλήθος των μηκών κύματος του δικτύου σε κάθε σύνδεσμο W 

• Ένας πίνακας Λ διαστάσεων  N x N που περιγράφει τις αιτήσεις σύνδεσης 

• Ένας θετικός ακέραιος k, που δηλώνει το πλήθος των υποψηφίων μονοπατιών 
για κάθε αίτηση σύνδεσης 

Οι παραπάνω τρεις πρώτες παράμετροι καθορίζουν ένα στιγμιότυπο του προβλήματος 
δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος. 
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Στο πρώτο βήμα, ο αλγόριθμος υπολογίζει k εναλλακτικά μονοπάτια για κάθε σύνδεση. Η 
επιλογή των k μονοπατιών γίνεται με έναν γενικευμένο Dijkstra αλγόριθμο. Επιλέγονται 
τα k συντομότερα μονοπάτια με την εξής διαδικασία: Έστω ότι έχουμε μία αίτηση για 
σύνδεση από τον κόμβο s στον κόμβο d. Αρχικά υπολογίζεται το συντομότερο μονοπάτι 
από τον s στον d με τον αλγόριθμο Dijkstra. Όλοι οι σύνδεσμοι θεωρείται ότι έχουν 
μοναδιαίο κόστος. Στη συνέχεια οι σύνδεσμοι που χρησιμοποιούνται από το συντομότερο 
μονοπάτι θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερο κόστος (δύο φορές μεγαλύτερη από την αρχική 
τιμή τους). Υπολογίζεται πάλι το συντομότερο μονοπάτι με τις νέες τιμές στους 
συνδέσμους. Αυτό είναι τώρα το νέο συντομότερο μονοπάτι. Αυτή η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται ωσότου υπολογιστούν τα k συντομότερα μονοπάτια. Τα μονοπάτια που 
θα προκύψουν, θα είναι κάπως ανεξάρτητα μεταξύ τους γιατί σε κάθε υπολογισμό 
επιλέγονται περισσότερο οι σύνδεσμοι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, 
αφού έχουν μεγαλύτερο κόστος. Το σύνολο των μονοπατιών που προκύπτουν δίνεται σαν 
είσοδος στο επόμενο βήμα του αλγορίθμου. Αυτή η διαδικασία υπολογισμού των k 
μονοπατιών γίνεται σε πολυωνυμικό χρόνο, αφού ο αλγόριθμος Dijkstra είναι 
πολυωνυμικού χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί να μην προκύψουν k μονοπάτια για 
κάθε αίτηση σύνδεσης, επειδή σε μερικές συνδέσεις μπορεί να μην υπάρχουν τόσα 
εναλλακτικά μονοπάτια.  

2.3.1.2 Φάση 2: Λύση του RWA με την χρήση γραμμικού προγραμματισμού 

 Είσοδος 

• Τα k εναλλακτικά μονοπάτια της κάθε σύνδεσης 

• Όλες οι παράμετροι εισόδου που δόθηκαν στην Φάση 1  

Χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του δικτύου και τα k εναλλακτικά μονοπάτια της 
κάθε σύνδεσης το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος 
μοντελοποιείται ως ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (linear programming –LP). 
Στην συνέχεια, αφού το πρόβλημα πάρει την κατάλληλη μορφή, επιλύνεται με τη χρήση 
του αλγορίθμου Simplex. Εάν η λύση είναι ακέραια ο αλγόριθμος τερματίζει 
επιστρέφοντας την βέλτιστη λύση σύμφωνα με την συνάρτηση βελτιστοποίησης. Η έξοδος 
αυτού του βήματος είναι δηλαδή ένα σύνολο από δρομολογημένα οπτικά μονοπάτια με 
μήκη κύματος να έχουν ανατεθεί σε αυτά. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις που ο αλγόριθμος 
δεν τερματίζει σε αυτήν την φάση: (i) η λύση δεν είναι ακέραια, οπότε πάμε στην φάση 3, 
και (ii) η λύση του προβλήματος δεν είναι εφικτή γιατί δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα 
μήκη κύματος για να δρομολογηθούν όλες οι αιτήσεις, οπότε πάμε στην φάση 4. 

2.3.1.3 Φάση 3: Τεχνικές σταθεροποίησης (fixing) και στρογγυλοποίησης (rounding) των 
λύσεων 

Αν και η τμηματικά γραμμική συνάρτηση που παρουσιάζουμε στην συνέχεια σχεδιάστηκε 
έτσι ώστε να οδηγεί τον αλγόριθμο Simplex να παράγει ακέραιες λύσεις, υπάρχουν παρόλα 
αυτά περιπτώσεις όπου κάποιες από τις λύσεις των μεταβλητών ύστερα από την LP 
χαλάρωση, καταλήγουν να είναι μη ακέραιοι. Σημειώνουμε ότι κλασματικές (μη ακέραιες) 
λύσεις για τις μεταβλητές ροής είναι μη αποδεκτές, καθώς δεν επιτρέπεται η διακλάδωση 
κίνησης μεταξύ εναλλακτικών μονοπατιών ή καναλιών μηκών κύματος. 
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Εάν οι μεταβλητές συνεχίζουν να έχουν κλασματικές τιμές, αρχίζει η διαδικασία της 
σταθεροποίησης των μεταβλητών. Θεωρούμε τις τιμές των μεταβλητών που είναι ακέραιες 
σαν τελικές και επιλύουμε το μειωμένο πρόβλημα για τις υπόλοιπες μεταβλητές. Η 
σταθεροποίηση των μεταβλητών δεν μεταβάλλει το κόστος (objective cost) της LP 
μοντελοποίησης με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε μετά από κάθε βήμα σε μια λύση με ίσες 
ή περισσότερες ακέραιες μεταβλητές που ικανοποιούν το ίδιο κόστος. Μετά από ένα 
αριθμό σταθεροποιήσεων φτάσουμε στο σημείο όπου σε όλες τις μεταβλητές έχουν 
αποδοθεί ακέραιες τιμές, τότε είμαστε σίγουροι ότι η υπολογισθείσα λύση είναι βέλτιστη. 
Ωστόσο, η σταθεροποίηση των μεταβλητών δε διασφαλίζει την επιστροφή μιας βέλτιστης 
ακέραιας λύσης, εάν υπάρχει έστω και μία, καθώς οι τιμές των ακέραιων μεταβλητών της 
βέλτιστης λύσης μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που εμείς σταθεροποιούμε ως 
ακέραιες σταδιακά. 

Για την περίπτωση όπου η σταθεροποίηση των μεταβλητών παύει να αυξάνει την 
ακεραιότητα της λύσης επιδιώκοντας το ίδιο κόστος για την LP χαλάρωση, συνεχίζουμε με 
τη διαδικασία της στρογγυλοποίησης. Κάθε φορά στρογγυλοποιούμε μια μεταβλητή, αυτή 
που έχει τιμή πλησιέστερα στο 1, και συνεχίζουμε με την επίλυση του μειωμένου LP 
προβλήματος. Η στρογγυλοποίηση είναι αναπόφευκτη όταν δεν υπάρχει λύση με κόστος 
ίσο με αυτό της LP χαλάρωσης. Ενώ με τη διαδικασία της σταθεροποίησης ψάχνουμε για 
ακέραιη λύση σε ένα δεδομένο κόστος, με τη στρογγυλοποίηση μπορούμε να ξεφύγουμε 
και να ψάξουμε για λύση σε υψηλότερο κόστος. Σημειώνεται ότι μετά από τη διαδικασία 
της στρογγυλοποίησης, αν αυξηθεί το κόστος δεν μπορούμε να είμαστε πλέον σίγουροι ότι 
η επιστρεφόμενη λύση είναι μια βέλτιστη λύση.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέγιστος αριθμός των επαναλήψεων της σταθεροποίησης και 
στρογγυλοποίησης ισούται με τον αριθμό των μεταβλητών που είναι πολυωνυμική 
συνάρτηση του μεγέθους του προβλήματος.  

2.3.1.4 Φάση 4: Αντιμετώπιση μη εφικτών λύσεων 

Η τέταρτη φάση του αλγορίθμου χρησιμοποιείται για να διαχειριστεί τις περιπτώσεις που ο 
αλγόριθμος της δεύτερης φάσης δεν επιστρέφει εφικτή λύση. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί 
να βρεθεί λύση με το συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων μηκών κύματος W για να 
δρομολογηθούν ταυτόχρονα όλες οι αιτήσεις σύνδεσης. Σ’ αυτό το βήμα, ο αριθμός των 
διαθέσιμων μηκών κύματος αυξάνεται κατά ένα και στη συνέχεια λύνεται το γραμμικό 
πρόβλημα με το νέο σύνολο από μήκη κύματος. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
εωσότου βρεθεί εφικτή λύση. Εάν βρεθεί εφικτή λύση, τότε ανάγεται σε μία άλλη λύση η 
οποία χρησιμοποιεί μόνο το αρχικό σύνολο των μηκών κύματος. Θα πρέπει δηλαδή στην 
τελική λύση να κρατήσουμε μόνο ένα υποσύνολο από τα οπτικά μονοπάτια που 
δρομολογήθηκαν με τον αρχικό αριθμό από μήκη κύματος. Ο τρόπος με τον οποίο 
επιλέγονται τα οπτικά μονοπάτια που θα δρομολογηθούν είναι τέτοιος ώστε να έχουμε το 
μικρότερο αριθμό απόρριψης. 
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2.3.2 Μοντελοποίηση Συνδέσμου 

Για την τυπική μοντελοποίηση του γραμμικού προγράμματος χρησιμοποιούνται οι 
παρακάτω παράμετροι, σταθερές και μεταβλητές: 

Παράμετροι: 

• s,d ∈V: κόμβοι του δικτύου 

• w C∈ : ένα διαθέσιμο μήκος κύματος 

• p∈Psd : ένα υποψήφιο μονοπάτι για το ζεύγος πηγής-προορισμού (s,d) 

• l E∈ : ένας σύνδεσμος του δικτύου 

 

Σταθερές: 

• Λsd: ο αριθμός των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ των κόμβων s και d 

 

Μεταβλητές: 

• xplw: μία μεταβλητή ροής η οποία έχει την τιμή 1 όταν το μονοπάτι p καταλαμβάνει 
το μήκος κύματος  w στον σύνδεσμο l και 0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

• Fl: η συνάρτηση κόστους ροής για το σύνδεσμο l   

 

Ελαχιστοποίηση (minimize):    l
l

F∑  

Υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: 
 

• Διακριτή ανάθεσης μήκους κύματος (distinct wavelength assignment constraints) 

1plw
p

x ≤∑ , για κάθε l ∈E και w∈C 

• Συνέχεια μήκους κύματος:  
        'plw pl wx x=   για κάθε sd, όπου l και l’ είναι συνεχόμενα στο p 

• Εισερχόμενης κίνησης:  
          

sd

plw sd
p P w

x
∈

= Λ∑ ∑ , για κάθε sd, όταν το l είναι ο πρώτος  

σύνδεσμος στο μονοπάτι  p 
• Συνάρτησης κόστους ροής (flow cost functions) 

( ) ( )l l plw
p P w

F f W f x
∈

≥ = ∑∑  

• Χαλάρωσης του περιορισμού ακεραιότητας (relaxed integrality constraints) 

0 1plwx≤ ≤ . 
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Ο στόχος της βελτιστοποίησης (objective) είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των 
συναρτήσεων ροής πάνω σε όλους τους συνδέσμους του δικτύου. Μέσω αυτού του στόχου 
επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των μηκών κύματος που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο 
(θα επανέλθουμε στη συνέχεια για να ορίσουμε τη συνάρτηση ροής ενός συνδέσμου). Το 
πρώτο σύνολο των περιορισμών αναπαριστά τον περιορισμό διακριτής ανάθεσης μήκους 
κύματος. Αυτό σημαίνει πως κάθε μήκος κύματος σε ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Το δεύτερο σύνολο των περιορισμών αναπαριστά τη 
συνέχεια μήκους κύματος (wavelength continuity) για όλους τους συνδέσμους που 
ακολουθεί το μονοπάτι. Το τρίτο σύνολο αναπαριστά τον τύπο των περιορισμών που 
περιγράφουν την κίνηση που θα πρέπει να εξυπηρετηθεί. Δηλώνει πως το άθροισμα όλων 
των οπτικών μονοπατιών που ξεκινάνε από τον κόμβο s προς τον κόμβο d πρέπει να είναι 
ίσο με την αντίστοιχη τιμή Λsd του πίνακα κίνησης. O τέταρτος περιορισμός καθορίζει την 
τιμή της συνάρτησης κόστους ροής σε κάθε σύνδεσμο του δικτύου. Η συνάρτηση κόστους 
ροής Fl χρησιμοποιείται για να εκφράσει το ποσό της συμφόρησης που υπάρχει σε κάθε 
σύνδεσμο l του δικτύου. Ο τελευταίος περιορισμός εκφράζει τη χαλάρωση των περιορισμών 
ακεραιότητας για κάθε μεταβλητή ροής xplw. Σημειώνουμε ότι κλασματικές (μη ακέραιες) 
λύσεις για τις μεταβλητές ροής είναι μη αποδεκτές, καθώς δεν επιτρέπεται η διακλάδωση 
κίνησης μεταξύ εναλλακτικών μονοπατιών ή καναλιών μηκών κύματος. 

2.3.3 Μοντελοποίηση Μονοπατιού 

Για την τυπική μοντελοποίηση του γραμμικού προγράμματος χρησιμοποιούνται οι 
παρακάτω παράμετροι, σταθερές και μεταβλητές: 

Παράμετροι: 

• s,d ∈V: κόμβοι του δικτύου 

• w C∈ : ένα διαθέσιμο μήκος κύματος 

• p∈Psd : ένα υποψήφιο μονοπάτι για το ζεύγος πηγής-προορισμού (s,d) 

• l E∈ : ένας σύνδεσμος του δικτύου 
 

Σταθερές: 

• Λsd: ο αριθμός των απαιτούμενων συνδέσεων μεταξύ των κόμβων s και d 
 

Μεταβλητές: 

• xpw: μία μεταβλητή ροής η οποία έχει την τιμή 1 όταν το μονοπάτι p 
καταλαμβάνει το μήκος κύματος  w  και 0 σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 

• Fl: η συνάρτηση κόστους ροής για το σύνδεσμο l   

Ελαχιστοποίηση (minimize):    l
l

F∑  

Υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: 

• Διακριτή ανάθεσης μήκους κύματος (distinct wavelength assignment constraints) 
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{ }|
1,pw

p l p
x

∈

≤∑  για κάθε l ∈E και w∈C 

• Εισερχόμενης κίνησης (incoming traffic constraints) 

sd

pw sd
p P w

x
∈

= Λ∑ ∑ , για κάθε s-d 

• Συνάρτησης κόστους ροής (flow cost functions) 

( )
{ }( )|

l l pw
p l p w

F f w f x
∈

≥ = ∑ ∑  

• Χαλάρωσης του περιορισμού ακεραιότητας (relaxed integrality constraints) 

0 1p wx≤ ≤ . 

Οι περιορισμοί ακολουθούν την ίδια λογική όπως και την προηγούμενη μοντελοποίηση με 
την διαφορά ότι λόγω του ορισμού των μεταβλητών xpw που βασίζονται στα μονοπάτια δε 
χρειάζεται να δώσουμε περιορισμούς για την συνέχεια μήκους κύματος (wavelength 
continuity) μιας και λαμβάνονται έμμεσα υπόψη.  

 

2.4 Σπάσιμο του προβλήματος σε δύο υπο-προβλήματα: R+WA 
Ο αλγόριθμος R+WA που παρουσιάζεται σε αυτή την ενότητα αποσυνθέτει το RWA 
πρόβλημα στο (i) υπο-πρόβλημα της δρομολόγησης (πρόβλημα πολλαπλών ροών - 
multicommodity flow) και στο (ii) υπο-πρόβλημα της ανάθεσης μήκους κύματος (πρόβλημα 
χρωματισμού γράφου) και κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται ανεξάρτητα και ακολουθιακά. 
Χωρίζοντας το πρόβλημα σε δύο επιμέρους προβλήματα χρησιμοποιούμε αλγορίθμους που 
χρειάζονται λιγότερες μεταβλητές και περιορισμούς από το joint RWA πρόβλημα και 
επομένως μπορεί να λυθεί πιο εύκολα. Να σημειωθεί όμως ότι και τα δύο υπο-προβλήματα 
είναι NP-hard, οπότε, παρόλο του ότι μειώνουμε το μέγεθος του προβλήματος  πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε ευρετικούς αλγορίθμους για την επίλυσή του. Αρχικά λύνουμε το 
multicommodity flow πρόβλημα ως πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού και στη 
συνέχεια λύνουμε το πρόβλημα του χρωματισμού γράφου χρησιμοποιώντας έναν ευρετικό 
αλγόριθμο.  Αποσυνθέτοντας το πρόβλημα σε δύο υπο-προβλήματα είναι πολύ πιθανό να 
μην βρούμε την βέλτιστη λύση. Ακόμη και αν τα δύο υπο-προβλήματα λυθούν με βέλτιστο 
τρόπο δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα βρεθεί και η βέλτιστη λύση του συνολικού 
προβλήματος.  

Ο προτεινόμενος R+WA αλγόριθμος αποτελείται από 4 φάσεις. Σε αντίθεση με τους 
προηγούμενους αλγορίθμους, δεν χρησιμοποιούμε τον αλγόριθμο των k-συντομότερων 
μονοπατιών. Ως πρώτη φάση έχουμε την μοντελοποίηση του υπο-προβλήματος 
δρομολόγησης ως πρόβλημα πολλαπλών ροών.  Οι δεκαδικές και οι μη εφικτές λύσεις 
αντιμετωπίζονται όπως τις φάσεις 3 και 4 του Joint αλγορίθμου (τώρα είναι φάσεις 2 και 3, 
αντίστοιχα). Η φάση 4 χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο χρωματισμού γράφου για να επιλύσει 
το πρόβλημα την ανάθεσης μήκους κύματος. Η λύση του προβλήματος δρομολόγησης 
λαμβάνεται ως είσοδος στην φάση 4.  
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2.4.1 Πρόβλημα Δρομολόγησης – Πολλαπλών ροών 

Το πρόβλημα των πολλαπλών ροών (multicommodity flow - MCF) [16] ως μέρος του R+WA 
αλγορίθμου μοντελοποιείται ως εξής:  

Έστω  xsd,l είναι μία μεταβλητή ,  ίση με  1 ,  εάν ο σύνδεσμος  l χρησιμοποιείται από την 
αίτηση (s,d),  και ίση με  0 ,  διαφορετικά.  Fl είναι η συνάρτηση κόστους ροής για το 
σύνδεσμο l . Τέλος για ένα δεδομένο κόμβο n∈V, αναπαριστούμε με n- και n+ το σύνολο 
των εισερχομένων και εξερχομένων συνδέσμων του n, αντίστοιχα.  

Μοντελοποίηση πολλαπλών ροών (Multicommodity Flow Formulation) 

Ελαχιστοποίηση (minimize): l
l

F∑  

Υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: 

 

• Εισερχόμενης κίνησης (incoming traffic constraints) 

,sd l sd
l s

x
+∈

= Λ∑ , για όλα τα ζευγάρια (s,d) ∈Λ,  

 

• Εξερχόμενης κίνησης (outgoing traffic constraints) 

 
,sd l sd

l d
x
−

∈

= Λ∑ , για όλα τα ζευγάρια (s,d) ∈Λ, 

 

• Διατήρηση της ροής (flow continuity constraint): 

       
, , '

'
sd l sd l

l ln n
x x

− +∈ ∈

=∑ ∑ , για κάθε (s,d) ∈Λ, για κάθε n∈V, n≠s,d, όπου n 

είναι ο κόμβος μεταξύ των συνδέσμων l και l’,  

 

• Συναρτήσεις κόστους ροής (flow cost functions) 

        ( ) ( ) ( ),l ll sd l
sd

w f wF f x≥ = ∑ , για κάθε l∈E, 

• Χαλάρωσης του περιορισμού ακεραιότητας (relaxed integrality constraints)  

,0 1sd lx≤ ≤   για κάθε (s,d) ∈Λ και κάθε l∈  E. 
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2.4.2 Πρόβλημα Ανάθεσης Μήκους Κύματος – Χρωματισμού γράφου 

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα του χρωματισμού γράφου, 
θεωρούμε την αναπαράσταση ενός δικτύου G από έναν γράφο, όπου οι κορυφές του 
γράφου αναπαριστούν τους κόμβους του δικτύου, με μια μη κατευθυνόμενη ακμή μεταξύ 
δυο κορυφών του γράφου να αντιστοιχεί σε ένα σύνδεσμο οπτικής ίνας μεταξύ των 
αντίστοιχων κόμβων. Η διαδρομή για κάθε ένα μονοπάτι αντιστοιχεί σε ένα μονοπάτι στο 
G, και έτσι το σύνολο των διαδρομών που έχουν καθοριστεί για τα μονοπάτια 
αντιστοιχίζεται με ένα σύνολο μονοπατιών το οποίο ονομάζουμε P. Θεωρούμε τώρα έναν 
άλλο γράφο, τον γράφο μονοπατιών (κοινών ακμών) του G, τον P(G), τον οποίο 
κατασκευάζουμε ως εξής. Κάθε ένα από τα μονοπάτια στο P αντιστοιχεί σε ένα κόμβο στο 
P(G) και δυο κόμβοι στο P(G) ενώνονται από μια (μη κατευθυνόμενη) ακμή εάν τα 
αντίστοιχα μονοπάτια στο P έχουν μια κοινή κορυφή στο G. Το Σχήμα 2.2 (β) δείχνει το 
γράφο μονοπατιών του γράφου του Σχήματος 2.2 (α). Η επίλυση του W A προβλήματος 
ισοδυναμεί με την επίλυση του κλασσικού προβλήματος χρωματισμού του γράφου P(G), το 
οποίο ουσιαστικά είναι, η ανάθεση ενός χρώματος σε κάθε ένα από τους κόμβους του P(G) 
έτσι ώστε οι γειτονικοί κόμβοι να έχουν διαφορετικά χρώματα καθώς και ο συνολικός 
αριθμός των χρωμάτων να είναι ο ελάχιστος. Αυτά τα χρώματα αντιστοιχούν στα μήκη 
κύματος τα οποία χρησιμοποιούνται στο γράφο G. Ο ελάχιστος αριθμός των χρωμάτων 
που απαιτούνται για τον χρωματισμό των κόμβων ενός γράφου με αυτό τον τρόπο 
καλείται χρωματικός αριθμός του γράφου. Έτσι, ο ελάχιστος αριθμός των μηκών κύματος 
που απαιτούνται προκειμένου να λύσουμε το WA πρόβλημα είναι ο χρωματικός αριθμός 
του γράφου P(G).  

Για παράδειγμα ας θεωρήσουμε το γράφο G, ο οποίος αναπαριστά το δίκτυο όπως φαίνεται 
στο Σχήμα 2.2. Αφού υπάρχει μόνο ένα μονοπάτι μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κόμβων 
στο G, δοθέντος του συνόλου των ζευγών των κόμβων τα οποία συνδέονται με μονοπάτια, 
οι διαδρομές καθορίζονται με μοναδικό τρόπο. Άρα, έχουμε να λύσουμε μόνο το WA 
πρόβλημα. Ας υποθέσουμε ότι χρειάζεται να οργανώσουμε μονοπάτια μεταξύ των κόμβων 
1  και 2 ,  2 και 3 και 1  και 3 .  Ο γράφος μονοπατιών P(G) που προκύπτει, φαίνεται στο ίδιο 
σχήμα. Ο χρωματικός αριθμός του γράφου P(G) είναι 3, και ο χρωματισμός του P(G) 
φαίνεται επίσης στο σχήμα. Κατά συνέπεια, χρειαζόμαστε τρία μήκη κύματος προκειμένου 
να λύσουμε το WA πρόβλημα σε αυτό το  παράδειγμα.  

 

Σχήμα 2.2 : α) Γράφος G, β) Γράφος μονοπατιών P(G) 
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Για την επίλυση του προβλήματος χρωματισμού γράφου, κατασκευάζουμε τον γράφο των 
κοινών ακμών (μονοπατιών) και εφαρμόζουμε τον ευρετικό αλγόριθμο Smallest Last (SL) 
[4]. Ο αλγόριθμος SL χρωματίζει τον γράφο των κοινών ακμών με ακολουθιακό τρόπο. Η 
σειρά του χρωματισμού βρίσκεται με την αφαίρεση από τον γράφο των κοινών ακμών της 
κορυφή με τον ελάχιστο βαθμό συνδεσιμότητας και συνεχίζεται με την αφαίρεση των 
κορυφών με τον ελάχιστο βαθμό από τον υπόλοιπο γράφο, και ούτω καθεξής. Η κορυφή 
που παραμένει τελευταία στον γράφο χρωματίζεται πρώτη, η τελευταία κορυφή που 
αφαιρέθηκε χρωματίζεται δεύτερη και ούτω καθεξής, έως ότου τελικά, η κορυφή με τον 
ελάχιστο βαθμό συνδεσιμότητας του αρχικού γράφου να χρωματιστεί τελευταία. 

2.5 Συναρτήσεις κόστους ροής 
Οι συναρτήσεις κόστους ροής f που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα μπορούν 
χρησιμοποιηθούν σε όλες τις μοντελοποιήσεις. 

Ως συνάρτηση κόστους ροής στο σύνδεσμο l  θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια 
οποιαδήποτε κατάλληλα επιλεγμένη συνάρτηση, που θα έχει κάποια συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να είναι συνάρτηση του συνολικού 
αριθμού wl των οπτικών μονοπατιών (lightpaths) που διασχίζουν το σύνδεσμο l . Είναι 
φυσικό να υποθέσουμε ότι η  f  θα πρέπει να είναι μια κατάλληλα αυξανόμενη συνάρτηση 
του wl καθώς η αυξανόμενη συμφόρηση είναι προφανώς ανεπιθύμητη. Επίσης, η  f  θα 
πρέπει να είναι κυρτή, έτσι ώστε να υποδηλώνεται ένας μεγαλύτερος βαθμός 
“απροθυμίας” της χρησιμοποίησης ενός μήκους κύματος ενός συνδέσμου, καθώς η 
συμφόρηση του συνδέσμου αυξάνεται. Μια γραμμική συνάρτηση δεν θα μπορούσε να 
αποδώσει και να ποσοτικοποιήσει την παραπάνω ιδιότητα. Είναι συνήθως προτιμότερο, 
για την απόδοση του δικτύου, η εξυπηρέτηση μιας επιπρόσθετης μονάδας ροής με την 
χρησιμοποίηση αρκετών συνδέσμων μικρής συμφόρησης, παρά με την χρησιμοποίηση ενός 
πλήρως συμφορημένου συνδέσμου. Βασιζόμενοι στις παραπάνω παρατηρήσεις, 
εξετάζουμε τις ακόλουθες συναρτήσεις κόστους ροής: 

i) Γραμμικό κόστος  (Linear cost): Fl=f(wl)=wl , 0≤wl≤W 

ii) Τετραγωνικό κόστος (Square cost): Fl=f(wl)= wl2, 0≤wl≤W 
iii) Εκθετικό κόστος (Exponential cost): Fl=f(wl)= 2wl/(W+1-wl) , 0≤wl≤W,  

 

όπου W είναι ο μέγιστος αριθμός των μηκών κύματος ενός συνδέσμου. Η μέγιστη τιμή της 
τρίτης συνάρτησης είναι f(W)=2W, η οποία μπορεί να έχει αποδεκτή αναπαράσταση μέχρι 
W=32, δεδομένου ότι οι ακέραιοι αναπαρίστανται στο σύστημα με 4 bytes.   

Η γραμμική συνάρτηση (i) είναι γνησίως αύξουσα, ενώ η τετραγωνική (ii) και η εκθετική 
(iii) είναι γνησίως αύξουσες και κυρτές.  Επίσης η εκθετική συνάρτηση αποτρέπει υψηλά 
επίπεδα συμφόρησης  περισσότερο από την τετραγωνική συνάρτηση.  

Εάν χρησιμοποιηθεί η γραμμική συνάρτηση κόστους θα έχει ως αποτέλεσμα το πρόβλημα 
βελτιστοποίησης να παραμείνει γραμμικό, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι δεν κάνει 
διάκριση ανάμεσα στα επίπεδα συμφόρησης και δεν αντιμετωπίζει διαφορετικά τα υψηλά 
από τα χαμηλά επίπεδα συμφόρησης.  Σε αντίθεση μια μη γραμμική συνάρτηση μπορεί να 
αποδώσει καλύτερα την αύξηση του κόστους ενός συνδέσμου καθώς αυξάνεται η 
συμφόρησή του, εμφανίζει όμως το εξής μειονέκτημα: η χρησιμοποίηση της θα μετέτρεπε 
το πρόβλημα σε ένα μη γραμμικό πρόβλημα προγραμματισμού (non linear programming).  
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Για να το αποφύγουμε αυτό, και να διατηρήσουμε τον γραμμικό χαρακτήρα του 
προβλήματος βελτιστοποίησης, προσεγγίζουμε τις μη γραμμικές συναρτήσεις κόστους 
ροής από τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις (Σχήμα 2.3). Αυτό γίνεται ως εξής: 

Θέτουμε i = 1, ...,W και ξεκινάμε με Fl(0)=0 μετά,  

Fil (wl) = ai∙wl + βi ,  i − 1 ≤ wl ≤  i, 

όπου ai = Fl(i)−Fl (i−1) και βi = (1−i).Fl(i)+i.Fl(i−1).  
Παρατηρούμε στο Σχήμα 2.3 ότι η τμηματικά γραμμική συνάρτηση είναι ίση με την αρχική 
μη γραμμική συνάρτηση Fl για κάθε ακέραιο σημείο (wl = 0, 1, . . . ,W) και μεγαλύτερη από 
αυτή σε όλα τα κλασματικά τμήματα.  

 Με αυτή την υλοποίηση επιτυγχάνουμε, για τις περισσότερες των περιπτώσεων, οι λύσεις 
που λαμβάνονται στην έξοδο του Simplex αλγορίθμου να είναι ακέραιες. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στο ότι οι κορυφές του πολυέδρου που ορίζεται από τους περιορισμούς του 
προβλήματος τείνουν να αντιστοιχούν στα γωνιακά σημεία της τμηματικά γραμμικής 
συνάρτησης δίνοντας έτσι ακέραιες συνιστώσες [17]. Έτσι μετακινούμενοι με την 
εφαρμογή  του Simplex αλγορίθμου από κορυφή σε κορυφή, οι πιθανότητες για απόκτηση 
ακέραιων λύσεων μεγιστοποιούνται, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα πειραματικά 
αποτελέσματα προσομοίωσης. 

 

 
Σχήμα 2.3: (α) H μη γραμμική συνάρτηση κόστους Fl=f(wl)=wl2 (τεθλασμένη γραμμή) και η αντίστοιχη 
τμηματικά γραμμική συνάρτηση που χρησιμοποιούμε για να την προσεγγίσουμε ώστε να 
διατηρήσουμε τη γραμμικότητα του προβλήματος βελτιστοποίησης. (β) Σύνολο των γραμμικών 
περιορισμών που εισάγονται στην LP μοντελοποίηση. Χρησιμοποιούμε περιορισμούς ανισότητας, 
για να περιορίσουμε το χώρο αναζήτησης στη σκιαγραφημένη περιοχή. Εφόσον ο στόχος της 
μοντελοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους ροής, αναζητούμε τελικά λύσεις στα κάτω 
όρια της παραπάνω περιοχής, δηλαδή στα σημεία που ταυτίζονται με την τμηματικά γραμμική 
συνάρτηση που προσεγγίζει την x2. 
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2.5.1 Συνάρτηση κόστους συμφόρησης min-max 

Σε αυτή την υποενότητα δίνουμε μία σύντομη περιγραφή του της συνάρτησης κόστους 
min-max congestion η οποία χρησιμοποιείται κυρίως στις μοντελοποιήσεις που 
προτείνονται στην βιβλιογραφία [2], [11]. Για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την συνάρτηση, 
αλλάζουμε ελάχιστα τις μοντελοποιήσεις που παρουσιάσαμε. Συγκεκριμένα, ο στόχος 
(objective) της μοντελοποίησης είναι η ελαχιστοποίηση του Fmax = max( )ll E

w
∈

, το οποίο 

αναπαριστά τον μέγιστο αριθμό από μήκη κύματος που χρησιμοποιούνται σε όλους τους 
συνδέσμους.  Στην μοντελοποίηση εισάγεται ο παρακάτω περιορισμός: 

max lF w≥ , για κάθε lE. 

2.6 Μεταβλητές και περιορισμοί 
Στον Πίνακα 2.1 συγκρίνουμε τους αλγορίθμους που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 
ενότητες λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μεταβλητών και των περιορισμών που 
χρησιμοποιούν. Ο  αριθμός των μεταβλητών και  των περιορισμών είναι σημαντικός για να 
καθοριστεί η υπολογιστική προσπάθεια που χρειάζεται για να λυθεί το αντίστοιχο LP 
πρόβλημα. Έστω N=|V|ο αριθμός των κόμβων του δικτύου, W=|C| ο αριθμός των 
διαθέσιμων μηκών κύματος,  L=|E| ο αριθμός των συνδέσμων, k ο αριθμός των υποψήφιων 
μονοπατιών που προϋπολογίζουμε στη φάση 1 των Joint RWA αλγορίθμων 
(μοντελοποίηση συνδέσμου και μονοπατιού), και havg ο μέσος αριθμός των συνδέσμων ανά 
μονοπάτι από το σύνολο των υποψήφιων μονοπατιών.  Ορίζουμε επίσης σαν φορτίο της 
κίνησης ρ τον αριθμό των ζητούμενων συνδέσεων προς τον αριθμό όλων των δυνατών 
συνδέσεων. Πιο συγκεκριμένα, για μία δεδομένα μήτρα κίνησης (traffic matrix) Λ έχουμε: 

( , )

( 1)

sd
s d pairs

N N
ρ

Λ
=

⋅ −

∑
 (2.1) 

 όπου Λsd είναι ο αριθμός των οπτικών μονοπατιών (lightpaths) που θα πρέπει να 
εγκατασταθούν για το ζευγάρι πηγής προορισμού (s,d). Εκτός από τον αριθμό των 
μεταβλητών, στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζουμε επίσης τον αριθμό των διαφορετικών τύπων 
περιορισμών (ισότητα ή ανισότητα) που χρειάζεται κάθε μοντελοποίηση.  Ανάλογα με την 
συνάρτηση κόστους που χρησιμοποιείται, ο αριθμός των περιορισμών ανισότητας διαφέρει. 

   

Μοντελοποίηση 
Συναρτήσεις 
Κόστους 

Αριθμός 
μεταβλητών 

Αριθμός Περιορισμών 

= ≤ 

Link RWA 

(i) Linear 
k.ρ.N2. havg.W+L (ρ.N2)1+ 

(k.ρ.N2.havg.W)3 

(L.W)5+ (L)6 

(ii),(iii)Piecewise 
linear 

(L.W)5+ (L.W)6 

(iv) Min-max k.ρ.N2. havg.W+1 (L.W)5+ (L)6 
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Path RWA 

(i) Linear 
k.ρ.N2.W+L 

(ρ.N2)1 

(L.W)5+ (L)6 

(ii),(iii)Piecewise 
linear 

(L.W)5+ (L.W)6 

(iv) Min-max k.ρ.N2.W+1 (L.W)5+ (L)6 

R+WA: 

Multi-commodity 
flow (MCF) +SL 
heuristic 

(i) Linear 
ρ.N2.L+L (ρ.N2)1+(ρ.N2)2+(ρ.

N3)4 

(L)6 

(ii),(iii)Piecewise 
linear 

(L.W)6 

(iv) Min-max ρ.N2.L+1 (L)6 

N: αριθμός των κόμβων 

W: αριθμός των μηκών κύματος 

L: αριθμός των συνδέσμων 

havg: μέσος αριθμός συνδέσμων ανά 
μονοπάτι 

k: αριθμός των συντομότερων μονοπατιών 
ανά αίτηση 

ρ: φορτίο (ποσοστό των συνολικών 
αιτήσεων) 

Περιορισμοί: 

1: εισερχόμενης κίνησης 

2: εξερχόμενης κίνησης 

3: διατήρηση συνέχειας μήκους κύματος 

4: διατήρηση ροής 

5:διακριτής ανάθεσης μήκους κύματος 

6: συνάρτησης κόστους 

Πίνακας 2.1: Αριθμός μεταβλητών και περιορισμών για τις δύο RWA μοντελοποιήσεις και για την 
μοντελοποίηση R+WA 

Από τον Πίνακα 2.1 μπορούμε να δούμε την χρησιμότητα της χρησιμοποίησης των k –
συντομότερων μονοπατιών στις μοντελοποιήσεις μονοπατιού και συνδέσμου, εφόσον 
ελέγχοντας το k μπορούμε να ελέγχουμε τον αριθμό των μεταβλητών και των 
περιορισμών. Οι μοντελοποιήσεις που δεν εξαρτώνται από τα k –συντομότερα μονοπάτια, 
όπως στο [9] και στο MCF υπο-πρόβλημα που παρουσιάσαμε στην μοντελοποίηση  R+WA, 
είναι πιο ευαίσθητες στις εκάστοτε δικτυακές τοπολογίες. Αυτό επειδή ο αριθμός των 
μεταβλητών στην μοντελοποίηση MCF δεν εξαρτάται από τον αριθμό των μηκών κύματος 
W, αλλά από τον αριθμό των συνδέσμων του δικτύου L. Από την άλλη, ο αριθμός των 
μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στις μοντελοποιήσεις συνδέσμου και μονοπατιού 
εξαρτώνται από το k και το W,  ενώ η επίδραση του L είναι σχεδόν μηδαμινή. Η 
μοντελοποίηση συνδέσμου χρησιμοποιεί κατά προσέγγιση havg φορές περισσότερες 
μεταβλητές από την μοντελοποίηση μονοπατιού και περισσότερους περιορισμούς. Τέλος, 
σε όλες τις μοντελοποιήσεις, η χρήση των τμηματικά γραμμικών συναρτήσεων κόστους , 
χρειάζονται μεγαλύτερο αριθμό περιορισμών από την γραμμική και την min-max 
συνάρτηση κόστους. 

2.7 Αποτελέσματα προσομοίωσης 
Για να αξιολογήσουμε τους προτεινόμενους RWA αλγορίθμους εκτελέσαμε πειράματα 
προσομοίωσης. Υλοποιήσαμε τους αλγορίθμους σε περιβάλλον MATLAB και 
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χρησιμοποιήσαμε η LINDO API [24] για να λύσουμε τα αντίστοιχα LP και ILP προβλήματα. 
Χρησιμοποιήσαμε δύο δικτυακές τοπολογίες για τα πειράματα προσομοίωσης (i) την 
NSFnet τοπολογία (Σχήμα 2.4(α)) η οποία αποτελείται από 1 4  κόμβους και 2 1  ακμές (4 2 
κατευθυνόμενους συνδέσμους) και (ii) την γενική τοπολογία του γερμανικού δικτύου 
DTnet, η οποία φαίνεται στο Σχήμα 2.4(β).  Στις RWA μοντελοποιήσεις μας ο όρος 
“σύνδεσμος” αντιστοιχεί σε κατευθυνόμενο σύνδεσμο. 

Εξετάζουμε όλες τις μοντελοποιήσεις που προτείναμε σε προηγούμενες παραγράφους οι 
οποίες συνδυάζονται με όλες τις συναρτήσεις κόστους ροής.  

 

 

 

 

(a) (b) 

Σχήμα 2.4: Τοπολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα προσομοίωσης: (α)  NSF δίκτυο το 
οποίο έχει 14 κόμβους, και 21 ακμές. (β) Η γενική DT δικτυακή τοπολογία η οποία έχει 14 κόμβους 
και 23 ακμές. 

Για να έχουμε σημείο αναφοράς στις συγκρίσεις, εκτελέσαμε τα ίδια πειράματα 
χρησιμοποιώντας την μοντελοποίηση μονοπατιού (path formulation) και την εκθετική 
συνάρτηση κόστους (exponential cost function) αφαιρώντας την χαλάρωση ακεραιότητας 
και λύνοντας το αντίστοιχο ILP πρόβλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίλυση της 
μοντελοποίησης μονοπατιού σε μορφή ILP σε συνδυασμό με την συνάρτηση κόστους 
συμφόρησης min-max θα ήταν το απόλυτο κριτήριο, επειδή θα μας έδινε την βέλτιστη λύση 
όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό των μηκών κύματος που χρειάζονται για να λυθεί ένα 
συγκεκριμένο στιγμιότυπο.  Παρόλα αυτά, χρησιμοποιώντας το min-max ILP δεν ήταν 
δυνατόν να επιλυθεί το πρόβλημα σε αποδεκτά χρονικά όριο για ορισμένα στιγμιότυπα και 
κυρίως για μεγάλα φορτία κίνησης. Αυτή η παρατήρηση ενισχύει την πίστη μας ότι οι 
προτεινόμενες συναρτήσεις κόστους ροής είναι καταλληλότερες και βελτιώνουν την 
απόδοση των RWA αλγορίθμων ακόμη και αν χρησιμοποιούμε ILP αλγορίθμους.  

600
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Για τα αποτελέσματα πήραμε τον μέσο όρο από 100 διαφορετικά τυχαία στιγμιότυπα 
κίνησης για δεδομένο φορτίο κίνησης. Πιο συγκεκριμένα, εκτελέσαμε πειράματα για 
φορτία ρ ίσα με 0.25, 0.5 και 0.75 του συνολικού αριθμού των αιτήσεων. Για την δίκαια 
σύγκριση των αλγορίθμων χρησιμοποιήσαμε ως είσοδο των αλγορίθμων τα ίδια 100 
στιγμιότυπα.  

Για την σύγκριση των αλγορίθμων χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες μετρικές: 

(a) Ο μέγιστος αριθμός των χρησιμοποιούμενων μηκών κύματος σε όλους τους 
συνδέσμους κατά μέσο όρο από όλα τα πειράματα. Αυτό αντιστοιχεί στην μέση τιμή 
του max( )lleE

w . 

(b) Το άθροισμα του αριθμού των χρησιμοποιούμενων μηκών κύματος σε όλους τους 
συνδέσμους κατά μέσο όρο από όλα τα πειράματα.  Αυτό αντιστοιχεί στην μέση τιμή 
του l

leE
w∑ . Να σημειώσουμε ότι η μετρική (a) είναι πιο σημαντική από την (b), και 

συναντάται στους αλγορίθμους που προτείνονται στην βιβλιογραφία.  
(c) Το ποσοστό των λύσεων που βρέθηκαν ακέραιες από τα 1 0 0  στιγμιότυπα (χωρίς τις 

τεχνικές σταθεροποίησης και στρογγυλοποίησης) 
(d) Ο αριθμός των  “fixings” που χρειάζονται για να βρούμε ακέραιες λύσεις (χωρίς την 

τεχνική της στρογγυλοποίησης), ως μέσος όρος όλων των πειραμάτων (είναι ο μέσος 
αριθμός των επαναλήψεων fixing για να μετακινηθούμε από τον αριθμό των ακέραιων 
λύσεων που παρουσιάζονται στο (c) στον αριθμό των ακέραιων λύσεων που 
παρουσιάζονται στο (e)). 

(e) Το ποσοστό των λύσεων που είναι ακέραιες αφού χρησιμοποιηθεί η τεχνική “fixing” 
(χωρίς την τεχνική της στρογγυλοποίησης). Να σημειώσουμε ότι όταν με την τεχνική 
της σταθεροποίησης “fixing”  βρούμε ακέραια λύση θα είναι και η βέλτιστη.  

(f) Ο μέσος αριθμός των fixing και rounding  όταν χρειάζεται έστω και μία rounding 
επανάληψη (είναι ο μέσος αριθμός των επαναλήψεων fixing και rounding για να 
μετακινηθούμε από τον αριθμό των ακέραιων λύσεων που παρουσιάζονται στο (e) στον 
αριθμό των ακέραιων λύσεων που παρουσιάζονται στο (g)). 

(g) Το ποσοστό των λύσεων που είναι ακέραιες αφού χρησιμοποιηθεί η τεχνική “fixing” και 
η τεχνική “rounding”. Για όλες τις περιπτώσεις είναι ίσο με 1, εφόσον για όλα τα 
πειράματα βρίσκουμε τελικά ακέραιες λύσεις. 

(h) Μέσος χρόνος εκτέλεσης (σε δευτερόλεπτα): ο μέσος χρόνος εκτέλεσης των 
πειραμάτων προσομοίωσης ώστε να βρεθεί ακέραια λύση. 

 

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της απόδοσης των μοντελοποιήσεων 
συνδέσμου (link RWA), μονοπατιού (path RWA) και του R+WA (Multicommodity + Smallest 
Last WA), για φορτίο κίνησης ρ ίσο με 0.5. Από αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι η 
μοντελοποίηση μονοπατιού έχει την καλύτερη απόδοση.  Η μοντελοποίηση συνδέσμου 
χρησιμοποιεί περισσότερες μεταβλητές όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα.  
Παρόλο του ότι η μοντελοποίηση συνδέσμου έχει αποδεκτή απόδοση ακεραιότητας 
(μετρικές (c) και (e)) , ο χρόνος εκτέλεσης είναι μεγαλύτερος (μετρική (h))  από αυτόν της 
μοντελοποίησης μονοπατιού.  Επιπλέον,  ο μεγάλος αριθμός μεταβλητών στην 
μοντελοποίηση συνδέσμου έχει ως αποτέλεσμα  να εκτελούνται περισσότερες 
επαναλήψεις fixing και rounding από την μοντελοποίηση μονοπατιού (μετρική (f)), και 
κατά συνέπεια υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι λύσεις που βρίσκει χρησιμοποιούν 
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περισσότερα μήκη κύματος (μετρική (a)). Όπως αναμενόταν, ο αλγόριθμος που σπάει το 
πρόβλημα σε δύο είναι πιο γρήγορος από τις μοντελοποιήσεις συνδέσμου και μονοπατιού 
(μετρική (h)), αλλά έχει χειρότερη απόδοση (μετρική (a)). 

Σχετικά με τη συνάρτηση κόστους που χρησιμοποιείται, παρατηρούμε ότι η γραμμική 
συνάρτηση είναι η καλύτερη επιλογή για την μοντελοποίηση συνδέσμου. Αυτό συμβαίνει 
επειδή προκύπτουν περισσότερες ακέραιες λύσεις χωρίς την τεχνική της 
στρογγυλοποίησης. Όταν χρησιμοποιούνται οι μοντελοποιήσεις μονοπατιού και R+WA, 
τότε η τετραγωνική και η εκθετική συνάρτηση έχουν την καλύτερη απόδοση.   Στην 
μοντελοποίηση μονοπατιού η τετραγωνική και η εκθετική συνάρτηση τείνουν να βρίσκουν 
τον ίδιο αριθμό από μήκη κύματος όπως και το ILP.  Η συνάρτηση κόστους min-max χάνει 
κάποιες βέλτιστες λύσεις (συγκρινόμενη με το ILP), εξαιτίας του μεγάλου αριθμού fixing 
και rounding που χρησιμοποιεί (μετρική (f)).  Επιπλέον, όταν συγκρίνουμε  την συνάρτηση 
min-max με τις άλλες συναρτήσεις, η πρώτη χρησιμοποιεί μεγαλύτερο άθροισμα από μήκη 
κύματος (μετρική (b)).  Η μετρική (b), αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των μηκών κύματος 
που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο, και κατά συνέπεια χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό 
από μήκη κύματος μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην ικανότητα του δικτύου να 
εξυπηρετεί μελλοντικές αιτήσεις. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι τμηματικά 
γραμμικές συναρτήσεις όχι μόνο χρησιμοποιούν τον μικρότερο αριθμό από μήκη κύματος 
(μετρική (a)), αλλά επίσης κατανέμει τα οπτικά μονοπάτια με αποδοτικό τρόπο στο δίκτυο 
ώστε οι σύνδεσμοι να έχουν περισσότερα διαθέσιμα μήκη κύματος (μετρική (b)).  Τέλος, 
από αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι η μοντελοποίηση μονοπατιού που χρησιμοποιεί 
την τετραγωνική ή την εκθετική συνάρτηση κόστους βρίσκει τις ίδιες λύσεις με την ILP 
μοντελοποίηση, αλλά με χρόνο εκτέλεσης που είναι μικρότερος κατά μία ή περισσότερες 
τάξεις μεγέθους.  

Μοντελοποίηση Συνάρτηση 
Κόστους 

a b  c  d  e   f g h  

Link x 7.19 197.9 0.59 0.01 0.60 2.47 1 6.3 

x2 7.2 200.1 0.67 0.02 0.69 2.40 1 8.6 

2x/(W+1-x) 7.2 205.6 0.58 0.08 0.71 2.34 1 9.7 

min-max 7.23 222.4 0 1.96 0.28 8.54 1 4.4 

Path x 7.19 197.7 0.72 0.43 0.94 0.14 1 0.8 

x2 7.18 198.9 0.78 0.23 0.96 0.31 1 1.1 

2x/(w+1-x) 7.18 203.9 0.76 0.18 0.92 0.87 1 1.4 

min-max 7.22 218.6 0 2.45 0.28 10.74 1 1.0 

R+WA 

(MCF+SL WA) 

x 7.33 196.9 0.99 0 0.99 0.02 1 0.1 

x2 7.24 198.1 0.91 0.09 1 0 1 0.1 

2x/(W+1-x) 7.22 203.8 0.86 0.08 0.94 0.22 1 0.1 

Min-max 7.39 205.7 0.24 0.04 0.28 2.70 1 0.1 

ILP Path  2x/(W+1-x) 7.18 204.1 1 0 1 0 1 18.2 
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Πίνακας 2.2: Σύγκριση διαφορετικών μοντελοποιήσεων και συναρτήσεων κόστους για φορτίο ρ=0.5, 
και δικτυακή τοπολογία NSFnet. 

Στο Σχήμα 2.5 συγκρίνουμε τους αλγορίθμους στην δικτυακή τοπολογία DT (Σχήμα 2.4(β)), 
έχοντας ως συνάρτηση κόστους ροής την εκθετική  2x/(W+1-x) συνάρτηση. Στο Σχήμα 2.5(α), 
απεικονίζουμε τον μέσο αριθμό των μηκών κύματος που χρειάζονται για να 
εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις για τις μοντελοποιήσεις LP-relaxed link και path RWA, LP-
relaxed R+WA, και ILP για path RWA. Παρατηρούμε ότι η μοντελοποίηση LP path βρίσκει 
τον ίδιο αριθμό μηκών κύματος με την μοντελοποίηση ILP path. Οι μοντελοποιήσεις link 
και R+WA έχουν καλή απόδοση, αλλά για ορισμένα στιγμιότυπα δεν βρίσκουν τη βέλτιστη 
λύση. Στο Σχήμα 2.5(β) απεικονίζουμε τους μέσους χρόνους εκτέλεσης. Όπως ήταν 
αναμενόμενο όσο αυξάνεται το φορτίο αυξάνεται και ο χρόνος εκτέλεσης. Από αυτό το 
σχήμα βλέπουμε ότι η αύξηση στην περίπτωση του ILP είναι μεγαλύτερη από αυτές των 
LP-relaxation. Η μοντελοποίηση R+WA χρειάζεται τον μικρότερο χρόνο για να εκτελεστεί. 
Η μοντελοποίηση συνδέσμου (link RWA) χρειάζεται τον μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης μετά 
τον ILP. Επομένως, η απόδοση της μοντελοποίησης μονοπατιού (LP path RWA) 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μηκών κύματος που χρειάζονται σε συνδυασμό με 
τους μικρούς χρόνους εκτέλεσης καθιστά αυτή την μοντελοποίηση την καλύτερη επιλογή 
από αυτές που παρουσιάστηκαν. Τέλος, έχουμε ακόμη μεγαλύτερο κέρδος σε χρόνους 
εκτέλεσης όταν τρέχουμε τους αλγορίθμους για μεγαλύτερα φορτία κίνησης και 
μεγαλύτερα δίκτυα.     

  

(α) (β) 

Σχήμα 2.5: Δικτυακή τοπολογία DTnet. (a) Μέσο αριθμός μηκών κύματος που χρειάζονται για να 
εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις σύνδεσης, (β) μέσος χρόνος εκτέλεσης, για διαφορετικές 
μοντελοποιήσεις (link, path, R+WA και ILP) χρησιμοποιώντας την συνάρτηση κόστους  2x/(w+1-x). 

2.8 Συμπεράσματα 
Στο κεφάλαιο αυτό της διατριβής ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της δρομολόγησης και 

ανάθεσης μήκους κύματος (RWA) σε οπτικά δίκτυα πολυπλεξίας μήκους κύματος (WDM) 
και προτείναμε RWA αλγορίθμους για την περίπτωση της στατικής κίνησης. Προτείναμε 
αλγορίθμους οι οποίοι βασίζονται στην τεχνική του γραμμικού προγραμματισμού (linear 
programming – LP) και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας την LP χαλάρωση (LP-
relaxation) και τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις κόστους. Στόχος (objective) των 
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αλγορίθμων είναι να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των μηκών κύματος που 
χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετηθούν όλες οι συνδέσεις. Οι μοντελοποιήσεις που 
προτάθηκαν τείνουν να δίνουν ακέραιες λύσεις με μεγάλη πιθανότητα. Επίσης 
προτάθηκαν τεχνικές για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων όπου οι λύσεις που 
προκύπτουν δεν είναι ακέραιες.    
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3 Στατικοί IA-RWA Αλγόριθμοι σε διαφανή WDM 
οπτικά δίκτυα 

Στα διαφανή οπτικά δίκτυα η ποιότητα μετάδοσης του σήματος επηρεάζεται σημαντικά 
και υποβαθμίζεται από μια πλειάδα φυσικών εξασθενήσεων (physical impairments) λόγω 
της μη ιδανικότητας της ίνας αλλά και των λοιπών οπτικών υποσυστημάτων του δικτύου 
όπως διακόπτες, πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες κτλ.[2], [3]. Οι φυσικές εξασθενήσεις 
χωρίζονται σε γραμμικές όπως ο θόρυβος αυθόρμητης ενισχυμένης εκπομπής (Amplified 
Spontaneous Emission - ASE), η χρωματική διασπορά (Chromatic Dispersion - CD), η 
διασπορά τρόπου πόλωσης (Polarization Mode Dispersion - PMD), η διαφωνία (crosstalk - 
XT) και η μη ιδανικότητα των φίλτρων (Filter Concatenation - FC), και μη γραμμικούς όπως 
η αυτοδιαμόρφωση φάσης (Self Phase Modulation - SPM), η ετεροδιαμόρφωση φάσης (Cross 
Phase Modulation - XPM) και η μίξη τεσσάρων κυμάτων (Four Wave Mixing - FWM). Λόγω 
των επιδράσεων αυτών αυξάνεται σημαντικά και η συχνότητα εμφάνισης λαθών (bit error 
ratio - BER) στο δέκτη του κόμβου προορισμού. Αν η συχνότητα εμφάνισης λαθών είναι 
μεγαλύτερη από ένα καθορισμένο όριο, τότε το οπτικό μονοπάτι θεωρείται μη εφικτό και η 
συγκεκριμένη σύνδεση θα πρέπει να απορριφθεί. 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε δύο αλγορίθμους οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τις 
φυσικές εξασθενήσεις (IA-RWA) οι οποίοι βασίζονται στις LP μοντελοποιήσεις που 
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, επεκτείνουμε την 
μοντελοποίηση που βασίζεται στο μονοπάτι (path formulation),  για να αντιμετωπίσουμε 
τις φυσικές εξασθενήσεις οι οποίες εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά τους μονοπατιού 
που επιλέγεται και από την αλληλεπίδραση μεταξύ των οπτικών μονοπατιών. Η 
μοντελοποίηση μονοπατιού όπως δείξαμε έχει καλύτερη απόδοση από τις άλλες 
μοντελοποιήσεις όσον αφορά την ακεραιότητα και την χρησιμοποίηση των μηκών κύματος 
καθώς επίσης καθώς και τον χρόνο εκτέλεσης.  Οι φυσικές εξασθενήσεις που λαμβάνουμε 
υπόψη αφορούν γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα.  

Στον πρώτη μοντελοποίηση οι φυσικές εξασθενήσεις λαμβάνονται υπόψη έμμεσα καθώς 
εισάγουμε περιορισμούς που αφορούν (i) το μήκος και τον αριθμό των συνδέσμων του 
μονοπατιού, (ii) τον αριθμό των διπλανών και παρα-διπλανών μηκών κύματος σε όλους 
τους συνδέσμους του μονοπατιού, (iii) και τον αριθμό όλων των μηκών κύματος που 
προκαλούν ενδο-καναλική διαφωνία στους ενδιάμεσους κόμβους του μονοπατιού. Αυτή η 
μοντελοποίηση και κατ’ επέκταση ο αλγόριθμος ονομάζεται Parametric ΙΑ-RWA, ο οποίος 
περιορίζει τις πηγές που μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές εξασθενήσεις σε ένα οπτικό 
μονοπάτι. 

Η δεύτερη μοντελοποίηση συνδυάζει τους παραπάνω περιορισμούς χρησιμοποιώντας 
παραμέτρους οι οποίες σχετίζονται με την διασπορά του θορύβου, και βάζει ένα άνω 
φράγμα στην συνολική παρεμβολή που μπορεί να υποστεί ένα οπτικό μονοπάτι και με 
αυτό τον τρόπο οι λύσεις που λαμβάνουμε έχουν αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης.  Αυτός ο 
αλγόριθμος ονομάζεται Sigma-bound IA-RWA και λαμβάνει υπόψη τις φυσικές 
εξασθενήσεις άμεσα.  Ο στόχος των IA-RWA αλγορίθμων είναι η ελαχιστοποίηση του 
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αριθμού των μηκών κύματος που χρειάζονται για να εγκατασταθούν όλα τα οπτικά 
μονοπάτια και ταυτόχρονα η ελαχιστοποίηση της εξασθένησης του σήματος του κάθε 
οπτικού μονοπατιού.  

 

3.1 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 
Παρόλο που το πρόβλημα της στατικής δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος έχει 
εξετασθεί διεξοδικά, έχουν προταθεί ελάχιστοι στατικοί RWA αλγόριθμοι που λαμβάνουν 
υπόψη τους τις φυσικές εξασθενήσεις. Η έρευνα στους RWA αλγορίθμους που λαμβάνουν 
υπόψη τους τις φυσικές εξασθενήσεις (IA-RWA αλγόριθμοι) επικεντρώνεται στην 
περίπτωση της δυναμικής κίνησης. Αυτό συμβαίνει γιατί το στατικό RWA πρόβλημα είναι 
δύσκολο (NP-hard) και γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο με την παρουσία των φυσικών 
εξασθενήσεων. Ένα βασικό πρόβλημα με τις φυσικές εξασθενήσεις είναι ότι λόγω 
συγκεκριμένων φαινομένων, ένα οπτικό μονοπάτι επηρεάζει και επηρεάζεται από τα άλλα 
οπτικά μονοπάτια. Αυτή η παρεμβολή μεταξύ των οπτικών μονοπατιών είναι πολύ 
δύσκολο να μοντελοποιηθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί από έναν στατικό RWA 
αλγόριθμο, αφού σε αυτό το είδος της κίνησης δεν υπάρχουν προεγκατεστημένες 
συνδέσεις και η χρησιμοποίηση όλων των οπτικών μονοπατιών αποτελούν τις 
παραμέτρους του προβλήματος. Από την άλλη μεριά, στη δυναμική κίνηση ένα σύνολο 
από οπτικά μονοπάτια είναι προεγκατεστημένο και ζητάμε την εγκατάσταση ενός μόνο 
νέου οπτικού μονοπατιού. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να εκτιμήσουμε την 
επίδραση των άλλων οπτικών μονοπατιών σε ένα υποψήφιο οπτικό μονοπάτι, πιθανή 
λύση για την εγκατάσταση της νέας σύνδεσης, καθώς επίσης μπορούμε να εκτιμήσουμε 
και την επίδραση αυτού του νέου οπτικού μονοπατιού στα ήδη εγκατεστημένα οπτικά 
μονοπάτια. 

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι δουλειές που σχετίζονται με ΙΑ-RWA 
αλγορίθμους για στατική κίνηση είναι αρκετά περιορισμένες. Στην εργασία [25], 
προτείνεται ένας αλγόριθμος ο οποίο λύνει το “pure” RWA πρόβλημα, δηλαδή το 
πρόβλημα χωρίς φυσικές εξασθενήσεις, και μετά σε μια ξεχωριστή φάση του αλγορίθμου 
ελέγχεται αν τα οπτικά μονοπάτια που αποτελούν την λύση έχουν αποδεκτή ποιοότητα 
μετάδοσης. Αυτά που δεν είναι εφικτά, αφαιρούνται από το σύνολο των υποψήφιων 
μονοπατιών και αναζητείται νέα λύση. Ένας στατικός IA-RWA αλγόριθμος ο οποίος 
αναθέτει στους συνδέσμους του δικτύου κόστη ίσα με την τιμή του Q-factor τους και μετά 
υπολογίζει ένα σύνολο από συντομότερα υποψήφια μονοπάτια χρησιμοποιώντας τα κόστη 
αυτά προτείνεται στην εργασία [27]. Όμως ο προτεινόμενος αλγόριθμος δε λαμβάνει 
υπόψη του την παρεμβολή μεταξύ των οπτικών μονοπατιών που αποτελούν τη λύση και 
υποθέτει ότι αυτή παίρνει τη χειρότερη δυνατή τιμή, δηλαδή όλα τα μήκη κύματος να 
χρησιμοποιούνται σε κάθε σύνδεσμο. Στην εργασία [28], παρουσιάζεται ένας RWA 
αλγόριθμος ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την ισχύ του σήματος έτσι ώστε να εξασφαλίσει 
ότι η ισχύς εισόδου σε κάθε ενισχυτή και στο τέλος του κάθε συνδέσμου είναι μεγαλύτερη 
από ένα συγκεκριμένο κατώφλι. Επίσης οι συγγραφείς στην εργασία [45], προτείνουν έναν 
IA-RWA αλγόριθμο για να λύσουν το στατικό πρόβλημα, ταξινομώντας τις αιτήσεις 
ανάλογα με το μήκος του συντομότερου μονοπατιού.  

Η βασική συνεισφορά των στατικών IA-RWA αλγορίθμων που παρουσιάζονται σε αυτό το 
κεφάλαιο είναι ότι λαμβάνουν υπόψη τις πιο σημαντικές εξασθενήσεις ακόμα και αυτές 
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που οφείλονται στην παρεμβολή μεταξύ των οπτικών μονοπατιών μοντελοποιώντας τις 
γραμμικές αλλά και τις μη γραμμικές εξασθενήσεις. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 
χρησιμοποιούν περιορισμούς που προκύπτουν από το φυσικό επίπεδο μέσα στην RWA 
μοντελοποίηση που αφορά το επίπεδο δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια 
συνεργασία μεταξύ του φυσικού στρώματος και του στρώματος δικτύου και η λύση 
βελτιστοποιείται ανάμεσα και στα δύο αυτά επίπεδα (cross-layer optimization). 

 

3.2 Φυσικές Εξασθενήσεις 
Στα διαφανή ή ημιδιαφανή WDM οπτικά δίκτυα, η ποιότητα του σήματος μειώνεται λόγω 
του μη ιδανικού φυσικού επιπέδου [2][3]. Οι φυσικές εξασθενήσεις μπορούν να 
ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες, τις γραμμικές και τις μη γραμμικές, ανάλογα με την 
εξάρτηση τους ή όχι από την ισχύ του σήματος.  

• Γραμμικές: ενισχυμένη αυθόρμητη εκπομπή (Amplified Spontaneous Emission 
noise - ASE),  διασπορά τρόπου πόλωσης (Polarization Mode Dispersion - PMD), 
χρωματική διασπορά (Chromatic Dispersion - CD), διαφωνία (Crosstalk - XT) η 
οποία μπορεί να είναι ενδο-καναλική ή ετερο-καναλική (intra-channel and inter-
channel crosstalk), αλληλουχία φίλτρων (Filter concatenation - FC). 

• Μη γραμμικές: αυτο-διαμόρφωση φάσης (Self-Phase Modulation - SPM), ετερο-
διαμόρφωση φάσης (Cross-Phase Modulation – XPM), μίξη τεσσάρων σημείων 
(Four Wave Mixing - FWM). 

Η χρωματική διασπορά προκύπτει επειδή τα διαφορετικά τμήματα συχνότητας ενός 
παλμού (και επίσης σήματα διαφορετικών μηκών κύματος) ταξιδεύουν με διαφορετικές 
ταχύτητες στην ίνα και έτσι φτάνουν διαφορετικές χρονικές στιγμές στους δέκτες.  Η 
χρωματική διασπορά είναι χαρακτηριστικό της ίνας και έτσι διαφορετικού τύπου ίνες 
έχουν διαφορετική χρωματική διασπορά. Η χρωματική συσσωρεύεται όσο αυξάνει το 
μήκος του συνδέσμου. 

Η διασπορά τρόπου πόλωσης  προκύπτει επειδή ο πυρήνας της οπτικής ίνας δεν είναι 
απόλυτα στρογγυλός ιδιαίτερα όταν μιλάμε για παλιότερης τεχνολογίας οπτικές ίνες. 

Ο θόρυβος ASE  υποβιβάζει τον λόγο του οπτικού σήματος προς θόρυβο (Optical Signal to 
Noise Ratio – OSNR). Ο ενισχυτής εισάγει θόρυβο, μαζί με το κέρδος που παρέχει. Το κέρδος 
του ενισχυτή εξαρτάται από τη συνολική ισχύ εισόδου. Στο σύστημα με οπτικούς 
ενισχυτές, το σήμα ενισχύεται σε κάθε στάδιο ενίσχυσης χωρίς επαναπροσδιορισμό των 
αποτελεσμάτων λόγω των μη γραμμικοτήτων από το προηγούμενο τμήμα (span).  

Η διαφωνία αναφέρεται στην επίδραση των άλλων σημάτων στο επιθυμητό σήμα. 
Περιλαμβάνει τόσο την ενδοκαναλική διαφωνία όσο και την ετεροκαναλική διαφωνία.  

Η στένωση του φασματικού εύρους του σήματος καθώς περνά από ένα σύνολο φίλτρων 
κατά μήκος μιας διαδρομής καλείται φαινόμενο αλληλουχίας φίλτρων και εξαρτάται από 
τη διαδρομή, το είδος της διαμόρφωσης και τον αριθμό των στοιχείων από τα οποία 
διέρχεται. 

Το φαινόμενο της μη γραμμικής διάθλασης εκφράζεται μέσα από τα φαινόμενα της 
αυτοδιαμόρφωσης φάσης  και της ετεροδιαμόρφωσης φάσης. 
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Η αυτοδιαμόρφωση φάσης οφείλεται σε διακυμάνσεις της έντασης του μεταδιδόμενου 
σήματος, που σε συνδυασμό με το φαινόμενο της διασποράς υλικού, συμβάλλουν στη 
φασματική διεύρυνση ή συμπίεση των μικρότερων οπτικών παλμών και θέτουν 
περιορισμούς στο μέγιστο ρυθμό μετάδοσης και στο ρυθμό σφαλμάτων bit που μπορούν να 
υποστηριχθούν από ένα σύστημα υψηλής απόδοσης. 

Κατ' επέκταση, στα πολυκαναλικά οπτικά συστήματα όπου δύο ή περισσότερα κανάλια 
εκπέμπουν ταυτόχρονα στο εσωτερικό μιας οπτικής ίνας χρησιμοποιώντας διαφορετικές 
φέρουσες συχνότητες, η μη γραμμική ολίσθηση της φάσης του σήματος για ένα 
συγκεκριμένο κανάλι εξαρτάται τόσο από τη μεταδιδόμενη ισχύ του καναλιού όσο και από 
την ισχύ των γειτονικών καναλιών. Παρατηρείται δηλαδή το μη γραμμικό φαινόμενο της 
ετεροδιαμόρφωσης φάσης, όπου οι διακυμάνσεις στην ένταση των γειτονικών καναλιών 
μπορούν να οδηγήσουν σε επιπλέον φασματική διεύρυνση των παλμών ενός καναλιού, 
πάντα σε συνδυασμό με τη διασπορά, και σε μείωση έτσι της απόδοσης του συστήματος 
οπτικών ινών. 

Το τελευταίο μη γραμμικό φαινόμενο που παρουσιάζεται είναι αυτό της μίξης τεσσάρων 
κυμάτων  που σχετίζεται επίσης με την εξάρτηση του δείκτη διάθλασης της οπτικής ίνας 
από τη μεταδιδόμενη ένταση. Όταν δύο ή περισσότερα σήματα με διαφορετικό μήκος 
κύματος το καθένα διαδίδονται ταυτόχρονα στο εσωτερικό της ίνας, αλληλεπιδρούν 
δημιουργώντας νέες συχνότητες που αντιστοιχούν στους πιθανούς συνδυασμούς 
αθροίσματος και διαφοράς των αρχικών συχνοτήτων. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση που είναι σημαντική για τους αλγορίθμους δρομολόγησης και 
ανάθεσης μήκους κύματος είναι αν οι φυσικές εξασθενήσεις επηρεάζουν το ίδιο οπτικό 
μονοπάτι που τις γεννάει ή οι φυσικές εξασθενήσεις επηρεάζουν διαφορετικά οπτικά 
μονοπάτια. Με βάση αυτή τη διάκριση μπορούμε να χωρίσουμε τις φυσικές εξασθενήσεις 
σε δύο κλάσεις. 

• Κλάση 1 - Εξασθενήσεις που επηρεάζουν το ίδιο οπτικό μονοπάτι:    
ASE,  PMD, CD, FC, SPM 

• Κλάση 2 - Εξασθενήσεις που γεννιούνται από άλλα οπτικά μονοπάτια: 
 XT,  XPM, FWM 

Η δεύτερη κλάση από φυσικές εξασθενήσεις είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί σε έναν 
IA-RWA αλγόριθμο, γιατί λόγω αυτών των εξασθενήσεων, η απόφαση που παίρνουμε για 
την εγκατάσταση ενός οπτικού μονοπατιού επηρεάζει και επηρεάζεται από τις αποφάσεις 
που παίρνουμε για τα άλλα οπτικά μονοπάτια.  

3.2.1 BER και Q-factor 

Υπάρχουν πολλά κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αξιολογηθεί η 
ποιότητα σήματος ενός οπτικού μονοπατιού. Ο ρυθμός εμφάνισης λαθών (bit error ratio - 
BER) είναι ένα πάρα πολύ καλό κριτήριο γιατί συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του 
σήματος που αποδιαμορφώνεται στο δέκτη, λαμβάνοντας όλες τις φυσικές εξασθενήσεις 
υπόψη του. Υπό την υπόθεση Gaussian θορύβου, το Q-factor συνδέεται με το BER μέσω της 
συνάρτησης  
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Όσο μεγαλύτερη η τιμή του Q-factor τόσο μικρότερο είναι το BER οπότε τόσο καλύτερη 
είναι και η ποιότητα σήματος. Όταν δε χρησιμοποιούνται τεχνικές διόρθωσης λαθών 
(forward error correction –FEC), θεωρούμε συνήθως ότι ένα οπτικό μονοπάτι είναι αποδεκτό 
(εφικτό) ως προς την ποιότητα μετάδοσης όταν έχει Q-factor μεγαλύτερο από 15.5 dB. Όταν 
χρησιμοποιείται FEC τιμές του Q-factor μικρότερες από αυτές είναι αποδεκτές. 

Το Q-factor ορίζεται σαν ο ηλεκτρικός σηματοθορυβικός λόγος (electrical signal-to-noise 
ratio) στην είσοδο του κυκλώματος απόφασης στον δέκτη/προορισμό του οπτικού 
μονοπατιού. Υπό την υπόθεση Gaussian θορύβου, το Q-factor ενός οπτικού μονοπατιού 
(p,w), που ορίζεται σαν το μήκος κύματος w πάνω στο μονοπάτι p, δίνεται από:  
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όπου I'1’ και  I'0’ είναι η μέση τιμή του ηλεκτρικού σήματος για το bit 1 και για το bit 0, 
αντίστοιχα, και σ’0’ και σ’1’ είναι η τυπική τους απόκλιση, στην είσοδο του κυκλώματος 
απόφασης στον προορισμό, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται στο το τέλος 
του μονοπατιού p. Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του διαγράμματος ματιού 
(eye diagram) και του Q-factor. 

 

 

Σχήμα 3.1: Το διάγραμμα ματιού (eye diagram) και το Q-factor. 

Το BER και το Q-factor δεν είναι γνωστά πριν την εγκατάσταση ενός οπτικού μονοπατιού. 
Οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν μοντέλα για τις φυσικές εξασθενήσεις για να 
υπολογιστεί το BER και το Q-factor πριν την πραγματική εγκατάσταση ενός οπτικού 
μονοπατιού. Στη βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από αναλυτικά μοντέλα για 
τον υπολογισμό της επίδρασης των γραμμικών και μη γραμμικών φυσικών φαινομένων. 
Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχει ένα μόνο μοντέλο για κάθε 
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φυσική εξασθένηση και ο τρόπος που η μία φυσική εξασθένηση επηρεάζει τις άλλες δεν 
είναι πάντοτε εύκολο να μοντελοποιηθεί. Οπότε δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και 
κοινά αποδεκτός τρόπος για να υπολογίσουμε το BER ή το Q-factor, αλλά υπάρχουν μια 
σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις.  

3.3 Ο αλγόριθμος Parametric IA-RWA  
Εφόσον στους στατικούς αλγορίθμους IA-RWA οι αποφάσεις για την εγκατάσταση όλων 
των αιτήσεων σύνδεσης λαμβάνονται ταυτόχρονα, η παρεμβολή μεταξύ τους θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη συνολικά. Οι στατικοί αλγόριθμοι οι οποίοι έχουν προταθεί στην 
βιβλιογραφία δεν λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οπτικών 
μονοπατιών. 

Ο προτεινόμενος Parametric IA-RWA αλγόριθμος αντιμετωπίζει τις φυσικές εξασθενήσεις  
οι οποίες εξαρτώνται από το ίδιο μονοπάτι καθώς και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
οπτικών μονοπατιών. Για κάθε μονοπάτι περιγράφουμε ως γραμμικούς χαλαρούς 
περιορισμούς (soft constraints) τις παραμέτρους που αφορούν (i) το μήκος και τον αριθμό 
των συνδέσμων του μονοπατιού, (ii) τον αριθμό των διπλανών και παρα-διπλανών μηκών 
κύματος σε όλους τους συνδέσμους του μονοπατιού, (iii) και τον αριθμό όλων των μηκών 
κύματος που προκαλούν ενδο-καναλική διαφωνία στους ενδιάμεσους κόμβους του 
μονοπατιού. Αυτοί οι χαλαροί περιορισμοί εισάγονται  στην μοντελοποίηση 
χρησιμοποιώντας επιπλέον μεταβλητές (surplus variables) και αποτελούν μέρος της 
ελαχιστοποίησης.  Προτείνουμε δύο διαφοροποιήσεις του Parametric IA-RWA αλγορίθμου οι 
οποίες διαφέρουν στον αριθμό των surplus μεταβλητών που χρησιμοποιούν για να 
μοντελοποιήσουν τις παραπάνω παραμέτρους.  

Οι παράμετροι (i)-(iii) αποτελούν τη κύρια αιτία των φυσικών εξασθενήσεων [2], [3]. Πιο 
συγκεκριμένα, ο θόρυβος αυθόρμητης ενισχυμένης εκπομπής (ASE) εξαρτάται από τον 
αριθμό των ενισχυτών (ο οποίο σχετίζεται με το μήκος των συνδέσμων) και τον αριθμό των 
κόμβων (μεταγωγέων).  Η χρωματική διασπορά (CD), η διασπορά τρόπων πόλωσης (PMD) 
και η αυτοδιαμόρφωση φάσης (SPM), επίσης εξαρτώνται από τον μήκος των συνδέσμων 
του μονοπατιού. Η αλληλουχία των φίλτρων (FC) εξαρτάται από τον αριθμό των κόμβων 
που διατρέχει το μονοπάτι. Επιπλέον, οι επιδράσεις των εξασθενήσεων που εξαρτώνται 
από την χρησιμοποίηση των άλλων μηκών κύματος είναι πιο σοβαρές όταν αλληλεπιδρούν 
δύο γειτονικά μήκη κύματος. Αυτή είναι η περίπτωση για την ετεροδιαμόρφωση φάσης 
(XPM), την μίξη τεσσάρων κυμάτων (FWM) και την διακαναλική διαφωνία (inter-channel - 
XT). Τέλος, η ενδοκαναλική διαφωνία (intra-XT) εξαρτάται από την χρησιμοποίηση ίδιων 
μηκών κύματος από οπτικά μονοπάτια που χρησιμοποιούν από τον ίδιο μεταγωγέα.   

Παρόλο, που υπάρχουν φυσικές εξασθενήσεις που δεν εξαρτώνται γραμμικά από τις 
παραπάνω παραμέτρους, αναμένουμε ότι ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των παραπάνω 
παραμέτρων θα ελαχιστοποιήσουμε και την επίδραση των φυσικών φαινομένων. Τα 
αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο τέλος της ενότητας έδειξαν ότι οι προσδοκίες μας 
ήταν σωστές, οδηγώντας σε μικρή απόρριψη των αιτήσεων λόγω των φυσικών 
εξασθενήσεων. 
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3.3.1 Μοντελοποίηση Parametric IA-RWA 

Σε αυτή την ενότητα μοντελοποιούμε τον αλγόριθμο Parametric IA-RWA . Στο Σχήμα 3.2 
παρουσιάζουμε το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου. 

 

Σχήμα 3.2: Διάγραμμα ροής του αλγορίθμου parametric IA-RWA. 
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Μας δίνεται ένα οπτικό δίκτυο το οποίο αναπαρίσταται με ένα συνεκτικό γράφο G=(V,E), 
όπου το V, είναι το σύνολο των κόμβων, και E είναι το σύνολο των συνδέσμων (οπτικών 
ινών). Υποθέτουμε ότι οι κόμβοι δεν διαθέτουν ικανότητες μετατροπής μήκους κύματος. 
Κάθε οπτική ίνα είναι ικανή να υποστηρίζει ένα σύνολο C={1,2,…,W} από W διαφορετικά 
μήκη κύματος. Επίσης μας δίνεται η μήτρα κίνησης Λ, με μη αρνητικούς ακέραιους, όπου 
κάθε εγγραφή  Λsd  δηλώνει τον αριθμό των αιτήσεων (μηκών κύματος) που θα πρέπει να 
εγκατασταθούν από τον κόμβο-πηγή s στον κόμβο-προορισμό d. 

3.3.1.1 Αλγόριθμος Pure RWA που επεκτείνεται 

Επεκτείνουμε την μοντελοποίηση μονοπατιού (LP path formulation) η οποία έχει καλύτερη 
απόδοση από τις μοντελοποιήσεις που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η 
μοντελοποίηση μονοπατιού χρησιμοποιεί μεταβλητές xp,w οι οποίες είναι ίσες με 1 εάν 
χρησιμοποιείται το οπτικό μονοπάτι (p,w) (το μονοπάτι p και το μήκος κύματος w), και ίσο 
με το 0 διαφορετικά. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τις τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις 
κόστους f για τους συνδέσμους ώστε να αποτρέψουμε την συμφόρηση στους συνδέσμους 
έχοντας παράλληλα καλή απόδοση ακεραιότητας. Χρησιμοποιούμε δηλαδή μία συνάρτηση 
η οποία είναι γνησίως αύξουσα και κυρτή, όπως η f(wl)= wl 2 ή f(wl)= 2wl/(W+1-wl), όπου wl είναι ο 
αριθμός των οπτικών μονοπατιών που χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο l, και W είναι ο 
διαθέσιμος αριθμός από μήκη κύματος στο δίκτυο. Αυτές οι εξισώσεις εισάγονται ως 
τμηματικά γραμμικές στην μοντελοποίηση μονοπατιού.  

3.3.1.2 Περιορίζοντας το μήκος του μονοπατιού και το πλήθος των συνδέσμων 

Σε αυτή την ενότητα, στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση φυσικών εξασθενήσεων από 
φαινόμενα που συνδέονται άμεσα με το μήκος και τον αριθμό των κόμβων που διατρέχει 
ένα μονοπάτι. Ο θόρυβος ASE είναι γραμμική εξασθένιση η οποία εξαρτάται από τον 
αριθμό των ενισχυτών στο μονοπάτι. Η διασπορά τρόπου πόλωσης (PMD) επίσης 
εξαρτάται από το μήκος του μονοπατιού, είναι προσθετική ανά σύνδεσμο και δεν 
εξαρτάται από την χρησιμοποίηση από άλλα μήκη κύματος. Το πέναλτι λόγω της 
αλληλουχίας φίλτρων (FC) εξαρτάται από τον αριθμό των φίλτρων του μονοπατιού, και 
εφόσον είναι κοινή πρακτική στους μεταγωγείς OXC να υπάρχουν δύο φίλτρα, θα πρέπει 
να μετρήσουμε τον αριθμό των μεταγωγέων OXC του μονοπατιού για να υπολογίσουμε 
την επίδραση του FC. 

Για να περιορίσουμε το μήκος και τον αριθμό των συνδέσμων του μονοπατιού p, εισάγουμε 
τον ακόλουθο περιορισμό στην μοντελοποίηση: 

 

,l p w p path acceptable
l p

a x S A −
∈

⋅ − ≤∑ , 0pS ≥ , για κάθε p P∈ , w W∈  

 



Ο αλγόριθμος Parametric IA-RWA 
 

37 
 

όπου al είναι μία σταθερά για τον σύνδεσμο l η οποία σχετίζεται με το μήκος του. Στις 
προσομοιώσεις μας επιλέξαμε /l l span A FCa d d n −= +   , όπου dl είναι το μήκος του συνδέσμου l 

σε km και spand  είναι η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ενισχυτών. Μία συνήθης τιμή για 
το span είναι 100km,  που σημαίνει ότι ανά 1 00km στην ίνα τοποθετούνται ενισχυτές. Το 

A FCn −  είναι ο αριθμός των ενισχυτών και των φίλτρων που υπάρχουν σε κάθε κόμβο. Το 

path acceptableA −  είναι ένα άνω φράγμα για το μήκος του μονοπατιού και τον αριθμό των 

κόμβων που διατρέχει.  

Το μήκος και ο αριθμός των κόμβων δεν εισάγονται ως αυστηροί (hard) περιορισμοί στην 
LP μοντελοποίηση, αλλά χρησιμοποιούμε επιπλέον μεταβλητές Sp μη αρνητικές για να 
αναπαραστήσουμε το πόσο περισσότερο από ένα άνω φράγμα ένα μονοπάτι εξασθενεί 
εξαιτίας του μήκους του και του αριθμού των κόμβων. Μεταφέρουμε αυτές τις μεταβλητές 
στον στόχο (objective) της μοντελοποίησης. Επομένως o στόχος είναι η ελαχιστοποίηση 
του:     

l p
l w p

F S+∑ ∑∑ , 

 

όπου ο πρώτος όρος σχετίζεται με την χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στο δίκτυο και ο 
δεύτερος με το μήκος και τον αριθμό τον κόμβων των μονοπατιών. 

Αυτή η μοντελοποίηση έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα μας επιστρέψει ανέφικτη λύση 
(infeasible) εξαιτίας του περιορισμού στο μήκος και τον αριθμό των κόμβων του 
μονοπατιού, η οποία θα ήταν πολύ πιθανό να προκύψει αν χρησιμοποιούσαμε τον 
παρακάτω περιορισμό. 

,l p w path acceptable
w l p

a x A −
∈

⋅ ≤∑∑ . 

 

Χρησιμοποιώντας τις επιπλέον μεταβλητές, ακόμη και εάν κάποια οπτικά μονοπάτια που 
επιλέγει ο αλγόριθμος δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τον παραπάνω περιορισμό, πάλι θα 
έχουμε εφικτή λύση. Σε αντίθεση, εάν χρησιμοποιήσουμε αυστηρούς περιορισμούς, η 
Simplex δεν θα έδινε λύσεις αν ο περιορισμός δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί για όλα τα 
ζευγάρια πηγής-προορισμού.  

3.3.1.3 Περιορίζοντας τα γειτονικά κανάλια  

Οι φυσικές εξασθενήσεις που οφείλονται στην διακαναλική διαφωνία (inter-channel 
crosstalk) και στα μη γραμμικά φαινόμενα (FWM και XPM) δεν εξαρτώνται μόνο από το 
συγκεκριμένο οπτικό μονοπάτι, αλλά και από την χρησιμοποίηση άλλων μηκών κύματος 
σε συνδέσμους που διατρέχει το μονοπάτι.  
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Σχήμα 3.3: Αλληλεπίδραση γειτονικού καναλιού στο οπτικό μονοπάτι (p,w) από άλλα οπτικά 
μονοπάτια. 

 

Η διακαναλική διαφωνία οφείλεται στην διαρροή ισχύος μεταξύ γειτονικών καναλιών. Η 
επίδραση της ετεροδιαμόρφωσης φάσης είναι πιο έντονη ανάμεσα στα γειτονικά κανάλια 
και μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από το κανάλι που εξετάζουμε. Η μίξη τεσσάρων 
κυμάτων εξαρτάται από την χρησιμοποίηση συγκεκριμένων μηκών κύματος και είναι πιο 
έντονη όσο πιο κοντινά είναι τα κανάλια. Κατά συνέπεια, αποφεύγοντας την 
χρησιμοποίηση διπλανών (adjacent) και παρά-διπλανών (second adjacent) καναλιών θα 
έχουμε θετική επίδραση στην ποιότητα μετάδοσης του οπτικού μονοπατιού.  

Για να εξηγήσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο παραθέτουμε ένα παράδειγμα. Στο 
Σχήμα 3.3 ένα οπτικό μονοπάτι (p,w) είναι εγκατεστημένο μεταξύ των κόμβων n0 και n4. 
Έστω (p´,w+1) ένα οπτικό μονοπάτι που διασχίζει τους συνδέσμους l2 και l3, και (p’’,w-1) ένα 
οπτικό μονοπάτι που διασχίζει τους συνδέσμους l3 και l4.  

Σε αυτό το παράδειγμα στο οπτικό μονοπάτι (p,w) υπάρχουν συνολικά 4 πηγές 
παρεμβολής γειτονικού καναλιού που επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος.  

Για να αποφύγουμε την παρεμβολή του γειτονικού καναλιού χρησιμοποιούμε τον 
ακόλουθο περιορισμό για κάθε μονοπάτι p και μήκος κύματος w: 

' ', 1 ' ', 1 ,
' '

,    adj acceptablepp p w pp p w p w p
p p

N BL x L x B x S −− +

 
+′⋅ ⋅ + ⋅ − 

 
+ ≤∑ ∑ για κάθε pP και wW 

 

όπου: 

• B είναι μία σταθερά  (η οποία παίρνει μεγάλες τιμές), 

• adj acceptableN −  είναι ένα άνω όριο για κάθε οπτικό μονοπάτι στον αριθμό των γειτονικών 
καναλιών που προκαλούν παρεμβολή, 

• { }' | 'ppL l l p l p= ∈ ∩ ∈  είναι το σύνολο των συνδέσμων που είναι κοινά για τα 
μονοπάτια  p και p’, και  το |·| δηλώνει το πλήθος του συνόλου, 

• ' ', 1 ' ', 1
' '

pp p w pp p w
p p

L x L x− +

 
⋅ ⋅ 

 
+∑ ∑  είναι ο συνολικός αριθμός των πηγών που προκαλούν 

παρεμβολή γειτονικού καναλιού και επηρεάζουν το σήμα του οπτικού μονοπατιού 
(p,w). 
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Ο λόγος που χρησιμοποιούμε την σταθερά  B είναι ο ακόλουθος: 
1) Στην περίπτωση που το οπτικό μονοπάτι (p,w) επιλέγεται στην λύση του 

προβλήματος (xp,w=1), τότε έχουμε B . xp,w=B, και ο παραπάνω περιορισμός γίνεται 

   ' ', 1 ' ', 1
' '

pp p w pp p w p adj acceptable
p p

L x L x S N− + −⋅ ⋅ −
  ′ 
 

+ ≤∑ ∑ . 

2) Στην περίπτωση που το οπτικό μονοπάτι (p,w) δεν επιλέγεται στην λύση του 
προβλήματος (xp,w=0), τότε έχουμε B . xp,w=0, και ο παραπάνω περιορισμός γίνεται 

   
1 1' ', ' ',

' '

,
i ipp p w pp p w p adj acceptable

p p

L x L x S N B
− + −⋅ ⋅ − +

  ′ 
 

+ ≤∑ ∑  

ο οποίος πάντα είναι αληθής όταν η σταθερά B είναι αρκετά μεγάλη. Επομένως η σταθερά 
B χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει τον περιορισμό όταν χρησιμοποιείται το οπτικό 
μονοπάτι (p,w), και να τον απενεργοποιήσει (πάντα αληθής), διαφορετικά. 
Με παρόμοιο τρόπο, ο περιορισμός για τα παρα-διπλανά κανάλια μοντελοποιούνται ως 
ακολούθως: 

' ', 2 ' ', 2
' '

pp p w pp p w pw p next adj acceptable
p p

L x L x B x S N− + − −

 
′′⋅ ⋅ + ⋅ − 

 
+ ≤∑ ∑ , για κάθε pP και wW 

 

Πάλι χρησιμοποιούμε χαλαρούς περιορισμούς εισάγοντας επιπλέον μεταβλητές pS ′  και 

pS ′′  στην συνάρτηση βελτιστοποίησης που εμφανίζονται στους περιορισμούς του αριθμού 
των γειτονικών και παρα-διπλανών καναλιών που χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα. 
Επομένως ο νέος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση 

l p p
l p p

F S S′ ′′+ +∑ ∑ ∑ . 

 

3.3.1.4 Περιορίζοντας την ενδοκαναλική διαφωνία  

Η ενδοκαναλική διαφωνία (intra-channel crosstalk) είναι η επίδραση της διαρροής ισχύος 
μεταξύ οπτικών μονοπατιών που διατρέχουν τον ίδιο μεταγωγέα και χρησιμοποιούν τον 
ίδιο μήκος κύματος εξαιτίας της μη-ιδανικής απομόνωσης των εισόδων/εξόδων του 
μεταγωγέα [28]. Να σημειώσουμε ότι η ενδοκαναλική διαφωνία δεν μπορεί να φιλτραριστεί 
επειδή το σήμα που προκαλεί την αλληλεπίδραση είναι στο ίδιο μήκος κύματος με αυτό 
που επηρεάζεται.  
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Σχήμα 3.4: Ενδοκαναλική παρεμβολή (Intra-channel XT) στο οπτικό μονοπάτι (p,w) από άλλα οπτικά 
μονοπάτια.   

Στο Σχήμα 3.4 απεικονίζεται η επίδραση της ενδοκαναλικής διαφωνίας. Ένα οπτικό 
μονοπάτι (p,w) είναι εγκατεστημένο μεταξύ των κόμβων n0 και n4 και χρησιμοποιεί το 
μήκος κύματος w. Έστω τα οπτικά μονοπάτια (p’,w), (p’’,w), (p’’’,w) τα οποία χρησιμοποιούν 
τους κόμβους n2 , n2 και n3, αντίστοιχα, και όλα χρησιμοποιούν το ίδιο μήκος κύματος w. Στο 
παράδειγμα αυτό υπάρχουν 3 ενδοκαναλικές πηγές διαφωνίας συνολικά στους κόμβους n2 
και n3, που παρεμβάλλουν την μετάδοση του οπτικού μονοπατιού (p,w). 

Η επίδραση την ενδοκαναλικής διαφωνίας για κάθε μονοπάτι p και μήκος κύματος w 
μοντελοποιείται εισάγοντας τον ακόλουθο περιορισμό. 
 

' ',
'

, , ,,  για κάθε  pp p w p XT acceptable
p

p w p P w CN x B x S N B− ∈ ∈′′′⋅ + ⋅ − +≤∑  

όπου { }' | 'ppN n n p n p= ∈ ∩ ∈  είναι το σύνολο των κόμβων που είναι κοινοί για τα 
μονοπάτια p και p’. Όπως και στην προηγούμενη ενότητα,  , η (μεγάλη) σταθερά B 
χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον περιορισμό για ένα 
δεδομένο οπτικό μονοπάτι (p,w). Οι επιπλέον μεταβλητές μεταφέρονται και πάλι στο 
κόστος του προβλήματος και ο νέος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση.  

l p
l p

F S ′′′+∑ ∑ . 

3.3.2  Συναρτήσεις Κόστους 

Ο στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τον αριθμό των αιτήσεων που απορρίπτονται 
για ένα δεδομένο αριθμό από διαθέσιμα μήκη κύματος W. Υπάρχουν δύο λόγοι που μπορεί 
να απορριφθεί μία αίτηση. Ο πρώτος έχει να κάνει με την μη ύπαρξη αρκετών μηκών 
κύματος για να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις και αναφέρεται ως απόρριψη επιπέδου 
δικτύου (network-layer blocking). Ο δεύτερος λόγος αναφέρεται ως απόρριψη φυσικού 
επιπέδου (physical-layer blocking), που αντιστοιχεί στην επιλογή οπτικών μονοπατιών που 
δεν έχουν αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης. Για να λάβουμε υπόψη και τους δύο λόγους που 
επιδρούν στην πιθανότητα απόρριψης (blocking probability) εξετάζουμε τις ακόλουθες 
συναρτήσεις κόστους, που προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την χρησιμοποίηση των 
μηκών κύματος και την παραβίαση των άνω ορίων για τις φυσικές εξασθενήσεις για 
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δεδομένες αιτήσεις σύνδεσης, αλλά διαφέρουν στον αριθμό των surplus μεταβλητών που 
χρησιμοποιούν.  

• ελαχιστοποίηση ,l p p p p
l w W p P p P p P p P

F S S S S
∈ ∈ ∈ ∈ ∈

′ ′′ ′′′+ + + +∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑   όπου pS , pS ′ , pS ′′ , pS ′′′

ορίζουν την υπέρβαση του ορίου για τις σχετιζόμενες εξασθενήσεις του μονοπατιού  p. 

• ελαχιστοποίηση , , , ,l p p w p w p w
l w W p P p P w C p P w C p P w C

F S S S S
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

′ ′′ ′′′+ + + +∑ ∑ ∑ ∑∑ ∑∑ ∑∑  όπου , , ,, ,p w p w p wS S S′ ′′ ′′′  

ορίζουν την υπέρβαση του ορίου για τις εξασθενήσεις του οπτικού μονοπατιού (p,w). 
 

Οι μοντελοποιήσεις που παρουσιάστηκαν στην Παράγραφο 3.3.1 χρησιμοποιούν μία 
surplus μεταβλητή Sp ανά μονοπάτι p, ανεξάρτητα από το μήκος κύματος w. Οι 
τροποποιήσεις που χρειάζονται για να εισάγουμε μία surplus μεταβλητή Sp,w ανά οπτικό 
μονοπάτι (p,w) είναι προφανείς και δεν παρουσιάζονται. Ονομάζουμε RWA-p τον 
αλγόριθμο που χρησιμοποιεί μία surplus μεταβλητή Sp ανά μονοπάτι p και RWA-pw τον 
αλγόριθμο που χρησιμοποιεί μία surplus μεταβλητή Sp,w ανά οπτικό μονοπάτι (p,w). Να 
σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που αναφερόμαστε και στους δύο αυτούς αλγορίθμους, 
τότε τους ονομάζουμε IA-RWA. 

Να σημειωθεί ότι και στους δύο στόχους βελτιστοποίησης που περιγράψαμε, οι 
παράμετροι εξασθένησης συνεισφέρουν κατά το ίδιο ποσοστό στο κόστος. Ένας 
συνδυασμός με ανάλογα βάρη για κάθε παράμετρο εξασθένησης θα μπορούσε να μειώσει 
την απόρριψη των αιτήσεων του αλγορίθμου.  Για παράδειγμα, εάν το υπό εξέταση δίκτυο 
έχει υψηλό θόρυβο ASE και κατά συνέπεια το μήκος του μονοπατιού είναι πιο σημαντικό 
θα χρησιμοποιούσαμε μεγαλύτερο βάρος στις μεταβλητές Sp. Παρόλα αυτά, εμείς 
εστιάζουμε στην μοντελοποίηση των χαρακτηριστικών που επηρεάζουνε την ποιότητα 
μετάδοσης των οπτικών μονοπατιών. Ένας έξυπνος τρόπος για να συνδυαστούν όλοι οι 
περιορισμοί χρησιμοποιώντας παραμέτρους που σχετίζονται με τον θόρυβο το σήματος 
παρουσιάζεται σε επόμενη ενότητα. Επομένως, για να έχουμε απλά και κατανοητά 
αποτελέσματα δεν εξετάζουμε διαφορετικά βάρη για τις φυσικές εξασθενήσεις.  

Μοντελοποίηση 
Αριθμός Μεταβλητών Αριθμός Περιορισμών 

RWA 
Μεταβλητές 

Επιπλέον 
Μεταβλητές 

= ≤ 

Pure RWA k.ρ.N2.W+L - (ρ.N2)1 (L.W)2+ (L.W)3 

Parametric 
RWA-p 

k.ρ.N2.W+L 4.k.ρ.N2 (ρ.N2)1 
(L.W)2+(L.W)3+(k.p.N2) 4 

+(k.ρ.N2.W)5+(k.ρ.N2.W)6 
Parametric 
RWA-pw 

k.ρ.N2.W+L 3.k.ρ.N2.W+ k.ρ.N2 (ρ.N2)1 
(L.W)2+(L.W)3+ (k.ρ.N2) 4 

+(k.ρ.N2.W)5+(k.ρ.N2.W)6 

N: αριθμός των κόμβων 
W: αριθμός των μηκών κύματος 
L: αριθμός των συνδέσμων 
k: αριθμός των συντομότερων μονοπατιών ανά 
αίτηση 
ρ: φορτίο (ποσοστό των συνολικών αιτήσεων) 

 

Περιορισμοί: 
1: εισερχόμενης κίνησης 
2:διακριτής ανάθεσης μήκους κύματος 
3: συνάρτησης κόστους 
4: μήκος μονοπατιού και αριθμός κόμβων του 
μονοπατιού 
5,6: παρεμβολή γειτονικού και παρα-γειτονικού 
καναλιού 
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Πίνακας 3.1: Αριθμός μεταβλητών και περιορισμών για τον αλγόριθμο pure RWA, Parametric RWA-
p και RWA-pw. 

Ο Πίνακας 3.1 δείχνει τον αριθμό των μεταβλητών και των περιορισμών των 
προτεινόμενων αλγορίθμων. Ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον πίνακα 
είναι ο ίδιος με αυτόν του Πίνακα 2.1. Επιπλέον από τον Πίνακα 2.1 μεταφέραμε τον 
αριθμό των μεταβλητών και των περιορισμών που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος pure RWA. 
Για τους αλγορίθμους RWA-p και RWA-pw έχουμε υποθέσει ότι χρησιμοποιούν όλους τους 
περιορισμούς των φυσικών εξασθενήσεων (μήκος του μονοπατιού και αριθμός κόμβων, 
παρεμβολή γειτονικού καναλιού, και παρεμβολή ενδοκαναλικής διαφωνίας) ταυτόχρονα, 
χρησιμοποιώντας τις παραπάνω συναρτήσεις κόστους ελαχιστοποίησης. Παρατηρούμε ότι 
ο pure RWA χρησιμοποιεί τις λιγότερες μεταβλητές (εφόσον δεν χρησιμοποιεί καμία 
μεταβλητή για τις φυσικές εξασθενήσεις), ο RWA-pw χρησιμοποιεί τον μεγαλύτερο αριθμό 
από μεταβλητές και ο IA-RWA-p είναι κάπου ανάμεσα. Ο RWA-p και ο RWA-pw έχουν τον 
ίδιο αριθμό από περιορισμούς. Η διαφορά στον αριθμό των περιορισμών, μεταξύ του pure 
RWA και των RWA-p/RWA-pw μοντελοποιήσεων οφείλονται στις παραμέτρους που 
υπολογίζουν τις φυσικές εξασθενήσεις.  

3.3.3  Αποτελέσματα προσομοίωσης για τον αλγόριθμο Parametric IA-
RWA  

Για να αξιολογήσουμε τον προτεινόμενο IA-RWA αλγόριθμο εκτελέσαμε κάποια 
πειράματα προσομοίωσης. Υλοποιήσαμε τον αλγόριθμο σε MATLAB και χρησιμοποιήσαμε 
η LINDO API [24] για να λύσουμε τα αντίστοιχα LP προβλήματα. Η τοπολογία δικτύου που 
χρησιμοποιήσαμε για τα πειράματα προσομοίωσης είναι η γενική τοπολογία του δικτύου 
DTnet,  η οποία φαίνεται στο Σχήμα 2.4, το οποίο είναι ένα πιθανό διαφανές δίκτυο όπως 
προσδιορίστηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος DICONET [70]. Υποθέσαμε 
ότι η χωρητικότητα κάθε μήκους κύματος είναι ίση με 10Gbps. 

Για να ελέγξουμε την καταλληλότητα των οπτικών μονοπατιών ως προς την ποιότητα 
μετάδοσης, χρησιμοποιήσαμε ένα εργαλείο υπολογισμού του Q-factor, που ονομάζουμε Q-
Tool, το οποίο χρησιμοποιεί αναλυτικά μοντέλα για να εκτιμήσει την επίδραση των πιο 
σημαντικών φυσικών εξασθενήσεων. Το Q-Tool παίρνει σαν είσοδο το σύνολο από τα 
οπτικά μονοπάτια υπολογίζει τις τιμές του Q-factor γι’ αυτά και επιστρέφει όποια απ’ αυτά 
δεν είναι αποδεκτά. Το Q-Tool αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 
DICONET [70]. 

Συγκρίνουμε τους IA-RWA αλγορίθμους με τον αλγόριθμο pure RWA που παρουσιάστηκε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο και δεν λαμβάνει υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις. Ο αριθμός 
των υποψηφίων μονοπατιών που υπολογίζονται ανά αίτηση σύνδεσης στην φάση προ-
επεξεργασίας του αλγορίθμου είναι ίσος με k=3.  

7: παρεμβολή ενδοκαναλικής διαφωνίας  



Ο αλγόριθμος Parametric IA-RWA 
 

43 
 

Το μοντέλο για τους συνδέσμους που χρησιμοποιήθηκε εμφανίζεται στο Σχήμα 3.5. Έχουμε 
υποθέσει μετάδοση στα 10Gbps και απόσταση μεταξύ των καναλιών του WDM 
συστήματος ίση με 50 GHz.  Η απόσταση μεταξύ δύο ενισχυτών (span length) σε κάθε 
σύνδεσμο έχει τεθεί ίση με 100 km. Έχουμε υποθέσει ότι κάθε σύνδεσμος αποτελείται 
αποκλειστικά από SSMF ίνες με παράμετρο διασποράς ίση με D=17 ps/nm/km και 
παράμετρο εξασθένησης ίση με a=0.25 db/km. Τα τμήματα DCF έχουμε υποθέσει ότι έχουν 
a=0.5 dB/km και D=-80 ps/nm/km. Η ισχύς εκπομπής έχουμε υποθέσει ότι είναι ίση με 3 
dBm/ch για κάθε τμήμα SMF και -4 dBm/ch για κάθε τμήμα DCF. Ο θόρυβος από τους 
ενισχυτές EDFA τέθηκε ίσος με 6 dB και έχει μικρές αποκλίσεις από ενισχυτή σε ενισχυτή (
± 0.5 dB). Κάθε EDFA αντισταθμίζει πλήρως την απώλεια της ισχύος από το προηγούμενο 
τμήμα της ίνας. Υποθέτουμε ότι η αρχιτεκτονική των OXC κόμβων είναι παρόμοια με αυτή 
που εμφανίζεται στο [28] και ότι ο λόγος θορύβου διαφωνίας κάθε κόμβου (switch-crosstalk 
ratio) είναι ίσος με Xsw=32 dBs με μικρές αποκλίσεις από κόμβο σε κόμβο (± 1 dB). Όσο 
αφορά το σχήμα αντιστάθμισης της διασποράς, υποθέσαμε ότι χρησιμοποιείται ένα pre-
compensation module για να επιτευχθεί μεγαλύτερη απόσταση μετάδοσης: κάθε span είναι 
υπο-αντισταθμισμένο κατά 30 ps/nm για να ελαχιστοποιηθούν τα μη-γραμμικά 
φαινόμενα, και η διασπορά που αθροίζεται στο τέλους του συνδέσμου αντισταθμίζεται 
πλήρως πριν την είσοδο του σήματος στον κόμβο από ένα κατάλληλο post-compensation 
module. 

Οι παράμετροι που επιλέξαμε για τον Parametric IA-RWA αλγόριθμο είναι:  

   Apath-acceptable=16, Nadj-acceptable=6, Nnext-adj-acceptable=6 και NXT-acceptable=4. 

 

 

Σχήμα 3.5: Μοντέλο του συνδέσμου 

 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε βασίζονται σε δύο διαφορετικά φορτία κίνησης. 
Εκτελέσαμε τον αλγόριθμο για 100 διαφορετικά στιγμιότυπα κίνησης για φορτίο ίσο με 0.5 
(οι μισές τιμές της μήτρας κίνησης Λ ήταν ίσες με 1  και οι μισές ίσες με 0 ).  Εκτελέσαμε 
επίσης τον αλγόριθμο για το πραγματικό φορτίο του DT δικτύου, όπου το φορτίο κίνησης 
είναι ίσο με 2.05 (374 αιτήσεις των 10 Gbps), το οποίο σημαίνει ότι πολλά ζευγάρια πηγής-
προορισμού έχουν την απαίτηση για πάνω από ένα (και συγκεκριμένα, μέχρι πέντε) 
οπτικά μονοπάτια.  

Node

SMFPre-DCM DCF

Node

Post-DCMSMF

N-1 spans

N-th SMF 
span

NodeNode

SMFSMFPre-DCMPre-DCM DCFDCF
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3.3.3.1 Αποτελέσματα για φορτίο ροής ρ=0.5 

 

3.3.3.1.1 Αποφεύγοντας τις πηγές που προκαλούν εξασθενήσεις – Απόδοση ως προς ένα 
περιορισμό 

 

Στην συνέχεια παραθέτουμε ιστογράμματα με την κατανομή διάφορων χαρακτηριστικών 
των μονοπατιών που προκύπτουν από τον pure RWA αλγόριθμο και τους αλγορίθμους IA-
RWA για φορτίο ροής ίσο με ρ=0.5 και διαθέσιμα μήκη κύματος W=16 για κάθε ίνα.   

Στο Σχήμα 3.6 και στο Σχήμα 3.7 γίνεται η σύγκριση μεταξύ των αλγορίθμων pure RWA 
και Parametric RWA-p. Δεν παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο Parametric RWA-pw, εφόσον οι 
περιορισμοί στο μήκος και στον αριθμό των συνδέσμων δεν αλλάζουν με την επιλογή του 
μήκους κύματος και κατά συνέπεια δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των αλγορίθμων RWA-p 
και RWA-pw (Παράγραφος 3.3.2). Όταν χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος RWA-p, επιλέγονται 
μονοπάτια με μικρότερα μήκη και λιγότερους συνδέσμους και κατά συνέπεια καλύτερα 
χαρακτηριστικά ποιότητας μετάδοσης. Ο αλγόριθμος pure RWA ελαχιστοποιεί τον 
συνολικό αριθμό των μηκών κύματος. Για να το κάνει αυτό υπάρχει περίπτωση να επιλέξει 
ένα μονοπάτι με μεγάλο μήκος από τα k-υποψήφια για κάθε αίτηση σύνδεσης.   Από την 
άλλη, ο αλγόριθμος IA-RWA θα επιλέξει ένα μονοπάτι με μικρότερο μήκος για να 
αποφύγει την παραβίαση του περιορισμού που αντιστοιχεί στο μήκος του μονοπατιού, με 
πιθανή αύξηση στον αριθμό των μηκών κύματος.   

Στο Σχήμα 3.8 παρουσιάζεται η κατανομή του αριθμού των πηγών που δημιουργούν 
παρεμβολή γειτονικού καναλιού ανά μονοπάτι. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τους 
αλγορίθμους RWA, RWA-p, και RWA-pw παρατηρούμε ότι τα οπτικά μονοπάτια που 
επιλέγονται από τους αλγορίθμους RWA-p και RWA-pw αλληλεπιδρούν λιγότερο με άλλα 
οπτικά μονοπάτια και κατά συνέπεια η επίδραση των φυσικών εξασθενήσεων (XPM, FWM 
και inter-ΧΤ) μειώνεται. Παρόμοια, στο Σχήμα 3.9 παρουσιάζεται η κατανομή του αριθμού 
των πηγών που δημιουργούν ενδοκαναλική παρεμβολή ανά μονοπάτι. Η ελαχιστοποίηση 
που προκύπτει από τους IA-RWA αλγορίθμους είναι εμφανής.  

 

Σχήμα 3.6: Ιστόγραμμα για την κατανομή του μήκους των μονοπατιών για W=16 μήκη κύματος ανά 
οπτική ίνα (RWA-p με περιορισμό στο μήκος). 
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Σχήμα 3.7: Ιστόγραμμα για την κατανομή του αριθμού των συνδέμων των μονοπατιών για W=16 
μήκη κύματος ανά οπτική ίνα (RWA-p με περιορισμό στον αριθμό των συνδέσμων). 

 

Σχήμα 3.8: Ιστόγραμμα για την κατανομή του αριθμού των διπλανών καναλιών περεμβολής ανά 
μονοπάτι για W=16 μήκη κύματος ανά οπτική ίνα (RWA-p και RWA-pw με περιορισμό στον αριθμό 
διπλανών καναλιών περεμβολής). 
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Σχήμα 3.9: Ιστόγραμμα για την κατανομή του αριθμού των πηγών ενδοκανναλικής περεμβολής ανά 
μονοπάτι για W=16 μήκη κύματος ανά οπτική ίνα (RWA-p και RWA-pw με περιορισμό στον αριθμό 
ενδοκαναλικών πηγών περεμβολής). 

Σε όλες τι παραπάνω γραφικές παραστάσεις παρατηρούμε μία αριστερή μετατόπιση στις 
κατανομές όταν χρησιμοποιούμε τους Parametric IA-RWA αλγορίθμους, το οποίο σημαίνει 
ότι έχουμε λιγότερες πηγές που δημιουργούν εξασθενήσεις και κατά συνέπεια η ποιότητα 
του σήματος βελτιώνεται. Επίσης παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος RWA-pw έχει καλύτερη 
απόδοση από τον RWA-p. 

 

3.3.3.1.2 Ακεραιότητα, Χρόνος εκτέλεσης και Πιθανότητα απόρριψης με όλους τους 
περιορισμούς  

 

Σε αυτή την ενότητα εφαρμόζουμε εισάγουμε όλους τους περιορισμούς που 
παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.3.1, ταυτόχρονα και αξιολογούμε την απόδοση του 
δικτύου με την χρήση της πιθανότητας απόρριψης (blocking probability).  Πριν το κάνουμε 
αυτό, συγκρίνουμε τον χρόνο εκτέλεσης και την ακεραιότητα των λύσεων που προκύπτουν 
από τους αλγορίθμους χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μετρικές.  

(a) Το ποσοστό των λύσεων που βρέθηκαν ακέραιες από όλα τα στιγμιότυπα (χωρίς τις 
τεχνικές σταθεροποίησης και στρογγυλοποίησης) 

(b) Ο αριθμός των  “fixings” που χρειάζονται για να βρούμε ακέραιες λύσεις (χωρίς την 
τεχνική της στρογγυλοποίησης), ως μέσος όρος όλων των πειραμάτων (είναι ο μέσος 
αριθμός των επαναλήψεων fixing για να μετακινηθούμε από τον αριθμό των ακέραιων 
λύσεων που παρουσιάζονται στο (a) στον αριθμό των ακέραιων λύσεων που 
παρουσιάζονται στο (c)). 

(c) Το ποσοστό των λύσεων που είναι ακέραιες αφού χρησιμοποιηθεί η τεχνική “fixing” 
(χωρίς την τεχνική της στρογγυλοποίησης). 

(d)  Ο μέσος αριθμός των fixing και rounding  όταν χρειάζεται έστω και μία rounding 
επανάληψη (είναι ο μέσος αριθμός των επαναλήψεων fixing και rounding για να 
μετακινηθούμε από τον αριθμό των ακέραιων λύσεων που παρουσιάζονται στο (c) στον 
αριθμό των ακέραιων λύσεων που παρουσιάζονται στο (e)). 

(e) Το ποσοστό των λύσεων που είναι ακέραιες αφού χρησιμοποιηθεί η τεχνική “fixing” και 
η τεχνική “rounding”. Για όλες τις περιπτώσεις είναι ίσο με 1, εφόσον για όλα τα 
πειράματα βρίσκουμε τελικά ακέραιες λύσεις. 

(f) Μέσος χρόνος εκτέλεσης (σε δευτερόλεπτα): ο μέσος χρόνος εκτέλεσης των 
πειραμάτων προσομοίωσης ώστε να βρεθεί ακέραια λύση. 

 

 

Στον Πίνακα 3.2 παρουσιάζουμε την απόδοση των αλγορίθμων σε σχέση με την 
ακεραιότητα των λύσεων και τον χρόνο εκτέλεσης για τους αλγορίθμους pure  RWA, 
Parametric RWA-p και RWA-pw για φορτίο κίνησης ίσο με 0.5 και W=16 μήκη κύματος ανά 
μονοπάτι. Ο αλγόριθμος pure RWA έχει καλή απόδοση όσον αφορά την ακεραιότητα των 
λύσεων. Από την στήλη (c) παρατηρούμε ότι ο pure RWA παράγει ακέραιες λύσεις για όλα 
τα στιγμιότυπα, με τον δεδομένο αριθμό από μήκη κύματος W, μόνο με την τεχνική 
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“fixing” . Ο pure RWA αλγόριθμος έχει τον καλύτερο χρόνο εκτέλεσης, όπως ήταν και 
αναμενόμενο, εξαιτίας της απουσίας των φυσικών περιορισμών που εισάγονται στους 
αλγορίθμους RWA-p και RWA-pw. Παρόλα αυτά, οι χρόνοι εκτέλεσης είναι αποδεκτοί για 
τους IA-RWA αλγορίθμους και κυρίως για τον αλγόριθμο RWA-p. Σε αντίθεση με τον 
αλγόριθμο pure RWA, οι αλγόριθμοι RWA-p και RWA-pw χρειάζονται “rounding”, αλλά 
αυτό δεν μειώνει την απόδοση των αλγορίθμων σε σχέση με την ποιότητα μετάδοσης όπως 
παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο. 

 

Μοντελοποίηση (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
Pure path RWA 0.22 1.7 1 0 1 4.5 
Parametric IA-RWA-p 0 0 0 23 1 112 
Parametric IA-RWA-pw 0 0 0 31 1 362 

 

Πίνακας 3.2: Αποτελέσματα για φορτίο κίνησης, ρ=0.5. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αφού εκτελεσθούν οι αλγόριθμοι, το τελικό στάδιο αξιολόγησης 
είναι να ελέγξουμε την καταλληλότητα των οπτικών μονοπατιών που έχουν επιλεχθεί 
στην λύση των αλγορίθμων μέσω του Q-Tool.  

Στο Σχήμα 3.10 παρουσιάζουμε την μέση πιθανότητα απόρριψης ως συνάρτηση του 
αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος για τους αλγορίθμους IA-RWA και pure RWA. 
Αυτή η πιθανότητα αναφέρεται στα μονοπάτια τα οποία απορρίπτονται από το Q-Tool.  
Από το Σχήμα 3.10 παρατηρούμε ότι οι αλγόριθμοι IA-RWA έχουν καλύτερη απόδοση από 
τον pure RWA αλγόριθμο όσον αφορά τις αιτήσεις που απορρίπτονται. Όπως 
παρουσιάστηκαν στα Σχήματα 3.6 έως 3.9, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι IA-RWA (RWA-p 
και RWA-pw) αποφεύγουν τις πηγές που προκαλούν φυσικές εξασθενήσεις και κατά 
συνέπεια τα οπτικά μονοπάτια που παράγουν έχουν καλύτερη ποιότητα μετάδοσης από 
αυτά του pure RWA. Από το Σχήμα 3.10 παρατηρούμε ότι όσο αυξάνονται τα διαθέσιμα 
μήκη κύματος ο pure RWA δεν παρουσιάζει μεγάλη βελτίωση στην απόδοσή του γιατί δεν 
λαμβάνει υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις.  Σε αντίθεση,  οι IA-RWA αλγόριθμοι 
βελτιώνουν αισθητά την απόδοσή τους καθώς έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέγουν 
οπτικά μονοπάτια τα οποία δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.  
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Σχήμα 3.10: Πιθανότητα απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος 
ανά σύνδεσμο για φορτίο κίνησης ρ=0.5. 

 

 

Σχήμα 3.11: Πιθανότητα απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος 
ανά σύνδεσμο για αληθοφανές φορτίο κίνησης. 

 

Συγκρίνοντας τους αλγορίθμους RWA-p και RWA-pw, παρατηρούμε ότι έχουν παρόμοια 
απόδοση όσον αφορά την πιθανότητα απόρριψης. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα 
αποτελέσματα της προηγούμενης ενότητας, όπου ο RWA-pw φαινόταν καλύτερος. Αυτό 
έχει να κάνει με την παρουσία όλων των περιορισμών (ενώ στην προηγούμενη ενότητα 
τους μελετήσαμε χωριστά), την τεχνική “rounding”, και τον μεγάλο αριθμό των 
μεταβλητών που χρησιμοποιεί ο αλγόριθμος RWA-pw. Πράγματι, όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 3.2, ο αλγόριθμος RWA-pw έχει την χειρότερη απόδοση  “rounding” (στήλη (d)). 
Επιπλέον, όπως φαίνεται στην στήλη (f), ο χρόνος εκτέλεσης του RWA-pw αλγορίθμου 
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είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του RWA-p. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, ο RWA-p 
φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή από τους δύο που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα. 

3.3.3.2 Αποτελέσματα με τα αληθοφανές φορτίο του DTnet  

Εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης χρησιμοποιώντας την πραγματική κίνηση του 
DTnet δικτύου, η οποία είναι λίγο περισσότερο από  2.05. Λάβαμε αποτελέσματα μόνο για 
τους αλγορίθμους pure RWA και RWA-p. Όπως και στην περίπτωση του φορτίου κίνησης 
0.5, ο  αλγόριθμος RWA-p μειώνει σημαντικά την πιθανότητα απόρριψης σε σχέση με τον 
pure RWA. Συγκεκριμένα για W=50 μήκη κύματος, ο pure RWA έχει πιθανότητα απόρριψης 
ίση με 22%, η οποία μειώνεται σε 2% χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο RWA-p (Σχήμα 3.11).  
Ο χρόνος εκτέλεσης του pure RWA για W=50 ήταν περίπου 476 sec (≈8 min). Ο αντίστοιχος 
χρόνος για τον αλγόριθμο RWA-p ήταν περίπου10750 sec (3 hours). Να σημειώσουμε ότι για 
αυτό το φορτίο κίνησης και W=50 μήκη κύματος το πρόβλημα βελτιστοποίησης για τον 
αλγόριθμο RWA-p περιλαμβάνει συνολικά 28984 μεταβλητές και 59928 περιορισμούς 
(Πίνακας 3.1), το οποίο είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα βελτιστοποίησης και χρειάζεται 
αρκετή μνήμη και υπολογιστική ισχύ.  Από την άλλη, ο RWA-pw χρησιμοποιεί περίπου W 
φορές αυτές τις μεταβλητές (Πίνακας 3.1), κάνοντας το πρόβλημα πολύ δύσκολο για ένα 
τυπικό προσωπικό υπολογιστή. Αυτός είναι ο λόγος που παρουσιάζουμε αποτελέσματα 
μόνο για τον RWA-p αλγόριθμο. Συμπερασματικά, ο αλγόριθμος RWA-p είναι καλύτερη 
επιλογή από τους δύο αλγορίθμους.   

 

3.4 Αλγόριθμος Sigma-Bound IA-RWA  
 

O αλγόριθμος Parametric IA-RWA που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη παράγραφο 
μοντελοποιεί έμμεσα την υποβάθμιση του σήματος εξαιτίας των φυσικών εξασθενήσεων 
χρησιμοποιώντας περιορισμούς που αφορούν το μήκος και τον αριθμό των συνδέσμων του 
μονοπατιού, τον αριθμό των διπλανών και παρα-διπλανών μηκών κύματος σε όλους τους 
συνδέσμους του μονοπατιού, και τον αριθμό όλων των μηκών κύματος που προκαλούν 
ενδο-καναλική διαφωνία στους ενδιάμεσους κόμβους του μονοπατιού. Σε αυτή την 
παράγραφο βελτιώνουμε τον Parametric IA-RWA εισάγοντας περιορισμούς που βασίζονται 
σε παραμέτρους σχετικές με την διασπορά του θορύβου ώστε να λαμβάνονται άμεσα οι 
επιδράσεις των εξασθενήσεων.  Συγκεκριμένα, για κάθε μονοπάτι που εισάγεται στην LP 
μοντελοποίηση, υπολογίζουμε ένα άνω φράγμα στην διασπορά του θορύβου που μπορεί 
να διαχειριστεί, αφού έχουμε λάβει υπόψη τις εξασθενήσεις που δεν εξαρτώνται από την 
χρησιμοποίηση των άλλων οπτικών μονοπατιών. Στην συνέχεια εκφράζουμε την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των οπτικών μονοπατιών με παραμέτρους διασποράς θορύβου. 
Χρησιμοποιώντας τα όρια της διασποράς του θορύβου (sigma bounds) και τις παραμέτρους 
μοντελοποιούμε νέους περιορισμούς και τους εισάγουμε στην LP μοντελοποίηση. Οι λύσεις 
που ικανοποιούν τα όρια διασποράς του θορύβου αναμένεται να έχουν αποδεκτή ποιότητα 
μετάδοσης. Ο αλγόριθμος αυτός ονομάζεται Sigma-bound και λαμβάνει άμεσα τις φυσικές 
εξασθενήσεις.  
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Στο Σχήμα 3.12 παρουσιάζεται το διάγραμμα ροής του αλγορίθμου Sigma-bound IA-RWA. 
Συγκρίνοντας αυτό το διάγραμμα ροής με το αντίστοιχο του Parametric IA-RWA (Σχήμα 3.2) 
παρατηρούμε ότι η διαφορά ανάμεσα στους δύο αλγορίθμους εμφανίζεται στον τρόπο που 
περιορίζουν τις φυσικές εξασθενήσεις. Στον Parametric έχουμε διαφορετικούς περιορισμούς 
για τις παραμέτρους που επηρεάζουν το κάθε οπτικό μονοπάτι, ενώ στον Sigma-bound 
συνδυάζουμε όλες τις παραμέτρους σε ένα μόνο περιορισμό διασποράς θορύβου για κάθε 
οπτικό μονοπάτι.   
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Σχήμα 3.12: Διάγραμμα ροής του Sigma-bound IA-RWA αλγορίθμου 

 

 Sigma Bound Formulation

Network Topology G=(V,E)
+

Number of Available 
Wavelengths W

Traffic Matrix Λ

k

Noise variance bounds

Calculate for each lightpath (p,w) the noise 
variance bound σ2min due to the ‘path’ 

related impairments

RWA formulation

Path formulation: path-wavelength 
(p,w) related parameters 

• Demand constraints
• Distinct wavelength assignment 

constraints
• Piecewise linear costs of links
• Wavelength continuity is 

implied by the definition of the 
path-related variables

Sigma Bound IA-RWA (I)LP formulation: 
RWA + Constraints for the interference among lightpaths 

Interference-related Impairment parameters

for each link l, and the ending OXC switch n
• Gl (in dB): the power loss/gain of the whole 

link (including the ending OXC) 
• s21-XPM,’1’,l: the noise variance of 1 due to XPM 

from an adjacent channel. 
• s22-XPM,’1’,l: the noise variance of 1 due to XPM 

from an 2nd adjacent channel.
• s2XT,’1’,n:  the intra-channel crosstalk (intra-XT) 

noise variance that a lightpath crossing node n 
contributes to another lightpath that crosses n 
and uses the same wavelength

Assumption: s21-XPM,’1’,l , s22-XPM,’1’,l , s2XT,’1’,n, s2XT,’1’,n  are 
the same independent of the wavelength

 Path-related Impairment parameters 

• Power (fiber attenuation, components loss, 
amplifier gains),

• ASE noise
• Eye impairments (PMD, FC, SPM)

Fixing
Fix the integer variables up-to now and re-execute Simplex

Rounding and Re-routing
Round one or more fractional variables to one.

If the solution is integer and the interference constraints are 
not satisfied we re-route some connections

Solution

Integer Solution?

Simplex
Solve the LP relaxation of the problem

yes

no

yes no
Integer Solution? Integrality is 

improved?

no

Candidate paths

Calculate the k-shortest length paths for all connections in Λ

Constrain the interference among 
lightpaths

Using the impairment interference-related 
parameters we formulate the interference 

among lightpaths and constraint it with σ2min.

The constraints are activated/deactivated if 
the corresponding lightpath is selected or 

not in the solution

yes

no

yes

Integer Solution and 
satisfied interference 

constraints?
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3.4.1 Υπολογισμός του ορίου διασποράς θορύβου για ένα οπτικό 
μονοπάτι 

Στην προσέγγιση που έχουμε υιοθετήσει στη μελέτη μας για τον υπολογισμό του Q-factor 
(Σχήμα 3.13), η οποία βασίζεται στα [31],[39], το I'1’,p(w) εξαρτάται από την ισχύ εκπομπής 
του πομπού, το κέρδος και τις απώλειες ισχύος στους ενδιάμεσους ενισχυτές και στα 
τμήματα της οπτικής ίνας, καθώς και στις επονομαζόμενες “φυσικές εξασθενήσεις 
ματιού” (eye impairments), που θεωρούμε ότι είναι τα SPM/CD, PMD και το FC.  

 

Power and Eye impairments

Power, SPM/CD, PMD, FC

Noise and noise-like

ASE, XT, XPM, FWM

XT, XPM, FWM, depend on the use of 
other lightpaths

σ2
'1',p(w)=σ2

ASE,’1',p(w)+σ2
XT,’1',p(w)+

                 σ2XPM,’1',p(w)+σ2FWM,’1',p(w)

σ2'0',p(w)=σ2ASE,’0',p(w)+σ2XT,’0',p(w)+ 
σ2FWM,’0',p(w) 

'1', '0 ',

'1', '0 ',

( )
( )

( ) ( )
p p

p
p p

I w I
Q w

w wσ σ
−

=
+

Depend only on the path, not on the 
utilization of other lightpaths

I’1',p(w) I'0',p=0

 

Σχήμα 3.13: Υπολογισμός του Q-factor.  

Η εξασθένηση λόγω των eye impairments δεν αλλάζει σχεδόν καθόλου με την 
χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στο δίκτυο, αλλά εξαρτώνται μόνο από το μονοπάτι 
που επιλέγεται. Πιο συγκεκριμένα, η εξασθένηση του PMD εξαρτάται κυρίως από το μήκος 
και δεν εξαρτάται από την χρησιμοποίηση των άλλων μηκών κύματος. Το FC εξαρτάται 
από τον αριθμό των οπτικών φίλτρων που διασχίζει το μονοπάτι. Συνήθως σε ένα 
διαφανές οπτικό WDM δίκτυο οι OXC κόμβοι σχεδιάζονται ώστε να χρησιμοποιούν δύο 
φίλτρα, οπότε, για να υπολογίζουμε την εξασθένηση λόγω του FC χρειάζεται μόνο να 
μετρήσουμε τον αριθμό των OXCs (που είναι στην ουσία ο αριθμός των ενδιάμεσων 
κόμβων) που διασχίζει ένα μονοπάτι. Τέλος, η εξασθένηση λόγω του SPM/CD είναι ίσως η 
πιο δύσκολη από τα eye impairment για να υπολογισθεί, κρίνοντας από τα μοντέλα που 
έχουν παρουσιασθεί στη βιβλιογραφία.  

Θεωρούμε ότι οι υπόλοιπες φυσικές εξασθενήσεις συνεισφέρουν θόρυβο (noise or noise like 
impairments). Οπότε η ηλεκτρική διασπορά του θορύβου για το bit 1 και το bit 0 στο δέκτη 
για ένα οπτικό μονοπάτι (p,w) δίνεται από τις σχέσεις:  

σ2
‘1’,p(w)=σ2

ASE,‘1’,p(w)+σ2
XT,‘1’,p(w)+σ2

XPM,‘1’,p(w)+σ2
FWM,‘1’,p(w),  (3.2) 
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σ2
'0’,p(w)=σ2

ASE,‘0’,p(w)+σ2
XT,‘0’,p(w)+σ2

FWM,‘0’,p(w),                   (3.3) 

όπου σ2ASE, σ2XT, σ2XPM και σ2FWM, είναι οι ηλεκτρικές διασπορές θορύβου λόγω των ASE, XT, 
XPM και FWM, αντίστοιχα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θόρυβος λόγω των XT, XPM και FWM εξαρτάται από τη 
χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στο δίκτυο. Τα XPM και FWM είναι φυσικές 
εξασθενήσεις μετάδοσης, δηλαδή εμφανίζονται στην οπτική ίνα κατά τη διάδοση του 
φωτός, ενώ το XT σχετίζεται με το μη τέλειο υλικό μεταγωγής (switching fabric) των 
οπτικών κόμβων optical cross-connects (OXC). Για να αντιμετωπίσουμε με έναν ομοιογενή 
τρόπο αυτές τις φυσικές εξασθενήσεις, στη συνέχεια με τον όρο “σύνδεσμος” θα 
αναφερόμαστε στο σύνδεσμο καθώς και στο OXC που είναι συνδεδεμένος στο τέλος του. 

Στην γενική περίπτωση, το Q-factor ενός οπτικού μονοπατιού δεν μπορεί να υπολογισθεί 
απευθείας από τα Q-factor των συνδέσμων που το αποτελούν. Για να υπολογίσουμε το Q-
factor ενός οπτικού μονοπατιού κάνουμε τους επόμενους υπολογισμούς, οι οποίοι 
βασίζονται στην ανάθεση σε κάθε σύνδεσμο παραμέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά 
του θορύβου και στον υπολογισμό της εξασθένησης του σήματος λόγω των eye 
impairments ενός από-άκρο-σε-άκρο μονοπατιού. 

Ξεκινάμε από τον ορισμό του Q-factor όπως αυτός δίνεται από την Εξ. (3.1) στην 
Παράγραφο 3.2.1.Έστω Qmin το ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για την ποιότητα μετάδοσης 
ενός οπτικού μονοπατιού (lightpath). Δεδομένου ότι στην μοντελοποίηση που θα κάνουμε 
δε λαμβάνουμε υπόψη όλους τους φυσικούς μηχανισμούς και κάνουμε αρκετές υποθέσεις 
απλοποίησης, θα χρησιμοποιήσουμε ένα κατώφλι μετάδοσης Qmin ελαφρώς υψηλότερο του 
επιθυμητού. Κάνοντας χρήση του ορισμού του Q-factor και των Εξ. (3.2) και (3.3) έχουμε: 

2
'1', '1',2

min '1', '0 ',
'1', '0 ', min

2
'1',2 2 2

,'1', ,'1', ,'0 ', ,'1',
min

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( )
( ) ( ) ( ) ( )

p p
p p

p p

p
XT p XPM p ASE p ASE p FWM

I w I w
Q w w

w w Q

I w
w w w w c

Q

σ σ
σ σ

σ σ σ σ

 
≥ ⇒ ≤ − ⇒ +  

 
+ ≤ − − − ⇒ 

 

 

2 2 2
,'1', ,'1', max,( ) ( ) ( ),XT p XPM p pw w wσ σ σ+ ≤                    (3.4) 

θεωρώντας ότι η μίξη τεσσάρων κυμάτων (FWM) συνεισφέρει κατά μια σταθερά cFWM , η 
οποία είναι σχετικά μικρή (σαν cFWM θα μπορούσε να θεωρηθεί η συνεισφορά του FWM στη 
χειρότερη περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται όλα τα μήκη κύματος). Τότε, για ένα οπτικό 
μονοπάτι (p,w) από την παραπάνω ανισότητα προκύπτει ένας περιορισμός για τη μέγιστη 
διασπορά θορύβου σ2max,p(w) λόγω των φυσικών εξασθενήσεων ο οποίος εξαρτάται από τη 
χρησιμοποίηση των υπολοίπων οπτικών μονοπατιών μέσω των XT και XPM. 

Θεωρούμε ότι για κάθε σύνδεσμο l, και για κάθε οπτικό κόμβο n (optical cross connect OXC) 
στον οποίο τερματίζει, γνωρίζουμε τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• Gl (σε dB) : την απώλεια/κέρδος της ισχύος του συνδέσμου (και του OXC) λόγω της 
εξασθένισης της ίνας, της διάχυσης ενέργειας και του κέρδους των ενισχυτών 

• s21-XPM,’1’,l : τη διασπορά θορύβου για το bit 1 λόγω XPM από ένα ενεργό διπλανό 
(adjacent) μήκος κύματος 
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• s22-XPM,’1’,l : τη διασπορά θορύβου για το bit 1 λόγω XPM από ένα ενεργό παραδιπλανό 
(second adjacent) μήκος κύματος 

• s2XT,’1’,n : τη διασπορά θορύβου λόγω ενδοκαναλικής διαφωνίας (intra-XT) που 
υπεισέρχεται λόγω της διάδοσης ενός άλλου lightpath που χρησιμοποιεί το ίδιο 
μήκος κύματος μέσα από τον ίδιο διακόπτη n. 

Σημειώνουμε ότι σε αυτήν τη θεώρηση, οι παράμετροι s21-XPM,’1’,l, s22-XPM,’1’,l, και s2XT,’1’,n είναι 
ανεξάρτητες του εξεταζόμενου μήκους κύματος w, αλλά αυτό δεν είναι περιοριστικό και 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και παραμέτρους που εξαρτώνται από το w. Για τον 
προσδιορισμό των παραπάνω παραμέτρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένες 
αναλυτικές εξισώσεις. 

Για ένα μονοπάτι p το οποίο σχηματίζεται από τους συνδέσμους l=1,…,m, έχουμε: 
2 2

,'1', ,'1',

2
2,'1', , 10

2 2
{ | , end of } 11 ,'1', 1 , 2 ,'1', 2 ,

( ) ( )

( )
10

( ) ( )

i

XT p XPM p

m GXT n XT n

l l p n l i lXPM l XPM l XPM l XPM l

w w

s n w

s n w s n w

σ σ

⋅

∈ = +− − − −

+ =

  ⋅ +
 ⋅   ⋅ + ⋅  

∑ ∏
  (3.5) 

όπου nXT,n(w) είναι ο αριθμός των πηγών εισαγωγής ενδοκαναλικής διαφωνίας στον 
μεταγωγέα n και για το μήκος κύματος w (αριθμός των οπτικών μονοπατιών που 
διασχίζουν τον μεταγωγέα n και χρησιμοποιούν το μήκος κύματος w), n1-XPM,l(w) και n2-

XPM,l(w)∈{0,1,2} είναι ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων διπλανών και παραδιπλανών 
γειτονικών μηκών κύματος w στο σύνδεσμο l αντίστοιχα. 

3.4.2 Περιορισμός της παρεμβολής μεταξύ των οπτικών μονοπατιών 

Επεκτείνοντας την LP μοντελοποίηση που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 3.3.1.1 
προκειμένου να συμπεριλάβουμε τους νέους περιορισμούς για την παρεμβολή μεταξύ των 
μονοπατιών. Για το οπτικό μονοπάτι (p,w) με βάση τις Εξ. (3.4) και (3.5) έχουμε:  

intra-XT
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όπου 

• B είναι μια σταθερά που της δίνουμε μεγάλες τιμές και χρησιμοποιείται 
προκειμένου να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ο περιορισμός ανάλογα με το 
εάν το οπτικό μονοπάτι (p,w) χρησιμοποιείται ή όχι. Εάν το οπτικό μονοπάτι 
(p,w) επιλεγεί, τότε  B. xpw =B,  και ο παραπάνω περιορισμός ενεργοποιείται. Εάν 
το οπτικό μονοπάτι (p,w) δεν επιλεγεί, τότε B. xpw =0, και ο περιορισμός 
απενεργοποιείται αφού ισχύει πάντα για μεγάλες τιμές του B. 
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• Sp είναι η μεταβλητή που αντιπροσωπεύει την πλεονάζουσα διασπορά θορύβου 
που υφίσταται ένα οπτικό μονοπάτι λόγω των περιορισμών του φυσικού 
στρώματος. Σημειώνουμε ότι χρησιμοποιούμε μια μεταβλητή Sp για όλα τα 
οπτικά μονοπάτια που δρομολογούνται μέσω του κοινού μονοπατιού p. 

Εάν ικανοποιείται το υπολογισθέν όριο για τη διασπορά θορύβου (οπότε η μεταβλητή που 
εκφράζει την πλεονάζουσα διασπορά Sp γίνει ίση με 0), αναμένεται με μεγάλη πιθανότητα 
ότι το οπτικό μονοπάτι θα φτάσει στο δέκτη με ικανοποιητική ποιότητα μετάδοσης. Από 
τον παραπάνω ορισμό μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι φυσικοί περιορισμοί 
εκφράζονται με τη μορφή “χαλαρών περιορισμών” (soft constraints) κατά την LP 
μοντελοποίηση. Αυτό γίνεται μέσω της χρήσης των επιπλέον μεταβλητών Sp οι οποίες 
χρησιμοποιούνται στο objective της LP μοντελοποίησης και ελαχιστοποιούνται. Με αυτόν 
τον τρόπο στο προκύπτον πρόβλημα βελτιστοποίησης χρησιμοποιούμε τις μεταβλητές Sp 
έτσι ώστε όχι μόνο να εξυπηρετούνται οι αιτήσεις χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν 
λιγότερα μήκη κύματος, αλλά επίσης να ελαχιστοποιείται η διασπορά πλεονάζοντος 
θορύβου για τα σχεδιαζόμενα μονοπάτια. Ο στόχος (objective) του προβλήματος 
βελτιστοποίησης γίνεται: 

l p
l p

F S+∑ ∑ . 

 

3.5 Αποτελέσματα Προσομοίωσης  
Για να αξιολογήσουμε την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου εκτελέσαμε 
πειράματα προσομοίωσης. Για τα πειράματα προσομοίωσης χρησιμοποιήσαμε την 
MATLAB και χρησιμοποιήσαμε η LINDO API [24] για να λύσουμε τα αντίστοιχα LP 
προβλήματα. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν υποθέτοντας την τοπολογία DT network 
(Σχήμα 2.4), η οποία είναι μια πιθανή τοπολογία διαφανούς δικτύου όπως προσδιορίστηκε 
από το project DICONET [70]. 

Για το φυσικό μέσο κάναμε τις ίδιες παραδοχές με αυτές που έγιναν στην Παράγραφο   
3.3.3. Το μοντέλο για τους συνδέσμους είναι αυτό που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.5. 

3.5.1 Αποφεύγοντας τις πηγές που προκαλούν εξασθενήσεις  

Αρχικά παραθέτουμε ιστογράμματα με την κατανομή διάφορων χαρακτηριστικών των 
μονοπάτια που προκύπτουν από τους αλγορίθμους pure RWA, Parametric IA-RWA και 
Sigma-Bound IA-RWA για φορτίο ροής ίσο με ρ=0.5 και διαθέσιμα μήκη κύματος W=16 για 
κάθε ίνα.  Σε αυτήν την παράγραφο ο αλγόριθμος Parametric IA-RWA που χρησιμοποιείται 
είναι ο RWA-p και εμφανίζεται ως P-IA-RWA, ενώ ο Sigma-Bound IA-RWA ως SB-IA-RWA. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Σχήμα 3.14(α) παρουσιάζουμε την κατανομή του αριθμού των 
πηγών που δημιουργούν παρεμβολή γειτονικού καναλιού και στο Σχήμα 3.14(β) την 
κατανομή του αριθμού των πηγών που δημιουργούν ενδοκαναλική παρεμβολή ανά 
μονοπάτι. 
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Όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, παρατηρούμε μία αριστερή μετατόπιση των 
κατανομών όταν χρησιμοποιούμε τους IA-RWA αλγορίθμους. Κατά συνέπεια η επίδραση 
των XPM, FWM inter-XT μειώνεται έμμεσα και η ποιότητα του σήματος βελτιώνεται. 
Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος P-IA-RWA έχει καλύτερη απόδοση από τον αλγόριθμο SB-
IA-RWA όσον αφορά τις παραμέτρους που απεικονίζονται στο Σχήμα 3.14. Αυτό συμβαίνει 
επειδή ο αλγόριθμος P-IA-RWA περιορίζει αυτές τις παραμέτρους, ενώ ο αλγόριθμος SB-
IA-RWA λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές φυσικές επιδράσεις. Για παράδειγμα, ο 
αλγόριθμος SB-IA-RWA είναι πιο ευέλικτος και επιτρέπει σε ένα μονοπάτι να έχει μεγάλο 
αριθμό από πηγές που προκαλούν intra-XT, όταν οι άλλες επιδράσεις δεν είναι σημαντικές.  

 

 

Σχήμα 3.14: Ιστόγραμμα για την κατανομή α) του αριθμού των διπλανών καναλιών παρεμβολής 
ανά οπτικό μονοπάτι και β) του αριθμού των πηγών ενδοκαναλικής παρεμβολής ανά οπτικό 
μονοπάτι για τους αλγορίθμους pure RWA, P-IA-RWA και SB-IA-RWA.  

Στον Πίνακα 3.3 παραθέτουμε την απόδοση των αλγορίθμων σε όρους ακεραιότητας και 
χρόνους εκτέλεσης.  

(a) Ο μέγιστος αριθμός των χρησιμοποιούμενων μηκών κύματος σε όλους τους 
συνδέσμους κατά μέσο όρο από όλα τα πειράματα προσομοίωσης 

(b) Το ποσοστό των λύσεων που βρέθηκαν ακέραιες από όλα τα στιγμιότυπα (χωρίς τις 
τεχνικές σταθεροποίησης και στρογγυλοποίησης) 

(c) Ο αριθμός των  “fixings” που χρειάζονται για να βρούμε ακέραιες λύσεις (χωρίς την 
τεχνική της στρογγυλοποίησης), ως μέσος όρος όλων των πειραμάτων (είναι ο μέσος 
αριθμός των επαναλήψεων fixing για να μετακινηθούμε από τον αριθμό των ακέραιων 
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λύσεων που παρουσιάζονται στο (a) στον αριθμό των ακέραιων λύσεων που 
παρουσιάζονται στο (c)). 

(d) Το ποσοστό των λύσεων που είναι ακέραιες αφού χρησιμοποιηθεί η τεχνική “fixing” 
(χωρίς την τεχνική της στρογγυλοποίησης). 

(e)  Ο μέσος αριθμός των fixing και rounding  όταν χρειάζεται έστω και μία rounding 
επανάληψη (είναι ο μέσος αριθμός των επαναλήψεων fixing και rounding για να 
μετακινηθούμε από τον αριθμό των ακέραιων λύσεων που παρουσιάζονται στο (c) στον 
αριθμό των ακέραιων λύσεων που παρουσιάζονται στο (e)). 

(f) Το ποσοστό των λύσεων που είναι ακέραιες αφού χρησιμοποιηθεί η τεχνική “fixing” και 
η τεχνική “rounding”. Για όλες τις περιπτώσεις είναι ίσο με 1, εφόσον για όλα τα 
πειράματα βρίσκουμε τελικά ακέραιες λύσεις. 

(g) Μέσος χρόνος εκτέλεσης (σε δευτερόλεπτα): ο μέσος χρόνος εκτέλεσης των 
πειραμάτων προσομοίωσης ώστε να βρεθεί ακέραια λύση. 

 

Ο αλγόριθμος SB-IA-RWA χρειάζεται κατά μέσο όρο, λιγότερα μήκη κύματος από τον P-IA-
RWA (στήλη (a)). Επίσης, από την στήλη (g), παρατηρούμε ότι οι μέσοι χρόνοι εκτέλεσης 
των IA-RWA είναι αποδεκτοί και μικροί, με τον αλγόριθμο SB-IA-RWA να έχει καλύτερη 
απόδοση.  

 

 

 

Πίνακας 3.3: Απόδοση των IA-RWA αλγορίθμων για φορτίο ίσο με 0.5 

3.5.2 Πιθανότητα Απόρριψης για σταθερό αριθμό από μήκη κύματος 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε την απόδοση των αλγορίθμων όσον αφορά την 
πιθανότητα απόρριψης για σταθερό αριθμό από διαθέσιμα μήκη κύματος στο δίκτυο, και 
συγκεκριμένα W=16 μήκη κύματος. Η κίνηση που χρησιμοποιήσαμε είναι 100 διαφορετικές 
μήτρες κίνησης για φορτία από 0 . 5  μέχρι 1  και βήμα 0 . 1 . Το Q-factor χρησιμοποιείται για 
την υπολογίσει την ποιότητα των μονοπατιών και όσα δεν έχουν αποδεκτή ποιότητα 
μετάδοσης απορρίπτονται.  

Από το Σχήμα 3.15 παρατηρούμε ότι η πιθανότητα απόρριψης αυξάνεται καθώς αυξάνεται 
και το φορτίο κίνησης. Ο αλγόριθμος pure RWA έχει την μεγαλύτερη πιθανότητα 
απόρριψης, επειδή δεν λαμβάνει υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις. Γι αυτό τον λόγο δεν 
έχει μηδενική πιθανότητα απόρριψης για κανένα από τα φορτία που εξετάζουμε. Καθώς το 
φορτίο κίνησης αυξάνεται, περισσότερα οπτικά μονοπάτια ενεργοποιούνται και οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους αυξάνονται και η απόρριψη φυσικού επιπέδου για τον 
αλγόριθμο pure RWA αυξάνεται.  

Αλγόριθμος a b c d e f g 
Pure RWA 7.70 0.94 1.1 1 0 1 1.27 

P-IA-RWA 10.32 0 0 0 23 1 112.2 
SB-IA-RWA 9.27 0 0 0 15 1 20.4 
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Ο αλγόριθμος P-IA-RWA έχει σημαντικά καλύτερη πιθανότητα απόρριψης από τον 
αλγόριθμο pure RWA. Εφόσον όμως οι φυσικές εξασθενήσεις λαμβάνονται έμμεσα, δεν 
μπορούμε να εξασφαλίσουμε μηδενική πιθανότητα απόρριψης ακόμη και για φορτίο ίσο 
με 0.5.  Η βελτίωση στην πιθανότητα απόρριψης είναι πιο εμφανής στα μικρότερα φορτία 
επειδή τότε τα διαθέσιμα μήκη κύματος είναι πρακτικά αρκετά και ο P-IA-RWA 
αλγόριθμος έχει μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέξει οπτικά μονοπάτια ώστε να αποφύγει 
την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Στα μεγάλα φορτία, για να εξυπηρετηθούν οι αιτήσεις 
σύνδεσης με τα διαθέσιμα μήκη κύματος (με μηδενική πιθανότητα απόρριψης φυσικού 
επιπέδου), ο αλγόριθμος παραβιάζει τους περιορισμούς του φυσικού επιπέδου, και η 
πιθανότητα απόρριψης αυξάνεται γρηγορότερα.  

Ο αλγόριθμος SB-IA-RWA έχει την καλύτερη απόδοση όσον αφορά την πιθανότητα 
απόρριψης από όλους τους εξεταζόμενους αλγορίθμους. Είναι ο μόνος αλγόριθμος που 
μπορεί να πετύχει μηδενική πιθανότητα απόρριψης (λαμβάνει άμεσα τις φυσικές 
εξασθενήσεις) και να διατηρήσει αυτή την πιθανότητα για φορτία μέχρι ρ=0.8. Μετά από 
αυτό το σημείο, ο αριθμός των οπτικών μονοπατιών είναι αρκετά μεγάλος και επειδή ο 
αριθμός των διαθέσιμων μηκών κύματος παραμένει σταθερός, δεν υπάρχει αρκετός 
διαθέσιμος χώρος για να ικανοποιηθούν οι περιορισμοί φυσικού επιπέδου, και η 
πιθανότητα απόρριψης γίνεται μη-μηδενική. Επίσης, παρατηρήσαμε ότι εφόσον δεν 
παραβιάζονται οι φυσικοί περιορισμοί από τον αλγόριθμο SB-IA-RWA που εισάγονται 
στην μοντελοποίηση, το Q-tool έκανε αποδεκτά όλα τα οπτικά μονοπάτια που παράγονταν 
από τον αλγόριθμο, το οποίο σημαίνει πως ο αλγόριθμος έχει πλήρη επίγνωση του 
φυσικού επιπέδου.  

 

. 

Σχήμα 3.15: Ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του φορτίου ροής ρ, υποθέτοντας W=16 διαθέσιμα 
μήκη κύματος 

3.5.3 Αποτελέσματα για μηδενικό ποσοστό απόρριψης 

Όταν σχεδιάζουμε ένα WDM δίκτυο (στατικό πρόβλημα RWA) επιθυμούμε να έχουμε 
λύσεις οι οποίες θα έχουν μηδενική πιθανότητα απόρριψης. Όπως είδαμε νωρίτερα, ο 
αλγόριθμος SB-IA-RWA μπορεί να βρει λύσεις με μηδενική πιθανότητα απόρριψης εφόσον 
υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα μήκη κύματος, ενώ ο αλγόριθμος P-IA-RWA δεν μπορεί να το 
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διασφαλίσει, εκτός εάν χρησιμοποιεί πολύ στενά όρια Apath-acceptable, Nadj-acceptable, Nnext-adj-acceptable, 
και NXT-acceptable, το οποίο όμως θα οδηγήσει σε αύξηση των απαιτούμενων μηκών κύματος.  
Σε αυτή την ενότητα επικεντρωνόμαστε σε λύσεις με μηδενική πιθανότητα απόρριψης. Για 
αυτό το λόγο, εξετάζουμε μόνο τον αλγόριθμο SB-IA-RWA και λύνουμε (i) το αντίστοιχο 
πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού (LP-relaxation) χρησιμοποιώντας τις τεχνικές 
“fixing”  και “rounding” για να βρούμε ακέραιες λύσεις και (ii) το αντίστοιχο πρόβλημα 
ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού (ILP).  

Στο Σχήμα 3.16 (α) παρουσιάζουμε τον μέσο αριθμό των μηκών κύματος που χρειάζονται 
για να επιτύχουμε μηδενική πιθανότητα απόρριψης για 100 μήτρες κίνησης και για φορτία 
μεταξύ 0.5 και 1 με βήμα 0.1. Για την εκτέλεση του ILP προβλήματος μπορέσαμε να 
λάβουμε λύσεις για φορτία μέχρι ρ=0.7 με όριο χρόνου τις 5 ώρες ανά στιγμιότυπο (για 
ορισμένα στιγμιότυπα δεν ήταν δυνατό να βρούμε την βέλτιστη λύση μέσα σε 5  ώρες). 
Παρατηρούμε ότι ο μέσος αριθμός μηκών κύματος που χρειάζεται ο αλγόριθμος LP-
relaxation είναι πολύ κοντά σε αυτόν που προκύπτει από τον βέλτιστο αλγόριθμο ILP. Η 
βέλτιστη λύση δεν βρέθηκε μόνο σε δύο ή τρία στιγμιότυπα (από τα 100 που εξετάστηκαν) 
για φορτία κίνησης που μπορούσα, με να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις. Όσον αφορά τους 
χρόνους εκτέλεσης (Σχήμα 3.16(β)), παρατηρούμε ότι ο προτεινόμενος LP-relaxation 
αλγόριθμος υπερτερεί σημαντικά και διατηρεί τον μέσο χρόνο εκτέλεσης μέσα σε μερικές 
εκατοντάδες δευτερόλεπτα, ενώ ο  ILP αλγόριθμος δεν μπορεί να λύσει κάποια 
στιγμιότυπα ακόμα και για μεσαία φορτία κίνησης. Να σημειώσουμε ότι καθώς το φορτίο 
αυξάνεται, περισσότερα οπτικά μονοπάτια ενεργοποιούνται και οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ τους αυξάνονται, κάνοντας έτσι το πρόβλημα πιο πολύπλοκο και κατά συνέπεια 
να είναι πιο δύσκολο να λυθεί.   
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Σχήμα 3.16: α) Μέσος αριθμός από μήκη κύματος που χρειάζονται για μηδενική απόρριψη και  β) ο 
αντίστοιχος μέσος χρόνος εκτέλεσης για τον  SB-IA-RWA αλγόριθμο, χρησιμοποιώντας την τεχνική 
της χαλάρωσης LP-relaxation και για τον ILP. 

3.5.4 Αποτελέσματα με αληθοφανή κίνηση  

Εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης χρησιμοποιώντας την πραγματική κίνηση του 
DTnet δικτύου, η οποία είναι λίγο περισσότερο από  2.05. Στο Σχήμα 3.17, παρουσιάζουμε 
την πιθανότητα απόρριψης για τους αλγορίθμους pure RWA και τους προτεινόμενους P-
IA-RWA και SB-IA-RWA, ως συνάρτηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος W. Ο 
αλγόριθμος SB-IA-RWA μπορεί να βρει λύση με μηδενική απόρριψη με W=36 μήκη 
κύματος, ενώ ο  pure RWA έχει 10% απόρριψη, η οποία μειώνεται σε 4% χρησιμοποιώντας 
τον αλγόριθμο P-IA-RWA. Ο χρόνος εκτέλεσης του pure RWA αλγορίθμου για W=36 ήταν 
περίπου 30 δευτερόλεπτα. Οι αντίστοιχοι χρόνοι εκτέλεσης για τον SB-IA-RWA αλγόριθμο 
ήταν 15 λεπτά και για τον P-IA-RWA 3 ώρες. Για αυτό το φορτίο κίνησης και για W=36, το 
πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο μοντελοποιείται από τον P-IA-RWA αποτελείται από 
21762 μεταβλητές και 62390 περιορισμούς. Από την άλλη ο αλγόριθμος SB-IA-RWA 
χρησιμοποιεί 20133 μεταβλητές και 22753 περιορισμούς και έχει πολύ καλύτερη απόδοση σε 
χρόνο εκτέλεσης. 
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Σχήμα 3.17: Ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος για 
αληθοφανές φορτίο κίνησης (ρ≈2.05). 

Συμπερασματικά, ο αλγόριθμος SB-IA-RWA αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο τους 
φυσικούς περιορισμούς που επιβάλλει ένα οπτικό δίκτυο. Έχει την δυνατότητα να επιτύχει 
μηδενική απόρριψη αιτήσεων εφόσον υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα μήκη κύματος, το οποίο 
είναι σημαντικό στην πράξη για την σχεδίαση οπτικών δικτύων.  Ο αριθμός των 
μεταβλητών και των περιορισμών που χρειάζεται είναι αρκετά μικρός και ο χρόνος 
εκτέλεσης είναι αποδεκτός, χρησιμοποιώντας την τεχνική της χαλάρωσης σε συνδυασμό 
με τις τεχνικές “fixing” και “rounding”.  

 

3.6 Συμπεράσματα 
Ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στα αμιγώς διαφανή οπτικά δίκτυα είναι οι 
φυσικές εξασθενήσεις που υφίσταται το οπτικό σήμα κατά τη διάδοση του πάνω σε ένα 
αμιγώς οπτικό μονοπάτι (lightpath). Η πλειοψηφία των αλγορίθμων δρομολόγησης και 
ανάθεσης μηκών κύματος που έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, υποθέτουν ότι η 
μετάδοση του σήματος γίνεται πάνω από ένα ιδανικό φυσικό στρώμα. Στην 
πραγματικότητα, μια σειρά από φυσικές εξασθενήσεις (physical impairments) επηρεάζουν 
την ποιότητα του σήματος και πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία απόφασης 
της εγκατάστασης των οπτικών μονοπατιών. Σαν μέσω αξιολόγησης της ποιότητας της 
μετάδοσης ενός οπτικού μονοπατιού χρησιμοποιήσαμε μια μετρική που ονομάζεται Q-
factor η οποία έχει άμεση σχέση με την συχνότητα εμφάνισης λαθών (bit error ratio – BER). 

Εξετάσαμε το πρόβλημα της δρομολόγησης και της ανάθεσης μήκους κύματος υπό την 
παρουσία φυσικών εξασθενήσεων (IA-RWA) για στατική κίνηση. Συγκεκριμένα, 
επεκτείναμε την RWA μοντελοποίηση του προηγούμενου κεφαλαίου και προτείναμε δύο 
IA-RWA αλγορίθμους οι οποίοι μοντελοποιούν ως επιπλέον περιορισμούς τις φυσικές 
εξασθενήσεις. Ο Parametic IA-RWA λαμβάνει έμμεσα υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις 
περιορίζοντας τις πηγές που τις προκαλούν. Ο Sigma-Bound IA-RWA περιορίζει άμεσα τις 
φυσικές εξασθενήσεις λαμβάνοντας υπόψη το Q-factor. Χρησιμοποιώντας ένα ρεαλιστικό 
δίκτυο και ρεαλιστικές φυσικές παραμέτρους, τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι οι 
προτεινόμενοι αλγόριθμοι έχουν σαφή υπεροχή έναντι των pure RWA αλγορίθμων και τον 
Sigma-Bound IA-RWA να έχει την καλύτερη απόδοση.  

Οι φυσικές εξασθενήσεις μπαίνουν σαν επιπλέον περιορισμοί στην μοντελοποίηση του 
γραμμικού προγραμματισμού έτσι ώστε οι αλγόριθμοι να επιτυγχάνουν την από κοινού 
βελτιστοποίηση της λύσης τόσο στο φυσικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο δικτύου. Οπότε ο 
στόχος (objective) των αλγόριθμων είναι να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των μηκών 
κύματος που χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετηθούν όλες οι συνδέσεις (βελτιστοποίηση 
στο επίπεδο δικτύου) έτσι ώστε τα οπτικά μονοπάτια που αποτελούν τη λύση να έχουν 
αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης (βελτιστοποίηση στο φυσικό επίπεδο).  
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4 Στατικοί IA-RWA Αλγόριθμοι σε ημιδιαφανή 
WDM οπτικά δίκτυα 

Όταν οι IA-RWA αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3 αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν όλες τις αιτήσεις διάφανα, εξαιτίας της απόρριψης του φυσικού επιπέδου, η 
μόνη ικανοποιητική μέθοδος για να ξεπεραστούν οι επιδράσεις των φυσικών 
εξασθενήσεων είναι η χρήση αναγεννητών (regenerators). Η λειτουργία που επιτελούν οι 
αναγεννητές είναι τριπλή (re-amplifying, re-shaping and re-timing),  γι’ αυτό το λόγο 
αναφέρονται και ως 3R. Στα αδιαφανή (opaque) δίκτυα το σήμα αναγεννάτε σε κάθε 
ενδιάμεσο κόμβο κατά μήκος του μονοπατιού με οπτο-ηλεκτρο-οπτική (OEO) μετατροπή.  
Το κόστος του δικτύου μπορεί να μειωθεί χρησιμοποιώντας αναγεννητές μόνο σε 
ορισμένους αντί σε όλους τους κόμβους.  Όταν υπάρχουν διαθέσιμοι αναγεννητές, μία 
αίτηση μεταξύ δύο κόμβων που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση και χρειάζεται 
αναγέννηση σε ορισμένους ενδιάμεσους κόμβους, εγκαθίσταται σε πολλά κομμάτια και 
εξυπηρετείται από δύο ή περισσότερα ακολουθιακά οπτικά μονοπάτια. Ο αναγεννητής στο 
τέλος κάθε οπτικού μονοπατιού χρησιμοποιείται ως σταθμός ανεφοδιασμού  “refuelling 
station” που αποκαθιστά την ποιότητα του σήματος. Αυτός ο τύπος των οπτικών δικτύων, 
όπου ορισμένα οπτικά μονοπάτια δρομολογούνται διάφανα, ενώ άλλα χρησιμοποιούν 
αναγεννητές είναι γνωστά ως ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα (translucent optical networks) [50]. Ο 
τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη διάφανων οπτικών δικτύων, όπου το σήμα θα παραμένει 
στο οπτικό επίπεδο σε όλο το μονοπάτι. Δεδομένου ότι αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό 
όταν τα μήκη των μονοπατιών και το μέγεθος του δικτύου είναι μεγάλο, τα ημιδιαφανή 
δίκτυα δείχνουν πιο κατάλληλη λύση σε πολλά δίκτυα για το παρόν και το κοντινό μέλλον.  

Σε αυτό το κεφάλαιο αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης 
μήκους κύματος σε ημιδιαφανή  WDM δίκτυα υπό την παρουσία φυσικών εξασθενήσεων. 
Υποθέτουμε ότι έχουμε στατικό σενάριο κίνησης όπως και στα κεφάλαια 2 και 3.  Στόχος 
του αλγορίθμου είναι η εύρεση των κατάλληλων οπτικών μονοπατιών καθώς και οι θέσεις 
όπου είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν αναγεννητές για την εξυπηρέτηση όλων των 
αιτήσεων σύνδεσης, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των μηκών κύματος και το πλήθος των 
αναγεννητών.  

Μοντελοποιούμε το πρόβλημα της τοποθέτησης αναγεννητών και της ανάθεσης 
αναγεννητών, ως ένα πρόβλημα σχεδίασης εικονικής τοπολογίας και προτείνουμε 
διάφορους ILP και ευρετικούς αλγόριθμους. Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε τους IA-RWA 
αλγορίθμους που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο και λύνουμε το πρόβλημα 
της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος στην φυσική τοπολογία. 

 

4.1 Προηγούμενες προσεγγίσεις  
Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί αρκετές προσεγγίσεις για την δρομολόγηση των αδιαφανών 
αιτήσεων σε ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα. Μια πρώτη προσπάθεια ήταν η διαίρεση του 
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δικτύου σε νησιά διαφάνειας ή οπτικά διαφανείς περιοχές (islands of transparency or optical 
transparent domains). Εντός του ίδιου νησιού, ένα οπτικό μονοπάτι μπορεί να μεταδοθεί σε 
οποιοδήποτε άλλο κόμβο χωρίς την χρήση αναγεννητών. Αντίθετα, για την επικοινωνία 
μεταξύ κόμβων που βρίσκονται σε διαφορετικά νησιά απαιτείται η χρήση 3R αναγεννητών 
που βρίσκονται στα όρια των «νησιών». Μια άλλη  προσέγγιση είναι η σποραδική 
τοποθέτηση αναγεννητών, όπου κάποιοι κόμβοι του δικτύου επιλέγονται για αναγέννηση. 
Σημειώνεται δε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν διαφανείς περιοχές για μια 
ομάδα κόμβων,  ενώ γύρω από κάθε κόμβο υπάρχει η δική του περιοχή διαφανούς 
μετάδοσης. 

Οι περισσότεροι RWA αλγόριθμοι που έχουν προταθεί για ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα, 
αντιμετωπίζουν δυναμικά σενάρια κίνησης. Ωστόσο, η σχεδίαση αλγορίθμων για την 
δρομολόγηση στατικής κίνησης είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Το πρόβλημα της 
μεγιστοποίησης του αριθμού των εγκατεστημένων μονοπατιών, υπό τον περιορισμό ενός 
μέγιστου αποδεκτού μήκους διαφάνειας, μοντελοποιείται στην εργασία [33] σαν ένα 
πρόβλημα μεικτού ακέραιου-γραμμικού προγραμματισμού (Mixed Integer Linear 
Programming –MILP) το οποίο είναι NP-πλήρες. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
παραπάνω δυσκολία, οι συγγραφείς προτείνουν επίσης έναν ευρετικό αλγόριθμο για την 
εγκατάσταση μονοπατιών για περιπτώσεις όπου ο MILP προγραμματισμός δεν μπορεί να 
δώσει λύση. Η μοναδική παράμετρος που εξετάζεται για την αποδοχή ή όχι των 
σχεδιαζόμενων μονοπατιών σε αυτή την προσέγγιση είναι το μήκος τους, ενώ όλοι οι άλλοι 
φυσικοί περιορισμοί αγνοούνται. Στην εργασία [34] παρουσιάζεται ένας βελτιωμένος 
ευρετικός RWA αλγόριθμος όπου αυτή τη φορά το κριτήριο επιλογής των μονοπατιών είναι 
η ποιότητα μετάδοσης, ενώ η δρομολόγηση και η ανάθεση μηκών κύματος, εξετάζονται 
από κοινού με την σχεδίαση της τοπολογίας των αναγεννητών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
η ελαχιστοποίηση του αριθμού των απορριπτέων αιτήσεων αλλά και του απαιτούμενου 
αριθμού των αναγεννητών. Στην εργασία [51] οι συγγραφείς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
του σχεδιασμού ημιδιαφανών δικτύων προτείνοντας αλγορίθμους τοποθέτησης 
αναγεννητών χρησιμοποιώντας μοντέλα για μελλοντική κίνηση.  Στην εργασία [37] 
προτείνονται δυο RWA αλγόριθμοι για ημιδιαφανή δίκτυα, οι οποίοι υπολογίζουν 
ταυτόχρονα τις βέλτιστες θέσεις εγκατάστασης αναγεννητών. Οι προτεινόμενοι 
αλγόριθμοι επιλέγουν τα τελικά οπτικά μονοπάτια έχοντας σαν μετρική το εκάστοτε 
μήκος των συνδέσμων ή θεωρώντας αλληλεπίδραση χειρότερης περίπτωσης λόγω των 
φυσικών εξασθενήσεων. Σαν κριτήριο αποδοχής ή απόρριψης των μονοπατιών 
χρησιμοποιείται η παράμετρος μετάδοσης Q του εκάστοτε μονοπατιού. 

 

4.2 Στατικός ΙΑ-RWA αλγόριθμος για ημιδιαφανή δίκτυα 
Ο προτεινόμενος IA-RWA αλγόριθμος για ημιδιαφανή WDM δίκτυα αποτελείται από τρεις 
φάσεις. Στην 1η φάση, που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο, διαχωρίζονται οι 
διαφανείς αιτήσεις σύνδεσης από τις αδιαφανείς, δηλαδή αυτές που δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν χωρίς την μεσολάβηση αναγεννητών. Μοντελοποιείται η εικονική 
τοπολογία του δικτύου των αναγεννητών η οποία και λύνεται προκειμένου να βρεθούν οι 
ενδιάμεσοι κόμβοι αναγέννησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε αίτηση 
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σύνδεσης. Η εικονική τοπολογία δημιουργείται από τους 3R κόμβους αναγέννησης, 
ενώνοντας με ένα εικονικό σύνδεσμο (virtual link) δυο εικονικούς κόμβους (virtual nodes) 
εάν και μόνο αν αυτοί είναι διάφανα συνδεδεμένοι μεταξύ τους, δηλαδή το Q-factor του 
μονοπατιού που τους συνδέει είναι μεγαλύτερο ενός προεπιλεγμένου κατωφλίου.  Με 
άλλα λόγια, κάθε αδιαφανής αίτηση σύνδεσης εξυπηρετείται με τη βοήθεια ενός ή 
περισσοτέρων 3R κόμβων, ώστε να «σπάσει» σε έναν αριθμό διαδοχικών διαφανών 
τμημάτων (Σχήμα 4.1). Έτσι, με βάση τα παραπάνω η αρχική αδιαφανής μήτρα αιτήσεων, 
μετασχηματίζεται σε μια διαφανή μήτρα αιτήσεων, όπου οι αδιαφανείς αιτήσεις σύνδεσης, 
έχουν αντικατασταθεί από τις αντίστοιχες ακολουθίες διαφανών υπο-αιτήσεων σύνδεσης.  

 

 

 

Σχήμα 4.1: Η αδιαφανής αίτηση σύνδεσης μεταξύ του ζεύγους πηγής-προορισμού (s,d) μπορεί να 
διασπαστεί σε τέσσερεις διαφανείς υπό-αιτήσεις σύνδεσης: s-R3, R3-R12, R12-R10  και R10-d. Κάθε 
μια από τις τρεις υπό-αιτήσεις σύνδεσης μπορεί να εξυπηρετηθεί χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό 
μήκος κύματος. 

 

Στην 2η φάση του αλγορίθμου, χρησιμοποιείται ένας IA-RWA αλγόριθμος για διαφανή 
WDM δίκτυα ο οποίος δέχεται σαν είσοδο την μήτρα των αιτήσεων σύνδεσης που 
δημιουργήθηκε στην έξοδο της πρώτης φάσης. Ο χρησιμοποιούμενος IA-RWA αλγόριθμος 
είναι ο Sigma-Bound IA-RWA που παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρησιμοποιούμενος IA-RWA αλγόριθμος της 2η φάση του 
αλγορίθμου θα παρουσίαζε μηδενική πιθανότητα απόρριψης (blocking probability) για 
επαρκώς μεγάλο αριθμό μηκών κύματος, καθώς εξ’ ορισμού όλες οι δρομολογούμενες 
αιτήσεις εισόδου της δεύτερης φάσης είναι διαφανείς εάν δρομολογηθούν μόνες τους στο 
δίκτυο ή εάν η απόσταση μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μηκών κύματος είναι αρκετά 
μεγάλη. Ωστόσο, ενδέχεται λόγω του περιορισμένου αριθμού των διαθέσιμων μηκών 
κύματος των συνδέσμων, κάποιες από τις αιτήσεις σύνδεσης της δεύτερης φάσης να μην 
μπορέσουν να εξυπηρετηθούν λόγω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μηκών κύματος των 
διαφορετικών μονοπατιών. Γι’ αυτές τις αιτήσεις σύνδεσης που απορρίφθηκαν στη δεύτερη 
φάση λόγω των φυσικών περιορισμών του δικτύου (physical-layer blocking), επιχειρείται  η 
επαναδρομολόγησή τους χρησιμοποιώντας 3R αναγεννητές.  

Στο Σχήμα 4.2 παρουσιάζεται ένα συνοπτικό διάγραμμα ροής της λειτουργίας του 
αλγορίθμου. 
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Σχήμα 4.2: Διάγραμμα ροής του προτεινόμενου αλγορίθμου 

4.2.1 Αποκτώντας τη διάφανη μήτρα αιτήσεων (1η Φάση) 

Η 1η φάση του αλγορίθμου, στοχεύει στον μετασχηματισμό της αρχικής μήτρας αιτήσεων 
σύνδεσης Λ σε μια διαφανή μήτρα αιτήσεων Λ  η οποία αποτελείται από αιτήσεις οι οποίες 
μπορούν να εξυπηρετηθούν διάφανα, χωρίς τη χρήση αναγεννητών σε ένα άδειο δίκτυο. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, δημιουργείται η εικονική τοπολογία του προβλήματος 
μόνο για τις αδιαφανείς αιτήσεις σύνδεσης. Στην συνέχεια, το πρόβλημα αυτό επιλύεται με 
τη βοήθεια ενός εκ των προτεινόμενων αλγορίθμων δρομολόγησης, προκειμένου να 
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ευρεθούν οι ενδιάμεσοι κόμβοι αναγέννησης μέσα από τους οποίους πρέπει να 
δρομολογηθεί το σήμα ώστε να επιτευχθεί αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης στο δέκτη. Έτσι, 
η μήτρα των αιτήσεων μετασχηματίζεται σε μια διαφανή η οποία θα δρομολογηθεί μέσα 
από το δίκτυο στη συνέχεια. 

Η φυσική τοπολογία του δικτύου μπορεί να αναπαρασταθεί από έναν απλό συνδεδεμένο 
γράφο G=(V,E), όπου με V συμβολίζεται το σύνολο των κόμβων του δικτύου με δυνατότητα 
δρομολόγησης  και E είναι το σύνολο των οπτικών συνδέσμων ίνας (σημείο-προς-σημείο). 
Υποθέτουμε οι 3R αναγεννητές είναι αραιά διασκορπισμένοι στο δίκτυο σχηματίζοντας 
ομάδες  σε συγκεκριμένους κόμβους. Έστω R⊆V είναι το σύνολο των κόμβων του δικτύου 
που είναι εξοπλισμένοι με τουλάχιστον ένα 3R αναγεννητή και rn ο αριθμός των 
διαθέσιμων αναγεννητών στον κόμβο n∈R. Υποθέτουμε επιπλέον ότι οι 3R αναγεννητές 
μπορούν να λειτουργήσουν και σαν μετατροπείς μήκους κύματος, ενώ κανένας άλλος 
κόμβος του δικτύου δεν είναι εξοπλισμένος με αυτή τη δυνατότητα. Κάθε οπτική ίνα 
υποστηρίζει ένα κοινό σύνολο C={1,2,…,W}, W διακριτών μηκών κύματος. Για την στατική 
περίπτωση των RWA αλγορίθμων υποθέτουμε ότι το φορτίο κίνησης του δικτύου είναι 
γνωστό και δίνεται από μια γνωστή |V|x|V| μήτρα κίνησης Λ μη αρνητικών ακεραίων, η 
οποία είναι γνωστή εκ των προτέρων. Τότε, με Λsd συμβολίζεται ο αριθμός των 
απαιτούμενων συνδέσεων από την πηγή s στον προορισμό d. Στην περίπτωση του 
προβλήματος όπου ο αλγόριθμος είναι ελεύθερος να επιλέξει τις θέσεις των αναγεννητών 
και τον αριθμό των αναγεννητών που θα χρησιμοποιηθούν (πρόβλημα εγκατάστασης 
αναγεννητών), υποθέτουμε ότι R=V και ότι το  rn δεν είναι περιορισμένο. Στην περίπτωση 
του προβλήματος όπου μας δίνονται οι θέσεις των αναγεννητών (πρόβλημα ανάθεσης 
αναγεννητών) το σύνολο R και οι παράμετροι rn είναι μέρος της εισόδου των αλγορίθμων. 

Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι θα μπορούσαν να παρουσιαστούν επίσης με έναν ελαφρά 
διαφορετικό τρόπο, αντικαθιστώντας τον αριθμό των διαθέσιμων αναγεννητών σε κάθε 
κόμβο, με τον αριθμό των ελεύθερων πομποδεκτών του κόμβου. Έτσι θεωρώντας γνωστό 
τον συνολικό αριθμό των πομποδεκτών του κάθε κόμβου, και αφαιρώντας εκείνους που 
είναι κατειλημμένοι για την εξυπηρέτηση κίνησης που ξεκινάει από τον κόμβο ή 
τερματίζει σε αυτόν, μπορούμε να βρούμε εύκολα τον αριθμό των ελεύθερων 
πομποδεκτών (ή ισοδύναμα των ελεύθερων 3R αναγεννητών) του κόμβου.  

4.2.1.1  Δημιουργώντας την εικονική τοπολογία 

Το πρώτο βήμα για την δημιουργία της εικονικής τοπολογίας του δικτύου είναι ο 
διαχωρισμός μεταξύ διαφανών και αδιαφανών αιτήσεων σύνδεσης, για τη δεδομένη μήτρα 
κίνησης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται για κάθε (s,d) ζεύγος πηγής-προορισμού εάν η ποιότητα 
μετάδοσης ενός τουλάχιστον εκ των k-συντομότερων μονοπατιών σε μήκος έχει αποδεκτή 
ποιότητα μετάδοσης σε ένα άδειο δίκτυο. Με άλλα λόγια, εξετάζεται το Q-factor για κάθε 
ένα από τα k-συντομότερα μονοπάτια μεταξύ πηγής-προορισμού για ένα δίκτυο όπου η 
μοναδική κίνηση που μεταδίδεται είναι το σήμα για την εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης 
αίτησης σύνδεσης. Εάν Pk(s,d) είναι το σύνολο των k-συντομότερων μονοπατιών μήκους 
μεταξύ των κόμβων s και d, τότε θα λέμε ότι το ζεύγος πηγής-προορισμού (s,d) είναι 
διάφανα συνδεδεμένο και θα το συμβολίζουμε (s,d) ∈  T, εάν ισχύει η επόμενη συνθήκη: 

(s,d)∈T   εάν   Qp>Qmin+Qmargin  για κάποιο μονοπάτι p∈Pk(s,d), 
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όπου Qmin είναι το Q-factor  που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης, 
και Qmargin μια σταθερά για τη διασφάλιση περιθωρίου ασφαλείας. Στον παραπάνω έλεγχο 
έχουμε υιοθετήσει την χρησιμοποίηση των k-συντομότερων μονοπατιών μήκους, καθώς το 
συντομότερο μονοπάτι μήκους δεν εξασφαλίζει πάντα την καλύτερη ποιότητα μετάδοσης 
σε ένα ετερογενές δίκτυο. Το σύνολο των αιτήσεων που δεν ικανοποιούν τον παραπάνω 
περιορισμό αναφέρονται στη συνέχεια σαν το σύνολο των αδιαφανών συνδέσεων και 
συμβολίζονται με T . 

Σημειώνουμε ότι για κάθε ζεύγος πηγής-προορισμού (s,d) ∈  T , υπάρχει τουλάχιστον ένα 
εκ των k-συντομότερων μονοπατιών που έχει αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης Q, ενώ είναι 
εφικτή γενικά η σύνδεση των s και d  χωρίς τη χρήση αναγεννητών. Ωστόσο, όπως 
προείπαμε ο διαχωρισμός των μονοπατιών σε διαφανή και αδιαφανή γίνεται ύστερα από 
τον υπολογισμό της ποιότητας μετάδοσης κατά την δρομολόγηση μέσα σε ένα άδειο 
δίκτυο. Έτσι όταν είναι παρούσες όλες οι αιτήσεις σύνδεσης, ενδέχεται κάποια από τα 
μονοπάτια που προηγουμένως είχαν υπολογιστεί σαν διαφανή, να είναι πλέον αδιαφανή 
(αδύνατα) λόγω των αλληλεπιδράσεων που υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών οπτικών 
μονοπατιών που μεταδίδονται στο εσωτερικό ενός συνδέσμου. Ο IA-RWA αλγόριθμος της 
2ης φάσης έχει σαν στόχο την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων, με την εύρεση οπτικών 
μονοπατιών τα οποία είναι εφικτά ακόμα κι όταν συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φυσικοί 
περιορισμοί του δικτύου και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οπτικών μονοπατιών. Τυχόν 
αιτήσεις που αποτυγχάνουν τον επιθυμητό περιορισμό για ικανοποιητική ποιότητα 
μετάδοσης ελέγχοντας κάθε δυνατή διαφορετική δρομολόγηση, επιχειρείται να 
επαναδρομολογηθούν στην τρίτη φάση του αλγορίθμου μέσω μιας ακολουθίας 
(ελευθέρων) αναγεννητών. 

Δεδομένου του συνόλου T των διαφανών ζευγών συνδέσεων (s,d) και του συνόλου R των 
κόμβων με  δυνατότητα αναγέννησης, ορίζουμε την εικονική τοπολογία σαν ένα γράφο ~G
=(R,~E) , όπου το ~E { }( , ) | , , ( , )u v u R v R u v T= ∈ ∈ ∈  αναφέρεται στο σύνολο των εικονικών 
συνδέσμων μεταξύ των κόμβων αναγέννησης που είναι διάφανα συνδεδεμένοι. Κάθε 
εικονικός σύνδεσμος αντιστοιχεί σε ένα διάφανο μονοπάτι μεταξύ δυο κόμβων 
αναγέννησης και μπορεί να σχηματίζεται από έναν ή περισσότερους φυσικούς 
συνδέσμους. Επίσης με  Rs  και  Rd  απεικονίζεται το σύνολο των κόμβων αναγέννησης που 
είναι διάφανα συνδεδεμένοι με την πηγή s και τον προορισμό d, αντίστοιχα.  

4.2.1.2 Επιλέγοντας την ακολουθία των αναγεννητών για τις αδιαφανείς συνδέσεις 

Στο επόμενο βήμα της 1ης φάσης του αλγορίθμου εξετάζεται το σύνολο T  των αδιαφανών 
ζευγών πηγής-προορισμού, η οπτική σύνδεση των οποίων προϋποθέτει την χρήση ενός 
τουλάχιστον αναγεννητή προκειμένου να επιτευχθεί αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης. Έτσι, 
για κάθε ζεύγος (s,d) ∈T , θα πρέπει να αποφασιστεί η ακολουθία των αναγεννητών μέσα 
από την οποία θα πρέπει να μεταδοθεί το σήμα. Η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με την εύρεση 
ενός μονοπατιού από την πηγή s στον προορισμό d  στην εικονική τοπολογία ~G(s,d), η 
οποία αποκτάται εάν προσθέσουμε στον γράφο  ~G  τον κόμβο της πηγής s  και τους 
εικονικούς συνδέσμους που συνδέουν αυτόν με τους κόμβους Rs καθώς επίσης τον κόμβο 
προορισμού d  με τους εικονικούς συνδέσμους που τον συνδέουν με τα στοιχεία Rd. Για την 
επιλογή του εικονικού μονοπατιού από τον s στον d  (ή ισοδύναμα για την εύρεση της 
ακολουθίας των χρησιμοποιούμενων αναγεννητών) εξετάστηκαν δυο κατηγορίες 
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αλγορίθμων οι οποίες παρουσιάζονται ακολούθως. Στο παράδειγμα του Σχήματος 4.3 
εστιάζουμε σε έξι κόμβους αναγέννησης (υποθέτοντας ότι υπάρχουν 12 κόμβοι 
αναγέννησης όπως παρουσιάστηκαν στο Σχήμα 4.1) και παρουσιάζουμε την αντίστοιχη 
εικονική τοπολογία ~G(s,d) για το ζεύγος πηγής-προορισμού (s,d). 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Υποθέτοντας ότι υπάρχουν κόμβοι αναγέννησης στους κόμβους R2, R3, R4, R10, R11 και 
R12, παρουσιάζουμε την αντίστοιχη εικονική τοπολογία ~G(s,d). Ο κόμβος πηγή s και ο κόμβος 
προορισμός d είναι διάφανα συνδεδεμένοι με τους σταθμούς αναγέννησης R2 και R3, και R10 και 
R11, αντίστοιχα. 

4.2.1.2.1  Άπληστοι αλγόριθμοι πρώτου ταιριάσματος για δρομολόγηση στην 
εικονική τοπολογία 

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε διάφορους άπληστους (Greedy) αλγορίθμους για τη 
δρομολόγηση των μη διαφανών αιτήσεων. Συμβολίζουμε με TΛ  το τμήμα της μήτρας Λ  
που αντιστοιχεί σε ζεύγη πηγής-προορισμού που ανήκουν στο T , δηλαδή 

T
sd sdΛ = Λ   εάν  ( , ) ;s d T∈   διαφορετικά 0T

sdΛ = .   

Σύμφωνα με αυτόν τον αλγόριθμο, οι αδιαφανείς αιτήσεις σύνδεσης εξετάζονται μια προς 
μια. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε αίτηση σύνδεσης για την οποία ισχύει 0,T

sdΛ ≠  τρέχουμε 
τον αλγόριθμο του Dijkstra για την εύρεση του συντομότερου μονοπατιού στον γράφο ~G
(s,d) έχοντας προσαρμόσει κατάλληλα τα κόστη των συνδέσμων. Ο τρόπος με τον οποίο 
προσαρμόζονται κάθε φορά τα κόστη των εικονικών συνδέσμων του  ~G(s,d) είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός για την απόδοση του αλγορίθμου και παρουσιάζεται στη συνέχεια στους 
παρακάτω αλγορίθμους: 

1.    Αλγόριθμος συντομότερου εικονικού μονοπατιού (Virtual-Hop (VH) shortest path). Σε αυτό 
τον αλγόριθμο όλοι οι αναγεννητές του εικονικού γράφου έχουν κόστος ίσο με 1, ενώ 
το κόστος του κάθε εικονικού μονοπατιού ισούται με τον αριθμό των αναγεννητών που 
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χρησιμοποιεί. Ως βέλτιστο εικονικό μονοπάτι ορίζεται εκείνο το οποίο διασχίζει τον 
ελάχιστο δυνατό αριθμό αναγεννητών. 

2. Αλγόριθμος συντομότερου φυσικού μονοπατιού ως προς τον αριθμό των κόμβων (Physical-
Hop (PH) shortest path). Εδώ το κόστος του κάθε εικονικού συνδέσμου ισούται με τον 
αριθμό των φυσικών συνδέσμων  από τους οποίους δημιουργείται. Έτσι με βάση αυτό 
τον ορισμό το βέλτιστο εικονικό μονοπάτι είναι εκείνο το οποίο διασχίζει τον ελάχιστο 
δυνατό αριθμό φυσικών κόμβων. 

3. Αλγόριθμος συντομότερου μονοπατιού ως προς το φυσικό μήκος (Physical-Length (PL) 
shortest path).  Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος του κάθε εικονικού συνδέσμου 
λαμβάνεται ίσο με άθροισμα των φυσικών συνδέσμων από τα οποία σχηματίζεται. 
Οπότε αυτός ο αλγόριθμος επιλέγει το εικονικό μονοπάτι με το μικρότερο μήκος, 
ελπίζοντας έτσι σε ελαχιστοποίηση των φυσικών εξασθενήσεων που υφίσταται το 
σήμα κατά την μετάδοση του στο δίκτυο. 

4. Προσαρμοζόμενος αλγόριθμος συντομότερου εικονικού μονοπατιού (Adjusted-Virtual-Hop 
(AVH) shortest path). Η μια προς μια εξυπηρέτηση των αδιαφανών αιτήσεων, έχει σαν 
αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των διαθέσιμων αναγεννητών ύστερα από κάθε 
επανάληψη. Η εξάντληση του συνολικού αριθμού των αναγεννητών σε κάποιο κόμβο 
αναγέννησης του σήματος, οδηγεί σε απομάκρυνση του αντίστοιχου εικονικού κόμβου 
και των σχετικών εικονικών συνδέσμων από την εικονική τοπολογία. Λαμβάνοντας 
υπόψη το γεγονός ότι ο αλγόριθμος του Dijkstra εκτελείται ξεχωριστά και διαδοχικά 
για κάθε αδιαφανές ζεύγος πηγής-προορισμού και για τους τρεις προγενέστερους 
αλγορίθμους, ενδέχεται πολλές αιτήσεις να χρησιμοποιήσουν αναγεννητές που είναι 
τοποθετημένοι στον ίδιο κόμβο αναγέννησης, και κάποιες να απορριφθούν λόγω 
εξάντλησης (κατάληψης) όλων των διαθέσιμων αναγεννητών κάποιου κόμβου 
αναγέννησης. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος αλλά και για την 
δικαιότερη κατανομή του φορτίου μεταξύ των διαφόρων κόμβων αναγέννησης, ο AVH 
αλγόριθμος, προσαρμόζει το κόστος της χρησιμοποίησης των αναγεννητών ενός 
συγκεκριμένου κόμβου σύμφωνα με μια γνησίως αύξουσα συνάρτηση του αριθμού των 
αναγεννητών του κόμβου που έχουν ήδη ανατεθεί για την εξυπηρέτηση αδιαφανών 
αιτήσεων. Αυτή η συνάρτηση κόστους, επιλέχθηκε να είναι κυρτής μορφής, έτσι ώστε 
να υποδηλώνεται μεγαλύτερη “απροθυμία” για τη χρησιμοποίηση των αναγεννητών 
ενός κόμβου καθώς αυξάνει η συμφόρησή του. Με αυτό τον τρόπο, καθώς ο αριθμός 
των χρησιμοποιούμενων αναγεννητών ενός κόμβου αυξάνει, γίνεται όλο και πιο 
δαπανηρή η χρησιμοποίηση των υπολειπόμενων αναγεννητών του κόμβου για την 
εξυπηρέτηση νέων αδιαφανών αιτήσεων. Επομένως, οι υπόλοιποι αναγεννητές του 
κόμβου καταλαμβάνονται μόνο σε περίπτωση που η χρήση τους δεν μπορεί να 
αποφευχθεί. Στα πειράματα προσομοίωσης που διεξήχθησαν, το κόστος ενός 
εικονικού συνδέσμου l μεταξύ δυο κόμβων i,j που ήταν εφοδιασμένοι με Ri και Rj 
αναγεννητές, αντίστοιχα, από τους οποίους χρησιμοποιούνται ήδη Ai και Aj 
αναγεννητές για την εξυπηρέτηση προηγούμενων αδιαφανών συνδέσεων, επιλέχθηκε 
να είναι ίσο με 

( )maxji
l n n

i j

AA
w R

R R
 

= + ⋅ 
  

. 
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Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζεται ένας ILP αλγόριθμος για την επιλογή της 
ακολουθίας των αναγεννητών που χρησιμοποιούνται για την δρομολόγηση των 
αδιαφανών συνδέσεων, όπου η αναγέννηση όλων των αδιαφανών αιτήσεων εξετάζεται 
από κοινού. 

4.2.1.2.2 ILP αλγόριθμος για δρομολόγηση στην εικονική τοπολογία 
Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζεται η μοντελοποίηση του προβλήματος της 
εικονικής τοπολογίας με την χρήση ενός ILP αλγορίθμου. Αν και ο αλγόριθμος αυτός είναι 
πολυπλοκότερος και επομένως πιο απαιτητικός υπολογιστικά σε σχέση με τους 
προαναφερθέντες ευρετικούς, παρόλα αυτά παραμένει αποδοτικός για δίκτυα και μήτρες 
πραγματικού μεγέθους όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στην 
συνέχεια. 

Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του αλγορίθμου των k-συντομότερων 
μονοπατιών, με κόστη συνδέσμων αντίστοιχα με αυτά των αλγορίθμων VH, PH ή PL που 
ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο για την εύρεση μιας ομάδας k υποψήφιων 
εικονικών μονοπατιών ~P k(s,d) για κάθε αδιαφανές ζεύγος πηγής-προορισμού (s,d). Στην 
συνέχεια επιδιώκεται η βέλτιστη δρομολόγηση των αδιαφανών αιτήσεων 
ελαχιστοποιώντας: (i) τον μέγιστο αριθμό των αναγεννητών που χρησιμοποιούνται στους 
διάφορους κόμβους του δικτύου (ii) τον συνολικό αριθμό των χρησιμοποιούμενων 
αναγεννητών στο δίκτυο και (iii) τον μέγιστο αριθμό κόμβων του δικτύου όπου επιτρέπεται 
η αναγέννηση. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να μοντελοποιηθούν σαν τα αντίστοιχα 
προβλήματα ελαχιστοποίησης πολλαπλών ροών (multicommodity flow problems). Και οι 
τρεις παραπάνω στόχοι βελτιστοποίησης είναι σημαντικοί για την απόκτηση μιας καλής 
λύσης. Στην πρώτη περίπτωση, η ελαχιστοποίηση του μέγιστου αριθμού των 
χρησιμοποιούμενων αναγεννητών στους διάφορους κόμβους του δικτύου οδηγεί σε μια 
δικαιότερη κατανομή του φορτίου καθώς αποφεύγεται η υπερφόρτιση κάποιων κόμβων και 
η εξάντληση των αναγεννητών σε κεντρικούς κόμβους αναγέννησης. Στην δεύτερη και 
τρίτη περίπτωση, η ελαχιστοποίηση του συνολικού αριθμού των αναγεννητών ή των 
κόμβων που λειτουργούν ως αναγεννητές οδηγεί σε οικονομικότερες λύσεις ως προς το 
κόστος σχεδίασης του δικτύου. Σημειώνουμε ότι περιορίζοντας τον αριθμό των 
εξεταζόμενων μονοπατιών σε k-εναλλακτικά, μπορεί να χάνουμε την βέλτιστη λύση, αλλά 
το μέγεθος του προβλήματος μειώνεται δραματικά. Σε κάθε περίπτωση, η βέλτιστη λύση 
μπορεί να δοθεί για αρκούντως μεγάλη τιμή της παραμέτρου k. 

 

Παράμετροι: 

• s,d∈V: φυσικοί κόμβοι πηγής-προορισμού 
• ~P k(s,d): σύνολο εναλλακτικών μονοπατιών μεταξύ του ζεύγους (s,d) που μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν στην εικονική τοπολογία ~G(s,d) 



Στατικός ΙΑ-RWA αλγόριθμος για ημιδιαφανή δίκτυα 
 

71 
 

• p∈
~Pk(s,d): ένα υποψήφιο εικονικό μονοπάτι (πηγή, ακολουθία των αναγεννητών, 

προορισμός) για ένα ζεύγος πηγής-προορισμού (s,d) 
 

Σταθερές: 

• T
sd

Λ : ο αριθμός των απαιτούμενων συνδέσεων για ένα αδιαφανές ζεύγος πηγής-

προορισμού (s,d) ∈T .  
• rn: ο αριθμός των διαθέσιμων αναγεννητών στον εικονικό κόμβο n. 
 

Μεταβλητές: 

• xp: αναπαριστά τη ροή στο μονοπάτι p∈ ~P k(s,d) για το ζεύγος (s,d) ∈T , και λαμβάνει 
θετική ακέραια τιμή ανάλογα με τον αριθμό των μη-διαφανών αιτήσεων  (s,d) που 
δρομολογούνται από το μονοπάτι. Σημειώνουμε ότι το  xp μπορεί να παίρνει τιμές 
μεγαλύτερες του 1, εφόσον περισσότερα από ένα μήκη κύματος μπορεί να απαιτηθούν 
μεταξύ των (s,d). 

• un: αναπαριστά την χρησιμοποίηση ενός κόμβου για αναγέννηση (regenerator site) n∈R. 
Παίρνει την τιμή 1, εάν στον κόμβο n χρησιμοποιείται έστω και ένας αναγεννητής, και 0 
διαφορετικά. 

 

Το πρόβλημα της εικονικής τοπολογίας μοντελοποιείται ως ακολούθως. 

 

Ελαχιστοποίηση: 

{ }|
maxmax pn p n p

R x
∈

 
=   

 
∑   ή  

{ }|
total p

n p n p
R x

∈

=∑ ∑ , ή  sites n
n

R u=∑  

όπου με Rmax συμβολίζεται ο μέγιστος απαιτούμενος αριθμός αναγεννητών μεταξύ των 
κόμβων της εικονικής τοπολογίας προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των 
αδιαφανών συνδέσεων, Rtotal ο συνολικός αριθμός των απαιτούμενων αναγεννητών για 
όλους τους κόμβους του δικτύου και Rsites ο αριθμός των κόμβων που γίνεται αναγέννηση 
(regeneration sites). Ονομάζουμε τον αλγόριθμο που ελαχιστοποιεί την τιμή του Rmax  με 
ILPmax, τον αλγόριθμο που ελαχιστοποιεί την τιμή Rtotal  με ILPsum  και τον αλγόριθμο που 
ελαχιστοποιεί την τιμή  Rsites  με ILPsites, αντίστοιχα. Επίσης το όνομα του αλγορίθμου 
επεκτείνεται με βάση τον greedy αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε για να υπολογίσουμε τα 
k υποψήφια εικονικά μονοπάτια. Για παράδειγμα, ο PH-ILPsum αναφέρεται στον 
αλγόριθμο ILPsum ο οποίος χρησιμοποίησε τον αλγόριθμο PH για να βρει το σύνολο των k 
υποψηφίων εικονικών μονοπατιών. 

Σύμφωνα με τους ακόλουθους περιορισμούς: 

• Περιορισμοί εισερχόμενης κίνησης 
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• Περιορισμοί αναγεννητών 
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• Περιορισμοί χρησιμοποίησης κόμβων αναγέννησης (regeneration sites) 
 

{ | }

1
p n

p n p
x u

B ∈

⋅ ≤∑  για κάθε n R∈ . 

Ο περιορισμός των αναγεννητών, περιορίζει τον αριθμό των συνδέσεων που 
δρομολογούνται μέσω ενός κόμβου αναγέννησης, εάν ο αριθμός των διαθέσιμων 
αναγεννητών ανά κόμβο είναι περιορισμένος. Ο περιορισμός για την εισερχόμενη κίνηση 
εξασφαλίζει ότι τα επιλεγόμενα μονοπάτια για κάθε ζεύγος αδιαφανών συνδέσεων (s,d), 
πρέπει να είναι τόσα, όσος είναι ο αριθμός των απαιτούμενων αδιαφανών συνδέσεων για 
το συγκεκριμένο ζεύγος πηγής-προορισμού. Σημειώνουμε ότι εάν απαιτούνται 
περισσότερες της μιας συνδέσεως για ένα ζεύγος πηγής-προορισμού, τότε είναι δυνατό 
αυτές να δρομολογηθούν μέσω διαφορετικών διαδρομών ή κόμβων αναγέννησης. Για έναν 
κόμβο αναγέννησης n∈R, ο περιορισμός χρησιμοποίησης κόμβων αναγέννησης αναγκάζει 
την μεταβλητή un να πάρει την τιμή ίση με 1, εάν επιλεγεί έστω και ένα εικονικό μονοπάτι 
που περνάει από τον κόμβο n. Στην περίπτωση που κανένα εικονικό μονοπάτι που περνάει 
από τον κόμβο n δεν επιλεγεί, η μεταβλητή παίρνει την τιμή 0 (Σχήμα 4.4). 
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1
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Σχήμα 4.4: Η μεταβλητή un παίρνει την τιμή 1, εάν
{ | }

0
p

p n p

x
∈

>∑ , και 0 διαφορετικά 

Ο αριθμός των μεταβλητών xp για την μοντελοποίηση του ILP προβλήματος είναι k T⋅ , 

όπου k είναι ο αριθμός των εναλλακτικών μονοπατιών που υπολογίζονται για κάθε ζεύγος 
(s,d) και T  ο αριθμός των αδιαφανών ζευγών πηγής-προορισμού. Ο αριθμός των 

μεταβλητών un είναι ίσος με τον αριθμό των regeneration sites R . Τέλος, ο αριθμός των 

περιορισμών του προβλήματος είναι k T R R⋅ + + , όπου R  είναι ο αριθμός των 

εγκατεστημένων κόμβων αναγέννησης. 
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Η παραπάνω ILP μοντελοποίηση είναι πρακτική ακόμη και για δίκτυα μεγάλου μεγέθους, 
καθώς ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών και περιορισμών είναι μικρός και 
εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των αδιαφανών συνδέσεων και την τοπολογία των 
αναγεννητών. Ιδιαίτερα μια έξυπνη σχεδίαση του δικτύου συνδυασμένη με μια αραιή 
τοπολογία θα έκανε τα πράγματα ακόμα πιο εύκολα. Ωστόσο, ακόμη και για πιο δύσκολες 
περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι αυτή ενός εξαιρετικά μεγάλου 
δικτύου),  είναι δυνατή η λύση του προβλήματος και η λήψη αποδεκτών λύσεων με τη 
βοήθεια των τεχνικών της LP χαλάρωσης των περιορισμών για τις μεταβλητές που 
εκφράζουν τη ροή της κίνησης (από ακέραιες σε συνεχείς ώστε να λαμβάνουν τιμές στο 
διάστημα 0≤xp≤1 αντί [0,1]) σε συνδυασμό με μια τμηματικά γραμμική συνάρτηση για το 
κόστος των συνδέσμων και επαναληπτικών τεχνικών σταθεροποίησης και 
στρογγυλοποιήσεων, όπως παρουσιάζονται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 2.  

4.2.1.3 Μετασχηματίζοντας την μήτρα κίνησης 

Έχοντας βρει την ακολουθία των αναγεννητών μέσα από τους οποίους θα πρέπει να 
δρομολογηθεί η κάθε αδιαφανής αίτηση σύνδεσης το IA-RWA πρόβλημα για το 
ημιδιαφανές δίκτυο, μετασχηματίζεται στο αντίστοιχο IA-RWA πρόβλημα για το διαφανές 
δίκτυο έχοντας σαν μήτρα κίνησης μια τροποποιημένη μήτρα. Συγκεκριμένα, ύστερα από 
την επίλυση του προβλήματος της εικονικής τοπολογίας και την εύρεση της ακολουθίας 
των αναγεννητών για κάθε αδιαφανή αίτηση, αυτή υποδιαιρείται σε έναν αριθμό 
διάφανων συνδέσεων δυο ή περισσότερων εικονικών διάφανων τμημάτων, 
μετασχηματίζοντας παράλληλα την αρχική μήτρα κίνησης ως ακολούθως. Εάν TΛ  το 
τμήμα της αρχικής μήτρας κίνησης που αντιστοιχεί στις αδιαφανείς αιτήσεις σύνδεσης, 
τότε τα στοιχεία αυτά της μήτρας μετασχηματίζονται με βάση τα εικονικά μονοπάτια που 
έχουν επιλεγεί κατά την επίλυση του προβλήματος της εικονικής τοπολογίας, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας καινούριας μήτρας κίνησης 
~

TΛ  που αντικατοπτρίζει την 
εικονική δρομολόγηση των αιτήσεων. Προσθέτοντας την νέα μήτρα στη μήτρα Τ ΤΛ = Λ −Λ  
που αντιστοιχεί στις αρχικές διαφανείς αιτήσεις, αποκτάται η διάφανη μήτρα κίνησης 

~~ TΤ ΛΛ = Λ +  η οποία θα δρομολογηθεί στη συνέχεια (δεύτερη φάση του αλγορίθμου). Η 
πλήρης εξυπηρέτηση της τελευταίας ισοδυναμεί με πλήρη εξυπηρέτηση των αιτήσεων της 
αρχικής αδιαφανής μήτρας αιτήσεων. 

4.2.2 ΙΑ-RWA δρομολόγηση της μετασχηματισμένης διάφανης μήτρας 
κίνησης (2η Φάση) 

Η δεύτερη φάση του αλγορίθμου λαμβάνει σαν είσοδο την διάφανη μήτρα κίνησης 
~
Λ , της 

πρώτης φάσης, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά συνδέσεις οι οποίες μπορούν να 
δρομολογηθούν διάφανα, και εφαρμόζει σε αυτές έναν IA-RWA αλγόριθμο σχεδιασμένο 
για διάφανα δίκτυα για την δρομολόγηση και ανάθεση μηκών κύματος σε αυτές. 
Δεδομένης της μήτρας κίνησης Λ , της φυσικής τοπολογίας του δικτύου G, του αριθμού των 
διαθέσιμων μηκών κύματος για κάθε σύνδεσμο W και των παραμέτρων και φυσικών 
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περιορισμών του δικτύου, ο IA-RWA αλγόριθμος επιστρέφει την λύση στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα υπό τη μορφή δρομολογημένων οπτικών μονοπατιών, ενώ ταυτόχρονα 
επιστρέφει το ποσοστό απόρριψης των συνδέσεων. 

Απόρριψη μιας αίτησης σύνδεσης μπορεί να συμβεί για δυο λόγους κατά την διάρκεια της 
2ης φάσης: (i) λόγω έλλειψης διαθέσιμων μηκών κύματος για την εξυπηρέτηση όλων των 
αιτήσεων της μετασχηματισμένης μήτρας Λ  ή (ii) λόγω αλληλεπίδρασης μεταξύ των 
οπτικών μονοπατιών που μεταδίδονται μέσα από το ίδιο σύνδεσμο κάνοντας έτσι την 
ποιότητα μετάδοσης μη αποδεκτή. Σε κάθε περίπτωση, επιχειρείται η επαναδρομολόγηση 
των συνδέσεων που απορρίπτονται κατά την δεύτερη φάση του αλγορίθμου, στην τρίτη 
φάση του όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4.3.  

4.2.3 Επαναδρομολόγηση των αιτήσεων που έχουν απορριφθεί (3η 
Φάση)  

Στην τρίτη και τελευταία φάση του αλγορίθμου επιχειρείται η επαναδρομολόγηση των 
αιτήσεων της δεύτερης φάσης που έχουν απορριφθεί. Δεδομένης της RWA λύσης του IA-
RWA αλγορίθμου της δεύτερης φάσης, έστω ότι το σύνολο των απορριφθέντων ζευγών 
(s,d) είναι το σύνολο B. Τότε, στόχος είναι η επαναδρομολόγηση των συνδέσεων B, χωρίς να 
επηρεαστούν τα μέχρι πρότινος υπολογισμένα σαν αποδεκτά οπτικά μονοπάτια. 
Σημειώνουμε ότι το σύνολο B των απορριπτέων συνδέσεων αναφέρεται στην αρχική μήτρα 
Λ και όχι στην μετασχηματισμένη μήτρα κίνησηςΛ . Για κάθε ζεύγος (s,d)∈  B, ελέγχουμε 
εάν πρόκειται για διαφανής σύνδεση εάν μεταδοθεί μόνη της στο δίκτυο, οπότε σε αυτή 
την περίπτωση ανήκει στο σύνολο T, ή αδιαφανής αίτηση οπότε και ανήκει στο σύνολο των 
αδιαφανών συνδέσεων T . Στην πρώτη περίπτωση (δηλαδή εάν (s,d)∈B και (s,d)∈T), 
προφανώς τα διαφανή k-συντομότερα μονοπάτια που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνδεση 
(s,d) σαν είσοδο για τον IA-RWA αλγόριθμο δεν ήταν κατάλληλα. Προκειμένου να 
επαναδρομολογήσουμε την σύνδεση, τη χειριζόμαστε σαν να ήταν εξαρχής μια αδιαφανής 
σύνδεση, και προσπαθούμε να βρούμε μια ακολουθία αναγεννητών που θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για τη δρομολόγησή της. Στη δεύτερη περίπτωση (δηλαδή εάν(s,d)∈B και 
(s,d)∈T ) η επιλεγμένη ακολουθία αναγεννητών δεν ήταν ικανοποιητική για μια ποιοτική 
μετάδοση του σήματος. Προκειμένου, να επιτευχθεί αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης για το 
ζεύγος πηγής-προορισμού επιχειρείται η επαναδρομολόγηση μέσα από μια διαφορετική 
ακολουθία αναγεννητών. 

Βασιζόμενοι στα παραπάνω, δημιουργούμε ένα νέο πρόβλημα εικονικής τοπολογίας 
παρόμοιο με αυτό της πρώτης φάσης. Η είσοδος του προβλήματος είναι το σύνολο των 
υπολειπομένων διαθέσιμων αναγεννητών του δικτύου και το σύνολο B των αιτήσεων που 
έχουν απορριφθεί κατά την εκτέλεση της δεύτερης φάσης. Για κάθε σύνδεση (s,d)∈B 
επιχειρείται η εύρεση ενός εικονικού μονοπατιού επιλέγοντας κάποιους από τους 
διαθέσιμους αναγεννητές, θεωρώντας τον επιπρόσθετο περιορισμό για τις αδιαφανείς 
συνδέσεις της φάσης 1 (δηλαδή για τις συνδέσεις (s,d)∈T ) ότι πλέον θα πρέπει να 
δρομολογηθούν μέσα από μια διαφορετική ακολουθία αναγεννητών. Στην συνέχεια, 
επανεκτελείται ο IA-RWA αλγόριθμος της 2ης φάσης θεωρώντας εγκατεστημένα τα 
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υπολογισθέντα μονοπάτια της προηγούμενης φάσης (στην πράξη, θεωρώντας σταθερές 
τις συγκεκριμένες μεταβλητές). Στην έξοδο του μειωμένου IA-RWA προβλήματος, θα 
φανεί εάν αλλά και για ποιες συνδέσεις του συνόλου B θα επιτευχθεί δρομολόγηση με 
ικανοποιητική ποιότητα μετάδοσης, χωρίς να επηρεαστούν οι συνδέσεις της δεύτερης 
φάσης. 

Σε αυτό το σημείο τερματίζει ο αλγόριθμος δίνοντας σαν έξοδο τα δρομολογημένα οπτικά 
μονοπάτια της 2ης φάσης, καθώς και τυχόν οπτικά μονοπάτια που έχουν 
επαναδρομολογηθεί στην 3η φάση. Οι συνδέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται επιτυχής 
ποιότητα μετάδοσης ακόμα κι ύστερα από την επανεξέτασή τους κατά την εκτέλεση της 3ης 
φάσης απορρίπτονται (λόγω μη επαρκών μηκών κύματος ή/και αναγεννητών). 

 

4.3 Αποτελέσματα Προσομοίωσης 
Για τον υπολογισμό της απόδοσης των προτεινόμενων IA-RWA αλγορίθμων για 
ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα, διεξήχθησαν μια σειρά από πειράματα προσομοιώσεων. Για τη 
λύση των προβλημάτων αυτών εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι εικονικής τοπολογίας και ο 
ΙΑ-RWA αλγόριθμος του προηγούμενου κεφαλαίου σε περιβάλλον Matlab, ενώ 
χρησιμοποιήθηκε η LINDO API [24] για την επίλυση των σχετικών ILP και LP 
προβλημάτων. 

Για τον υπολογισμό της ποιότητας μετάδοσης και την εκτίμηση της ποιότητας μετάδοσης 
ενός μονοπατιού χρησιμοποιήθηκε το Q-tool. Το είδος των συνδέσμων του δικτύου μεταξύ 
των εκάστοτε κόμβων απεικονίζεται στο Σχήμα 3.5. Θεωρούμε ρυθμούς μετάδοσης του 
σήματος ίσους με 10 Gbps και εύρος ζώνης καναλιού 50 GHz. Το μήκος του κάθε τμήματος 
ίνας για κάθε σύνδεσμο ορίστηκε στα 80 km. Θεωρούμε ότι κάθε σύνδεσμος αποτελείται 
αποκλειστικά από SSMF ίνες με διασπορά D=17 ps/nm/km και εξασθένιση a=0.25 db/km. 
Θεωρούμε DCF με a=0.5 dB/km και D=-80 ps/nm/km. Η εκπεμπόμενη ισχύς του σήματος 
ήταν 3 dBm/ch για κάθε SMF τμήμα και -4 dBm/ch για DCF. Ο δείκτης θορύβου, του 
θορύβου αυθόρμητης ενισχυμένης εκπομπής που εισάγεται από τους ενισχυτές (EDFA), 
ήταν 6 dB με μικρές αποκλίσεις της τάξεως ± 0.5 dB,  ενώ η ισχύς που εισήγαγε ο κάθε 
ενισχυτής ήταν ακριβώς ίση με τις απώλειες του σήματος στο προηγούμενο τμήμα ίνας. 
Υποθέτουμε ότι η αρχιτεκτονική των OXC κόμβων είναι παρόμοια με αυτή που 
εμφανίζεται στο [28] και ότι ο λόγος θορύβου διαφωνίας κάθε κόμβου (switch-crosstalk 
ratio) είναι ίσος με Xsw=32 dBs με μικρές αποκλίσεις από κόμβο σε κόμβο (± 1 dB). Όσον 
αφορά το σχήμα αντιστάθμισης της διασποράς, υποθέσαμε ότι χρησιμοποιείται ένα pre-
compensation module για να επιτευχθεί μεγαλύτερη απόσταση μετάδοσης: κάθε span είναι 
υπο-αντισταθμισμένο κατά 30 ps/nm για να ελαχιστοποιηθούν τα μη-γραμμικά 
φαινόμενα, και η διασπορά που αθροίζεται στο τέλους του συνδέσμου αντισταθμίζεται 
πλήρως πριν την είσοδο του σήματος στον κόμβο από ένα κατάλληλο post-compensation 
module. Το αποδεκτό όριο για το Q-factor είναι ίσο με Qmin=15.5 dB και το περιθώριο είναι 
ίσο με Qmargin=0.5 dB. 

Η τοπολογία δικτύου για τις προσομοιώσεις ήταν το Geant-2 που απεικονίζεται στο Σχήμα 
4.1 και αποτελείται από 34 κόμβους και 54 συνδέσμους (108 ίνες προς μία κατεύθυνση) το 
οποίο είναι ημιδιαφανές δίκτυο. Σε αυτό το δίκτυο, όλες οι συνδέσεις μεταξύ δυο 
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γειτονικών κόμβων είναι διαφανείς, ενώ κάποιες από τις συνδέσεις που χρειάζονται 
περισσότερους συνδέσμους μπορεί να είναι αδιαφανείς, καθιστώντας απαραίτητη την 
χρησιμοποίηση αναγεννητών για τη δρομολόγησή τους με ικανοποιητική ποιότητα 
μετάδοσης.  

Εκτελέσαμε δύο σετ από πειράματα προσομοίωσης. Το πρώτο σετ των πειραμάτων 
προσομοίωσης διεξήχθη θεωρώντας απεριόριστο αριθμό διαθέσιμων αναγεννητών σε 
όλους τους κόμβους του δικτύου και ο αλγόριθμος αποφασίζει τους σταθμούς 
αναγέννησης και το πλήθος των αναγεννητών (πρόβλημα τοποθέτησης αναγεννητών).  
Στο δεύτερο σετ των πειραμάτων προσομοίωσης υποθέτουμε ότι μας δίνονται οι σταθμοί 
αναγέννησης και το πλήθος των διαθέσιμων αναγεννητών, και ο αλγόριθμος αποφασίζει 
ποιους αναγεννητές θα χρησιμοποιήσει (πρόβλημα ανάθεσης αναγεννητών).  Στο Σχήμα 
4.1 παρουσιάζουμε επίσης τους κόμβους όπου υπάρχουν αναγεννητές για το δεύτερο σετ 
των προσομοιώσεων.   

Η μήτρα κίνησης που χρησιμοποιήσαμε στις προσομοιώσεις μας αντιστοιχεί στο 
ρεαλιστικό φορτίο κίνησης όπου υπάρχουν 826 αιτήσεις σύνδεσης των 10 Gbps.  Για την 
δεδομένη τοπολογία, για τις δεδομένες φυσικές παραμέτρους και χρησιμοποιώντας k=3 
εναλλακτικά μονοπάτια για κάθε ζεύγος πηγής προορισμού, το σύνολο των αδιαφανών 
αιτήσεων είναι T =373, και για να εγκατασταθούν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν 
αναγεννητές.  

4.3.1 Πειράματα προσομοίωσης για τοποθέτηση αναγεννητών 

Σε αυτό το σετ των πειραμάτων προσομοίωσης θεωρούμε ότι υπάρχουν απεριόριστοι 
αριθμοί αναγεννητών σε κάθε κόμβο του δικτύου και οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 
αποφασίζουν σε ποιους κόμβους και πόσοι αναγεννητές θα χρειαστούν. Αξιολογούμε την 
απόδοση των ILP αλγορίθμων για το πρόβλημα της εικονικής τοπολογίας που 
παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα οι οποίοι συνδυάζονται με τους ευρετικούς VH 
και PH για τον προϋπολογισμό των μονοπατιών που απαιτούνται από την μοντελοποίηση. 
Επομένως οι αλγόριθμοι που αξιολογούμε είναι οι VH-ILPsum, VH-ILPmax, VH-ILPsites, 
PH-ILPsum, PH-ILPmax, και PH-ILPsites.   Οι χρόνοι εκτέλεσης αυτών των αλγορίθμων 
ήταν της τάξης των μερικών δευτερολέπτων. Τα αντίστοιχα ILP προβλήματα έχουν 

k T R⋅ + = 1153 μεταβλητές και k T R R⋅ + +  =1187 περιορισμούς, τα οποία είναι αρκετά 

μικρά και μπορούν να μπορούν να επιλυθούν από ένα τυπικό προσωπικό υπολογιστή.  
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Σχήμα 4.5: α) Ποσοστό απόρριψης για αληθοφανές φορτίο κίνησης ως συνάρτηση του αριθμού των 
μηκών κύματος β) Συνολικός αριθμός από αναγεννητές, συνολικός αριθμός κόμβων με 
αναγεννητές, και συνολικός αριθμός  μηκών κύματος στο δίκτυο που χρειάζονται για μηδενικό 
ποσοστό απόρριψης.  

Στο Σχήμα 4.5(α) φαίνεται η γραφική παράσταση του ρυθμού απόρριψης σε συνάρτηση με  
το αριθμό των μηκών κύματος για όλους τους ILP αλγορίθμους. Από το Σχήμα 4.5(α) είναι 
προφανές ότι οι αλγόριθμοι που βασίζονται στον PH (PH-based) έχουν καλύτερη απόδοση 
όσον αφορά τη χρήση των μηκών κύματος, εφόσον έχουν μικρότερη πιθανότητα 
απόρριψης και χρειάζονται λιγότερα μήκη κύματος για να φτάσουν σε μηδενική απόρριψη. 
Ανάμεσα σε αυτούς τους αλγορίθμους, ο αλγόριθμος PH-ILPmax έχει την καλύτερη 
απόδοση απ’ όλους τους άλλους, γιατί χρειάζεται τον μικρότερο αριθμό από μήκη κύματος, 
και συγκεκριμένα, W=100, για να εξυπηρετήσει όλες τις αιτήσεις. Αυτό ήταν αναμενόμενο, 
εφόσον ο PH-ILPmax κατανείμει στο δίκτυο τους αναγεννητές ώστε να ελαχιστοποιήσει 
τον αριθμώ των αιτήσεων που διατρέχουν ένα συγκεκριμένο κόμβο, προστατεύοντας ένα 
κόμβο που κάνει αναγέννηση σε πολλά οπτικά μονοπάτια να είναι το σημείο συμφόρησης 
του δικτύου.  Με αυτό τον τρόπο, ο PH-ILPmax κατανείμει το φορτίο και χρησιμοποιεί τον 
μικρότερο αριθμό από μήκη κύματος.  

Στο Σχήμα 4.5(β) φαίνεται η γραφική παράσταση (i) του συνολικού αριθμού των 
αναγεννητών που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο, (ii) του αριθμού των κόμβων όπου που 
τοποθετούνται οι αναγεννητές και (ii) ο αριθμός των απαιτούμενων μηκών κύματος για 
μηδενική απόρριψη για την εξυπηρέτηση όλων των αιτήσεων της μήτρας κίνησης με 
μηδενικό ποσοστό απόρριψης (είτε λόγω περιορισμών μηκών κύματος ή φυσικών 
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περιορισμών). Σε αυτό το σχήμα παρατηρούμε τη διαφορά μεταξύ των ILP αλγορίθμων  
που βασίζονται στους VH- και PH- .  

Επίσης, η μετρική αυτή αναπαριστά την ικανότητα του κάθε αλγορίθμου για μια δίκαιη 
κατανομή του φορτίου μεταξύ των κόμβων του δικτύου, καθώς δικαιότερη δρομολόγηση 
οδηγεί και σε μικρότερο αριθμό απαιτούμενων μηκών κύματος. Οι αλγόριθμοι που 
βασίζονται στον PH- απαιτούν μικρότερο αριθμό μηκών κύματος για μηδενική απόρριψη, 
αλλά απαιτούν περισσότερους αναγεννητές και κόμβους με αναγεννητές. Από την άλλη, 
οι αλγόριθμοι που βασίζονται στον VH-  χρειάζονται περισσότερα μήκη κύματος για 
μηδενική απόρριψη, αλλά χρειάζονται λιγότερους αναγεννητές. Για παράδειγμα, εάν 
θεωρήσουμε τους αλγορίθμους PH-ILPsum και VH-ILPsum, και οι δύο ελαχιστοποιούν τον 
συνολικό αριθμό αναγεννητών στο δίκτυο . Ο PH-ILPsum απαιτεί  115 μήκη κύματος ενώ ο 
VH-ILPsum 135 για μηδενική απόρριψη. Ταυτόχρονα ο PH-ILPsum  χρειάζεται 461 
αναγεννητές ενώ ο VH-ILPsum 430. Αυτή η διαφορά εξηγείται από το γεγονός ότι οι 
αλγόριθμοι που βασίζονται στον PH- χρησιμοποιούν καλά υποψήφια μονοπάτια που 
σχετίζονται με την φυσική τοπολογία, ενώ οι VH- έχουν καλά υποψήφια μονοπάτια όσον 
αφορά την εικονική τοπολογία.  Ο αλγόριθμος PH- υπολογίζει μονοπάτια που 
ελαχιστοποιούν τον αριθμό των φυσικών συνδέσμων και έχει σαν αποτέλεσμα την 
χρησιμοποίηση λιγότερων μηκών κύματος, εφόσον μονοπάτια με λιγότερους συνδέσμους 
χρειάζονται λιγότερα μήκη κύματος από μονοπάτια με περισσότερους συνδέσμους. Αυτός 
είναι και ο λόγος που στους αλγορίθμους pure RWA (χωρίς φυσικές εξασθενήσεις) 
χρησιμοποιούνται μονοπάτια με τον ελάχιστο αριθμό από συνδέσμους. Από την άλλη, 
αυτά τα μονοπάτια δεν σχετίζονται άμεσα με την εικονική τοπολογία και κατά συνέπεια οι 
ILP αλγόριθμοι δεν μπορούν να βρουν καλές λύσεις σε σχέση με τους αναγεννητές.  Οι 
VH- αλγόριθμοι λαμβάνουν ως είσοδο καλά εικονικά μονοπάτια που δεν σχετίζονται με 
την φυσική τοπολογία. Κατά συνέπεια, παρόλο που αυτά τα μονοπάτια μπορούν να 
οδηγήσουν σε καλές λύσεις όσον αφορά το πρόβλημα τοποθέτησης των αναγεννητών, 
είναι πιθανόν να χρησιμοποιούν μονοπάτια με πολλούς φυσικούς συνδέσμους και 
σπαταλούν αρκετά μήκη κύματος.   

Από το Σχήμα 4.5(β) παρατηρούμε ότι υπάρχει ένας συμβιβασμός που πρέπει να 
επιτευχθεί μεταξύ του αριθμού των μηκών κύματος και του αριθμού των αναγεννητών 
που χρειάζονται για μηδενική απόρριψη.  Όλοι οι αλγόριθμοι παρέχουν καλές λύσεις 
ανάλογα με τον στόχο που πρέπει να βελτιστοποιήσουν και δεν υπάρχει κάποιος 
αλγόριθμος που να υπερτερεί έναντι όλων των άλλων για όλα τα κριτήρια.  Για 
παράδειγμα, εάν το κυρίαρχο κόστος είναι οι αναγεννητές, τότε θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσουμε τους αλγορίθμους που βασίζονται στον  VH- και πιθανώς τον VH-
ILPsum, ενώ αν ο στόχος είναι η μείωση του αριθμού των μηκών κύματος ο PH-ILPmax 
φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή.  
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Σχήμα 4.6: α)Ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των αιτήσεων υποθέτοντας ότι 
υπάρχουν 80 διαθέσιμα μήκη κύματος και απεριορισμένος αριθμός από κόμβους με αναγεννητές β) 
Συνολικός αριθμός από αναγεννητές και συνολικός αριθμός κόμβων με αναγεννητές για 400 
αιτήσεις σύνδεσης, 80 διαθέσιμα μήκη κύματος και απεριόριστος αριθμός κόμβων με αναγεννητές. 

Στο Σχήμα 4.6 συγκρίνουμε την απόδοση του αλγορίθμου PH-ILPmax που χρειάζεται τον 
μικρότερο αριθμό από μήκη κύματος για μηδενική απόρριψη (Σχήμα 4.5α) με τους 
προτεινόμενους ευρετικούς που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Στο Σχήμα 
4.6(α) απεικονίζουμε την πιθανότητα απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των αιτήσεων 
σύνδεσης (φορτίο του δικτύου), με σταθερό αριθμό από διαθέσιμα μήκη κύματος ίσο με 80. 
Στο Σχήμα 4.6(β) απεικονίζουμε τον συνολικό αριθμό από αναγεννητές που χρειάζονται 
στο δίκτυο και τον αριθμό των κόμβων όπου τοποθετούνται αυτοί οι αναγεννητές, 
θεωρώντας μία μήτρα κίνησης η οποία περιέχει 4 0 0  αιτήσεις.  Η απόδοση του κάθε 
αλγορίθμου σχετίζεται στενά με την μετρική που βελτιστοποιεί.  

Από το Σχήμα 4.6(α) και το Σχήμα 4.6(β) παρατηρούμε ότι οι αλγόριθμοι  PH-ILPmax και 
PH έχουν παρόμοια απόδοση.  Και οι δύο έχουν καλή απόδοση όσον αφορά την πιθανότητα 
απόρριψης αλλά όχι και στο πλήθος των αναγεννητών που χρειάζονται. Αυτοί οι δύο 
αλγόριθμοι έχουν παρόμοιους στόχους, εφόσον ο PH-ILPmax είναι μία επέκταση του 
ευρετικού PH που χρησιμοποιεί ως είσοδο ένα σύνολο μονοπατιών που υπολογίζονται από 
τον PH (συγκεκριμένα k=3 μονοπάτια ανά αίτηση σύνδεσης).  Ο ευρετικός VH έχει την 
χειρότερη απόδοση όσον αφορά την πιθανότητα απόρριψης αλλά την καλύτερη απόδοση 
όσον αφορά την χρήση των αναγεννητών, εφόσον επικεντρώνεται στην εικονική 
τοπολογία και στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των αναγεννητών που χρησιμοποιεί.  Ο 
AVH κατανείμει το φορτίο και στους 34 κόμβους του δικτύου, εφόσον σε αυτό το σετ των 
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προσομοιώσεων δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αναγεννητών και των κόμβων 
που μπορούν να τοποθετηθούν αναγεννητές. Απλώνοντας την κίνηση στο δίκτυο η 
πιθανότητα απόρριψης μειώνεται σε σχέση με τον αλγόριθμο VH. Τέλος, ο αλγόριθμος PH, 
επιλέγει εικονικά μονοπάτια που έχουν μικρό φυσικό μήκος για να επιτύχει καλή απόδοση 
όσον αφορά τις φυσικές εξασθενήσεις. Η απόδοση αυτού του αλγορίθμου είναι κάπου 
ανάμεσα στους άλλους για όλες τις μετρικές.   

Η εκτέλεση όλων των φάσεων του IA-RWA αλγορίθμου για ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα 
διήρκεσε περίπου 3 ώρες, με την πιο χρονοβόρα φάση του αλγορίθμου να είναι η 2η, δηλαδή 
η εκτέλεση του IA-RWA αλγορίθμου για διαφανή οπτικά δίκτυα με είσοδο την 
μετασχηματισμένη διαφανή μήτρα κίνησης. Αντίθετα οι φάσεις 1 και 3 του αλγορίθμου 
έχουν χρόνους εκτέλεσης της τάξης των μερικών δευτερολέπτων ή δεκάδων 
δευτερολέπτων αντίστοιχα. Δεδομένου του μεγέθους του δικτύου και της μήτρας κίνησης, 
εφόσον και τα δυο θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε κάποιο ρεαλιστικό σενάριο, 
θεωρούμε ότι ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι αποδεκτός. Επίσης, είναι προφανές 
ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε μεγάλα δίκτυα. 

4.3.2 Πειράματα προσομοίωσης για ανάθεση αναγεννητών  

Σε αυτή την ομάδα πειραμάτων θεωρούμε περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων αναγεννητών 
για κάθε κόμβο του δικτύου.  Συγκεκριμένα, θεωρήσαμε ότι υπάρχουν 1 2  κόμβοι που 
τοποθετούνται αναγεννητές (Σχήμα 4.1) και κάθε ένας από αυτούς τους κόμβους είναι 
εξοπλισμένος με περιορισμένο αριθμό από αναγεννητές και συγκεκριμένα ίσος με 100. 
Αυτό αντιστοιχεί στο πρόβλημα ανάθεσης αναγεννητών.  

Στο Σχήμα 4.7 απεικονίζεται το ποσοστό απόρριψης συνδέσεων για τον αλγόριθμο PH-
ILPmax και για όλους τους προτεινόμενους ευρετικούς αλγορίθμους εικονικής τοπολογίας 
της 1ης Φάσης,  ως συνάρτηση του αριθμού των αιτήσεων σύνδεσης, για 80 διαθέσιμα μήκη 
κύματος.  Συγκρίνοντας την απόδοση των αλγορίθμων που απεικονίζονται στο Σχήμα 
4.6(α) και στο Σχήμα 4.7 παρατηρούμε την σημαντική βελτίωση του αλγορίθμου AVH. 
Αυτό συμβαίνει επειδή ο AVH προσαρμόζει το κόστος των εικονικών συνδέσμων 
λαμβάνοντας υπόψη τον υπολειπόμενο αριθμό των αναγεννητών σε κάθε κόμβο. Με 
αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η υπερφόρτωση κάποιων συγκεκριμένων σταθμών 
αναγέννησης και η εξάντληση των αναγεννητών τους, ενώ επιτυγχάνεται μια δικαιότερη 
κατανομή του φορτίου στο δίκτυο. Οι αλγόριθμοι PH-ILPmax και PH έχουν επίσης καλή 
απόδοση, εφόσον ελαχιστοποιούν τον μέγιστο αριθμό από αναγεννητές που 
χρησιμοποιούνται στο δίκτυο και δεν επηρεάζονται από τον περιορισμό αυτής της 
παραμέτρου. Χρησιμοποιούν δηλαδή τον ελάχιστο δυνατό αριθμό αναγεννητών και 
καταφέρνουν συνήθως να διατηρούν την εικονική τοπολογία συνδεδεμένη. Από την άλλη, 
η απόδοση των αλγορίθμων VH και PL χειροτερεύει όταν συγκρίνεται με την περίπτωση 
όπου δεν έχουμε περιορισμό τους αναγεννητές (Σχήμα 4.6), εφόσον δεν λαμβάνουν υπόψη 
τέτοιου είδους περιορισμούς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι εν λόγω αλγόριθμοι 
δρομολογούν τις αδιαφανείς αιτήσεις μια προς μια, σπαταλώντας έναν μεγάλο αριθμό 
αναγεννητών. Έτσι, οι αναγεννητές κάποιων σταθμών αναγέννησης εξαντλούνται 
γρήγορα με αποτέλεσμα η εικονική τοπολογία να καταλήγει να είναι ασύνδετη. Σε αυτή 
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την περίπτωση ακόμα κι αν αυξήσουμε σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων μηκών 
κύματος, δεν πρόκειται να καταφέρουμε ποτέ μηδενικό ποσοστό απόρριψης αιτήσεων για 
την συγκεκριμένη τοπολογία. 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η απόδοση των προτεινόμενων ευρετικών 
αλγορίθμων, εξαρτάται σημαντικά από την τοπολογία και τον αριθμό των διαθέσιμων 
αναγεννητών. Συγκεκριμένα, οι ευρετικοί αλγόριθμοι PH και PL φαίνεται ότι 
παρουσιάζουν κακή απόδοση για δίκτυα με σχετικά μικρό αριθμό διαθέσιμων 
αναγεννητών ανά κόμβο αναγέννησης, καθώς δεν διαθέτουν κάποιο μηχανισμό που να 
διατηρεί την εικονική τοπολογία συνδεδεμένη.  

 

 

Σχήμα 4.7: Ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των αιτήσεων, υποθέτοντας ότι 
υπάρχουν 80 διαθέσιμα μήκη κύματος και περιορισμένος αριθμός από αναγεννητές και από 
κόμβους με αναγεννητές. 

 

4.4 Συμπεράσματα 
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάστηκε το πρόβλημα της στατικής δρομολόγησης και ανάθεσης 
μηκών κύματος για ημιδιαφανή WDM οπτικά δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς 
περιορισμούς του δικτύου. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι μετασχηματίζουν αρχικά την 
εισαγόμενη αδιαφανή μήτρα κίνησης σε διαφανή, επιλέγοντας μια ακολουθία 
αναγεννητών μέσα από τους οποίους θα δρομολογηθεί η κάθε αδιαφανής αίτηση 
σύνδεσης. Στην συνέχεια εφαρμόζεται ένας IA-RWA αλγόριθμος για διαφανή οπτικά 
δίκτυα, ο οποίος αναλαμβάνει την δρομολόγηση της διαφανής μήτρας κίνησης. Τέλος, 
τυχόν αιτήσεις που αποτυγχάνουν να δρομολογηθούν κατά την 2η Φάση επανεξετάζονται 
και επιχειρείται η επαναδρομολόγησή τους χρησιμοποιώντας τους υπόλοιπους 
αναγεννητές. Η χρησιμοποίηση του Q-factor σαν μετρική της ποιότητας μετάδοσης και η 
υιοθέτηση ενός IA-RWA αλγορίθμου που συνυπολογίζει την υποβάθμιση της ποιότητας 
του μεταδιδόμενου σήματος λόγω της ύπαρξης γραμμικών και μη φαινομένων, καθώς 
επίσης η μοντελοποίηση της παρεμβολής μεταξύ γειτονικών καναλιών, καθιστά τους 
προτεινόμενους αλγορίθμους ικανοποιητικούς για ετερογενή οπτικά δίκτυα. Τα πειράματα 
προσομοίωσης έδειξαν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι μπορούν να εφαρμοστούν 
αποδοτικά για δίκτυα μεγάλου μεγέθους. Ο χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθμων κρίνεται 
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ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, ενώ κυριαρχείται από την εκτέλεση του αλγορίθμου της 2ης 
Φάσης. Εξετάζοντας τους εναλλακτικούς αλγορίθμους της 1ης Φάσης, ο αλγόριθμος που 
παρουσίασε την καλύτερη συμπεριφορά ήταν ο αλγόριθμος που ελαχιστοποιούσε τον 
μέγιστο απαιτούμενο αριθμό αναγεννητών σε κάθε κόμβο αναγέννησης. Επιπρόσθετα, 
προτάθηκαν ευρετικοί αλγόριθμοι για την γρήγορη επίλυση του προβλήματος της 
εικονικής τοπολογίας με αποδεκτή απόδοση. Η απόδοση των αλγορίθμων αυτών διαφέρει 
ανάλογα με την εκάστοτε τοπολογία, αλλά και εφαρμοζόμενη έκδοση του ευρετικού 
αλγορίθμου. Συγκεκριμένα, ο ευρετικός αλγόριθμος AVH φάνηκε να παρουσιάζει καλή 
απόδοση ως προς τον αριθμό των απορριπτέων αιτήσεων σε συνδυασμό με σταθερή 
συμπεριφορά για όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

83 
 

5 Δυναμικοί IA-RWA Αλγόριθμοι σε διαφανή 
WDM οπτικά δίκτυα 

Σε αυτό το κεφάλαιο, προτείνουμε δύο αλγορίθμους πολλαπλών κριτηρίων για την 
δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος υπό την παρουσία φυσικών εξασθενήσεων (IA-
RWA) οι οποίοι εφαρμόζονται σε δυναμική κίνηση. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα 
κεφάλαια όπου είχαμε στατική κίνηση και οι αιτήσεις σύνδεσης ήταν γνωστές εκ των 
προτέρων, στην δυναμική κίνηση οι αιτήσεις σύνδεσης πρέπει να εξυπηρετηθούν την 
στιγμή που υποβάλλονται στο δίκτυο και παραμένουν ενεργές στο δίκτυο για κάποιο 
πεπερασμένο χρονικό διάστημα. Η δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος υπό 
δυναμική κίνηση εφαρμόζεται στην φάση λειτουργίας του δικτύου. Για να εξυπηρετηθεί 
μια αίτηση σύνδεσης, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι επιλέγουν ένα μονοπάτι και ένα 
ελεύθερο μήκος κύματος (ένα οπτικό μονοπάτι), το οποίο έχει αποδεκτή ποιότητα 
μετάδοσης (quality of transmission - QoT). Με τον τρόπο αυτό υπάρχει μια συνεργασία 
μεταξύ του φυσικού στρώματος και του στρώματος δικτύου και η λύση βελτιστοποιείται 
ανάμεσα και στα δύο αυτά επίπεδα (cross-layer optimization). Η διαφοροποίηση των δύο 
αλγορίθμων ακολουθεί την ίδια λογική με τους αλγορίθμους που παρουσιάστηκαν στο 
Κεφάλαιο 3.  

Ο πρώτος αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις άμεσα εκτιμώντας τη 
ποιότητα του οπτικού μονοπατιού με την μετρική Q-factor.  Ο  αλγόριθμος αυτός λαμβάνει 
υπόψη του την δεδομένη χρησιμοποίηση του δικτύου,  η οποία αλλάζει καθώς νέες 
συνδέσεις εγκαθίστανται ή απεγκαθίστανται, έτσι ώστε να υπολογίσει τη διασπορά του 
θορύβου στους συνδέσμους του δικτύου. Αυτές μαζί με τις εξασθενήσεις που οφείλονται 
στα eye impairment penalties, οι οποίες δεν αλλάζουν πολύ με την πάροδο του χρόνου, 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας μετάδοσης.  

Ο δεύτερος αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις έμμεσα και βασίζεται 
στη μέτρηση παραμέτρων όπως το μήκους ενός οπτικού μονοπατιού, τον αριθμό των 
αλληλεπιδράσεων που δέχεται ένα υποψήφιο οπτικό μονοπάτι από άλλα ήδη 
εγκατεστημένα μονοπάτια κ.α. Οι παράμετροι αυτοί συνδυάζονται στο τέλος σε μία 
μετρική, με βάση την οποία αξιολογείται η καταλληλότητα ενός οπτικού μονοπατιού, όσον 
αφορά την ποιότητα του σήματος  που μεταδίδεται. Οι έμμεσες αυτές παράμετροι μπορούν 
να υπολογιστούν εύκολα και γρήγορα χρησιμοποιώντας απλώς την πληροφορία χρήσης 
του δικτύου, κάνοντας τον αντίστοιχο αλγόριθμο πιο γενικό και εφαρμόσιμο σε 
διαφορετικές συνθήκες (μέθοδοι διαμόρφωσης του οπτικού σήματος, ρυθμοί μετάδοσης, 
τιμές διαφόρων φυσικών παραμέτρων κ.α.). Αυτός ο αλγόριθμος λαμβάνει έμμεσα τις 
φυσικές εξασθενήσεις χρησιμοποιώντας παραμέτρους με συντελεστές βαρύτητας που 
δείχνουν το πόσο συνεισφέρει η κάθε παράμετρος στην εξασθένηση του σήματος.  
Χρησιμοποιούμε μία τεχνική για να ρυθμίσουμε τους συντελεστές αυτών των παραμέτρων 
η οποία ονομάζεται βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων (particle swarm optimization - 
PSO). 
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Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων αποτελούνται από δύο φάσεις. Στην 
πρώτη φάση υπολογίζουμε το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών από την πηγή 
σε όλους τους κόμβους του δικτύου (και τον προορισμό της σύνδεσης). Στη δεύτερη φάση, 
εφαρμόζουμε μια συνάρτηση βελτιστοποίησης (που επίσης αποκαλούμε και πολική 
βελτιστοποίησης) στα διανύσματα από κόστη του συνόλου των μη-κυριαρχούμενων 
μονοπατιών, έτσι ώστε να επιλέξουμε το βέλτιστο οπτικό μονοπάτι. Υλοποιούμε και 
αξιολογούμε την απόδοση μιας σειράς από συναρτήσεις βελτιστοποίησης. Τα 
αποτελέσματα προσομοίωσης δείχνουν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι πολλαπλών 
κριτηρίων συνδυαζόμενοι με μια συνάρτηση βελτιστοποίησης η οποία λαμβάνει υπόψη της 
τη χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στο δίκτυο καθώς και την ποιότητα μετάδοσης του 
σήματος του επιλεγόμενου οπτικού μονοπατιού, έχει πολύ καλή απόδοση, συνδυάζοντας 
χαμηλό ποσοστό απόρριψης και μικρό αριθμό από επαναδρομολογήσεις των ήδη 
εγκατεστημένων συνδέσεων. Ο χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθμων είναι μικρός, οπότε 
μπορεί να εφαρμοστεί για να εξυπηρετήσει δυναμικές αιτήσεις σύνδεσης. 

 

5.1 Προηγούμενες Προσεγγίσεις  
Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου, μας ενδιαφέρουν δυναμικοί αλγόριθμοι δρομολόγησης 
και ανάθεσης μήκους κύματος που λαμβάνουν υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις (IA-RWA).  
Στη δυναμική κίνηση ένα σύνολο από οπτικά μονοπάτια είναι προεγκατεστημένο και 
ζητάμε την εγκατάσταση ενός μόνο νέου οπτικού μονοπατιού.  Οπότε σε αυτήν την 
περίπτωση μπορούμε να εκτιμήσουμε την επίδραση των άλλων οπτικών μονοπατιών σε 
ένα υποψήφιο οπτικό μονοπάτι, καθώς επίσης μπορούμε να εκτιμήσουμε και την επίδραση 
αυτού του νέου οπτικού μονοπατιού στα ήδη εγκατεστημένα οπτικά μονοπάτια.   

Η επίδραση των φυσικών εξασθενήσεων της αυθόρμητης ενισχυμένης εκπομπής (ASE) και 
της διαφωνίας (XT) στο δυναμικό RWA πρόβλημα εξετάζεται στην εργασία [28]. Ένας IA-
RWA αλγόριθμος στον οποίο χρησιμοποιείται ένα ξεχωριστό κομμάτι για την εκτίμηση του 
οπτικού σηματοθορυβικού λόγου (OSNR) καθώς και της διασποράς τρόπου πόλωσης 
(PMD) για ένα υποψήφιο οπτικό μονοπάτι παρουσιάζεται στην εργασία [29]. Ένας 
δυναμικός και προσαρμοστικός αλγόριθμος δρομολόγησης, ο οποίος βασίζεται στην 
εκτίμηση του Q-factor σε πραγματικό χρόνο από monitors παρουσιάζεται στην εργασία 
[30]. Σε κάθε σύνδεσμο ανατίθεται μια τιμή που είναι ανάλογη του Q-factor και στην 
συνέχεια εφαρμόζεται ένας αλγόριθμος συντομότερου μονοπατιού (shortest-path). 
Εντούτοις, το Q-factor ενός μονοπατιού δεν μπορεί να υπολογισθεί αθροίζοντας τα Q-factor 
από τους συνδέσμους που το αποτελούν, καθώς επίσης στην εργασία [30] δεν εξετάζεται 
καθόλου η επίδραση του νέου οπτικού μονοπατιού στα ήδη εγκατεστημένα οπτικά 
μονοπάτια. Στην εργασία [31] παρουσιάζονται και αξιολογούνται δύο αλγόριθμοι οι οποίοι 
αποτελούν διαφοροποιήσεις του αλγόριθμου συντομότερου μονοπατιού (shortest path) και 
συντομότερου ευρύτερου μονοπατιού (shortest widest path). Αναλυτικά μοντέλα 
χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν το Q-factor των οπτικών μονοπατιών που 
επιλέγονται. Στην εργασία [32], παρουσιάζεται ένας προσαρμοστικός IA-RWA αλγόριθμος 
ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις πιο βασικές φυσικές εξασθενήσεις και αναθέτει 
προσθετικές παραμέτρους διασποράς θορύβου σε κάθε σύνδεσμο.  

Ένας αριθμός εργασιών έχει ακόμα μελετήσει το πρόβλημα της δρομολόγησης και 
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ανάθεσης μήκους κύματος υπό την παρουσία φυσικών εξασθενήσεων (IA-RWA) 
χρησιμοποιώντας πολλαπλά κριτήρια. Στην εργασία [72] παρουσιάζεται ένα πρωτόκολλο 
σηματοδοσίας που χρησιμοποιεί πολλαπλά κριτήρια με παραμέτρους το OSNR του 
συνδέσμου, τον αριθμό των ελεύθερων μηκών κύματος του συνδέσμου και το κόστος 
χρήσης του. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι ότι η πηγή στέλνει πακέτα ελέγχου τα 
οποία συλλέγουν αυτήν την πληροφορία στους ενδιάμεσους κόμβους. Τα πακέτα ελέγχου 
συγκεντρώνονται στον προορισμό όπου λαμβάνεται και η απόφαση για την εγκατάσταση 
του οπτικού μονοπατιού. Πρόσφατα, παρουσιάστηκε μία ακόμα εργασία  [71] που 
χρησιμοποιεί πολλαπλά κριτήρια και επεκτείνει την εργασία [29]. Ο αλγόριθμος που 
παρουσιάζεται στην εργασία [71] δεν λαμβάνει υπόψη τους τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
του υποψηφίου οπτικού μονοπατιού και των ήδη εγκατεστημένων μονοπατιών. Σε αυτή 
την εργασία, οι διάφορες φυσικές εξασθενήσεις εξετάζονται ξεχωριστά και δεν 
συνδυάζονται σε μία συνολική μετρική (όπως το Q-factor ή το BER). Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται να παίρνει αποφάσεις που είναι γενικά 
συντηρητικές, π.χ. να απορρίπτει ένα υποψήφιο οπτικό μονοπάτι όταν μια φυσική 
παράμετρος εξασθένησης ξεπερνάει μία μέγιστη τιμή, ενώ πιθανώς τα υπόλοιπα 
φαινόμενα είναι φυσιολογικά, με αποτέλεσμα και το BER να είναι αποδεκτό.  

Γενικά, αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων έχουν εφαρμοστεί σε προβλήματα 
δρομολόγησης για την παροχή ποιότητας υπηρεσιών (Quality of Service -QoS) για δίκτυα 
δεδομένων [73], [74] καθώς και σε προβλήματα χρονοπρογραμματισμού κ.α. 

 

5.2 Multicost IA-RWA Sigma- Bound Αλγόριθμος  
Σ’ αυτή την παράγραφο εξετάζουμε την εξυπηρέτηση δυναμικής κίνησης και κατά 
συνέπεια ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Γι’ αυτό 
τον λόγο θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε απλά μοντέλα για τις φυσικές εξασθενήσεις και 
γρήγορους τρόπους να τα συνδυάζουμε έτσι ώστε να μπορούμε να εκτιμήσουμε γρήγορα 
το Q-factor ενός υποψήφιου οπτικού μονοπατιού. Στο τέλος του αλγορίθμου, αφού πάρουμε 
την απόφαση δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος για την αίτηση σύνδεσης, 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πιο λεπτομερές εργαλείο για να εκτιμήσουμε το Q-
factor του νέου οπτικού μονοπατιού αλλά και όσων ήδη προϋπήρχαν.  Αυτή είναι και η 
προσέγγιση που υιοθετήσαμε στον αλγόριθμος μας. Τα μοντέλα για τις φυσικές 
εξασθενήσεις και οι υποθέσεις που χρησιμοποιούμε στον αλγόριθμο πολλαπλών 
κριτηρίων, παρουσιάζονται στις Παραγράφους 3.2.1 και 3.4.1.  Για τον τελικό έλεγχο της 
λύσης, χρησιμοποιούμε ένα εργαλείο που υπολογίζει με λεπτομερή τρόπο το Q-factor, το 
οποίο έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου DICONET [70]. 

5.2.1 Ορισμός του προβλήματος 

Μελετούμε ένα WDM δίκτυο το οποίο αποτελείται από N κόμβους και L συνδέσμους, που 
υποστηρίζουν m μήκη κύματος, λ1,λ2,...,λm. Υποθέτουμε ότι δεν είναι διαθέσιμοι 
μετατροπείς μήκους κύματος. Υποθέτουμε ότι ο κόμβος στον οποίο τρέχουμε τον 
αλγόριθμο διατηρεί μια βάση δεδομένων που περιέχει τις παραμέτρους I'1’,p(w) για κάθε 
οπτικό μονοπάτι (p,w) ή μπορεί να υπολογίσει αυτές τις τιμές με έναν γρήγορο και 
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αποδοτικό τρόπο. Επίσης υποθέτουμε ότι στον κόμβο που εκτελείται ο αλγόριθμος (είτε 
έχουμε κεντρικοποιημένη ή κατανεμημένη αρχιτεκτονική) διατηρεί μια εικόνα από την 
χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στους συνδέσμους του δικτύου. Για τη χρησιμοποίηση 
των μηκών κύματος για κάθε σύνδεσμο l διατηρούμε ένα δυαδικό (Boolean) διάνυσμα  lW  
το οποίο έχει μέγεθος m, το στοιχείο iοστο του οποίο, wl(i), είναι ίσο με 0 (false) όταν το μήκος 
κύματος λi χρησιμοποιείται, και ίσο με 1 (true) εάν το λi δεν χρησιμοποιείται. Παρόλο που 
σε μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική, λόγω των μη μηδενικών καθυστερήσεων διάδοσης, η 
πληροφορία χρησιμοποίησης των συνδέσμων του δικτύου μπορεί να είναι όχι πλήρως 
ενημερωμένη, δεν εξετάσουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Τέλος υποθέτουμε ότι στον 
κόμβο που εκτελείται ο αλγόριθμος μπορούν να υπολογιστούν διανύσματα που περιέχουν 
την ηλεκτρική διασπορά θορύβου για τα bit 1 και bit 0 για κάθε σύνδεσμο l, τα οποία 
συμβολίζουμε με 2

'1',lσ , και 2
'0',lσ . Το iοστο στοιχείο των διανυσμάτων αυτών αντιστοιχεί 

στην ηλεκτρική διασπορά του θορύβου που αντιστοιχεί στο μήκος κύματος i, i=1,…,m.  

5.2.2 Διανύσματα συνδέσμου και μονοπατιού  

5.2.2.1 Το διάνυσμα από κόστη ενός συνδέσμου 

Σε κάθε σύνδεσμο l αναθέτουμε ένα διάνυσμα από κόστη το οποίο περιέχει 1+4.m 
παραμέτρους:  

(i) την καθυστέρηση διάδοσης dl του συνδέσμου, ή ισοδύναμα, το μήκος του 
(scalar), 

(ii) ένα διάνυσμα lG =(Gl(1),..., Gl(m)) με το κέρδος/απώλεια ισχύος στο σύνδεσμο 
για κάθε μήκος κύματος, το οποίο μετριέται σε dB,  

(iii) ένα διάνυσμα 2
'1',lσ =(σ2’1’,l(1),..., σ2’1’,l(m)) με τη διασπορά θορύβου του bit 1 για 

κάθε μήκος κύματος,  

(iv) ένα διάνυσμα 2
'0',lσ =(σ2’0’,l(1),..., σ2’0’,l(m)) με τη διασπορά θορύβου του bit 0 για 

κάθε μήκος κύματος 

(v) ένα διάνυσμα lW =(wl(1),...,wl(m)), ο οποίος αναπαριστά την διαθεσιμότητα των 
μηκών κύματος στο σύνδεσμο.  

Οπότε, το διάνυσμα από κόστη του συνδέσμου l είναι 

Vl = (dl, lG , 2
'1',lσ , 2

'0',lσ , lW ). 

5.2.2.2 Το διάνυσμα από κόστη ενός μονοπατιού 

Βασιζόμενοι στο διάνυσμα κόστους των συνδέσμων, αντιστοιχούμε σε ένα μονοπάτι ένα 
διάνυσμα από κόστη με 1+4.m παραμέτρους, με επιπλέον μία παράμετρο στην οποία 
αποθηκεύουμε τα αναγνωριστικά (identifies) των συνδέσμων που αποτελούν το μονοπάτι. 
Έστω ένα μονοπάτι p με διάνυσμα από κόστη  
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Vp = (dp, pG , 2
'1', pσ , 2

'0', pσ , pW , *p), 

όπου τα dp, pG , 2
'1', pσ , 2

'0', pσ , pW  είναι όπως περιγράφηκαν προηγουμένως και το *p 

συμβολίζει την λίστα από αναγνωριστικά των συνδέσμων που αποτελούν το μονοπάτι p. 
Το διάνυσμα από κόστη του p μπορεί να υπολογισθεί από τα διανύσματα από κόστη των 
συνδέσμων l=1,2,..,k, που το αποτελούν, ως εξής: 
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όπου το σύμβολο συσχέτισης & συμβολίζει τη δυαδική πράξη AND μεταξύ δύο bits. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι όλες οι πράξεις μεταξύ των διανυσμάτων πρέπει να πραγματοποιηθούν 
ανά στοιχείο των διανυσμάτων. 

5.2.3 Περιγραφή του αλγορίθμου  

Ο αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων που χρησιμοποιούμε για να λύσουμε το πρόβλημα 
της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος υπό την παρουσία φυσικών 
εξασθενήσεων και σε αυτή και στην επόμενη παράγραφο αποτελείται από δύο κύριες 
φάσεις: Στην πρώτη φάση με δεδομένο μια αίτηση σύνδεσης, υπολογίζουμε το σύνολο των 
μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών Pn-d μεταξύ της πηγής και του προορισμού της σύνδεσης, 
και μετά στην δεύτερη φάση εφαρμόζουμε μια συνάρτηση βελτιστοποίησης f(Vp) την οποία 
ονομάζουμε και πολιτική βελτιστοποίησης έτσι ώστε να επιλέξουμε το βέλτιστο οπτικό 
μονοπάτι από το σύνολο Pn-d. 

5.2.3.1 Φάση 1: Υπολογίζοντας το σύνολο των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών Pn-d 

Ο αλγόριθμος που παρουσιάζουμε υπολογίζει το σύνολο των μη- κυριαρχούμενων 
μονοπατιών από μία δοσμένη πηγή S προς όλους τους κόμβους του δικτύου (άρα και τον Ε) 
και μπορεί να θεωρηθεί ως μια γενίκευση του αλγορίθμου συντομότερων μονοπατιών του 
Dijkstra ο οποίος χρησιμοποιείται σε δίκτυα, που οι σύνδεσμοι έχουν ένα μονοδιάστατο 
(scalar) κόστος. Η γενική ιδέα του αλγόριθμου Dijkstra είναι η εύρεση των συντομότερων 
μονοπατιών με αυξανόμενο μήκος, ξεκινώντας με το συντομότερο μονοπάτι προς τον πιο 
κοντινό γείτονα και προχωρώντας με την εύρεση των επόμενων συντομότερων 
μονοπατιών από τους κοντινότερους στους πιο απομακρυσμένους κόμβους. Ο αλγόριθμός 
μας χρησιμοποιεί μια παρόμοια προσέγγιση για να δημιουργήσει το σύνολο των μη-
κυριαρχούμενων μονοπατιών. Αρχικά υπολογίζει ένα μη κυριαρχούμενο μονοπάτι μεταξύ 
της πηγής και ενός άμεσου γείτονα, στη συνέχεια ένα μη κυριαρχούμενο μονοπάτι μεταξύ 
της πηγής και ενός γείτονα του ή μεταξύ της πηγής και ενός γείτονα των κόμβων που ήδη 
επισκέφθηκε ο αλγόριθμος σε προηγούμενο βήμα του και ούτω καθεξής. Η βασική 
διαφορά με τον αλγόριθμο Dijkstra είναι ότι αντί για τον υπολογισμό ενός μόνο 
μονοπατιού μεταξύ της πηγής και κάθε κόμβου του δικτύου υπολογίζεται ένα σύνολο από 
μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια. Έτσι, ένας κόμβος για τον οποίο κάποιο συντομότερο (ως 
προς μια παράμετρο) μονοπάτι έχει υπολογιστεί δε “διαγράφεται”, δηλαδή δε σταματάει 
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να μας ενδιαφέρει, αφού γι’ αυτόν ίσως βρεθούν και άλλα μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια 
στο μέλλον. 

Ελέγχοντας τις τιμές του Q-factor ενδιάμεσων οπτικών μονοπατιών 

Για ένα μονοπάτι p, ελέγχουμε αν τα διαθέσιμα μήκη κύματος σε αυτό το μονοπάτι (αυτά 
έχουν τιμή 1 στο pW ) έχουν αποδεκτή τιμή για το Q-factor. Για να το κάνουμε αυτό 
χρησιμοποιούμε το διάνυσμα από κόστη Vp ώστε να πάρουμε τα '1', pσ και '0 ', pσ , και μετά 
χρησιμοποιούμε τη λίστα *p από τα αναγνωριστικά των συνδέσμων που αποτελούν το 
μονοπάτι έτσι ώστε να βρούμε την τιμή του I'1’,p  (το οποίο γίνεται μέσω μιας αναζήτησης σε 
μια βάση δεδομένων ή υπολογίζεται με γρήγορο τρόπο). Μετά, χρησιμοποιώντας την Εξ. 
(3.1) υπολογίζουμε την τιμή του Q-factor για κάθε μήκος κύματος, δηλαδή υπολογίζουμε 
έναν πίνακα pQ =(Qp(1),…,Qp(m)). Τέλος, ελέγχουμε εάν το υπολογισμένο Q-factor των 
διαθέσιμων μηκών κύματος είναι υψηλότερο από το αποδεκτό κατώφλι (όσο μεγαλύτερο 
το Q-factor, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του σήματος). Για τα μήκη κύματος που δεν 
ικανοποιούν το κατώφλι, θέτουμε το αντίστοιχο στοιχείο στο διάνυσμα χρησιμοποίησης 
των μηκών κύματος pW  ίσο με μηδέν. Με άλλα λόγια, κάνουμε αυτό το μήκος κύματος μη 
διαθέσιμο λόγω της χαμηλής ποιότητας σήματος και όχι λόγω του ότι χρησιμοποιείται από 
κάποιο άλλο οπτικό μονοπάτι.  

Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχουμε υποθέσει ότι η ποιότητα του σήματος πέφτει καθώς 
επεκτείνουμε ένα μονοπάτι. Άλλες προσεγγίσεις, όπως η χρησιμοποίηση έξυπνων χαρτών 
διασποράς (dispersion maps), κλπ., οι οποίες μπορεί να βελτιώσουν την ποιότητα του 
σήματος καθώς επεκτείνουμε ένα μονοπάτι πρέπει να αντιμετωπισθούν διαφορετικά. Σε 
αυτή την περίπτωση ένα υπο-μονοπάτι που δεν ικανοποιεί το κατώφλι δεν πρέπει να 
διαγραφεί γιατί εάν επεκταθεί μπορεί μετά να ικανοποιεί το κατώφλι. Παρόλα αυτά, σε 
ένα διαφανές δίκτυο το οποίο έχει σχεδιασθεί ώστε να υποστηρίζει δυναμική κίνηση, 
τέτοιες τεχνικές δεν εφαρμόζονται, και η αντιστάθμιση των φυσικών εξασθενήσεων 
αντιμετωπίζεται συνήθως ανεξάρτητα και ολοκληρωτικά σε κάθε σύνδεσμο. Οπότε, υπό 
αυτές τις συνθήκες, η διαδικασία ελέγχου του Q-factor που περιγράφηκε παραπάνω μπορεί 
να εφαρμοσθεί.  

Ελέγχοντας αν ένα μονοπάτι μπορεί να επεκταθεί  

Ελέγχουμε εάν το μονοπάτι p έχει τουλάχιστον ένα διαθέσιμο μήκος κύματος  

Εάν pW = O (μηδενικό διάνυσμα), τότε το μονοπάτι p διαγράφεται.       

Σχέση κυριαρχίας  

Επίσης, ορίζουμε μια σχέση κυριαρχίας μεταξύ δύο μονοπατιών η οποία χρησιμοποιείται 
για να μειώσουμε τον αριθμό τον μονοπατιών που εξετάζει ο αλγόριθμος πολλαπλών 
κριτηρίων. Η σχέση αυτή στηρίζεται στον υπολογισμό του Q-factor των μονοπατιών. Πιο 
συγκεκριμένα θα λέμε ότι  

          p1 κυριαρχεί πάνω στο p2  (p1 > p2) αν και μόνο αν  

1 2 1 2 1 2
 και καιp p p p p pd d W W Q Q≤ ≥ ≥ , 
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όπου η σχέση σύγκρισης “≥ ” για τα διανύσματα W  και Q  πρέπει να ερμηνευθεί για κάθε 
στοιχείο των διανυσμάτων ξεχωριστά. Ένα μονοπάτι το οποίο κυριαρχείται από ένα άλλο 
μονοπάτι, έχει χειρότερη καθυστέρηση διάδοσης, χειρότερη διαθεσιμότητα μηκών κύματος 
και χειρότερη συμπεριφορά ως προς την ποιότητα μετάδοσης του σήματος. Μέσω αυτής 
της σχέσης κυριαρχίας μπορούμε να διαγράψουμε τέτοια μονοπάτια αφού δεν αξίζει να τα 
λάβουμε υπόψη μας ή να τα επεκτείνουμε περαιτέρω. 

5.2.3.2 Φάση 2: Επιλέγοντας το βέλτιστο οπτικό μονοπάτι 

Στη δεύτερη φάση του αλγορίθμου, εφαρμόζουμε μια συνάρτηση ή πολιτική 
βελτιστοποίησης f(Vp) στο διάνυσμα από κόστη, Vp, κάθε μονοπατιού p∈Pn-d. Η συνάρτηση 
βελτιστοποίησης f υπολογίζει ένα μονοδιάστατο κόστος για κάθε μονοπάτι και διαθέσιμο 
μήκος κύματος (άρα για κάθε διαθέσιμο οπτικό μονοπάτι - lightpath) ώστε μετά να 
μπορούμε να επιλέξουμε το βέλτιστο. Η συνάρτηση f που εφαρμόζουμε σε κάθε σύνδεση 
μπορεί να είναι διαφορετική, ανάλογα με τις QoS απαιτήσεις της σύνδεσης. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η συνάρτηση βελτιστοποίησης f που εφαρμόζεται στο διάνυσμα από κόστη 
του μονοπατιού p πρέπει να είναι μονοτονική ως προς κάθε στοιχείο του διανύσματος. Για 
παράδειγμα, είναι φυσικό να αυξάνεται μονότονα συναρτήσει της καθυστέρησης διάδοσης, 
να αυξάνεται με την μείωση του Q-factor, κλπ.  

Σε αυτή την παράγραφο έχουμε υλοποιήσει και εξετάσει την απόδοση των ακόλουθων 
πολιτικών βελτιστοποίησης: 

i) Most Used Wavelength (MUW) 

Με δεδομένες τις συνδέσεις που έχουν ήδη εγκατασταθεί, διατάσσουμε τα μήκη 
κύματος ως προς τη χρησιμοποίησή τους στους συνδέσμους του δικτύου και 
επιλέγουμε το οπτικό μονοπάτι που χρησιμοποιεί το μήκος κύματος που 
χρησιμοποιείται πιο πολύ (most used) στο δίκτυο. Αυτή είναι η γνωστή “most used 
wavelength” πολιτική [10], η οποία είναι γνωστή στη βιβλιογραφία και έχει δειχθεί 
ότι έχει καλή απόδοση ως προς τη απόρριψη επιπέδου δικτύου σε ένα ιδανικό από 
φυσικές εξασθενήσεις δίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πολιτική δεν 
εξετάζει καθόλου το Q-factor της λύσης. Από τον τρόπο που υπολογίζονται τα 
μονοπάτια, όλα τα διαθέσιμα μήκη κύματος έχουν τουλάχιστον αποδεκτό Q-
factor. Παρ’ όλα αυτά, το επιλεγόμενο οπτικό μονοπάτι μπορεί να έχει τιμή Q-
factor πολύ κοντά στο αποδεκτό κατώφλι, οπότε μπορεί να γίνει μη αποδεκτό όταν 
νέες συνδέσεις εγκατασταθούν (την περίπτωση αυτή την ονομάζουμε 
επαναδρομολόγηση –rerouting- και θα συζητηθεί στην επόμενη παράγραφο). 

ii) Better Q performance (bQ) 

Για κάθε ένα από τα διαθέσιμα οπτικά μονοπάτια υπολογίζουμε την τιμή του Q-
factor του και επιλέγουμε το οπτικό μονοπάτι με την υψηλότερη τιμή Q. Αυτή η 
πολιτική δεν εξετάζει καθόλου τη χρησιμοποίηση των μηκών κύματος του 
δικτύου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σπαταλιούνται τα μήκη κύματος και οι 
επόμενες συνδέσεις να έχουν δυσκολία να βρουν διαθέσιμο μήκος κύματος λόγω 
της αυξημένης απόρριψης επιπέδου δικτύου. 
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iii) Mixed better Q and wavelength utilization (bQ-MUW) 

Αυτή η πολιτική είναι ένας συνδυασμός των πολιτικών (ii) και (i), που 
περιγράφηκαν παραπάνω. Ξεκινάμε με το να υπολογίσουμε την υψηλότερη τιμή 
για το Q-factor, όπως στο (ii).  Μετά,  από το σύνολο των διαθέσιμων μονοπατιών 
βρίσκουμε αυτά που έχουν τιμές Q-factors κοντά στην υψηλότερη τιμή (π.χ., 
κρατώντας τα οπτικά μονοπάτια με τιμή Q-factor που δεν είναι μικρότερη από 0.5 
dB από την υψηλότερη Q τιμή). Από αυτό το σύνολο επιλέγουμε τελικά το οπτικό 
μονοπάτι του οποίου το μήκος κύματος χρησιμοποιείται πιο πολύ στο δίκτυο, 
όπως και στο (i).  

5.2.4 Επαναδρομολόγηση 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί, η επίδραση των XT, XPM και FWM εξαρτάται από τη 
χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στο δίκτυο. Οπότε, όταν εγκαθίσταται ένα νέο οπτικό 
μονοπάτι η ποιότητα σήματος κάποιων ήδη εγκατεστημένων οπτικών μονοπατιών μπορεί 
να γίνει μη αποδεκτή. Για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα στον 
προτεινόμενο αλγόριθμο, κάθε φορά που παίρνουμε την απόφαση εγκατάστασης ενός 
νέου οπτικού μονοπατιού ελέγχουμε πόσα από τα ήδη υπάρχοντα οπτικά μονοπάτια έχουν 
μη αποδεκτό Q-factor. Υπάρχουν δύο λύσεις εάν υπάρχουν μη αποδεκτά οπτικά 
μονοπάτια. Η πρώτη λύση είναι να επαναδρομολογήσουμε τα μη αποδεκτά μονοπάτια, 
εκτελώντας πάλι τον προτεινόμενο αλγόριθμο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να διακοπεί 
η λειτουργία αυτών των συνδέσεων που μπορεί να μην είναι αποδεκτό από τους χρήστες 
του δικτύου. Εάν η επαναδρομολόγηση δεν είναι αποδεκτή, τότε μπορούμε να 
απορρίψουμε την εγκατάσταση του οπτικού μονοπατιού που έχει σαν αποτέλεσμα να 
χρειάζονται επαναδρομολόγηση. 

5.2.5 Αποτελέσματα Προσομοίωσης 

Για να αξιολογήσουμε την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου εκτελέσαμε 
πειράματα προσομοίωσης. Για τα πειράματα προσομοίωσης χρησιμοποιήσαμε την 
MATLAB στην οποία προγραμματίσαμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Τα 
πειράματα πραγματοποιήθηκαν υποθέτοντας την τοπολογία DT network (Σχήμα 2.4), η 
οποία είναι μια πιθανή τοπολογία διαφανούς δικτύου όπως προσδιορίστηκε από το 
DICONET project [70]. 

Για το φυσικό μέσο κάναμε τις ίδιες παραδοχές με αυτές που έγιναν στην Παράγραφο   
3.3.3. Το μοντέλο για τους συνδέσμους είναι αυτό που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.5. 
Υποθέτουμε ότι αιτήσεις για νέες συνδέσεις (η κάθε μία ζητάει χωρητικότητα ίση με ένα 
μήκος κύματος - 10Gbps) γεννιούνται σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson με μέση τιμή λ 
(requests/time unit). Η πηγή και ο προορισμός της σύνδεσης επιλέγονται με ομοιόμορφο 
τρόπο ανάμεσα στους κόμβους του δικτύου. Η διάρκεια κάθε σύνδεσης δίνεται από μία 
εκθετικά κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 1/μ (time units). Οπότε, το λ/μ 
δίνει το φορτίο κίνησης του δικτύου σε Erlangs. 
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Στο Σχήμα 5.1(α) παρουσιάζεται η πιθανότητα απόρριψης μίας νέας σύνδεσης (connection 
blocking ratio) για τις τρεις πολιτικές βελτιστοποίησης σαν συνάρτηση του αριθμού των 
διαθέσιμων μηκών κύματος, υποθέτοντας ότι στο δίκτυο έχουμε σταθερό φορτίο και ίσο με 
100 Erlangs. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πολιτική most used wavelength (MUW) έχει 
την καλύτερη συμπεριφορά ως προς την πιθανότητα απόρριψης. Όμως, όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 5.1 (β), η πολιτική MUW έχει και τη χειρότερη συμπεριφορά ως προς τον αριθμό των 
επαναδρομολογήσεων που χρειάζεται. Αυτή η πολιτική δεν εξετάζει τη συμπεριφορά ως 
προς την ποιότητα σήματος των λύσεων που επιλέγει, τείνει να “στριμώχνει” τα οπτικά 
μονοπάτια σε όσο το δυνατόν λιγότερα μήκη κύματος ώστε να αποφεύγει την απόρριψη 
επιπέδου δικτύου, με αποτέλεσμα πολλά από τα υπάρχοντα οπτικά μονοπάτια να 
χρειάζονται επαναδρομολόγηση μετά από την εγκατάσταση ενός επιπλέον αριθμού από 
νέα οπτικά μονοπάτια. Στην άλλη άκρη, η πολιτική bQ έχει τη χειρότερη συμπεριφορά ως 
προς την πιθανότητα απόρριψης αλλά και το λιγότερο μέσο αριθμό επαναδρομολογήσεων. 
Η πολιτική bQ σπαταλάει πολλά μήκη κύματος, προσπαθώντας να εγκαταστήσει ένα 
μονοπάτι το οποίο δεν επηρεάζεται από τα άλλα. Για να επιλέξει ένα μονοπάτι το οποίο 
έχει την υψηλότερη τιμή του Q-factor, μπορεί να επιλέξει ένα διαφορετικό μήκος κύματος 
από όλα όσα χρησιμοποιούνται, σπαταλώντας τα μήκη κύματος και έχοντας κακή 
συμπεριφορά ως προς την απόρριψη επιπέδου δικτύου. Από την άλλη, όπως είναι φυσικό, 
το μονοπάτι με την υψηλότερη τιμή Q έχει μικρή πιθανότητα να χρειαστεί να 
επανδρομολογηθεί στο μέλλον. Η ενδιάμεση πολιτική bQ-MUV η οποία συνδυάζει τη 
χαμηλή πιθανότητα απόρριψης της πολιτικής MUV και το χαμηλό αριθμό 
επαναδρομολογήσεων της πολιτικής bQ φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση, δίνοντας την 
πιο ισορροπημένη συμπεριφορά. Ο μέσος χρόνος εκτέλεσης ανά αίτηση σύνδεσης 
αυξάνεται καθώς αυξάνεται και ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών κύματος (Σχήμα 5.1 (c)). 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καθώς αυξάνεται ο αριθμός των μηκών κύματος, για ένα 
δεδομένο φορτίο κίνησης, περισσότερα οπτικά μονοπάτια γίνονται διαθέσιμα, και ο 
αριθμός των μη-κυριαρχούμενων  μονοπατιών που υπολογίζει ο αλγόριθμος αυξάνεται. 
Παρόλα αυτά, ακόμη και στην χειρότερη περίπτωση, ο μέσος χρόνος εκτέλεσης είναι 
χαμηλός και μέσα σε αποδεκτές τιμές.  
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(γ) 

Σχήμα 5.1: (α) ποσοστό απόρριψης (β) μέσος αριθμός επαναδρομολογήσεων ανά αίτηση σύνδεσης 
(γ) μέσος χρόνος εκτέλεσης. Όλα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως συνάρτηση του αριθμού των 
μηκών κύματος, για σταθερό φορτίο κίνησης (ίσο με 100 Erlangs). 

5.3 Multi-Parametric IA-RWA Αλγόριθμος 
Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε έναν εναλλακτικό IA-RWA αλγόριθμο πολλαπλών 
κριτηρίων τον οποίο ονομάζουμε Multi-Parametric IA-RWA και λαμβάνει υπόψη τις 
φυσικές εξασθενήσεις έμμεσα, όπως και στην περίπτωση των στατικών αλγορίθμων που 
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3.3.   

5.3.1 Ορισμός του προβλήματος 

Μελετούμε ένα WDM δίκτυο το οποίο αποτελείται από N κόμβους και L συνδέσμους, που 
υποστηρίζουν m μήκη κύματος, λ1,λ2,...,λm. Υποθέτουμε ότι στο δίκτυο δεν υπάρχουν 
διαθέσιμοι μετατροπείς μήκους κύματος. Υποθέτουμε επίσης ότι ο κόμβος στον οποίο 
εκτελούνται οι αλγόριθμοι έχει μία εικόνα για την χρησιμοποίηση των μηκών κύματος 
όλων των συνδέσμων. 

Στη μελέτη που ακολουθεί ο IA-RWA αλγόριθμος που παρουσιάζεται δεν βασίζεται σε 
αναλυτικά μοντέλα για την εκτίμηση της ποιότητας μετάδοσης ενός σήματος (π.χ. το BER 
ή το Q-factor), αλλά υπολογίζει τιμές παραμέτρων που δίνουν μία έμμεση εκτίμηση των 
φυσικών εξασθενήσεων. Οι παράμετροι αυτοί συνδυάζονται στο τέλος σε μία μετρική, με 
βάση την οποία αξιολογείται η καταλληλότητα ενός οπτικού μονοπατιού. Συγκεκριμένα, 
για ένα οπτικό μονοπάτι (p, w) θεωρούμε ότι οι παρακάτω παράμετροι επηρεάζουν έμμεσα 
την ποιότητα μετάδοσης του σήματος: (i) το μήκος του μονοπατιού Lp,(ii) ο αριθμός των 
συνδέσμων HP του μονοπατιού, (iii) ο αριθμός Apw των πηγών παρεμβολής γειτονικού 
καναλιού του μήκους κύματος w κατά μήκος όλων των συνδέσμων του μονοπατιού p, (iv) ο 
αριθμός SApw των πηγών παρεμβολής γειτονικών καναλιών βάθους δύο, του μήκους 
κύματος w κατά μήκος όλων των συνδέσμων του μονοπατιού p, και (v) ο αριθμός Xpw  των 
πηγών που προκαλούν ετερο-καναλική διαφωνία (intra-channel crosstalk) για το μήκος 
κύματος w και κατά μήκος όλων των κόμβων του μονοπατιού p.  

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

10 12 14 16 18 20
available wavelengths

A
ve

ra
ge

 e
xe

cu
tio

n 
tim

e 
(s

ec
) MUW

bQ
bQ-MUW



Multi-Parametric IA-RWA Αλγόριθμος 
 

93 
 

Οι παράμετροι (i)-(v), που επηρεάζουν έμμεσα την ποιότητα μετάδοσης του σήματος, είναι 
βασικοί για την πλειοψηφία των φυσικών εξασθενήσεων και είναι αυτές που 
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3.3.  

5.3.2 Διανύσματα συνδέσμου και μονοπατιού 

5.3.2.1 Το διάνυσμα από κόστη ενός συνδέσμου  

Σε κάθε σύνδεσμο l αναθέτουμε ένα διάνυσμα κόστους το οποίο περιέχει  2+4m 
παραμέτρους:  

(i) την καθυστέρηση διάδοσης dl του συνδέσμου, ή ισοδύναμα, το μήκος του Ll , 

(ii) τον αριθμό των κόμβων Hl, εξ ορισμού Hl =1,  

(iii) το διάνυσμα lA =(al1,al2,...,alm), του οποίου το i-οστό στοιχείο ali καταγράφει τον αριθμό 
των πηγών παρεμβολής γειτονικού καναλιού για το μήκος κύματος i του συνδέσμου l,  
(iv) το διάνυσμα  lSA =(sal1,sal2,...,salm), του οποίου το i-οστό στοιχείο sali καταγράφει τον 
αριθμό των πηγών παρεμβολής γειτονικού καναλιού βάθους δύο για το μήκος κύματος i 
του συνδέσμου l,  

(v) το διάνυσμα  lX =(xl1, xl2,...,xlm), του οποίου το i-οστό στοιχείο xli καταγράφει τον αριθμό 
των πηγών ετερο-καναλικής διαφωνίας (intra-channel crosstalk) στον κόμβο (μεταγωγέα) 
όπου τερματίζει ο σύνδεσμος l,  

 (vi) το Boolean διάνυσμα που δείχνει τη διαθεσιμότητα των μηκών κύματος  lW =(wl1, 
wl2,...,wlm), του οποίου το i-οστό στοιχείο wlm είναι ίσο με 0  αν το μήκος κύματος λi 
χρησιμοποιείται από κάποιο οπτικό μονοπάτι και ίσο με 1 αν όχι.  

Οπότε, το διάνυσμα κόστους του συνδέσμου l είναι ίσο με:  

Vl = (Ll, Hl, lA , lSA , lX , lW ). 

5.3.2.2 Το διάνυσμα από κόστη ενός μονοπατιού  

Παρόμοια με ένα σύνδεσμο, ένα μονοπάτι p χαρακτηρίζεται από ένα διάνυσμα κόστους 
2+4.m παραμέτρων, Lp, pA , pSA , pX , pW  επιπρόσθετα της λίστας*p των συνδέσμων από τους 
οποίους αποτελείται το μονοπάτι αυτό. 

Vp = (Lp, Hp, pA , pSA , pX , pW , *p), 

Συγκεκριμένα, το κόστος ενός μονοπατιού p μπορεί να υπολογιστεί από τα διανύσματα κό-
στους των συνδέσμων l =1, 2, … ,k, από τους οποίους αποτελείται  

11 11 1 1

(1, 2,..., ),, , , , , ,*&
k k kk k k

l l ll l l
ll ll l l

p
kWA SA pH XLV

== == = =

 
 
 

= ∑ ∑∑ ∑ ∑ , 

όπου το σύμβολο συσχέτισης ‘&’ συμβολίζει τη δυαδική πράξη AND μεταξύ δύο bits. 
Σημειώνουμε ότι όλες οι πράξεις (πρόσθεσης και &) μεταξύ των διανυσμάτων 
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πραγματοποιούνται ανά στοιχείο αυτών,  δηλαδή ξεχωριστά για κάθε μήκος κύματος και 
ότι εξ ορισμού Hp=k. Υπολογίζοντας το διάνυσμα κόστος Vp αποκτούμε γνώση όλων των 
διαθέσιμων οπτικών μονοπατιών (p, w) πάνω από το μονοπάτι p, τα μήκη κύματος w των 
οποίων είναι ίσα με 1 στο Wp για όλους τους συνδέσμους τους. Συμβολίζουμε με Vpw 
=(dp,hp,apw,sapw,xpw) το διάνυσμα κόστους ενός οπτικού μονοπατιού (p, w).  

5.3.3 Περιγραφή του αλγορίθμου 

Ο αλγόριθμος Πολλαπλών Κριτηρίων (Multi-Parametric) που προτείνουμε για να λύσουμε 
το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος υπό την παρουσία φυσικών 
εξασθενήσεων (IA-RWA) αποτελείται από δύο φάσεις 

Με δεδομένο μια αίτηση σύνδεσης:  

1. υπολογίζουμε το σύνολο των μη-κυριαρχούμενων μονοπατιών P μεταξύ της πηγής 
και του προορισμού της σύνδεσης καθώς και τα αντίστοιχα διανύσματα κόστους 
τους,  

2. εφαρμόζουμε μια συνάρτηση βελτιστοποίησης  f(Vp) στο διάνυσμα από κόστη Vp, την 
οποία ονομάζουμε και πολιτική βελτιστοποίησης, έτσι ώστε να επιλέξουμε το 
βέλτιστο οπτικό μονοπάτι από το σύνολο P. 

Στην συνέχεια μπορεί να ακολουθήσουν δύο προαιρετικές φάσεις: 

1. εξετάζουμε το κατά πόσο χρειάζονται επαναδρομολογήσεις των υπαρχόντων 
οπτικών συνδέσεων,  

2. υπολογίζουμε την ποιότητα μετάδοσης του σήματος πάνω από το επιλεγμένο 
οπτικό μονοπάτι. 

5.3.3.1 Φάση 1: Υπολογίζοντας το σύνολο των μη κυριαρχούμενων μονοπατιών Pn-d 

Στόχος της πρώτης φάσης είναι να βρεθεί ένα σύνολο από καλά υποψήφια μη 
κυριαρχούμενα οπτικά μονοπάτια, όπου μπορούν να εξυπηρετήσουν αποδοτικά την 
αίτηση σύνδεσης.  Ορίζουμε μία σχέση κυριαρχίας μεταξύ δύο μονοπατιών, η οποία 
χρησιμοποιείται για να μειώσουμε τον αριθμό των μονοπατιών που εξετάζει ο 
προτεινόμενος αλγόριθμος Πολλαπλών Κριτηρίων (Multi-Parametric). Συγκεκριμένα, λέμε 
ότι ένα μονοπάτι p1 κυριαρχεί πάνω σε ένα άλλο μονοπάτι p2 (p1 > p2) αν και μόνο αν 
ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις: 

p1 > p2 εάν 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

 και και και  και καιp p p p p p p p p pL L H H W W A A SA SA≤ ≤ ≥ ≤ ≤  
1 2

 p pX X≤ . 

όπου η σχέση σύγκρισης “≥ ”για τα διανύσματα W , A , SA  και X  θα πρέπει να ερμηνευθεί 
για κάθε στοιχείο (δηλαδή κάθε μήκος κύματος) του διανύσματος ξεχωριστά. Ένα 
μονοπάτι το οποίο κυριαρχείται από ένα άλλο μονοπάτι, έχει χειρότερη καθυστέρηση 
διάδοσης, χειρότερη διαθεσιμότητα μηκών κύματος και χειρότερη συμπεριφορά ως προς 
την ποιότητα μετάδοσης του σήματος (για κάθε μία έμμεση παράμετρο δημιουργίας 
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φυσικών εξασθενήσεων, ξεχωριστά) και επομένως δεν αξίζει να εξετάζεται περαιτέρω. 
Μάλιστα, μιας και η συνάρτηση QoT f που εφαρμόζεται στο διάνυσμα κόστους ενός 
μονοπατιού είναι μονοτονική σε κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους, οι σχέσεις 
κυριαρχίας απορρίπτουν υποψήφια μονοπάτια που ούτος ή άλλος θα απορρίπτονταν λόγω 
της ποιότητας μετάδοσης του σήματος. 

Η κύρια διαφορά με τον προηγούμενο αλγόριθμο (Παράγραφος 5.2) είναι ότι πριν 
εφαρμόσουμε τις σχέσεις κυριαρχίας υπολογίζουμε την ποιότητα μετάδοσης (QoT) του 
κάθε οπτικού μονοπατιού. Στον Multi-parametric αλγόριθμο, έχοντας ορίσει τις 
παραμέτρους που προκαλούν εξασθενήσεις για το οπτικό μονοπάτι (p,w), ορίζουμε την 
ποιότητα μετάδοσης (transmission performance – TP) με μία συνάρτηση g ως ακολούθως: 

( , ) ( , , , , )pw pw pw pw pwTP p w g L H A SA X= . 

Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση g αυξάνεται μονοτονικά σε σχέση με τις τιμές των 
παραμέτρων που έμμεσα επηρεάζουν την ποιότητα του σήματος. Στην παρούσα μελέτη 
επιλέξαμε την παρακάτω συνάρτηση g:  

    1 2 3 4 5( , ) pw pw pw pw pwTP p w c L H A SA Xc c c c= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅     (5.1)   

όπου ci είναι συντελεστές που επιλέγονται έτσι ώστε να δίνεται διαφορετική βαρύτητα σε 
κάθε μία από αυτές τις παραμέτρους. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση αυτή και ένα 
μέγιστο όριο TPmax μπορούμε να αποφασίσουμε το κατά πόσο ένα υποψήφιο οπτικό 
μονοπάτι έχει αποδεκτή ή όχι ποιότητα μετάδοσης σήματος. Η συνάρτηση TP μπορεί να 
μας βοηθήσει να μειώσουμε το πλήθος των υποψηφίων οπτικών μονοπατιών. 
Συγκεκριμένα, για ένα μονοπάτι p ελέγχουμε κατά πόσο οι τιμές της συνάρτησης TP(p,w), 
για τα μήκη κύματος w τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλους τους συνδέσμους του 
μονοπατιού (δηλαδή Wp(w)=1), είναι μικρότερες από το μέγιστο όριο TPmax. Τα μήκη 
κύματος τα οποία δεν ικανοποιούν το όριο αυτό, τα θέτουμε ως χρησιμοποιούμενα στο 
αντίστοιχο διάνυσμα (δηλαδή Wp(w)=0), όχι όμως λόγω πραγματικής χρήσης τους από 
άλλα οπτικά μονοπάτια, αλλά λόγω της χαμηλής ποιότητας της μετάδοσης σήματος πάνω 
από αυτά. Υποψήφια μονοπάτια τα οποία δεν έχουν κανένα διαθέσιμο μήκος κύματος (Wp 
=0) δεν εξετάζονται στη συνέχεια από τον προτεινόμενο αλγόριθμο.  

5.3.3.2 Φάση 2: Επιλέγοντας το βέλτιστο οπτικό μονοπάτι 

Στη παρούσα μελέτη έχουμε υλοποιήσει και εξετάσει την απόδοση των ακόλουθων 
συναρτήσεων βελτιστοποίησης:  

i) Most Used Wavelength (MUW) 

Αυτή η πολιτική είναι η ίδια που παρουσιάστηκε στην παράγραφο 5.2.3. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι αυτή η πολιτική δεν εξετάζει καθόλου την TP τιμή της λύσης. Από τον τρόπο 
που υπολογίζονται τα μονοπάτια όλα τα διαθέσιμα μήκη κύματος έχουν τουλάχιστον 
αποδεκτή TP τιμή. Παρόλα αυτά το επιλεγόμενο οπτικό μονοπάτι μπορεί να έχει TP τιμή 
πολύ κοντά στο αποδεκτό κατώφλι (TPmax), οπότε μπορεί να γίνει μη αποδεκτό όταν νέες 
συνδέσεις εγκατασταθούν.  
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ii) Βέλτιστη TP τιμή (minTP) 

Μεταξύ των υποψηφίων οπτικών μονοπατιών επιλέγουμε εκείνο του οποίου το διάνυσμα 
κόστους δίνει τη μικρότερη τιμή για τη μετρική TP. Η προσέγγιση αυτή δεν λαμβάνει 
υπόψη της το βαθμό χρήσης των μηκών κύματος στο δίκτυο, καθιστώντας έτσι δύσκολη 
την εξυπηρέτηση μελλοντικών συνδέσεων λόγω “απόρριψη επιπέδου δικτύου” (network 
layer blocking). Από την άλλη αναμένουμε ότι οι “απορρίψεις φυσικού επιπέδου” θα είναι 
λιγότερες.  

iii) Χειρότερη TP τιμή (maxTP) 

Μεταξύ των υποψηφίων οπτικών μονοπατιών επιλέγουμε εκείνο του οποίου το διάνυσμα 
κόστους δίνει τη μεγαλύτερη τιμή για τη μετρική TP. Μιας και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 
της μετρικής TP τόσο χειρότερη είναι ποιότητα μετάδοσης του σήματος πάνω από το 
αντίστοιχο οπτικό μονοπάτι, αυτό σημαίνει ότι το οπτικό μονοπάτι που επιλέγεται με τον 
τρόπο αυτό, έχει αποδεκτή αλλά όχι καλή ποιότητα μετάδοσης σήματος. Η λογική πίσω 
από αυτήν την πολιτική βελτιστοποίησης είναι η προσπάθεια επιλογής οπτικών 
μονοπατιών που χρησιμοποιούν πολύ κοντινά μήκη κύματος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν οπτικά μονοπάτια για μελλοντικές αιτήσεις 
σύνδεσης. Όπως και στην πολιτική MUW, η τιμή της μετρικής TP για ένα επιλεγμένο 
οπτικό μονοπάτι μπορεί σχετικά εύκολα να γίνει μη αποδεκτή όταν νέες συνδέσεις 
εγκατασταθούν.  

5.3.4 Επαναδρομολόγηση  

Η επαναδρομολόγηση συνδέσεων είναι η τρίτη (και προαιρετική) φάση του προτεινόμενου 
αλγορίθμου. Όπως έχει ήδη συζητηθεί, η επίδραση των φυσικών εξασθενήσεων Κλάσης 2  
εξαρτάται από τη χρήση του δικτύου. Οπότε, όταν εγκαθίσταται ένα νέο οπτικό μονοπάτι η 
ποιότητα σήματος κάποιων ήδη εγκατεστημένων οπτικών μονοπατιών μπορεί να γίνει μη 
αποδεκτή. Για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα στον προτεινόμενο 
αλγόριθμο, κάθε φορά που παίρνουμε την απόφαση εγκατάστασης ενός νέου οπτικού 
μονοπατιού ελέγχουμε ποιά από τα ήδη υπάρχοντα οπτικά μονοπάτια έχουν μη αποδεκτή 
τιμή για τη μετρική TP. Στη συνέχεια, υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις εάν με την 
αποδοχή/εγκατάσταση ενός νέου οπτικού μονοπατιού κάποια ήδη εγκατεστημένα 
μονοπάτια γίνονται μη αποδεκτά. Η πρώτη είναι να επαναδρομολογήσουμε (reroute) τα μη 
αποδεκτά οπτικά μονοπάτια, εκτελώντας πάλι τον προτεινόμενο αλγόριθμο. Αυτό θα έχει 
σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η λειτουργία αυτών των συνδέσεων, κάτι που μπορεί να μην 
είναι αποδεκτό από τους αντίστοιχους χρήστες του δικτύου. Εάν η επαναδρομολόγηση δεν 
είναι δυνατή (ή επιθυμητή), τότε μπορούμε να απορρίψουμε το επιλεγμένο οπτικό 
μονοπάτι και είτε να αναζητήσουμε (μέσω του αλγορίθμου) ένα νέο οπτικό μονοπάτι είτε 
να μπλοκάρουμε την αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης.  

5.3.5 Υπολογισμός του Q-factor  

Στο τέλος του προτεινόμενου αλγορίθμου, υπάρχει προαιρετικά η δυνατότητα να 
επιβεβαιώσουμε την ποιότητα μετάδοσης του επιλεγμένου οπτικού μονοπατιού 
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χρησιμοποιώντας ένα αναλυτικό εργαλείο εκτίμησης του Q-factor. Πρέπει βέβαια να 
σημειώσουμε ότι η χρήση αυτού του εργαλείου στη φάση επιλογής του οπτικού μονοπατιού 
είναι απαγορευτική εξαιτίας του μεγάλου χρόνου εκτέλεσης του για ένα μόνο οπτικό 
μονοπάτι. Γενικά, ο χρόνος εκτέλεσης ενός IA-RWA αλγορίθμου είναι σημαντικός για την 
εξυπηρέτηση δυναμικών αιτήσεων σύνδεσης, οι οποίες πρέπει να εξυπηρετηθούν το 
συντομότερο δυνατόν από τη στιγμή λήψης τους. Η εφαρμογή του εργαλείου αυτού στο 
τέλος του αλγορίθμου μπορεί να εξασφαλίσει την εγκυρότητα της επιλογής, όσον αφορά 
την ποιότητα μετάδοσης του οπτικού μονοπατιού. Από την άλλη, εάν η μετρική TP (και οι 
διάφοροι συντελεστές της) καθώς και το όριο TPmax έχουν οριστεί σωστά, τότε μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι ότι το επιλεγμένο οπτικό μονοπάτι έχει πράγματι καλή ποιότητα 
διάδοσης σήματος και επομένως η εφαρμογή του εργαλείου εκτίμησης του Q-factor δεν 
είναι αναγκαία, μειώνοντας έτσι το συνολικό χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου.  

5.3.6 Αποτελέσματα προσομοίωσης του Multi-Parametric αλγορίθμου 

Στην συνέχεια αξιολογούμε την απόδοση του προτεινόμενου Multi-Parametric IA-RWA 
αλγορίθμου, χρησιμοποιώντας την ίδια προσομοίωση και τις ίδιες παραμέτρους που 
χρησιμοποιήσαμε στην παράγραφο 5.2.5. Σε αυτά τα αποτελέσματα επιλέξαμε τις 
παρακάτω τιμές για τους συντελεστές της Εξίσωσης (5.1): c1=1/100, c2=0, c3=1, c4=1 και c5=1, 
και επομένως: 

( , )
100

pw
pw pw pw

L
TP p w A SA X= + + + . 

Η επιλογή c2=0 υποθέτει ότι ο αριθμός του αριθμού των συνδέσμων αγνοείται, και το 
c1=1/100 επιλέγεται για να μετρήσει τον αριθμό των ενισχυτών του κάθε συνδέσμου, 
εφόσον υποθέτουμε ότι οι ενισχυτές τοποθετούνται ανά 100km. 

Το Σχήμα 5.2 δείχνει το ποσοστό απόρριψης του αλγορίθμου Πολλαπλών Κριτηρίων (Multi-
Parametric) για τις διάφορες πολιτικές βελτιστοποίησης (MUW, minTP, maxTP), σαν 
συνάρτηση του αριθμού W των διαθέσιμων μηκών κύματος ανά οπτικό σύνδεσμο και για 
διαφορετικά φορτία κίνησης. Στα πειράματα που πραγματοποιήσαμε δεν χρησιμοποιείται 
η δυνατότητα επαναδρομολόγησης. Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος minTP έχει την 
καλύτερη απόδοση σε σχέση με τους άλλους αλγορίθμους. Γενικά, παρατηρούμε ότι η 
πολιτικής minTP χειρίζεται καλύτερα το ποσοστό απόρριψης φυσικού επιπέδου, το οποίο 
σχεδόν μηδενίζεται όταν ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών κύματος είναι μεγάλος (Σχήμα 
5.2(α)). Επίσης, ακόμη και για βαρύ φορτίο κίνησης η πολιτική minTP υπερτερεί των άλλων 
πολιτικών, καθώς με την αύξηση της κίνησης, η επίδραση των εξασθενήσεων στο δίκτυο 
αυξάνεται εξαιτίας του αυξημένου αριθμού των οπτικών μονοπατιών που εγκαθίστανται  
Σχήμα 5.2(β).  

Γενικά η χρήση της πολιτικής minTP αυξάνει το χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου. Αυτό 
οφείλεται στο ότι με τη χρήση της πολιτικής αυτής εγκαθίστανται περισσότερα οπτικά 
μονοπάτια (μικρότερο ποσοστό απόρριψης) σε σχέση με τις άλλες πολιτικές, τα οποία 
μονοπάτια ο αλγόριθμος θα πρέπει να λάβει υπόψη του κατά τους υπολογισμούς του. Η 
αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος αυξάνει το πλήθος των υποψηφίων 
μονοπατιών και την πολυπλοκότητα και το χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου, ανεξάρτητα 
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της χρησιμοποιούμενης πολιτικής βελτιστοποίησης.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Σχήμα 5.2: (α) ποσοστό απόρριψης. ως συνάρτηση του αριθμού των μηκών κύματος, για σταθερό 
φορτίο κίνησης (ίσο με 100 Erlangs) και (β) ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του φορτίου κίνησης 
για σταθερό αριθμό μηκών κύματος (W=20). 

5.3.7 Ρύθμιση των παραμέτρων του Multi-Parametric αλγορίθμου 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται η μέθοδος βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων 
(particle swarm optimization technique - PSO), η οποία χρησιμοποιείται για την ρύθμιση των 
παραμέτρων του Multi-Parametric αλγορίθμου. 

5.3.7.1 Βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων 

Η τεχνική βελτιστοποίησης σμήνους σωματιδίων είναι μια τεχνική που εντάσσεται στην 
νοημοσύνη σμήνους (swarm intelligence). Πρόκειται για ένα στοχαστικό αλγόριθμο 
βελτιστοποίησης που χρησιμοποιεί ένα πληθυσμό σημείων βελτιστοποίησης. Αρχικά, 
προτάθηκε το 1995 από τους Kennedy και Eberhart [75][76]. Η ανάπτυξή του βασίστηκε 
στην  προσπάθεια προσομοίωσης της κίνησης ενός σμήνους πτηνών ή ενός κοπαδιού 
ψαριών ως μέρος μιας κοινωνιογνωστικής μελέτης πάνω στην ιδέα τη συλλογικής 
νοημοσύνης των βιολογικών πληθυσμών. Έκτοτε η τεχνική έχει δεχθεί διάφορες 
τροποποιήσεις σε μια προσπάθεια βελτίωσης της σύγκλισής της [77]-[80]. 

Οι συγγραφείς στην εργασία [86] εξετάζουν ένα σχήμα το οποίο βασίζεται στην τεχνική 
PSO για να λύσουν το δυναμικό RWA πρόβλημα θεωρώντας ιδανικό φυσικό επίπεδο χωρίς 
φυσικές εξασθενήσεις. Στην εργασία [87] οι συγγραφείς προτείνουν και αναλύουν την 
απόδοση ενός προσαρμοστικού IA-RWA αλγορίθμου ο οποίος εκπαιδεύεται με την τεχνική 
PSO.  

Ο αλγόριθμος PSO έχει ως βάση ένα σμήνος (swarm) από σωματίδια (particles), όπου κάθε 
σωματίδιο αναπαριστά μια υποψήφια λύση (candidate solution) για το πρόβλημα 
βελτιστοποίησης. Tα σωματίδια αυτά κινούνται σε ένα πολυδιάστατο χώρο αναζήτησης, 
όπου η θέση του καθενός κάθε χρονική στιγμή – για την ακρίβεια σε κάθε βήμα της 
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επαναληπτικής διαδικασίας – καθορίζεται τόσο από την ίδια του την εμπειρία όσο και από 
αυτή του υπόλοιπου σμήνους.  

Κάθε άτομο στο σμήνος σωματιδίων αποτελείται από τρία διανύσματα d-διαστάσεων, όπου 
d είναι η διαστάσεις του χώρου αναζήτησης. Αυτά τα διανύσματα είναι το διάνυσμα της 
τρέχουσας θέσης ( )1 ,...,i idic c c= , της προηγούμενης καλύτερης θέσης ( )1 ,...,i idip p p= , και 

της ταχύτητας ( )1 ,...,i idiu u u= . 

Αυτά τα σωματίδια κινούνται στον χώρο σύμφωνα με ένα σύνολο απλών εξισώσεων. Ο 
αλγόριθμος ενημερώνει ολόκληρο το σμήνος σε κάθε βήμα ενημερώνοντας την ταχύτητα 
και την θέση του κάθε σωματιδίου σε κάθε διάσταση σύμφωνα με τις παρακάτω σχέσεις: 

 ( ) ( )( )1 1 2 2ij ij ij ij gj iju u r p c r p cχ η η= ⋅ + − + −            (5.2) 

ij ij ijx x u= + ,                    (5.3)                        

Όπου η παράμετρος χ  ονομάζεται constriction factor, και χρησιμοποιείται για να αποφύγει 

μεγάλες τιμές της ταχύτητας. ( )1 , ...,g g gdp p p=  είναι η καλύτερη θέση που έχει βρεθεί από 
οποιοδήποτε γείτονα του σωματιδίου. Οι συντελεστές η1 και η2 ονομάζονται συντελεστές 
επιτάχυνσης (acceleration coefficients) και είναι στην ουσία οι συντελεστές βαρύτητας για 
τη γνωστική (self-confidence) και την κοινωνική συνιστώσα (swarm-confidence), αντίστοιχα. 
Τέλος, r1 και r2 είναι τυχαίες τιμές στο διάστημα [0,1]. Αυτές οι τυχαίες τιμές εισάγουν στον 
αλγόριθμο το στοχαστικό στοιχείο.  

Παρακάτω παρουσιάζουμε έναν ψευδο-κώδικα του αλγορίθμου PSO: 

Αλγόριθμος PSO 

Αρχικοποίηση όλων των σωματιδίων του σμήνους  
for   i = 1 : PopulationSize    

 Τυχαία αρχικοποίηση ic , iu  

 i ip x=  
end 
 
while (t < MAX) 
       for  i = 1 : PopulationSize 

           Υπολογισμός ( )if c  

           if ( ) ( )i if x f p<  

 i ip x=  
           end 
            for  j = 1 : d 

 ( ) ( )( )1 1 2 2ij ij ij ij gj iju u r p c r p cχ η η= ⋅ + − + −  

 ij ij ijc c u= +  

            end 
 end 

return  ip  
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Έστω ότι η θέση ενός σωματιδίου i την χρονική στιγμή t συμβολίζεται με ci(t) και ότι το t 
αναφέρεται σε διακριτά χρονικά βήματα – αντιστοιχούν στα βήματα του επαναληπτικού 
βρόχου του αλγορίθμου PSO – τότε η θέση του σωματιδίου την χρονική στιγμή t+1 θα είναι: 

( 1) ( 1) ( 1)i i it t tc c u+ + += +                                                          (5.4) 

όπου ui είναι το διάνυσμα της ταχύτητας ui του σωματιδίου “κινεί” τη διαδικασία 
βελτιστοποίησης και περιλαμβάνει την εμπειρική γνώση του σωματιδίου και την 
κοινωνικά ανταλλασσόμενη πληροφορία με τα υπόλοιπα σωματίδια του σμήνους. Η 
εμπειρική γνώση του σωματιδίου αποκαλείται γνωστική συνιστώσα (cognitive component), 
ενώ η κοινωνικά ανταλλασσόμενη πληροφορία αποκαλείται κοινωνική συνιστώσα (social 
component). Κατά την κίνηση ενός σωματιδίου στο χώρο αναζήτησης, το σωματίδιο 
εξετάζει την τιμή της συνάρτησης βελτιστοποίησης για τις διάφορες υποψήφιες λύσεις 
(κάθε θέση του σωματιδίου είναι μια υποψήφια λύση). Η θέση του σωματιδίου για την 
οποία η συνάρτηση δίνει τη βέλτιστη τιμή (μέγιστη ή ελάχιστη ανάλογα με το πρόβλημα) 
σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις του καλείται τοπικό βέλτιστο (local best). Εάν από όλα τα 
σωματίδια επιλεγούν το προσωπικό βέλτιστο του καθενός και συγκριθούν οι τιμές της 
αντικειμενικής συνάρτησης για κάθε ένα από αυτά, αυτό που δίνει την βέλτιστη τιμή 
αυτής καλείται ολικό βέλτιστο (global best).  

Το διάνυσμα ui(t) αντιστοιχεί στην προηγούμενη ταχύτητα του σωματιδίου, η οποία 
λειτουργεί ως μνήμη για την παρελθοντική κίνησή του. Ο όρος αυτός μπορεί να 
χαρακτηριστεί και ως η ορμή του σωματιδίου, καθώς το αποτρέπει να αλλάξει απότομα 
την κατεύθυνσή του. Ωστόσο, συνήθως αναφέρεται ως συνιστώσα αδράνειας και δέχεται 
ένα συντελεστή βαρύτητας. H γνωστική συνιστώσα του σωματιδίου εκφράζεται στην 
εξίσωση (5.2) μέσω του όρου ( )1 1 ij ijr p cη − . Γενικά, η γνωστική συνιστώσα εκφράζει την 

ατομική μνήμη του σωματιδίου για την καλύτερη θέση στην οποία έχει βρεθεί. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο όρος αυτός – γεγονός που εξαρτάται και από το συντελεστή 
βαρύτητας c1 – τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση του σωματιδίου να επιστρέψει σε θέσεις που 
το ικανοποίησαν περισσότερο στο παρελθόν. Η κοινωνική συνιστώσα του σωματιδίου 
εκφράζεται στην εξίσωση (5.2) μέσω του όρου ( )2 2 gj ijr p cη − . O όρος αυτός αναφέρεται στην 

επίδραση που ασκεί το κοινωνικό σύνολο στο σωματίδιο το οποίο καλείται να υιοθετήσει 
μια κοινή με το σύνολο συμπεριφορά. Όσο μεγαλύτερος ο όρος αυτός, τόσο μεγαλύτερη η 
τάση του σωματιδίου να κινηθεί προς το ολικό βέλτιστο, τη θέση δηλαδή που ικανοποίησε 
περισσότερο το σμήνος. 

Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζεται εποπτικά το διάνυσμα της κίνησης του σωματιδίου i στο 
χώρο αναζήτησης. Σε κάθε βήμα t, το σωματίδιο ενημερώνει την θέση του και την 
ταχύτητά του. Σύμφωνα με τη σχέση (5.2) η νέα ταχύτητα του σωματιδίου προκύπτει από 
το άθροισμα των εξής διανυσμάτων: του διανύσματος της συνιστώσας αδράνειας ui(t), του 
διανύσματος της γνωστικής συνιστώσας που το μέτρο της είναι ανάλογο της απόστασης 
του σωματιδίου από το προσωπικό του βέλτιστο (μνήμη σωματιδίου) και του διανύσματος 
της κοινωνικής συνιστώσας που το μέτρο του είναι ανάλογο της απόστασης του 
σωματιδίου από το ολικό βέλτιστο (επιρροή σμήνους). Η νέα του θέση θα δίνεται από την 
εξίσωση (5.4). 
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Σχήμα 5.3: Διάνυσμα κίνησης του σωματιδίου στο χώρο αναζήτηση 

5.3.7.2 Παράμετροι ελέγχου PSO 

Η βασική τεχνική PSO επηρεάζεται από ένα σύνολο παραμέτρων ελέγχου. Αυτές είναι το 
μέγεθος του σμήνους, η μέγιστη ταχύτητα, ο αριθμός επαναλήψεων, οι συντελεστές 
επιτάχυνσης και ο συντελεστής αδράνειας [81][82]. 

Το μέγεθος του σμήνους (swarm size) αφορά το πλήθος των σωματιδίων σε αυτό. Όπως 
είναι αντιληπτό, όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος, τόσο μεγαλύτερη είναι η διασπορά των 
σωματιδίων στο χώρο αναζήτησης, δεδομένης φυσικά μιας ομοιόμορφης κατανομής αυτών 
στο χώρο. Παρόλα αυτά, μεγάλο σμήνος αυξάνει σημαντικά την υπολογιστική 
πολυπλοκότητα του αλγόριθμου, ενώ δε συνεπάγεται κατά ανάγκη βελτίωση της επίδοσης 
της μεθόδου. Εμπειρικές μελέτες [78][83][84] έχουν δείξει ότι βέλτιστες λύσεις μπορούν 
κάλλιστα να επιτευχθούν με μέγεθος σμήνους από 10  έως 30  σωματίδια και για το λόγο 
αυτό είναι κοινή πλέον πρακτική να επιλέγονται τέτοιου μεγέθους σμήνη (συχνά και έως 
60 σωματίδια). 

Η μέγιστη ταχύτητα καθορίζει τη μέγιστη μεταβολή που μπορεί να δεχθεί ένα σωματίδιο 
στη θέση του σε μια επανάληψη και χρησιμοποιείται για να αποφεύγεται η άσκοπη κίνηση 
των σωματιδίων εκτός των ορίων αναζήτησης. Συνήθως ορίζεται ίση με το επιτρεπτό εύρος 
τιμών της θέσης του σωματιδίου. Σε πολλές περιπτώσεις το όριο της μέγιστης ταχύτητας 
βελτιώνει την αναζήτηση του βέλτιστου. 

Ο αριθμός επαναλήψεων που χρειάζεται για να επιτύχει η διαδικασία μια καλή λύση 
εξαρτάται από το πρόβλημα. Λίγες επαναλήψεις πιθανόν να τερματίσουν την αναζήτηση 
πριν την ώρα της, δηλαδή πριν βρεθεί μια ικανοποιητική λύση. Αντίθετα, ένας μεγάλος 
αριθμός επαναλήψεων θα είχε ως συνέπεια περιττές επαναλήψεις, συνεπώς θα αύξανε 
την υπολογιστική πολυπλοκότητα χωρίς λόγο. 
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5.3.8 Φάση Εκπαίδευσης του Multi-Parametric IA-RWA αλγορίθμου 
Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να 
εκπαιδεύσουμε τους συντελεστές της συνάρτησης TP του Multi-Parametric IA-RWA 
αλγορίθμου,  ώστε να βελτιώσουμε την απόδοσή του. Στην πρώτη τεχνική χρησιμοποιούμε 
ως μετρική απόδοσης την πιθανότητα απόρριψης (BP) και προσπαθούμε να 
ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα της απόρριψης του  IA-RWA αλγορίθμου. Στην 
δεύτερη τεχνική χρησιμοποιούμε ως μετρική απόδοσης την τιμή Q των οπτικών 
μονοπατιών.  

5.3.8.1 BP-training 

Χρησιμοποιούμε την βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων για να ρυθμίσουμε τους 
συντελεστές  ci’s για το υπό εξέταση δίκτυο ώστε να βρούμε την κατάλληλη συνάρτηση 
επιλογής που θα βελτιστοποιεί την επιθυμητή μετρική απόδοσης δικτύου. Ο κύριος στόχος 
είναι η ελαχιστοποίηση την πιθανότητας απόρριψης που επιτυγχάνεται από τον 
αλγόριθμο  IA-RWA. Έστω ότι αυτή η μετρική απόδοσης συμβολίζεται με ( )if c

 
όπου ic  

(ένα σωματίδιο του σμήνους) αντιστοιχεί στις τιμές των συντελεστών του  Multi-Parametric 
αλγορίθμου. Η γραμμή “Υπολογισμός ( )if c ” του PSO αλγορίθμου αντιστοιχεί στην 

πιθανότητα απόρριψης του IA-RWA αλγορίθμου για ένα δεδομένο αριθμό από μήκη 
κύματος ανά σύνδεσμο και φορτίο ροής. Η αξιολόγηση της πιθανότητας απόρριψης 
επιτυγχάνεται με προσομοίωση του IA-RWA αλγορίθμου για ένα δεδομένο σύνολο από 
αιτήσεις σύνδεσης.  

Διακρίνουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για να ορίσουμε τα σωματίδια του σμήνους 
ανάλογα με το αριθμό των συντελεστών cil που ρυθμίζονται. Στην πρώτη προσέγγιση, 
χρησιμοποιείται ένας συντελεστής για κάθε πηγή που προκαλεί φυσικές εξασθενήσεις, 
αλλά ο συντελεστής της κάθε πηγής είναι ο ίδιος σε όλους τους συνδέσμους. Στην δεύτερη 
προσέγγιση, αυτοί οι συντελεστές είναι διαφορετικοί για κάθε σύνδεσμο.    

 

ScBP-training 

Στην πρώτη προσέγγιση η οποία ονομάζεται Same coefficients Blocking Probability (ScBP) 
training, οι διαστάσεις d του κάθε σωματιδίου είναι ίσες με τον αριθμό των παραμέτρων 
εξασθένησης (ίσες με 5 θεωρώντας τις παραμέτρους που ορίστηκαν στην παράγραφο 
5.3.1). Κατά συνέπεια, όλοι οι σύνδεσμοι του δικτύου έχουν τους ίδιους συντελεστές (Sc) 
αλλά κάθε παράμετρος εξασθένησης έχει τον δικό της συντελεστή. Επομένως το κάθε 
σωματίδιο ορίζεται ως ( )1

, ...,
Ti c cc = , όπου c1 είναι ο συντελεστής για το μήκος του 

μονοπατιού, c2 για τον αριθμό των συνδέσμων, c3 για τα ενεργά διπλανά κανάλια, c4  για τα 
ενεργά διπλανά κανάλια βάθους 2, και c5 για τον αριθμό των  ενδο-καναλλικών πηγών 
παρεμβολής. Επομένως, κάθε σύνδεσμος του δικτύου χαρακτηρίζεται από το ίδιο διάνυσμα 

ic .  

DcBP-training 

Στην δεύτερη προσέγγιση η οποία ονομάζεται Different coefficients Blocking Probability 
(DcBP) training, οι διαστάσεις d του κάθε σωματιδίου είναι ίσες με τον αριθμό των 
παραμέτρων εξασθένησης επί τον αριθμό των συνδέσμων του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι 
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το DcBP-training διαφέρει από το ScBP στον αριθμό των συντελεστών που χρησιμοποιούν. 
Ενώ στην εκπαίδευση ScBP οι συντελεστές είναι διαφορετικοί ανάμεσα στις παραμέτρους 
εξασθένησης και δεν διαφέρουν ανάμεσα στους συνδέσμους, στην εκπαίδευση DcBP οι 
συντελεστές είναι διαφορετικοί ανάμεσα στις παραμέτρους εξασθένησης και ανάμεσα 
στους συνδέσμους. Το κάθε σωματίδιο ορίζεται ως διάνυσμα ( )11 1 1,..., ,..., ,...,T L LTi c cc cc = , L T⋅

διαστάσεων, όπου L είναι ο αριθμός των συνδέσμων, και T είναι ο αριθμός των   
παραμέτρων εξασθένησης.  

5.3.8.2 Q-training 

Με την τεχνική Q-training προσαρμόζουμε τους συντελεστές cil στον ορισμό της 
συνάρτησης επιλογής TP για να προσεγγίσει την πραγματική ποιότητα μετάδοσης (Quality 
of Transmission - QoT) ενός οπτικού μονοπατιού όπως εκφράζεται από τον παράγοντα Q 
(Q-factor). Ο αριθμός των συντελεστών σε αυτή την περίπτωση είναι L T⋅ , εφόσον κάθε 
συντελεστής cil εξαρτάται από την συγκεκριμένη παράμετρο εξασθένησης i και τον 
συγκεκριμένο σύνδεσμο l. Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές για κάθε σύνδεσμο η 
ακόλουθη εξίσωση θα πρέπει να ικανοποιείται:  

1 2 3 4 5 max( 1)l l l l l lw l lw l lw lwSAc L c H c A c c X T Q⋅ + ⋅ − + ⋅ + ⋅ + ⋅ = −                                                         (5.5) 

όπου maxT είναι μία μεγάλη σταθερά που επιλέγεται ώστε το δεύτερο μέρος της εξίσωσης 
να είναι πάντα μη αρνητικό και Qlw είναι η τιμή του Q για το υπο-εξέταση οπτικό μονοπάτι. 
Το αριστερό μέρος της εξίσωσης δηλώνει την εξασθένηση του οπτικού μονοπατιού. 
Παρακάτω περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι συντελεστές των 
πηγών που προκαλούν εξασθενήσεις.   

Υπολογίζοντας τους συντελεστές για το μήκος L 

Για να ρυθμίσουμε τον συντελεστή c1l (που αντιστοιχεί στο μήκος) του κάθε συνδέσμου l 
υποθέτουμε ότι μόνο ένα οπτικό μονοπάτι είναι παρόν στο δίκτυο, που χρησιμοποιεί τον 
σύνδεσμο l και το μήκος κύματος w. Ο συντελεστής cl1 υπολογίζεται από την εξίσωση 

1 maxl l lwc L T Q⋅ = − , εφόσον οι άλλοι όροι την εξίσωσης (5.5) είναι ίσοι με μηδέν.  

Υπολογίζοντας τους συντελεστές για το XT 

Για να ρυθμίσουμε τον συντελεστή c5l (που αντιστοιχεί στο to intra-channel XT) 
εγκαθιστούμε ένα οπτικό μονοπάτι LP1  στον σύνδεσμο l και το μήκος κύματος w όπως και 
προηγουμένως. Στην συνέχεια εγκαθίσταται ένα νέο οπτικό μονοπάτι το οποίο επηρεάζει 
το LP1.  

Για κάθε νέο οπτικό μονοπάτι που εγκαθίσταται, υπολογίζουμε την νέα τιμή του Q για το 
οπτικό μονοπάτι LP1, και επομένως νέες τιμές για το c5l. Ο συντελεστής του συνδέσμου l 
υπολογίζεται από την εξίσωση: 1 5 maxl l l lw lwc L c T Q⋅ + ⋅Χ = − , όπου lwX είναι ο αριθμός των 
πηγών που προκαλούν ενδο-καναλική διαφωνία. Στο Σχήμα 5.4, η τιμή k πάνω από κάθε 
σύνδεσμο  δηλώνει την σειρά με την οποία τα νέα οπτικά μονοπάτια εγκαθίστανται.  Για 
παράδειγμα στο Σχήμα 5.4  υπολογίζουμε 6 διαφορετικές τιμές για τον συντελεστή c5l. Ο 
συντελεστής c5l είναι ίσος με την μέση τιμή των συντελεστών που υπολογίσαμε.  Αυτή η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε σύνδεσμο του δικτύου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
παρόλο που τα οπτικά μονοπάτια που προκαλούν intra-channel XT σε ένα ήδη 
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εγκατεστημένο οπτικό μονοπάτι εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του κόμβου, η 
παραπάνω διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την αρχιτεκτονική του κόμβου,  εφόσον 
εξετάζονται όλα τα πιθανά οπτικά μονοπάτια που μπορούν να επηρεάσουν το οπτικό 
μονοπάτι.  

 

Σχήμα 5.4: Πηγές που προκαλούν Intra-XT στο οπτικό μονοπάτι LP1 

Υπολογίζοντας τους συντελεστές για την αλληλεπίδραση καναλιού 

Οι συντελεστές c3l (που αντιστοιχεί στην παρεμβολή γειτονικού καναλιού) και c4l (που 
αντιστοιχεί στην παρεμβολή γειτονικού καναλιού βάθους 2) υπολογίζονται ταυτόχρονα. 
Αρχικά εγκαθιστούμε ένα οπτικό μονοπάτι LP1 στον σύνδεσμο l και το μήκος κύματος w, 
και στη συνέχεια κάνουμε εγκατάσταση κάθε συνδυασμού από οπτικά μονοπάτια που 
καταλαμβάνουν τα διπλανά μήκη κύματος (w-1, w+1) και διπλανά βάθους 2 (w-2, w+2). 
Υπολογίζεται η τιμή Q του LP1, για κάθε συνδυασμό. Οι συντελεστές θα πρέπει να 
ικανοποιούν την εξίσωση 1 3 4 maxl l l lw l lw lwc L c A c SA T Q⋅ + ⋅ + ⋅ = − . Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 
δύο συντελεστές (c3l, c4l) για να προσεγγίσουμε μία τιμή. Ορίζουμε ένα νέο πρόβλημα 
βελτιστοποίησης με αυτές τις δύο τιμές με στόχο την ελαχιστοποίηση της διαφοράς μεταξύ 
του πρώτου και του δεύτερου μέρους της εξίσωσης. Αυτή η ελαχιστοποίηση θα πρέπει να 
ισχύει για κάθε συνδυασμό από γειτονικά κανάλια βάθους 1 και 2. Ο αλγόριθμος που 
χρησιμοποιούμε είναι η βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων. Αυτή η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται για κάθε σύνδεσμο του δικτύου.  

 

Υπολογίζοντας τους συντελεστές για τον αριθμό των συνδέσμων H 
Για να ρυθμίσουμε τον  συντελεστή c2l (που αντιστοιχεί στον αριθμό των συνδέσμων) 
αρχικά τροποποιούμε την εξίσωση (5.5):  

1 2 3 4 5 maxl l l l l lw l lw l lw lwSAc L c H c A c c X T Q⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ = −                                                              (5.6)   

Στην συνέχεια εγκαθιστούμε ένα οπτικό μονοπάτι LP1 στον σύνδεσμο l και το μήκος 
κύματος w, και ακολουθιακά εγκαθιστούμε νέα οπτικά μονοπάτια που μπορεί να 
επηρεάζουν το LP1. Έχοντας υπολογίσει όλες τις άλλους παραμέτρους, υπολογίζουμε  τον 
συντελεστή c2l. Αυτός ο συντελεστής χρησιμοποιείται κυρίως για να ισορροπήσει όλους 
τους συντελεστές μαζί.  
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5.4 Αποτελέσματα προσομοίωσης 
Στην συνέχεια αξιολογούμε την απόδοση της προτεινόμενης φάσης εκπαίδευσης του 
Multi-Parametric IA-RWA αλγορίθμου, χρησιμοποιώντας την ίδια προσομοίωση και τις ίδιες 
παραμέτρους που χρησιμοποιήσαμε στην παράγραφο 5.2.5.   

Η προτεινόμενη φάση εκπαίδευσης χρειάζεται επιπλέον χρόνο, αλλά δεν επηρεάζει τον 
χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου κατά την φάση λειτουργίας του δικτύου εφόσον αυτή η 
διαδικασία εκτελείται μόνο μία φορά και στατικά. Στα Σχήματα 5.5 και 5.6 συγκρίνουμε τις 
προτεινόμενες τεχνικές με τον Multi-parametric αλγόριθμο χωρίς εκπαίδευση (no-training 
στα σχήματα) και τον αλγόριθμο Sigma-bound. Ο αλγόριθμος Sigma-bound λαμβάνει 
υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις άμεσα, υπολογίζοντας την ποιότητα μετάδοσης (QoT) 
των υποψηφίων οπτικών μονοπατιών. Να σημειωθεί ότι ο Sigma-bound έχει ακριβή γνώση 
των εξασθενήσεων του φυσικού επιπέδου και χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση μπορεί να 
επιτύχει χαμηλότερη πιθανότητα απόρριψης φυσικού επιπέδου από τις άλλες 
προσεγγίσεις.  

Στο Σχήμα 5.5, απεικονίζουμε την πιθανότητα απόρριψης που προκύπτει για κάθε 
αλγόριθμο ως συνάρτηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος για φορτίο δικτύου 
ίσο με 100 Erlangs. Στο Σχήμα 5.6, απεικονίζεται η πιθανότητα απόρριψης για όλους τους 
αλγορίθμους ως συνάρτηση του φορτίου στο δίκτυο, με 12 διαθέσιμα μήκη κύματος ανά 
σύνδεσμο. Ο αλγόριθμος που απεικονίζεται ως “ideal”  στο σχήμα αφορά την περίπτωση 
ενός ιδανικού φυσικού επιπέδου, χωρίς φυσικές εξασθενήσεις. Κατά συνέπεια, η 
πιθανότητα απόρριψης αυτού του αλγορίθμου αντιστοιχεί στην απόρριψη επιπέδου 
δικτύου (network layer blocking), ενώ η διαφορά μεταξύ της πιθανότητας απόρριψης των 
αλγορίθμων με την πιθανότητα απόρριψης επιπέδου δικτύου κλείδωμα αντιστοιχεί στην 
πιθανότητα απόρριψης φυσικού επιπέδου λόγω των φυσικών εξασθενήσεων. 

 

Σχήμα 5.5: Ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των μηκών κύματος, για σταθερό φορτίο 
κίνησης (ίσο με 100 Erlangs). 

Όπως φαίνεται στα Σχήματα 5.5 και 5.6, ο αλγόριθμος Multi-Parametric χωρίς εκπαίδευση 
έχει τη χειρότερη απόδοση μεταξύ των αλγορίθμων που συγκρίνουμε, αλλά η απόδοση του 
βελτιώνεται σημαντικά, όταν χρησιμοποιείται η προτεινόμενη φάση της εκπαίδευσης. 
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Όσον αφορά τις τεχνικές εκπαίδευσης ScBP και DcBP παρατηρούμε ότι η ScBP επιτυγχάνει 
καλύτερη πιθανότητα απόρριψης. Θα περιμέναμε ότι η χρήση διαφορετικών παραμέτρων 
για διαφορετικούς συνδέσμους (DcBP) θα οδηγούσε σε μικρότερη πιθανότητα απόρριψης, 
αλλά αυτό δεν επιτυγχάνεται επειδή είναι χρονοβόρο να εκπαιδευτούν όλοι αυτοί οι 
συντελεστές. Χρησιμοποιήσαμε τον ίδιο αριθμό επαναλήψεων στον αλγόριθμο PSO κατά 
τη σύγκριση αυτών των δύο τεχνικών. Η τεχνική DcBP χρειάζεται μεγαλύτερο αριθμό 
επαναλήψεων για να βελτιώσει τις επιδόσεις της. 

Συγκρίνοντας τις τεχνικές ScBP and Q-training στο Σχήμα 5.6 παρατηρούμε ότι η τεχνική Q-
training έχει καλύτερη απόδοση για μικρό φορτίο στο δίκτυο, ενώ η ScBP είναι καλύτερη για 
μεγαλύτερο φορτίο. Από την πλευρά του δικτύου μας ενδιαφέρουν φορτία με πιθανότητες 
απόρριψης της τάξης του 0 έως 4%. Υψηλότερες τιμές για την πιθανότητα απόρριψης δεν 
θα ήταν αποδεκτή, και θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν περισσότεροι διαθέσιμοι πόροι 
στο δίκτυο για την ικανοποίηση των αιτήσεων σύνδεσης. Η τεχνική Q-Training επιτυγχάνει 
πιθανότητα απόρριψης που είναι κοντά σε αυτή του αλγορίθμου Sigma-bound (στις 
περισσότερες περιπτώσεις). Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Sigma-bound είναι ο καλύτερος 
αλγόριθμος, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν θα έχουμε σαφή γνώση του φυσικού 
επιπέδου. Αν το φυσικό επίπεδο δεν είναι γνωστό, η καλύτερη επιλογή είναι μια φάση 
εκπαίδευσης στον Multi-parametric αλγόριθμο. 

Επίσης παρατηρούμε ότι οι τεχνικές ScBP και DcBP (Σχήμα 5.5 και Σχήμα 5.6) 
παρουσιάζουν την καλύτερη πιθανότητα απόρριψης για φορτίο ίσο με 100 και 12 διαθέσιμα 
μήκη κύματος. Αυτό συμβαίνει επειδή οι συντελεστές είχαν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας 
αυτές τις παραμέτρους. 

 

Σχήμα 5.6: Ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του φορτίου κίνησης για σταθερό αριθμό μηκών 
κύματος (W=12). 

 

5.5 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάσαμε την περίπτωση της δυναμικής κίνησης και προτείναμε δύο 
IA-RWA αλγορίθμους πολλαπλών κριτηρίων. Ο στόχος των αλγορίθμων είναι να 
εξυπηρετήσουν μια νέα αίτηση σύνδεσης με ένα οπτικό μονοπάτι που έχει ικανοποιητική 
ποιότητα μετάδοσης χωρίς να χαλάσει την ποιότητα μετάδοσης των ήδη εγκατεστημένων 
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οπτικών μονοπατιών. Σε αυτούς τους αλγορίθμους σε κάθε σύνδεσμο του δικτύου 
αναθέτουμε διανύσματα κόστους τα οποία αλλάζουν καθώς νέες συνδέσεις εγκαθίστανται 
ή απεγκαθίστανται. Ο σκοπός αυτών των διανυσμάτων είναι να μπορούμε να τα 
συνδυάσουμε κατάλληλα ώστε να υπολογίσουμε γρήγορα την ποιότητα μετάδοσης των 
οπτικών μονοπατιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των αλγορίθμων. Οι αλγόριθμοι 
πολλαπλών κριτηρίων υπολογίζουν ένα σύνολο από μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια από 
την πηγή στον προορισμό της σύνδεσης και μετά εφαρμόζουν μια πολιτική επιλογής του 
βέλτιστου οπτικού μονοπατιού. Προτείναμε και αξιολογήσαμε μέσω πειραμάτων 
προσομοίωσης διάφορες πολιτικές επιλογής του οπτικού μονοπατιού. Τα αποτελέσματα 
προσομοίωσης δείχνουν ότι σε ένα διαφανές οπτικό δίκτυο, στην περίπτωση της δυναμικής 
κίνησης, τα οπτικά μονοπάτια πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη το δικτυακό 
αλλά και το φυσικό επίπεδο. Ο χρόνος εκτέλεσης των αλγορίθμων έχει κρατηθεί αρκετά 
μικρός ώστε να είναι κατάλληλοι για να εξυπηρετήσουν δυναμική κίνηση. 

Ο Parametic IA-RWA λαμβάνει έμμεσα υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις περιορίζοντας τις 
πηγές που τις προκαλούν ενώ ο Sigma-Bound IA-RWA περιορίζει άμεσα τις φυσικές 
εξασθενήσεις λαμβάνοντας υπόψη το Q-factor. Στον αλγόριθμο Parametic IA-RWA 
προσθέτουμε μια φάση εκπαίδευσης η οποία στηρίζεται στον αλγόριθμο βελτιστοποίησης 
σμήνους σωματιδίων ώστε να μάθει το φυσικό επίπεδο και να βελτιώσουμε την απόδοση 
του. 
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6 Δυναμικοί IA-RWA Αλγόριθμοι σε ημιδιαφανή 
WDM οπτικά δίκτυα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί και στο κεφάλαιο 4 ,  όταν οι IA-RWA αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν όλες τις αιτήσεις διάφανα, εξαιτίας της απόρριψης του φυσικού επιπέδου, η 
μόνη ικανοποιητική μέθοδος για να ξεπεραστούν οι επιδράσεις των φυσικών 
εξασθενήσεων είναι η χρήση αναγεννητών (regenerators). Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάσαμε 
το πρόβλημα της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος και τοποθέτησης 
αναγεννητών υποθέτοντας στατικό σενάριο κίνησης. Αυτό το πρόβλημα συναντάται κατά 
τη διάρκεια σχεδιασμού του δικτύου. 

Σε αυτό το κεφάλαιο αντιμετωπίζουμε το δυναμικό πρόβλημα της δρομολόγησης και 
ανάθεσης μήκους κύματος σε ημιδιαφανή  WDM δίκτυα υπό την παρουσία φυσικών 
εξασθενήσεων. Υποθέτουμε ότι έχουμε δυναμικό σενάριο κίνησης όπως και στο κεφάλαιο 
5.  Στόχος του αλγορίθμου είναι η εύρεση των κατάλληλων οπτικών μονοπατιών καθώς 
και των αναγεννητών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων σύνδεσης, 
μειώνοντας το ποσοστό  της απόρριψης των αιτήσεων και το πλήθος των απαιτούμενων 
αναγεννητών. Προτείνουμε ένα αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων για την δρομολόγηση 
και ανάθεση μήκους κύματος και ανάθεσης αναγεννητών υπό την παρουσία φυσικών 
εξασθενήσεων (IA-RWA) οι οποίοι εφαρμόζονται σε δυναμική κίνηση. Η δρομολόγηση και 
ανάθεση μήκους κύματος υπό δυναμική κίνηση εφαρμόζεται στην φάση λειτουργίας του 
δικτύου. Για να εξυπηρετηθεί μια αίτηση σύνδεσης, οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι επιλέγουν 
ένα μονοπάτι και ένα ελεύθερο μήκος κύματος (ένα οπτικό μονοπάτι), το οποίο έχει 
αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης. Αν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η αποδεκτή ποιότητα 
μετάδοσης του οπτικού μονοπατιού, τότε απαιτείται η χρήση κάποιου αναγεννητή. Ο 
αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις άμεσα εκτιμώντας τη ποιότητα του 
οπτικού μονοπατιού με την μετρική Q-factor.   Ο  αλγόριθμος αυτός λαμβάνει υπόψη του 
την δεδομένη χρησιμοποίηση του δικτύου, η οποία αλλάζει καθώς νέες συνδέσεις 
εγκαθίστανται ή απεγκαθίστανται, έτσι ώστε να υπολογίσει τη διασπορά του θορύβου 
στους συνδέσμους του δικτύου. Αυτές μαζί με τις εξασθενήσεις που οφείλονται eye 
impairment penalties, οι οποίες δεν αλλάζουν πολύ με την πάροδο του χρόνου, 
χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ποιότητας μετάδοσης.  

Οι προτεινόμενος αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων επεκτείνει ουσιαστικά τον IA-RWA 
Sigma-Bound αλγόριθμο της Παραγράφου 5 . 2 ,  ώστε να λαμβάνει υπόψη και τους 
διαθέσιμους αναγεννητές για να μπορεί να εφαρμοστεί σε ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα.  

 

6.1 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 
Αρκετές μελέτες ασχολούνται με το RWA πρόβλημα σε ημιδιαφανή WDM οπτικά δίκτυα, 
προτείνοντας αλγορίθμους για τοποθέτηση αναγεννητών και RWA με ανάθεση 
αναγεννητών. Οι συγγραφείς στην εργασία [88] παρουσιάζουν διάφορα ζητήματα που 
συναντώνται στα ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα. Γενικά, αρκετά προβλήματα πρέπει να 
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αντιμετωπιστούν κατά τον σχεδιασμό και την λειτουργία ημιδιαφανών δικτύων, όπως η 
διαίρεση του δικτύου σε διαφανή κομμάτια, τοποθέτηση αναγεννητών, δρομολόγηση και 
ανάθεση μηκών κύματος και ανάθεση αναγεννητών. Τα πρώτα ζητήματα σχετίζονται με 
την φάση σχεδιασμού των δικτύων, ενώ το τελευταίο με την φάση λειτουργίας των 
δικτύων. Ένας αλγόριθμος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα είτε χωριστά είτε 
συνολικά.  

Οι RWA αλγόριθμοι που έχουν προταθεί για ημιδιαφανή οπτικά δίκτυα και 
αντιμετωπίζουν δυναμικά σενάρια κίνησης παρουσιάζονται στην συνέχεια. Στην εργασία 
[35] παρουσιάζεται ένας 2-διάστατος Dijkstra RWA αλγόριθμος για ημιδιαφανή οπτικά 
δίκτυα, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την τοπολογία των αναγεννητών και ένα περιορισμό 
για την μέγιστη απόσταση διαφάνειας (transparent length). Έτσι, όταν το μήκος ενός 
μονοπατιού υπερβαίνει την μέγιστη απόσταση διαφάνειας, τότε το μονοπάτι αυτό 
απορρίπεται. Μια διαφορετική προσέγγιση για την δυναμική ανάθεση πόρων και 
δρομολόγηση των αιτήσεων, ακολουθείται στις εργασίες [36] και [37],  όπου μια αραιή 
τοπολογία αναγεννητών τοποθετημένων έξυπνα σε κάποιους κόμβους του δικτύου (ή 
ισοδύναμα ελεύθερων ζευγών πομπών-δεκτών) χρησιμοποιούνται για την αναγέννηση του 
σήματος. Σε αυτό το δίκτυο, κάθε κόμβος με έναν ελεύθερο πομποδέκτη, μπορεί να 
λειτουργήσει σαν ένας εν δυνάμει αναγεννητής. Είναι πολύ πιθανό σε ένα δίκτυο τα 
εγκατεστημένα οπτικά μονοπάτια να μην χρησιμοποιούν όλους τους πομποδέκτες, σε 
αρκετούς κόμβους του δικτύου. Τότε αυτοί οι ελεύθεροι πομποδέκτες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αναγέννηση του σήματος. Στην εργασία [38] παρουσιάζεται ένας 
Max-spare αλγόριθμος ενώ η απόδοσή του συγκρίνεται με έναν Greedy RWA αλγόριθμο 
σταθμισμένο είτε ως προς τα χρησιμοποιούμενα μήκη κύματος είτε ως προς τα μήκη των 
επιλεγόμενων μονοπατιών. Στην εργασία [39] προτείνονται δυο RWA αλγόριθμοι για 
ημιδιαφανή δίκτυα, οι οποίοι υπολογίζουν ταυτόχρονα τις βέλτιστες θέσεις εγκατάστασης 
αναγεννητών. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι επιλέγουν τα τελικά οπτικά μονοπάτια 
έχοντας σαν μετρική το εκάστοτε μήκος των συνδέσμων ή θεωρώντας αλληλεπιδράσεις 
χειρότερης περίπτωσης λόγω των φυσικών εξασθενήσεων. Σαν κριτήριο αποδοχής ή 
απόρριψης των μονοπατιών χρησιμοποιείται το Q-factor του εκάστοτε μονοπατιού. 

 

6.2 Αλγόριθμος πολλαπλών κριτηρίων για ημιδιαφανή δίκτυα 
Σε αυτό το κεφάλαιο επεκτείνουμε τον αλγόριθμο Sigma-Bound που παρουσιάσαμε στο 
κεφάλαιο 5.3 για διαφανή δίκτυα ώστε να λειτουργεί σε ημιδιαφανή δίκτυα και να 
χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους αναγεννητές τους δικτύου.  

Μελετούμε ένα WDM δίκτυο το οποίο αποτελείται από N κόμβους και L συνδέσμους, που 
υποστηρίζουν m μήκη κύματος, λ1,λ2,...,λm. Υποθέτουμε ότι ο κόμβος στον οποίο τρέχουμε 
τον αλγόριθμο διατηρεί μια βάση δεδομένων που περιέχει τις παραμέτρους I'1’,p(w) για κάθε 
οπτικό μονοπάτι (p,w) ή μπορεί να υπολογίσει αυτές τις τιμές με έναν γρήγορο και 
αποδοτικό τρόπο. Υποθέτουμε επίσης ότι στον κόμβο που εκτελείται ο αλγόριθμος 
μπορούν να υπολογιστούν διανύσματα που περιέχουν την ηλεκτρική διασπορά θορύβου 
για τα bit 1 και bit 0 για κάθε σύνδεσμο l, τα οποία συμβολίζουμε με 2

'1',lσ , και 2
'0',lσ  όπως και 

στην περίπτωση του αλγορίθμου για τα διαφανή δίκτυα. Τέλος, υποθέτουμε ότι υπάρχει 
ένας αριθμός από διαθέσιμους αναγεννητές σε κάποιους κόμβους του δικτύου και όχι 
απαραίτητα σε όλους. Έστω R N⊆  το σύνολο των κόμβων που είναι εξοπλισμένοι με 
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τουλάχιστον έναν αναγεννητή και n(r) ο αριθμός των διαθέσιμων αναγεννητών στον 
κόμβο r R∈ . 

Στην δυναμική περίπτωση του IA-RWA προβλήματος υποθέτουμε ότι οι αιτήσεις σύνδεσης 
φτάνουν στο δίκτυο σε τυχαίες χρονικές στιγμές και εξυπηρετούνται μία προς μία από τον 
αλγόριθμο. Επομένως, μαζί με το δίκτυο οι είσοδοι του αλγορίθμου είναι: (i) η πηγή s ∈N 
και ο προορισμός d ∈N της αίτησης σύνδεσης, (ii) η κατάσταση χρήσης του δικτύου την 
στιγμή της αίτησης, όσον αφορά τα μήκη κύματος και τους αναγεννητές.  

Ο αλγόριθμος για να εξυπηρετήσει μία αίτηση σύνδεσης βρίσκει είτε ένα διάφανο οπτικό 
μονοπάτι από την πηγή στον προορισμό, ή χρησιμοποιεί μία ακολουθία από διαφανή 
οπτικά μονοπάτια (υπο-μονοπάτια) ανάμεσα στην πηγή και έναν αναγεννητή, ανάμεσα σε 
αναγεννητές και τελικά, ανάμεσα σε έναν αναγεννητή και την πηγή. Και στις δύο 
περιπτώσεις τα οπτικά μονοπάτια που επιλέγονται πρέπει να έχουν αποδεκτή ποιότητα 
μετάδοσης, η οποία ελέγχεται με το Q-factor. Ο στόχος του προτεινόμενου αλγορίθμου 
είναι η από κοινού μεγιστοποίηση του αριθμού των αιτήσεων που εγκαθίστανται και η 
ελαχιστοποίηση του αριθμού των αναγεννητών που χρειάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις 
φυσικές εξασθενήσεις.  

6.2.1 Διανύσματα συνδέσμου και μονοπατιού  

6.2.1.1 Το διάνυσμα από κόστη ενός συνδέσμου 

Σε κάθε σύνδεσμο l αναθέτουμε ένα διάνυσμα από κόστη το οποίο περιέχει 1+4.m 
παραμέτρους:  

(i) την καθυστέρηση διάδοσης dl του συνδέσμου, ή ισοδύναμα, το μήκος του 
(scalar), 

(ii) ένα διάνυσμα lG =(Gl(1),..., Gl(m)) με το κέρδος/απώλεια ισχύος στο σύνδεσμο 
για κάθε μήκος κύματος, το οποίο μετριέται σε dB,  

(iii) ένα διάνυσμα 2
'1',lσ =(σ2’1’,l(1),..., σ2’1’,l(m)) με τη διασπορά θορύβου του bit 1 για 

κάθε μήκος κύματος,  

(iv) ένα διάνυσμα 2
'0',lσ =(σ2’0’,l(1),..., σ2’0’,l(m)) με τη διασπορά θορύβου του bit 0 για 

κάθε μήκος κύματος 

(v) ένα διάνυσμα lW =(wl(1),...,wl(m)), το οποίο αναπαριστά την διαθεσιμότητα των 
μηκών κύματος στο σύνδεσμο.  

Οπότε, το διάνυσμα από κόστη του συνδέσμου l είναι 

Vl = (dl, lG , 2
'1',lσ , 2

'0',lσ , lW ). 

Η πιο γενική περίπτωση είναι όταν ο τελευταίος κόμβος του μονοπατιού που επεκτείνεται 
έχει διαθέσιμο αναγεννητή. Αυτός ο αναγεννητής μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί είτε όχι 
για την αναγέννηση του σήματος. Επομένως, όταν επεκτείνουμε ένα τέτοιο μονοπάτι, 
δημιουργούνται δύο μονοπάτια (επιλογές), και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 
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αλγόριθμο. Το ένα χρησιμοποιεί τον αναγεννητή ενώ το άλλο όχι. Οι παράμετροι 
εξασθένησης των δύο μονοπατιών θα είναι διαφορετικές, εφόσον στο μονοπάτι που 
χρησιμοποιεί τον αναγεννητή επαναφέρεται το σήμα στην αρχική του κατάσταση, ενώ στο 
μονοπάτι που δεν χρησιμοποιεί τον αναγεννητή το σήμα εξασθενεί περαιτέρω. Ο 
συμβολισμός και οι διαδικασίες που χρειάζονται αυτές οι δύο περιπτώσεις περιγράφονται 
στην συνέχεια.  

6.2.1.2 Το διάνυσμα από κόστη ενός μονοπατιού χωρίς αναγεννητές 

Βασιζόμενοι στο διάνυσμα κόστους των συνδέσμων, αντιστοιχούμε σε ένα μονοπάτι ένα 
διάνυσμα από κόστη με 1+4.m παραμέτρους, με επιπλέον μία παράμετρο *p στην οποία 
αποθηκεύουμε τα αναγνωριστικά (identifies) των συνδέσμων που αποτελούν το μονοπάτι 
και μία παράμετρο *r με τους αναγεννητές που χρησιμοποιούνται στο μονοπάτι.  

Έστω ένα μονοπάτι p με διάνυσμα από κόστη  

Vp = (dp, pG , 2
'1', pσ , 2

'0', pσ ,
pW ,*p, *r ). 

όπου τα dp, pG , 2
'1', pσ , 2

'0', pσ , pW  είναι είναι όπως περιγράφηκαν προηγουμένως. 

 Το διάνυσμα από κόστη του p μπορεί να υπολογισθεί από τα διανύσματα από κόστη των 
συνδέσμων l=1,2,..,k, που το αποτελούν, ως εξής: 

22 22 1010
0,1,

11 11 1 1 1

*10 (1,2,..., ), , 1 0 , ,  ,  *, ,&i i
kkkk k k kG G

ll l lp l
ll i ll l l i l

pd W kV G rσσ
⋅⋅

== = += = = = +

   ⋅⋅ = == ∅      
∑ ∏∑ ∑ ∑ ∏  

όπου το σύμβολο συσχέτισης & συμβολίζει τη δυαδική πράξη AND μεταξύ δύο bits. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι όλες οι πράξεις μεταξύ των διανυσμάτων πρέπει να πραγματοποιηθούν 
ανά στοιχείο των διανυσμάτων. 

6.2.1.3 Το διάνυσμα από κόστη ενός μονοπατιού με αναγεννητές στους ενδιάμεσους 
κόμβους 

Για ένα μονοπάτι p το οποίο περιέχει και χρησιμοποιεί αναγεννητές σε κάποιους 
ενδιάμεσους κόμβους, το διάνυσμα κόστους του μονοπατιού μετασχηματίζεται σε πίνακα. 
Υποθέτοντας ότι το μονοπάτι p μέχρι και τον κόμβο n χρησιμοποιεί z αναγεννητές, τότε 
συμβολίζουμε με *r=(r1,r2,…,rz) την λίστα με τους αναγεννητές που χρησιμοποιούνται από 
το μονοπάτι. Το κάθε μονοπάτι χαρακτηρίζεται από τον πίνακα κόστους, όπου κάθε 
γραμμή του πίνακα Vp αντιστοιχεί στο διάνυσμα κόστους ενός υπο-μονοπατιού ανάμεσα 
στην πηγή και τον πρώτο αναγεννητή (s, r1), ή μεταξύ δύο κόμβων με αναγεννητές (ri, rj), ή 
του τελευταίου αναγεννητή και του τελευταίου κόμβου n (rz, n). Συγκεκριμένα, η πρώτη 
γραμμή του πίνακα κόστους αντιστοιχεί στο τελευταίο διάφανο υπο-μονοπάτι, η δεύτερη 
γραμμή στο προτελευταίο υπο-μονοπάτι, μέχρι την τελευταία γραμμή του πίνακα που 
αντιστοιχεί στο υπο-μονοπάτι ανάμεσα μεταξύ του κόμβου πηγής και του πρώτου 
αναγεννητή.  Για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, υποθέτοντας ότι το μονοπάτι p 
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τερματίζει στον κόμβο n, ορίζουμε ως πίνακα κόστους του p που χρησιμοποιεί ένα ή 
περισσότερους κόμβους ως 

2 2
'1', '0',, , , , ,* ,*p p p pp pV d G W p rσ σ =   

, όπου  

(i) ( )1 2 1( ) ( ) ( )( ) ;....;  ;  
zp p p r n p r r p s rd d i d d d− − −= =  είναι ένα zx1 διάνυσμα το οποίο περιέχει τις 

καθυστερήσεις (ή, ισοδύναμα, τα μήκη) των διάφανων υπο-μονοπατιών που 
αποτελούν το μονοπάτι p. Ο συμβολισμός ‘;’ ορίζει την εισαγωγή μιας νέας γραμμής 
στο διάνυσμα, 

(ii) ( )1 2 1( ) ( ) ( )( ) ;...; ; 
zp p p r n p r r p s rG G i G G G− − −= =  είναι ένας z x m πίνακας ο οποίος περιέχει τα 

κέρδη των υπο-μονοπατιών που αποτελούν το μονοπάτι p, όπου κάθε γραμμή περιέχει 
το κέρδος του κάθε διάφανου υπο-μονοπατιού, 

(iii) ( )1 2 1

2 2 2 2 2
'1', '1', '1', ( ) '1', ( ) '1', ( )( ) ;...; ;  

zp p p r n p r r p s riσ σ σ σ σ− − −= =  είναι ένας z x m πίνακας ο οποίος περιέχει 

τις διασπορές του θορύβου για το σήμα 1  για κάθε ένα από τα μήκη κύματος, όπου 
κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα διάφανο υπο-μονοπάτι, 

(iv) ( )1 2 1

2 2 2 2 2
'0', '0 ', '0 ', ( ) '0 ', ( ) '0 ', ( )( ) ;...; ; 

zp p p r n p r r p s riσ σ σ σ σ− − −= =  είναι ένας z x m πίνακας ο οποίος περιέχει 

τις διασπορές του θορύβου για το σήμα 0  για κάθε ένα από τα μήκη κύματος,  όπου 
κάθε γραμμή αντιστοιχεί σε ένα διάφανο υπο-μονοπάτι, 

(v) ( )1 2 1( ) ( ) ( )( ) ;...; ; 
zp p p r n p r r p s rW W i W W W− − −= =  είναι ένας Boolean z x m πίνακας, ο οποίος είναι 

παρόμοιος με το διάνυσμα pW  για την περίπτωση των διαφανών δικτύων.  Κάθε 

γραμμή του πίνακα περιέχει την διαθεσιμότητα των μηκών κύματος για κάθε διάφανο 
υπο-μονοπάτι του μονοπατιού p, 

(vi) *p=(1,2,…,k)  είναι η λίστα με τους συνδέσμους που αποτελούν το μονοπάτι p και 

(vii) *r=(r1,r2,…,rz) είναι η λίστα με τους αναγεννητές που χρησιμοποιούνται από το 
μονοπάτι. 

Το σύμβολο i χρησιμοποιείται ως δείκτης στις γραμμές 1,2,…,z του πίνακα κόστους, ώστε η 
γραμμή i να αναπαριστά το ith υπο-μονοπάτι ξεκινώντας τη αρίθμηση από το τέλος του 
μονοπατιού. Επομένως, το στοιχείο (i,j) ενός πίνακα αντιστοιχεί στο  jο μήκος κύματος του 
iου υπο-μονοπατιού. 

Από τα παραπάνω, μπορούμε να καταλάβουμε ότι το διάνυσμα κόστους ενός μονοπατιού 
που δεν χρησιμοποιεί αναγεννητές (όπως περιγράφτηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο), είναι 
ειδική περίπτωση του πίνακα κόστους ενός μονοπατιού που χρησιμοποιεί αναγεννητές. 
Συγκεκριμένα, μπορούμε να δούμε το διάνυσμα κόστους ενός μονοπατιού που δεν 
χρησιμοποιεί αναγεννητές ως τον πίνακα κόστους ενός μονοπατιού που χρησιμοποιεί 
αναγεννητές, που έχει μόνο μία γραμμή (z=1). Με βάση αυτή την παρατήρηση, θα 
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χρησιμοποιούμε τον ίδιο συμβολισμό και στις δύο περιπτώσεις όταν δεν δημιουργείται 
σύγχυση. 

 

6.3 Περιγραφή του αλγορίθμου 
Ο δυναμικός αλγόριθμος Sigma-Cost IA-RWA που προτείνουμε για την περίπτωση των 
ημιδιαφανών WDM δικτύων,  βασίζεται  στην τεχνική με πολλαπλά κόστη (multicost 
concept), και αποτελείται από δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση υπολογίζουμε ένα σύνολο 
από μη- κυριαρχούμενα μονοπάτια για την εξυπηρέτηση μιας σύνδεσης, ενώ στη δεύτερη 
φάση χρησιμοποιούμε μία κατάλληλη συνάρτηση βελτιστοποίησης (ή πολιτική 
βελτιστοποίησης) για να επιλέξουμε ένα από τα μη-κυριαρχοούμενα μονοπάτια. Στην 
συνέχεια, ο όρος “μονοπάτι” θα αναφέρεται όχι μόνο στην ακολουθία των κόμβων που 
ακολουθούνται, αλλά επίσης και στα διαθέσιμα μήκη κύματος και στην ακολουθία των 
αναγεννητών (αν υπάρχουν) που χρησιμοποιούνται.  

6.3.1 Φάση 1: Υπολογίζοντας το σύνολο των μη κυριαρχούμενων 
μονοπατιών Pn-d 

Για τον υπολογισμό του συνόλου των υποψηφίων μονοπατιών Pn-d, χρησιμοποιούμε τον 
αλγόριθμο Sigma-Bound που χρησιμοποιήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο οποίος 
τροποποιείται κατάλληλα ώστε να λαμβάνει υπόψη την διαθεσιμότητα των αναγεννητών 
στους κόμβους όπου υπάρχουν. Η κύρια επέκταση του IA-RWA αλγορίθμου που 
χρησιμοποιήθηκε για διαφανή δίκτυα αφορά τον τρόπο με τον οποίο ένα μονοπάτι p 
επεκτείνεται όταν σε κάποιον κόμβο r υπάρχει αναγεννητής. Σε αυτή την περίπτωση, 
δημιουργούνται δύο νέα υποψήφια μονοπάτια τα οποία περιέχουν τον ίδιο σύνολο από 
συνδέσμους *p, αλλά χρησιμοποιούν με διαφορετικό τρόπο τον αναγεννητή που βρίσκεται 
στον κόμβο r. Στο Σχήμα 6.1 απεικονίζεται αυτή η διαδικασία. Έστω Vp το διάνυσμα 
κόστους του μονοπατιού p από την πηγή s μέχρι τον κόμβο που έχει τον αναγεννητή r. 
Όταν προσθέτουμε το διάνυσμα κόστους του συνδέσμου l, l=(r,n) από τον κόμβο r όπου 
υπάρχει ο αναγεννητής προς τον κόμβο n, δημιουργούμε δύο μονοπάτια. Το πρώτο 
μονοπάτι p’ δημιουργείται θεωρώντας ότι ο αναγεννητής στον κόμβο r αγνοείται (δεν 
χρησιμοποιείται). Σε αυτή την περίπτωση, υπολογίζουμε το διάνυσμα κόστους Vp’, 
προσθέτοντας στο διάνυσμα κόστους Vp το διάνυσμα κόστους Vl του συνδέσμου l, όπως 
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Το δεύτερο μονοπάτι p’’ δημιουργείται 
θεωρώντας ότι χρησιμοποιείται ο αναγεννητής στον κόμβο r. Σε αυτή την περίπτωση 
δημιουργούμε ένα πίνακα κόστους Vp’’ ο οποίος διατηρεί τα διανύσματα κόστους Vp και Vl, 
χωρίς να εκτελέσουμε καμία πράξη ανάμεσα στα δύο διανύσματα. Να σημειώσουμε ότι 
εάν ένα διαθέσιμο μήκος κύματος του μονοπατιού έχει αποδεκτή QoT μέχρι τον κόμβο r, 
όταν δημιουργούμε το μονοπάτι p’’ η ποιότητα μετάδοσης του δεν θα εξασθενήσει 
περεταίρω με την προσθήκη του συνδέσμου l.  Η διαδικασία της επέκτασης του p’’ θα 
συνεχιστεί με τα διανύσματα κόστους να προστίθενται στο διάνυσμα Vl. Με αυτό τον 
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τρόπο γίνεται η αναγέννηση του σήματος στον κόμβο r. Συνοψίζοντας, δημιουργούνται δύο 
μονοπάτια p’ και p’’ από τον κόμβο s στον κόμβο n, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
στην συνέχεια του αλγορίθμου.  

 

Σχήμα 6.1: Διακλάδωση του διανύσματος του μονοπατιού σε ένα κόμβο r όπου υπάρχει διαθέσιμος 
αναγεννητής. Ένα μονοπάτι  p το οποίο καταλήγει στον κόμβο r, όταν επεκτείνεται ώστε να 
περιλαμβάνει τον σύνδεσμο l=(r,n), δημιουργεί δύο μονοπάτια  p’ και p’’. Το ένα από αυτά 
χρησιμοποιεί τον αναγεννητή, ενώ το άλλο δεν τον χρησιμοποιεί. Οι εξασθενήσεις στα δύο 
μονοπάτια θα διαφέρουν καθώς το μονοπάτι που χρησιμοποιεί τον αναγεννητή αποκαθιστά την 
ποιότητα του σήματος του μέχρι εκείνο το σημείο. 

Κατά την διάρκεια κατασκευής του μονοπατιού και πριν εφαρμόσουμε την σχέση 
κυριαρχίας (θα την περιγράψουμε στην επόμενη παράγραφο), ελέγχουμε τον παράγοντα 
Q (Q-factor) των διαθέσιμων μηκών κύματος για να διαπιστώσουμε εάν τα μονοπάτια 
μπορούν να επεκταθούν. Συγκεκριμένα, για ένα μονοπάτι p,  το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιεί ή όχι αναγεννητές, ελέγχουμε εάν τα διαθέσιμα μήκη κύματος του 
τελευταίου υπο-μονοπατιού (marked by 1 in (1)pW ) έχει αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης Q. 

Για να εξετάσουμε την απόδοση Q, χρησιμοποιούμε το διάνυσμα/πίνακα κόστους  pV  για 

να εξάγουμε από την πρώτη γραμμή τα διανύσματα  '1', (1)pσ και '0 ', (1)pσ , και χρησιμοποιούμε 

επίσης την λίστα με τους συνδέσμους *p για να υπολογίσουμε την ισχύ του σήματος I'1’,p 
μέσω ενός γρήγορου υπολογισμού. Στην συνέχεια, χρησιμοποιώντας την εξίσωση  (3.1) 
υπολογίζουμε το Q-factor για κάθε μήκος κύματος του τελευταίου υπο-μονοπατιού, το 
οποίο είναι το διάνυσμα (1)pQ =(Qp(1,1),Qp(1,2),…,Qp(1,m)). Τέλος ελέγχουμε εάν το Q-factor 

για τα διαθέσιμα μήκη κύματος είναι μεγαλύτερο από ένα προκαθορισμένο όριο.  Για τα 
μήκη κύματος που δεν ξεπερνούν το προκαθορισμένο όριο θέτουμε στο διάνυσμα pW  στα 

αντίστοιχα μήκη κύματος την τιμή μηδέν, κάνοντας με αυτό τον τρόπο τα αντίστοιχα μήκη 
κύματος μη διαθέσιμα εξαιτίας της κακής ποιότητας μετάδοσης. Στο τέλος, ελέγχουμε εάν 
το μονοπάτι p έχει τουλάχιστον ένα διαθέσιμο μήκος κύματος στο τελευταίο υπο-
μονοπάτι. Εάν (1)pW = O (όλα τα στοιχεία ίσα με μηδέν), τότε το μονοπάτι p απορρίπτεται. 

Όταν επεκτείνουμε ένα μονοπάτι και φτάσουμε έναν κόμβο n εφαρμόζουμε την ακόλουθη 
σχέση κυριαρχίας ανάμεσα στο νέο μονοπάτι και στα άλλα μονοπάτια που έχουν ήδη 
υπολογιστεί από τον αλγόριθμο και καταλήγουν στον κόμβο n. Τα μονοπάτια τα οποία 
κυριαρχούνται, κλαδεύονται ώστε να μειωθεί το σύνολο των υποψηφίων μονοπατιών και 
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κατ’ επέκταση να μειωθεί ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου. Συγκεκριμένα, θεωρούμε 
ότι ένα μονοπάτι p1 κυριαρχεί στο μονοπάτι p2, με ή χωρίς την παρουσία αναγεννητών 
(συμβολισμός : p1 > p2) εάν 

1 2
( ) ( )p p

i i
d i d i≤∑ ∑  και 

1 2
(1) (1)p pW W≥ και 

1 2
(1) (1)  p pQ Q≥ και  

1 2
* * ,p pr r≤         (6.1) 

όπου (1) και (1)p pW Q  είναι τα διανύσματα για την χρησιμοποίηση των μηκών κύματος και 

του παράγοντα Q για όλα τα μήκη κύματος m του τελευταίου υπο-μονοπατιού του 
μονοπατιού p (αντιστοιχεί στην πρώτη γραμμή του πίνακα κόστους,  εάν το μονοπάτι 
χρησιμοποιεί αναγεννητές, ή την γραμμή του διανύσματος κόστους, εάν το μονοπάτι δεν 
χρησιμοποιεί αναγεννητές ). Η σχέση “≥ ” για τα διανύσματα (1) και (1)p pW Q  θα πρέπει να 

ερμηνευτεί ανά στοιχείο,  δηλαδή χωριστά για κάθε μήκος κύματος.  Η πράξη κυριαρχίας 

εξετάζει τον αριθμό των αναγεννητών *r  που διατρέχει ένα μονοπάτι και η σχέση 

1 2
* *p pr r≤  σημαίνει ότι το μονοπάτι p2 χρησιμοποιεί περισσότερους αναγεννητές από το p1. 

Να σημειώσουμε ότι η κυριαρχία μεταξύ αυτών των μονοπατιών ελέγχεται ανάμεσα στα 
τελευταία υπο-μονοπάτια των δύο μονοπατιών. Μία διαφορετική σχέση κυριαρχίας θα 
ήταν ο έλεγχος όλων των διανυσμάτων κόστους των υπο-μονοπατιών που ανήκουν στα 
δύο μονοπάτια. Σε αυτή την περίπτωση, εάν όλα τα υπο-μονοπάτια του μονοπατιού p1 

κυριαρχεί σε όλα τα υπο-μονοπάτια του μονοπατιού p2, τότε το p1 κυριαρχεί στο p2. Αυτή η 
προσέγγιση αναμένεται να βελτιώσει ελαφρά την απόδοση του αλγορίθμου (όσον αφορά 
την ποιότητα μετάδοσης των επιλεγομένων μονοπατιών), αλλά θα αυξήσει την 
πολυπλοκότητα του αλγορίθμου και τον χρόνο εκτέλεσής του. Όταν επεκτείνουμε ένα 
μονοπάτι το οποίο διέρχεται από έναν αναγεννητή, τα μονοπάτια p’ και p’’ που 
δημιουργούνται (Σχήμα 6.1) είναι μη-κυριαρχούμενα εξαιτίας του τρόπου που 
κατασκευάζονται. Συγκεκριμένα, η διασπορά του θορύβου του σήματος στο 1, 2 2

'1', '1',p lσ σ+ , 

για το μονοπάτι p’ είναι φανερά μεγαλύτερη από την διασπορά του θορύβου του σήματος 
στο 1, 2

'1',lσ , για το μονοπάτι p’’, που σημαίνει ότι 
' ''p pQ Q< .  Από την άλλη,  ο αριθμός των 

αναγεννητών που χρησιμοποιούνται από το μονοπάτι p’ είναι μικρότερος από τον αριθμό 

των αναγεννητών που χρησιμοποιούνται από το μονοπάτι p’’, επομένως ' ''* *p pr r<   

(Σχήμα 6.2). Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εξίσωση (6.1), τα μονοπάτια p’ και p’’ δεν 
κυριαρχεί το ένα στο άλλο,  και συνεπώς και τα δύο θα πρέπει να συμμετέχουν στην 
συνέχεια του αλγορίθμου.  

Εξορισμού, για δεδομένο ζεύγος πηγής-προορισμού, τα μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια που 
επιστρέφονται από τον αλγόριθμο έχουν τουλάχιστον ένα διαθέσιμο μήκος κύματος, 
εφόσον βέβαια δεν διαταράσσεται η συνέχεια μήκους κύματος για το δεδομένο ζεύγος από 
τα ήδη εγκατεστημένα οπτικά μονοπάτια. Επιπλέον, τα μονοπάτια με τα διαθέσιμα μήκη 
κύματος έχουν αποδεκτή ποιότητα για το Q-factor, εφόσον τα οπτικά μονοπάτια με μη 
αποδεκτή ποιότητα Q θα γινόντουσαν μη διαθέσιμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
αλγορίθμου.   
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Σχήμα 6.2: Τα δύο μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια p’ και p’’ που δημιουργούνται εξαιτίας του 
αναγεννητή στον κόμβο r. 

6.3.2 Φάση 2: Επιλέγοντας το βέλτιστο οπτικό μονοπάτι 

Στη δεύτερη φάση του αλγορίθμου, εφαρμόζουμε μια συνάρτηση ή πολιτική 
βελτιστοποίησης f(Vp) στο διάνυσμα από κόστη, Vp, κάθε μονοπατιού p∈Pn-d. Η συνάρτηση 
βελτιστοποίησης f υπολογίζει ένα μονοδιάστατο κόστος για κάθε μονοπάτι και διαθέσιμο 
μήκος κύματος (άρα για κάθε διαθέσιμο οπτικό μονοπάτι ώστε μετά να μπορούμε να 
επιλέξουμε το βέλτιστο. Όταν ένα μονοπάτι p χρησιμοποιεί αναγεννητές, η συνάρτηση  f 
είναι δυνατόν να αυξάνει σημαντικά το κόστος της και κατά συνέπεια να τους 
χρησιμοποιεί μόνο όταν είναι αναγκαίο. Η συνάρτηση f που εφαρμόζουμε σε κάθε σύνδεση 
μπορεί να είναι διαφορετική, ανάλογα με τις QoS απαιτήσεις της σύνδεσης. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η συνάρτηση βελτιστοποίησης f που εφαρμόζεται στο διάνυσμα από κόστη 
του μονοπατιού p πρέπει να είναι μονοτονική ως προς κάθε στοιχείο του διανύσματος. Για 
παράδειγμα, είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι είναι αύξουσα όσον αφορά το μήκος, την 
διασπορά του θορύβου, αριθμό από αναγεννητές που χρησιμοποιούνται, κτλ.   

Στη παρούσα μελέτη έχουμε υλοποιήσει και εξετάσει την απόδοση των ακόλουθων 
συναρτήσεων βελτιστοποίησης:  

i) Most Used Wavelength (MUW) policy 

Με δεδομένες τις συνδέσεις που έχουν ήδη εγκατασταθεί, διατάσσουμε τα μήκη κύματος 
ως προς τη χρησιμοποίησή τους στους συνδέσμους του δικτύου και επιλέγουμε το οπτικό 
μονοπάτι που χρησιμοποιεί το μήκος κύματος που χρησιμοποιείται πιο πολύ (most used) 
στο δίκτυο.  Αυτή είναι η γνωστή “most used wavelength” πολιτική [10], η οποία είναι 
γνωστή στη βιβλιογραφία και έχει δειχθεί ότι έχει καλή απόδοση ως προς την απόρριψη 
επιπέδου δικτύου σε ένα ιδανικό από φυσικές εξασθενήσεις δίκτυο. Για να υπολογίσουμε 
το μήκος κύματος που χρησιμοποιείται πιο πολύ σε ένα μονοπάτι που χρησιμοποιεί 
αναγεννητές και αποτελείται από αρκετά υπο-μονοπάτια, υπολογίζουμε το μήκος 
κύματος που χρησιμοποιείται πιο πολύ σε κάθε υπο-μονοπάτι και στην συνέχεια 
βρίσκουμε το ελάχιστο από αυτά τα μήκη κύματος. Με αυτό τον τρόπο κάθε μονοπάτι 
χαρακτηρίζεται από μία μετρική ανεξάρτητα από το αν είναι διαφανές ή ημιδιαφανές. 
Στο τέλος, εάν επιλεγεί ένα μονοπάτι με περισσότερα από ένα υπο-μονοπάτια, κάθε ένα 
από τα υπο-μονοπάτια μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικό μήκος κύματος (most used). 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η πολιτική δεν εξετάζει καθόλου το Q-factor της λύσης. Από 
τον τρόπο που υπολογίζονται τα μονοπάτια, όλα τα διαθέσιμα μήκη κύματος έχουν 
τουλάχιστον αποδεκτό Q-factor. Παρ’ όλα αυτά, το επιλεγόμενο οπτικό μονοπάτι μπορεί 
να έχει τιμή Q-factor πολύ κοντά στο αποδεκτό κατώφλι, οπότε μπορεί να γίνει μη 
αποδεκτό όταν νέες συνδέσεις εγκατασταθούν.  

ii) Best Q performance (bQ) policy 

Για κάθε ένα από τα διαθέσιμα οπτικά μονοπάτια υπολογίζουμε την τιμή του Q-factor 
του και επιλέγουμε το οπτικό μονοπάτι με την υψηλότερη τιμή Q. Στην περίπτωση που 
ένα μονοπάτι χρησιμοποιεί αναγεννητές και αποτελείται από αρκετά υπο-μονοπάτια, 
τότε αυτό το μονοπάτι χαρακτηρίζεται από την ελάχιστη τιμή από τις μέγιστες του κάθε 
υπο-μονοπατιού. Αυτή η πολιτική δεν εξετάζει καθόλου τη χρησιμοποίηση των μηκών 
κύματος του δικτύου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σπαταλιούνται τα μήκη κύματος και 
οι επόμενες συνδέσεις να έχουν δυσκολία να βρουν διαθέσιμο μήκος κύματος λόγω της 
αυξημένης απόρριψης στο επίπεδο δικτύου. 

iii) Better Q and wavelength utilization (bQ-MUW) 

Αυτή η πολιτική είναι ένας συνδυασμός των πολιτικών (ii) και (i), που περιγράφηκαν 
παραπάνω. Ξεκινάμε με το να υπολογίσουμε την υψηλότερη τιμή για το Q-factor, όπως 
στο (ii). Μετά, από το σύνολο των διαθέσιμων μονοπατιών βρίσκουμε αυτά που έχουν 
τιμές Q-factors κοντά στην υψηλότερη τιμή (π.χ., κρατώντας τα οπτικά μονοπάτια με τιμή 
Q-factor που δεν είναι μικρότερη από 0.5 dB από την υψηλότερη Q τιμή). Από αυτό το 
σύνολο επιλέγουμε τελικά το οπτικό μονοπάτι του οποίου το μήκος κύματος 
χρησιμοποιείται πιο πολύ στο δίκτυο, όπως και στο (i). 

iv) Least Regenerators Usage and Most Used Wavelengths (LRU-MUW) 

Επιλέγουμε τα μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια που χρησιμοποιούν τους ελάχιστους 
αναγεννητές και εφαρμόζουμε την πολιτική most used wavelength (i). Αυτή η πολιτική 
δεν εξετάζει καθόλου το Q-factor της λύσης. Ως αποτέλεσμα, το επιλεγόμενο οπτικό 
μονοπάτι μπορεί να έχει τιμή Q-factor πολύ κοντά στο αποδεκτό κατώφλι, οπότε μπορεί 
να γίνει μη αποδεκτό όταν νέες συνδέσεις εγκατασταθούν. 

v) Fewer Regenerators Usage and Most Used Wavelengths (FRU-MUW) 

Σε αυτή την πολιτική ξεκινάμε βρίσκοντας τα μονοπάτια που χρησιμοποιούν τον 
ελάχιστο αριθμό από αναγεννητές όπως στο (iv). Στην συνέχεια βρίσκουμε τα μονοπάτια 
τα οποία ο αριθμός των αναγεννητών που χρησιμοποιούν είναι ίσος με τον ελάχιστο συν 
κάποιους επιπλέον αναγεννητές (για παράδειγμα μονοπάτια με ένα ή δύο επιπλέον 
αναγεννητές). Από αυτό το σύνολο επιλέγουμε το οπτικό μονοπάτι του οποίου το μήκος 
κύματος χρησιμοποιείται πιο πολύ στο δίκτυο, όπως και στο (i).  

vi) Least Regenerators Usage and best Q (LRU-bQ) 

Επιλέγουμε τα μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια που χρησιμοποιούν τους ελάχιστους 
αναγεννητές και εφαρμόζουμε την πολιτική best Q (ii).  

vii) Fewer Regenerators Usage and best Q (FRU-bQ) 
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Σε αυτή την πολιτική ξεκινάμε βρίσκοντας τα μονοπάτια που χρησιμοποιούν τον 
ελάχιστο αριθμό από αναγεννητές όπως στο (iv). Στην συνέχεια βρίσκουμε τα μονοπάτια 
τα οποία ο αριθμός των αναγεννητών που χρησιμοποιούν είναι ίσος με τον ελάχιστο συν 
κάποιους επιπλέον αναγεννητές (για παράδειγμα μονοπάτια με ένα ή δύο επιπλέον 
αναγεννητές). Από αυτό το σύνολο επιλέγουμε το οπτικό μονοπάτι του οποίου το μήκος 
κύματος έχει την υψηλότερη τιμή Q, όπως και στην πολιτική best Q (ii). 

viii) Least Regenerators Usage and better Q and Most Used Wavelengths (LRU-bQ-MUW) 

Αυτή η πολιτική είναι ένας συνδυασμός των πολιτικών (iii) και (iv). Για κάθε μη-
κυριαρχούμενο μονοπάτι επιλέγουμε το μονοπάτι που χρησιμοποιεί τους λιγότερους 
αναγεννητές.  Στην συνέχεια βρίσκουμε την υψηλότερη τιμή Q όπως στο (ii).  Από το 
σύνολο των υποψηφίων μονοπατιών βρίσκουμε τα μονοπάτια που έχουν τιμές για το Q 
κοντά σε αυτή την τιμή (για παράδειγμα κρατάμε τα μονοπάτια με τιμή Q όχι μικρότερη 
από 0.5 dB από την υψηλότερη τιμή Q). Από αυτό το σύνολο επιλέγουμε το οπτικό 
μονοπάτι του οποίου το μήκος κύματος χρησιμοποιείται πιο πολύ στο δίκτυο, όπως και 
στο (i).  

ix) Fewer Regenerators Usage better Q and Most Used Wavelengths (FRU-bQ-MUW) 

Αυτή η πολιτική είναι παρόμοια με την πολιτική (viii),  με την διαφορά ότι στο πρώτο 
βήμα εφαρμόζεται η πολιτική (v). 

Να σημειώσουμε ότι όλες τις πολιτικές που περιγράψαμε λαμβάνουν υπόψη τα υπο-
μονοπάτια των μονοπατιών για να υπολογίσουν τις μετρικές απόδοσης most used 
wavelength και best Q.  

6.3.3 Επαναδρομολόγηση υπο-μονοπατιών  

Όπως έχει ήδη συζητηθεί, η επίδραση των XT, XPM και FWM εξαρτάται από τη 
χρησιμοποίηση των μηκών κύματος στο δίκτυο. Οπότε, όταν εγκαθίσταται ένα νέο οπτικό 
μονοπάτι η ποιότητα σήματος κάποιων ήδη εγκατεστημένων οπτικών μονοπατιών μπορεί 
να γίνει μη αποδεκτή. Για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα στον 
προτεινόμενο αλγόριθμο, κάθε φορά που παίρνουμε την απόφαση εγκατάστασης ενός 
νέου οπτικού μονοπατιού ελέγχουμε πόσα από τα ήδη υπάρχοντα οπτικά μονοπάτια έχουν 
μη αποδεκτό Q-factor. Υπάρχουν δύο λύσεις εάν υπάρχουν μη αποδεκτά οπτικά 
μονοπάτια. Η πρώτη λύση είναι να επαναδρομολογήσουμε τα μη αποδεκτά υπο-
μονοπάτια, εκτελώντας πάλι τον προτεινόμενο αλγόριθμο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα 
να διακοπεί η λειτουργία αυτών των συνδέσεων που μπορεί να μην είναι αποδεκτό από 
τους χρήστες του δικτύου. Εάν η επαναδρομολόγηση δεν είναι αποδεκτή, τότε μπορούμε να 
μπλοκάρουμε την εγκατάσταση του οπτικού μονοπατιού που έχει σαν αποτέλεσμα να 
χρειάζονται επαναδρομολόγηση. 
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6.4 Αποτελέσματα προσομοίωσης 
Για να αξιολογήσουμε την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου εκτελέσαμε 
πειράματα προσομοίωσης. Για τα πειράματα προσομοίωσης χρησιμοποιήσαμε την 
MATLAB στην οποία προγραμματίσαμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων.  

Για το φυσικό μέσο κάναμε τις ίδιες παραδοχές με αυτές που έγιναν στην Παράγραφο   
3.3.3. Το μοντέλο για τους συνδέσμους είναι αυτό που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.5. Η 
τοπολογία δικτύου για τις προσομοιώσεις ήταν το Geant-2 που απεικονίζεται στο Σχήμα 
6.3, και αποτελείται από 34 κόμβους και 54 συνδέσμους (108 ίνες προς μία κατεύθυνση) το 
οποίο είναι ημιδιαφανές δίκτυο. Υποθέτουμε ότι αιτήσεις για νέες συνδέσεις είναι 
παρόμοιες με αυτές που περιγράφτηκαν στην παράγραφο 5.2.5 και σε κάθε πείραμα 
προσομοίωσης δημιουργούνται 2000 αιτήσεις σύνδεσης. 

 

 

 
Σχήμα 6.3: Δικτυακή τοπολογία του δικτύου Geant-2 με 18 περιοχές αναγεννητών. 

 

Στα πειράματα προσομοίωσης, υποθέτουμε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αναγεννητές σε 
όλους τους κόμβους του δικτύου, αλλά σε 18 κόμβους όπως φαίνεται στο Σχήμα 6.3. Ο 
αριθμός των αναγεννητών σε κάθε κόμβο είναι σταθερός, αλλά μπορεί να διαφέρει από 
κόμβο σε κόμβο. Υποθέτουμε ότι οι κόμβοι που περιέχουν αναγεννητές είναι γνωστοί εκ 
των προτέρων και σε αυτούς τους κόμβους οδηγηθήκαμε από τα αποτελέσματα του 
Κεφαλαίου 4, όπου ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της τοποθέτησης αναγεννητών. Στα 
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αποτελέσματα που ακολουθούν θεωρούμε (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά), ότι το 
πλήθος των αναγεννητών στους κόμβους όπου υπάρχουν είναι ίσο με 100. Για την 
αξιολόγηση της απόδοσης των προτεινόμενων πολιτικών, χρησιμοποιήσαμε ως μετρικές 
απόδοσης το ποσοστό απόρριψης, τον μέσο αριθμό επαναδρομολογήσεων, και τον μέσο 
χρόνο εκτέλεσης ανά αίτηση σύνδεσης. Να σημειώσουμε ότι ο μέσος αριθμός των 
επαναδρομολογήσεων στα αποτελέσματα δεν αναφέρεται σε επαναδρομολογήσεις ανά 
σύνδεση, αλλά στις επαναδρομολογήσεις των υπο-μονοπατιών. 

 
Σχήμα 6.4:  (α) Ποσοστό απόρριψης, (β) μέσος αριθμός επαναδρομολογήσεων ανά οπτικό μονοπάτι, 
και (γ) μέσος χρόνος εκτέλεσης ανά αίτηση σύνδεσης. Όλα τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ως 
συνάρτηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος, για σταθερό φορτίο στο δίκτυα (ίσο με 700 
Erlangs). 

Στο Σχήμα 6.4(α) απεικονίζουμε την πιθανότητα απόρριψης των προτεινόμενων 
αλγορίθμων πολλαπλών κοστών για διαφορετικές πολιτικές βελτιστοποίησης ως 
συνάρτηση των διαθέσιμων μηκών κύματος, για φορτίο στο δίκτυο ίσο με  700 Erlangs. 
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Παρατηρούμε ότι οι αλγόριθμοι που βασίζονται στην πολιτική Least Regeneration Usage 
(LRU-) έχουν την χειρότερη απόδοση όσον αφορά την πιθανότητα απόρριψης. Αυτοί οι 
αλγόριθμοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τον ελάχιστο αριθμό αναγεννητών ώστε οι 
υπόλοιποι αναγεννητές να είναι διαθέσιμοι για μελλοντικές αιτήσεις σύνδεσης. Όμως 
αυτή η στρατηγική έχει σαν αποτέλεσμα την επιλογή οπτικών μονοπατιών με χαμηλή 
ποιότητα μετάδοσης και στις περισσότερες περιπτώσεις με την εγκαθίδρυση νέων οπτικών 
μονοπατιών  χειροτερεύει ακόμη περισσότερο η ποιότητα μετάδοσης και δεν είναι πλέον 
αποδεκτή. Αυτό οδηγεί σε αυξημένο αριθμό από απορρίψεις (Σχήμα 6.4(α)) και 
επαναδρομολογήσεις (Σχήμα 6.4(β)). Επίσης οι αλγόριθμοι LRU- έχουν μεγαλύτερους 
χρόνους εκτέλεσης (Σχήμα 6.4(γ)) εξαιτίας του μεγάλου αριθμού από 
επαναδρομολογήσεις.  

Συγκρίνοντας τους αλγορίθμους –MUW και –bQ παρατηρούμε ότι η απόδοση των 
αλγορίθμων -bQ είναι καλύτερη με την αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών 
κύματος. Οι αλγόριθμοι -MUW δεν λαμβάνουν υπόψη το Q-factor των επιλεγόμενων 
οπτικών μονοπατιών και έχουν την τάση να “πακετάρουν” τα οπτικά μονοπάτια ώστε να 
χρησιμοποιούν τα ίδια μήκη κύματος, αποφεύγοντας την απόρριψη του επιπέδου δικτύου 
(network layer blocking). Από την άλλη, οι αλγόριθμοι -bQ σπαταλούν αρκετά μήκη 
κύματος στην προσπάθεια να εγκαταστήσουν μία σύνδεση (αυτή με την υψηλότερη τιμή 
Q) ώστε να μην επηρεάζεται από μελλοντικές συνδέσεις, έχοντας σαν αποτέλεσμα 
αυξημένη απόρριψη επιπέδου δικτύου όταν ο αριθμός των μηκών κύματος είναι μικρός.        

Οι μικτοί αλγόριθμοι bQ-MUV συνδυάζουν την καλή απόδοση επιπέδου δικτύου του 
αλγορίθμου MUV και την καλή απόδοση του φυσικού επιπέδου του bQ, και κατά συνέπεια 
έχουν μικρότερη πιθανότητα απόρριψης.  

Οι δύο αλγόριθμοι που έχουν την μικρότερη πιθανότητα απόρριψης ανάμεσα από τους 
προτεινόμενους αλγορίθμους είναι οι αλγόριθμοι bQ-MUW και Fewer Regenerator Usage 
(FRU) -bQ-MUW. Οι αλγόριθμοι FRU- χρησιμοποιούν μικρό αριθμό από αναγεννητές, αλλά 
όχι απαραίτητα των ελάχιστο αριθμό όπως θα έκαναν οι αλγόριθμοι LRU-. Επίσης ο 
αλγόριθμος FRU-bQ-MUW έχει μικρότερη πιθανότητα απόρριψης από τον αλγόριθμο bQ-
MUW, εφόσον κάνει καλύτερη χρήση των διαθέσιμων αναγεννητών. Και οι δύο αλγόριθμοι 
πετυχαίνουν μηδενική πιθανότητα απόρριψης όταν είναι διαθέσιμα περισσότερα από 80 
μήκη κύματος ανά σύνδεσμο. Δεδομένου ενός συγκεκριμένου αριθμού από αναγεννητές 
που είναι τοποθετημένοι με συγκεκριμένο τρόπο στο δίκτυο, χρησιμοποιώντας αυτούς τους 
πόρους μη αποδοτικά, μειώνεται η πιθανότητα να εξυπηρετηθούν μελλοντικές αιτήσεις 
σύνδεσης.  Να σημειώσουμε ότι η εγκατάσταση περισσότερων πόρων (over-provisioning) 
στο δίκτυο δεν θα ήταν αποδεκτή από τους φορείς τηλεπικοινωνιών. Έτσι οι αλγόριθμοι οι 
οποίοι λαμβάνουν υπόψη τη διαθεσιμότητα των αναγεννητών και των μηκών κύματος θα 
έχουν καλύτερη απόδοση σε ένα περιβάλλον με περιορισμένους πόρους.   

Ο μέσος χρόνος εκτέλεσης ανά σύνδεση αυξάνει καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών 
κύματος αυξάνεται (Σχήμα 6.4 (γ)). Αυτό συμβαίνει όταν ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών 
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κύματος είναι μεγάλος, υπάρχουν περισσότερα υποψήφια οπτικά μονοπάτια που θα 
πρέπει ο αλγόριθμος να εξετάσει/διαχειριστεί, τόσο για την λειτουργία της κυριαρχίας όσο 
και για το κριτήριο QoT.  Σε κάθε περίπτωση, ο μέσος χρόνος εκτέλεσης διατηρείται σε 
χαμηλά επίπεδα και εντός αποδεκτών τιμών. 

 

 
Σχήμα 6.5: Ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του φορτίου του δικτύου. Ο αριθμός των μηκών 
κύματος είναι ίσος με 100.  
 
 

 
Σχήμα 6.6: Ποσοστό απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των αναγεννητών σε κάθε κόμβο. Ο 
αριθμός των μηκών κύματος είναι ίσος με 100 και το φορτίο κίνησης ίσο με 500 Erlangs.  

Στο Σχήμα 6.5, εξετάζουμε την απόδοση των προτεινόμενων πολιτικών ως συνάρτηση του 
φορτίου του δικτύου, θεωρώντας 100 μήκη κύματος ανά σύνδεσμο. Καθώς αυξάνεται το 
φορτίο του δικτύου αυξάνεται και η πιθανότητα απόρριψης. Η επίδοση των προτεινόμενων 
όσον αφορά την πιθανότητα απόρριψης είναι αρκετά παρόμοια με αυτή του Σχήματος 6.4. 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε την απόδοση των προτεινόμενων αλγορίθμων ως συνάρτηση 
του αριθμού των αναγεννητών που είναι διαθέσιμοι σε κάθε κόμβο (Σχήμα 6.6). 
Υποθέτουμε ότι οι αναγεννητές τοποθετούνται σε 18 κόμβους, όπως απεικονίζεται στο 
Σχήμα 6.3.  Ο αριθμός των αναγεννητών ανά κόμβο ποικίλλει μεταξύ 50  και 200  σε κάθε 
εκτέλεση, αλλά υποθέτουμε ότι όλοι οι κόμβοι με αναγεννητές έχουν τον ίδιο αριθμό από 
αναγεννητές. Στο Σχήμα 6.6 παρατηρούμε ότι η απόδοση όλων των αλγορίθμων όσον 
αφορά την πιθανότητα απόρριψης βελτιώνεται σημαντικά καθώς αυξάνεται ο αριθμός των 
διαθέσιμων αναγεννητών, όπως και αναμενόταν. Επίσης, παρατηρούμε ότι όταν οι 
αναγεννητές σε κάθε κόμβο περιορίζονται στους 50, οι αλγόριθμοι LRU-, που λαμβάνουν 
υπόψη κατά μεγάλο ποσοστό τη χρήση των αναγεννητών, εμφανίζουν τις καλύτερες 
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επιδόσεις απόρριψης.  Ωστόσο, η απόδοση των αλγορίθμων LRU- αλλάξει ελαφρώς με τον 
αριθμό των αναγεννητών ανά κόμβο, δεδομένου ότι αυτοί οι αλγόριθμοι ελαχιστοποιούν 
τον αριθμό των αναγεννητών που χρησιμοποιούνται από τα εγκατεστημένα οπτικά 
μονοπάτια, και μετά από ένα σημείο δεν εκμεταλλεύονται τους επιπλέον διαθέσιμους 
αναγεννητές. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματά μας υπογραμμίζουν τη σημασία των πολιτικών που 
λαμβάνουν υπόψη όλες τις παραμέτρους, και ειδικότερα τον αριθμό των διαθέσιμων 
αναγεννητών, και τα χαρακτηριστικά του φυσικού επιπέδου και του επιπέδου δικτύου.  

 

6.5 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο επεκτείναμε τον δυναμικό αλγόριθμο IA-RWA που παρουσιάσαμε 
στο προηγούμενο κεφάλαιο για την περίπτωση των οπτικών ημιδιαφανών δικτύων. Η 
επέκταση του αλγορίθμου δεν ήταν τετριμμένη δεδομένου ότι η παρουσία των 
αναγεννητών αυξάνει σημαντικά τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για τη δρομολόγηση 
μιας σύνδεσης με αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης. Μια σύνδεση που εξυπηρετείται από ένα 
μεγάλο μονοπάτι μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσει μερικούς από τους διαθέσιμους 
αναγεννητές. Με τον τρόπο αυτό, το εγκατεστημένο οπτικό μονοπάτι αποτελείται από 
αρκετά διαφανή οπτικά μονοπάτια (υπο-μονοπάτια) μεταξύ των αναγεννητών που 
αποκαθιστούν την ποιότητα του σήματος. Τα διανύσματα κόστους των υπο-μονοπατιών 
διατηρούνται σε ένα πίνακα. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράψαμε τις δομές δεδομένων που 
χρειάζονται από τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων IA-RWA, καθώς και τους 
μηχανισμούς που απαιτούνται για τον υπολογισμό των μονοπατιών. Ο προτεινόμενος 
αλγόριθμος IA-RWA για να εξυπηρετήσει μια αίτηση σύνδεσης υπολογίζει όλα τα εφικτά 
οπτικά μονοπάτια για τη συγκεκριμένη πηγή-προορισμό, συμπεριλαμβανομένων όλων 
των πιθανών συνδυασμών για την αξιοποίηση των διαθέσιμων αναγεννητών του δικτύου. 
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται μια πολιτική βελτιστοποίησης στα υποψήφια μονοπάτια 
προκειμένου να επιλεγεί το βέλτιστο. Εάν ένα μονοπάτι υποψήφιο περιέχει αναγεννητές, 
το “χειρότερο” υπο-μονοπάτι χαρακτηρίζει ολόκληρο το μονοπάτι. 

Πραγματοποιήσαμε μια σειρά πειραμάτων προσομοίωσης χρησιμοποιώντας διάφορες 
πολιτικές βελτιστοποίησης για την επιλογή ενός οπτικού μονοπατιού, που αντιστοιχούν σε 
μια σειρά διαφορετικών αλγορίθμων IA-RWA. Αξιολογήσαμε την απόδοση αυτών των 
αλγορίθμων ως συνάρτηση του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος ανά σύνδεση, το 
φορτίο του δικτύου, και τον αριθμό των αναγεννητών ανά κόμβο. Στην αποτελέσματα της 
προσομοίωσης μας, οι αλγόριθμοι που κάνουν καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων 
(αναγεννητών και μηκών κύματος) και επιλέγουν οπτικά μονοπάτια με καλή ποιότητα 
μετάδοσης, παράγουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την πιθανότητα απόρριψης
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7 IA-RWA με προστασία απέναντι σε σφάλματα  

Γενικά, υπάρχουν δύο μηχανισμοί για την επαναφορά του δικτύου από βλάβες: i) η 
προστασία (protection) [40], όπου ένα εναλλακτικό μονοπάτι προ-υπολογίζεται, 
δεσμεύοντας τους αντίστοιχους πόρους (σύνδεσμοι, μήκη κύματος) και ii) η αποκατάσταση 
(restoration) [41], όπου όταν ένα σφάλμα παρουσιαστεί τότε εκτελείται ξανά ο αλγόριθμος 
για την επιλογή ενός νέου οπτικού μονοπατιού για την εξυπηρέτηση της σύνδεσης. Η 
μέθοδος της προστασίας προσφέρει εγγυημένη αντιμετώπιση των σφαλμάτων στους 
συνδέσμους του δικτύου, αλλά και μικρό χρόνο μέχρι την έναρξη χρήσης του εναλλακτικού 
μονοπατιού, μιας και αυτό είναι ήδη υπολογισμένο. Από την άλλη με τη μέθοδο της 
αποκατάστασης, οι εφεδρικοί πόροι του δικτύου δεν δεσμεύονται εκ των προτέρων, παρά 
μόνο όταν πραγματικά χρειάζονται. Επιπλέον, στη μέθοδο της προστασίας το εναλλακτικό 
μονοπάτι μπορεί είτε να ενεργοποιηθεί εξ αρχής για την ταυτόχρονη μεταφορά του 
οπτικού σήματος μαζί με το κύριο μονοπάτι (1+1 προστασία) είτε όχι, δεσμεύοντας απλώς 
τους αντίστοιχους πόρους του οπτικού μονοπατιού (1:1 προστασία). Η 1+1 προστασία 
προσφέρει άμεση αντιμετώπιση ενός σφάλματος με την άμεση χρήση του εναλλακτικού ο-
πτικού μονοπατιού, ενώ η 1:1 προστασία μειώνει τα φαινόμενα φυσικών εξασθενήσεων 
στο δίκτυο (μιας και το εναλλακτικό μονοπάτι δεν “λειτουργεί” παρά μόνο όταν αυτό 
χρειαστεί), αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα εξυπηρέτησης μελλοντικών συνδέσεων.  

Η σημασία της ποιότητας μετάδοσης (QoT) και της ανοχής σε σφάλματα βασίζεται στο 
γεγονός ότι η πιθανότητα για ένα οπτικό μονοπάτι να φτάσει σε μη αποδεκτό επίπεδο QoT 
μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα αποτυχίας ενός οπτικού μονοπατιού, 
λόγω βλάβης ενός συνδέσμου. Η πρώτη αποτυχία  μπορεί να θεωρηθεί ως “soft failure”, 
ενώ η δεύτερη ως “hard failure”. Ωστόσο, και οι δύο αποτυχίες καθιστούν το οπτικό 
μονοπάτι άχρηστο και η μόνη λύση είναι η εγκατάσταση ενός νέου οπτικού μονοπατιού. 
Επιπλέον, στην περίπτωση της προστασίας, αν το εναλλακτικό οπτικό μονοπάτι δεν έχει 
αποδεκτή QoT όταν το κυρίως οπτικό μονοπάτι αποτύχει, τότε το εναλλακτικό οπτικό 
μονοπάτι είναι άχρηστο και θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου άλλο οπτικό μονοπάτι 
(restoration). Με αυτό τον τρόπο αρκετοί πόροι του δικτύου σπαταλούνται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Τα δύο αυτά στοιχεία στοιχειοθετούν ένα ενδιαφέρον, νέο πεδίο 
έρευνας, που διερευνά μηχανισμούς προστασίας οι οποίοι είναι αποδοτικοί για οπτικά 
δίκτυα με φυσικές εξασθενήσεις. Ένας τέτοιος αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας 
πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετεί όσες αιτήσεις σύνδεσης είναι δυνατόν, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα σε μεγάλες περιόδους επιβίωσης (survivability), όσον αφορά 
την QoT, τόσο για τα κυρίως όσο και για τα εναλλακτικά οπτικά μονοπάτια. 

Η δουλειά για αυτό το κεφάλαιο βασίζεται στους IA-RWA αλγορίθμους πολλαπλών 
κριτηρίων που παρουσιάσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, οι οποίοι επεκτείνονται έτσι ώστε 
να επιλέγουν δύο οπτικά μονοπάτια, το κυρίως και το εναλλακτικό. Εφαρμόζουμε και 
αξιολογούμε διάφορες συναρτήσεις βελτιστοποίησης που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς 
αλγόριθμους IA-RWA. Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια, όπου το εναλλακτικό 
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μονοπάτι έχει αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης, προτείνουμε τη διαφοροποίηση του τρόπου 
με τον οποίο επιλέγονται τα κυρίως από τα εναλλακτικά οπτικά μονοπάτια. Ειδικότερα, 
για την επιλογή των κυρίως οπτικών μονοπατιών χρησιμοποιούμε την τρέχουσα 
κατάσταση του δικτύου, ενώ για τα εναλλακτικά οπτικά μονοπάτια χρησιμοποιούμε την 
υπόθεση αλληλεπίδρασης χειρότερης περίπτωσης. 

 

7.1 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 
Προηγούμενες μελέτες αντιμετωπίζουν την δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος 
(RWA) αλγορίθμων με διάφορες τεχνικές προστασίας [40], θεωρώντας ιδανικό φυσικό 
επίπεδο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις. Ένας αριθμός από ILP 
μοντελοποιήσεις για το σχεδιασμό βιώσιμων WDM δικτύων έχουν προταθεί στις εργασίες 
[40]-[44]. Οι συγγραφείς στην εργασία [43], προτείνουν μια ILP μοντελοποίηση για τον 
ταυτόχρονο υπολογισμό των κυρίως και των διαμοιραζόμενων εναλλακτικών μονοπατιών 
υπό δυναμική κίνηση. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη τόσο τη χρήση πόρων του δικτύου 
όσο και την απόσταση του εναλλακτικού μονοπατιού. Το πρόβλημα του υπολογισμού ενός 
ζεύγους μονοπατιών που δεν έχουν κοινούς συνδέσμους σε WDM δίκτυο με τον περιορισμό 
της συνέχειας μήκους κύματος είναι NP-complete [44]. Έχουν προταθεί αρκετοί ευρετικοί 
αλγόριθμοι για την επίλυση του προβλήματος. Στην εργασία [46] οι συγγραφείς 
προτείνουν δύο ILP μοντελοποιήσεις, με μειωμένο αριθμό ακέραιων μεταβλητών σε 
σύγκριση με τα υφιστάμενα ILPs και έναν απλό ευρετικό αλγόριθμο για μεγαλύτερα 
δίκτυα, για τα οποία οι ILP μοντελοποιήσεις είναι υπολογιστικά δυσεπίλυτες.  

Πολύ λίγες εργασίες ασχολούνται με RWA προστασία με περιορισμούς εξασθένησης του  
φυσικού επιπέδου [47]-[49]. Στην εργασία [47] οι συγγραφείς ασχολούνται με την 
προστασία μονοπατιού σε διαφανή οπτικά δίκτυα με δυναμική κίνηση και διερευνούν την 
απόδοση του αλγορίθμου κάτω από δύο σενάρια: ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας 
το εναλλακτικό μονοπάτι. Στην εργασία [48] οι συγγραφείς ασχολούνται με το ζήτημα της 
επιβίωσης σε οπτικά δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του μονοπατιού και τις 
φυσικές εξασθενήσεις. Λαμβάνουν υπόψη μόνο δύο γραμμικές φυσικές εξασθενήσεις, την 
PMD και τον θόρυβο ASE.  

 

7.2 Επεκτάσεις των αλγορίθμων πολλαπλών κριτηρίων για 
ανοχή σε σφάλματα  
Σε αυτή την ενότητα εστιάζουμε σε τεχνικές προστασίας που μπορούν να υλοποιηθούν 
σχετικά εύκολα με την επέκταση των αλγορίθμων με πολλαπλά κριτήρια που 
παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα κεφάλαια. Οι τεχνικές για ανοχή σε σφάλματα που θα 
συζητηθούν είναι η απόδειξη της χρησιμότητας και της σημασίας των αλγορίθμων με 
πολλαπλά κριτήρια. Συγκεκριμένα, στην προστασία μονοπατιού με την οποία 
ασχολούμαστε, για κάθε κυρίως οπτικό μονοπάτι, επιλέγουμε επίσης και ένα εναλλακτικό 
το οποίο δεν έχει κοινούς συνδέσμους (link-disjoint) με το πρώτο.   
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Οι IA-RWA αλγόριθμοι Πολλαπλών Κριτηρίων που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 5 
μπορούν σχετικά εύκολα και με μηδαμινό υπολογιστικό κόστος, να επεκταθούν ώστε να 
παρέχουν λειτουργίες αντιμετώπισης σφαλμάτων σε συνδέσμους του οπτικού δικτύου.  

Στην παρούσα μελέτη επεκτείνουμε τον προτεινόμενο IA-RWA αλγόριθμο Πολλαπλών 
Κριτηρίων (Sigma-Bound) για την παροχή 1 +1 και 1:1 προστασίας. Συγκεκριμένα, με την 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του αλγορίθμου, όπου επιλέγεται ένα σύνολο υποψηφίων 
οπτικών μονοπατιών με αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης σήματος (με βάση την τιμή του Q-
factor), επεκτείνουμε τον αλγόριθμο υπολογίζοντας όλα τα υπο-σύνολα μονοπατιών που 
δεν έχουν κοινούς συνδέσμους μεταξύ τους (link-disjoint). Στη συνέχεια, κατά τη δεύτερη 
φάση του αλγορίθμου, εφαρμόζουμε πολιτικές βελτιστοποίησης για την επιλογή ενός 
κυρίως και ενός εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού, τα οποία μεταξύ τους δεν έχουν 
κοινούς συνδέσμους (Σχήμα 7.1). Εξετάζουμε τις παρακάτω πολιτικές:  

• bestQ-bestQ: Αρχικά, το κυρίως οπτικό μονοπάτι επιλέγεται με βάση την μέγιστη 
τιμή της μετρικής Q-factor και στη συνέχεια το link-disjoint εναλλακτικό μονοπάτι 
επιλέγεται από αυτά που υπάρχουν διαθέσιμα, πάλι εκείνο με την μεγαλύτερη τιμή 
της μετρικής Q-factor. 

• sumQ: Σε αντίθεση με την προηγούμενη πολιτική, είναι δυνατόν να επιλέξουμε το 
κυρίως και το εναλλακτικό μονοπάτι από κοινού. Ένα πιθανό σχήμα είναι να 
επιλέξουμε τα οπτικά μονοπάτια (το κυρίως και το εναλλακτικό) που έχουν το 
μεγαλύτερο άθροισμα της μετρικής Q-factor.  

Στο Σχήμα 7.1 παρατηρούμε επίσης ότι στην περίπτωση της 1+1 προστασία υπάρχουν 
αλληλεπιδράσεις των εναλλακτικών μονοπατιών με τα εγκατεστημένα οπτικά μονοπάτια 
ενώ στην περίπτωση της 1:1 προστασίας δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις λόγω των 
εναλλακτικών μονοπατιών. Το θέμα που δημιουργείται στην περίπτωση της 1:1 
προστασίας είναι η επιβιωσιμότητα των εναλλακτικών μονοπατιών. Με τον όρο 
επιβιωσιμότητα αναφερόμαστε στην διάρκεια όπου το εναλλακτικό μονοπάτι θα έχει 
αποδεκτή ποιότητα υπηρεσίας και θα είναι διαθέσιμο όταν χρειαστεί.  

Στην περίπτωση που ο αλγόριθμος δεν μπορεί να βρει ένα εναλλακτικό οπτικό μονοπάτι, 
τότε η αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης απορρίπτεται.  
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Σχήμα 7.1: Προστασία μονοπατιού 1+1 και 1:1. 

7.2.1 Υπόθεση αλληλεπίδρασης χειρότερης περίπτωσης 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή του κυρίως και του εναλλακτικού 
οπτικού μονοπατιού, στις προηγούμενες προσεγγίσεις, δεν εξετάζουν  την επιβιωσιμότητα 
των οπτικών μονοπατιών. Φυσικά η επιβιωσιμότητα μπορεί να επιτευχθεί με την απόρριψη 
υποψήφιων οπτικών μονοπατιών που επηρεάζουν την QoT των ήδη εγκατεστημένων (1+1 
περίπτωση). Ωστόσο, αυτό θα αυξήσει το ποσοστό απόρριψης για χάρη της  
επιβιωσιμότητας. Μια προσέγγιση που προτείνουμε και αξιολογούμε σε αυτό το κεφάλαιο, 
στην περίπτωση της 1:1 προστασίας, είναι να εξεταστούν οι τρέχουσες παρεμβολές μεταξύ 
των οπτικών μονοπατιών, για την επιλογή του κυρίως οπτικού μονοπατιού (μεγαλύτερη 
τιμή του Q-factor), ενώ χρησιμοποιούμε την υπόθεση παρεμβολής χειρότερης περίπτωσης 
για την επιλογή του εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού. Στην αυτή την περίπτωση, 
θεωρούμε ότι σε όλους τους συνδέσμους όλα τα μήκη κύματος είναι κατειλημμένα και η 
ποιότητα της μετάδοσης των υποψηφίων οπτικών μονοπατιών υπολογίζεται σύμφωνα με 
αυτή την υπόθεση. Ένα οπτικό μονοπάτι που έχει επιλεγεί με αυτόν τον τρόπο είναι βέβαιο 
ότι θα έχει αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης καθ’ όλη τη διάρκεια που είναι εγκατεστημένο, 
έστω και αν εγκατασταθούν νέες συνδέσεις που αλληλεπιδρούν με αυτό.  

 

7.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης 
Για να αξιολογήσουμε την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου για προστασία 
απέναντι σε σφάλματα εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης. Για τα πειράματα 
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προσομοίωσης χρησιμοποιήσαμε την MATLAB στην οποία προγραμματίσαμε τον 
αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν υποθέτοντας την 
τοπολογία DT network (Σχήμα 2.4), η οποία είναι μια πιθανή τοπολογία διαφανούς δικτύου 
όπως προσδιορίστηκε από το project DICONET [70] και γενικά κάναμε τις ίδιες παραδοχές 
με αυτές της παραγράφου 5.2.5. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε την απόδοση του αλγορίθμου Πολλαπλών Κριτηρίων  σε 
συνδυασμό με τις επεκτάσεις του για παροχή 1+1 και 1:1 προστασίας, καθώς και τις 
αντίστοιχες πολιτικές βελτιστοποίησης. Σημειώνουμε, ότι στην περίπτωση που ο 
αλγόριθμος δεν μπορεί να βρει ένα κυρίως ή ένα εναλλακτικό οπτικό μονοπάτι, τότε η 
αντίστοιχη αίτηση σύνδεσης απορρίπτεται. 

Στο Σχήμα 7.2 φαίνεται η πιθανότητα απόρριψης των multicost IA-RWA αλγορίθμων που 
παρουσιάσαμε συναρτήσει του αριθμού των διαθέσιμων μηκών κύματος, χρησιμοποιώντας 
την τεχνική της 1+1 και 1:1 προστασίας. Παρατηρούμε ότι στην περίπτωση της 1+1 
προστασίας, όταν χρησιμοποιείται η πολιτική sumQ επιτυγχάνεται μικρότερη απόρριψη σε 
σχέση με την πολιτική bestQ-bestQ. Αυτό δείχνει ότι η ταυτόχρονη επιλογή του κυρίως και 
του εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού είναι καλύτερη προσέγγιση, από τον να γίνεται η 
επιλογή τους χωριστά. Παρατηρούμε επίσης ότι η χρήση της υπόθεσης χειρότερης 
περίπτωσης παρεμβολής για την επιλογή του εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού μειώνει 
την πιθανότητα απόρριψης. Στην περίπτωση της 1:1 προστασίας ελαχιστοποιούνται οι 
διαφορές της πιθανότητας απόρριψης μεταξύ των πολιτικών προστασίας. Αυτό συμβαίνει 
επειδή το εναλλακτικό οπτικό μονοπάτι δεν ενεργοποιείται, και επιλογή του ανάλογα με 
την ποιότητα μετάδοσης έχει μικρό αντίκτυπο στην απόδοση του δικτύου. 

Επιπλέον, όπως αναμενόταν, η πιθανότητα απόρριψης αυξάνεται όταν χρησιμοποιούνται 
οι τεχνικές προστασίας 1+1 και 1:1, δεδομένου ότι περισσότερα οπτικά μονοπάτια 
εγκαθίστανται (περίπτωση 1+1) ή δεσμεύονται (περίπτωση 1:1), μειώνοντας με αυτό τον 
τρόπο την δυνατότητα σε μελλοντικές αιτήσεις σύνδεσης να βρουν ένα έγκυρο οπτικό 
μονοπάτι.  Στην περίπτωση  της 1 + 1  προστασίας η πιθανότητα απόρριψης είναι ακόμα 
μεγαλύτερη δεδομένου ότι τα εναλλακτικά οπτικά μονοπάτια δεν δεσμεύονται απλά 
(όπως στην περίπτωση 1:1), αλλά ενεργοποιούνται, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις 
επιδράσεις των φυσικών εξασθενήσεων στο δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα θέμα 
μεταξύ του επιπέδου προστασίας (1+1, 1:1, όχι προστασία) που θα επιλεγεί και της 
πιθανότητας απόρριψης. Επίσης, παρατηρούμε η πιθανότητα απόρριψης μειώνεται καθώς 
αυξάνεται ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών κύματος. 
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Σχήμα 7.2: Η πιθανότητα απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των μηκών κύματος, για (α) 1+1 και 
b) 1:1, προστασία, χρησιμοποιώντας τις πολιτικές bestQ-bestQ, sumQ, bestQ-worstCase και χωρίς 
προστασία, για σταθερό φορτίο κίνησης (ίσο με 100 Erlangs). 

 

Σχήμα 7.3: Η πιθανότητα απόρριψης λόγω βλάβης ως συνάρτηση του αριθμού των αιτήσεων 
σύνδεσης, για προστασία 1:1, χρησιμοποιώντας τις πολιτικές bestQ-bestQ, sumQ, bestQ-worstCase. 

 

Στο Σχήμα 7.3 παρουσιάζεται η πιθανότητα απόρριψης λόγω βλάβης (failure blocking 
probability) ως συνάρτηση του αριθμού των αιτήσεων σύνδεσης, για 1:1 προστασία. 
Χρησιμοποιούμε την πιθανότητα απόρριψης λόγω βλάβης ως δείκτη για την επιβίωσης των 
εναλλακτικών οπτικών μονοπατιών. Στα πειράματα προσομοιώσεών μας, μετράμε αυτή 
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την παράμετρο ως ακολούθως. Υποθέτουμε ότι η διάρκεια των συνδέσεων  είναι 
απεριόριστη. Μετά την εξυπηρέτηση όλων των συνδέσεων υποθέτουμε ότι υπάρχει βλάβη 
σε συγκεκριμένο σύνδεσμο και μετράμε τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων 
εναλλακτικών οπτικών μονοπατιών  (που θα χρησιμοποιηθούν έναντι των κυρίως οπτικών 
μονοπατιών που διακόπηκαν) που δεν έχουν έγκυρη QoT σε σχέση με τα συνολικά 
εγκατεστημένα οπτικά μονοπάτια. Στη συνέχεια, επαναφέρουμε αυτόν τον σύνδεσμο σε 
φυσική λειτουργία και εκτελούμε την ίδια λειτουργία/μετρήσεις για όλους τους υπόλοιπους 
συνδέσμους, διαδοχικά. Στο τέλος, λαμβάνουμε τις τιμές κατά μέσο όρο. Στις 
προσομοιώσεις μας, παρατηρούμε ότι όταν το δίκτυο έχει μικρό φορτίο η πολιτική sumQ 
έχει την καλύτερη απόδοση, αυξάνοντας την ικανότητα επιβίωσης των εναλλακτικών 
μονοπατιών (πιθανότητα απόρριψης λόγω βλάβης), ενώ η πολιτική bestQ-worstCase έχει 
την χειρότερη απόδοση. Από την άλλη, καθώς το φορτίο του δικτύου αυξάνει η απόδοση 
του sumQ επιδεινώνεται, ενώ η πολιτική bestQ-bestQ οδηγεί σε ένα μεγάλο αριθμό 
εναλλακτικών οπτικών μονοπατιών με μη έγκυρη QoT. Η πολιτική bestQ-worstCase 
φαίνεται να συμπεριφέρεται καλύτερα υπό συνθήκες με μεγάλο φορτίο στο δίκτυο. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η υπόθεση παρεμβολής χειρότερης περίπτωσης οδηγεί στην 
επιλογή εναλλακτικών μονοπατιών, που δεν επηρεάζονται από την εγκατάσταση 
μελλοντικών οπτικών μονοπατιών. Αυτό το χαρακτηριστικό γίνεται πιο εμφανές όταν ο 
αριθμός των κυρίως οπτικών μονοπατιών που επηρεάζονται από μία βλάβη είναι μεγάλος. 

 

7.4 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάσαμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων όπου με λίγες 
και μικρές επεκτάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά για την παροχή προστασίας 
απέναντι σε σφάλματα στους οπτικούς συνδέσμους ενός δικτύου. Καταδείξαμε επίσης τη 
σημασία της επιβίωσης (survivability) του εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού, που είναι η 
διάρκεια κατά την οποία εναλλακτικό οπτικό μονοπάτι έχει αποδεκτή ποιότητα 
μετάδοσης. Πραγματοποιήσει προσομοιώσεις, όπου διαπιστώσαμε ότι η ταυτόχρονη 
επιλογή του κυρίως και του εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού είναι γενικά προτιμότερη 
από την χωριστή επιλογή. Επιπλέον, προτείναμε την εφαρμογή της υπόθεση παρεμβολής 
χειρότερης περίπτωσης για την επιλογή του εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού. Δείξαμε 
ότι αυτό να είναι πολύ αποδοτικό για την επιβιωσιμότητα των εναλλακτικών οπτικών 
μονοπατιών, όταν υπάρχει μεγάλο φορτίο στο δίκτυο. 
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8 RWA με περιορισμούς στους κόμβους 

Η πρόοδος στις οπτικές συσκευές και στις αρχιτεκτονικές των οπτικών δικτύων οδήγησε σε 
μια βαθιά μεταμόρφωση σε όλες τις πτυχές των οπτικών δικτύων επικοινωνιών. Η πιο 
κοινή αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται στην επικοινωνία των οπτικών δικτύων είναι η 
δρομολόγηση μηκών κύματος.  Τα βασικά στοιχεία που κάνουν αυτή την τεχνολογία 
εφικτή είναι τα τερματικά οπτικής γραμμής (optical line terminals - OLT), οι οπτικοί 
πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες, και οι οπτικοί μεταγωγείς (OXCs) [2]. Ένα τερματικό 
οπτικής γραμμής περιλαμβάνει πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες μηκών κύματος και 
transponders (TSPs). Ένας TSP είναι υπεύθυνος για την προσαρμογή του σήματος σε 
κατάλληλη μορφή για την μετάδοση και την λήψη μέσω του οπτικού δικτύου. Ένας οπτικός 
πολυπλέκτης/αποπολυπλέκτης (OADM) λαμβάνει ως είσοδο πολλά μήκη κύματος και 
επιλεκτικά κατεβάζει ορισμένα από αυτά τοπικά, ενώ αφήνει τα υπόλοιπα να περάσουν. 
Υπάρχουν δύο τύποι OADMs: οι σταθεροί (Fixed-OADM) και οι επανακαθοριζόμενοι 
(Reconfigurable-OADM). Οι FOADMs προσθέτουν και κατεβάζουν καθορισμένα μήκη 
κύματος, ενώ οι ROADMs μπορούν να  επιλέξουν τα επιθυμητά μήκη κύματος δυναμικά. 

Οι OADMS είναι χρήσιμοι για να διαχειρίζονται απλές τοπολογίες δικτύων, όπως είναι η 
γραμμική τοπολογία και η τοπολογία δακτυλίου και να χρησιμοποιούν ίνες με μικρό 
αριθμό από μήκη κύματος. Για την διαχείριση πιο πολύπλοκων τοπολογιών και την 
χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού μηκών κύματος είναι απαραίτητη η χρήση των οπτικών 
μεταγωγέων (optical cross connect -  OXC). Ένας OXC επιτελεί ουσιαστικά καθήκοντα 
παρόμοια με τους ROADMs αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Οι OXC αρχιτεκτονικές 
κόμβων μπορούν να διαχωριστούν με βάση την λειτουργία των add/drop ports. Τα 
add/drop ports μπορεί να έχουν περιορισμούς χρώματος ή κατεύθυνσης. Τα ports με 
περιορισμό στο χρώμα (colored), σε αντίθεση με τα ports χωρίς περιορισμό (colorless), 
μπορούν να διαχειριστούν συγκεκριμένα μήκη κύματος. Επίσης, σε ένα κόμβο που είναι 
εξοπλισμένα με add/drop ports με περιορισμό στην κατεύθυνση (directed), ένα κανάλι σε 
μια συγκεκριμένη οπτική ίνα που προέρχεται από τον κόμβο ή καταλήγει σε αυτόν, μπορεί 
να προστεθεί/κατέβει μόνον από έναν συγκεκριμένο port που συνδέεται με αυτή την ίνα. 
Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός και το είδος των TSPs σε κάθε κόμβο είναι επίσης 
σημαντικά, δεδομένου ότι καθορίζουν όχι μόνο τον ακριβή αριθμό των μηκών κύματος που 
μπορούν να προστεθούν ή να κατέβουν, αλλά και την ευελιξία του κόμβου. Σε 
αρχιτεκτονικές με περιορισμούς στα add/prop ports , ο μόνος τρόπος που κάποιος μπορεί 
να μεταφερθεί ένα συνδεδεμένο TSP, από το ένα port στο άλλο είναι χειροκίνητα και για 
αυτό το λόγο μια τέτοια πράξη ονομάζεται manual intervention.  

Σε αυτό το κεφάλαιο προτείνουμε έναν RWA αλγόριθμο με περιορισμούς στου κόμβους. 
Ειδικότερα, επικεντρωνόμαστε σε τέσσερις αρχιτεκτονικές κόμβων που χρησιμοποιούν 
add/drop ports με τις ακόλουθες ρυθμίσεις i) colored/directed, ii) colored/directionless, iii) 
colorless/ directed, και iv) colorless/directionless. Αυτές οι αρχιτεκτονικές έχουν και 
διαφορετικό κόστος, δηλαδή η πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική είναι και η πιο ακριβή. Κατά τη 
διαδικασία της σύγκρισης των αρχιτεκτονικών με διαφορετικό βαθμό ευελιξίας, 
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προτείνουμε μια διαφοροποίηση των δυναμικών αλγορίθμων RWA που παρουσιάστηκαν 
στο Κεφάλαιο 5 ώστε να λαμβάνουν υπόψη την έλλειψη ευελιξίας στους κόμβους. Να 
σημειώσουμε ότι σε αυτό το κεφάλαιο δεν ασχολούμαστε με τις εξασθενήσεις που 
υφίσταται το σήμα. Επιπλέον, προτείνουμε και αξιολογούμε διαφορετικές πολιτικές 
ανάθεσης TSPs. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι ο περιορισμός στο 
χρώμα επηρεάζει περισσότερο την απόδοση του δικτύου σε σχέση με τον περιορισμό 
κατεύθυνσης και επιπλέον, η απόδοση επηρεάζεται σημαντικά από την πολιτική που 
χρησιμοποιείται για την ανάθεση TSP. 

8.1 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 
Οι ROADMs έχουν δώσει στους παρόχους την δυνατότητα να προσφέρουν μια ευέλικτη 
υπηρεσία με ταυτόχρονη εξοικονόμηση του κόστους στις δαπάνες λειτουργίας (Operational 
Expenditure - OPEX), καθώς και στις δαπάνες εξοπλισμού (Capital Expenditure - CapEx) 
[52]. Οι ROADMs μπορούν να υλοποιηθούν χρησιμοποιώντας μια ποικιλία αρχιτεκτονικών 
και τεχνολογιών, που διαφέρουν ως προς την απόδοση και τη λειτουργικότητα [57]. Στην 
εργασία [53] οι συγγραφείς περιγράφουν τις διαθέσιμες επιλογές τεχνολογίας και των 
αντίστοιχων χαρακτηριστικών τους, ενώ τονίζουν τα βασικά πλεονεκτήματα και τις 
προκλήσεις που σχετίζονται με κάθε μία από τις επιλογές. 

Οι περισσότερες αλγόριθμοι RWA που έχουν προταθεί [10], υποθέτουν ότι οι 
αρχιτεκτονικές των κόμβων είναι πλήρως ευέλικτες. Πολύ λίγες μελέτες εξετάζουν RWA 
αλγόριθμους λαμβάνοντας υπόψη κόμβους που έχουν περιορισμούς. Οι συγγραφείς στην 
εργασία [54] μελετούν την απόδοση των WDM δικτύων με περιορισμένο αριθμό add/drop 
ports στους κόμβους. Εξετάζουν την επίδραση του αριθμού των add/drop ports και 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μόνο ένας περιορισμένος αριθμός από add/drop ports 
απαιτούνται σε κάθε κόμβο για την επίτευξη απόδοσης πολύ κοντά σε εκείνη ενός δικτύου 
όπου κάθε κόμβος είναι εξοπλισμένος με πλήρη αριθμό από add/drop ports. Οι συγγραφείς 
στην εργασία [55] συγκρίνουν το σχεδιασμό αρχιτεκτονικών WDM οπτικών δικτύων με την 
χρήση δύο διαφορετικών ROADM αρχιτεκτονικών, όπου η  μία βασίζεται στην μεταγωγή  
(switching-based) και η άλλη στην ρύθμιση (tuning-based), και καταλήγουν στο ότι οι 
tuning-based αρχιτεκτονικές είναι πιο αποδοτικές ως προς το κόστος σε μητροπολιτικά 
δίκτυα με τις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες.  

Στην εργασία [56] οι συγγραφείς διερευνούν την πιθανότητα απόρριψης των οπτικών 
δικτύων με περιορισμούς στους ROADMs και στους TSPs που μπορούν να ρυθμιστούν ώστε 
να μεταδίδουν και να λαμβάνουν σε ένα ορισμένο σύνολο από μήκη κύματος. Πρότειναν 
και ένα αναλυτικό μοντέλο για τον υπολογισμό της πιθανότητας απόρριψης σε ένα δίκτυο 
τυχαίας τοπολογίας για δύο διαφορετικά μοντέλα διαμοιρασμού TSP σε έναν κόμβο: 
διαμοιραζόμενοι ανά σύνδεσμο (share-per-link - SPL) και διαμοιραζόμενοι ανά κόμβο 
(share-per-node - SPN). 

8.2 Μοντέλα για το δίκτυο και τους κόμβους 
Σε αυτή την ενότητα περιγράφουμε τα μοντέλα του δικτύου και των κόμβων που 
χρησιμοποιούμε σε αυτό το κεφάλαιο. 
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8.2.1 Μοντέλο δικτύου 

Μία τοπολογία δικτύου αναπαρίσταται από ένα συνεκτικό γράφο G(V,E). Το V αναπαριστά 
το σύνολο των OXCs κόμβων του δικτύου, για τους οποίους θεωρούμε ότι δεν διαθέτουν 
δυνατότητα μετατροπής μηκών κύματος. Το E αναπαριστά το σύνολο των συνδέσμων του 
δικτύου. Κάθε σύνδεσμος περιλαμβάνει μία οπτική ίνα και κάθε οπτική ίνα υποστηρίζει 
μια ομάδα C={1,2,…,W}, W διαφορετικών μηκών κύματος. Κάθε σύνδεσμος l 
χαρακτηρίζεται από το μήκος του και την διαθεσιμότητα των μηκών κύματος στην μορφή 
ενός διανύσματος Boolean lW =(wl(1), wl(2),...,wl(W)). Όταν το μήκος κύματος λi είναι 
κατειλημμένο τότε το wl(i) είναι ίσο με μηδέν και ίσο με ένα όταν το λi είναι ελεύθερο 
(διαθέσιμο).  

Υποθέτουμε ότι οι κόμβοι είναι εξοπλισμένοι με TSPs οι οποίοι μπορούν να ρυθμιστούν για 
να μεταδίδουν και να λαμβάνουν σε οποιοδήποτε μήκος κύματος. Συγκεκριμένα, ο 
αριθμός των TSPs nT  που διαθέτει ο κόμβος n εξαρτάται από τον βαθμό nD  του κόμβου. Ο 
αριθμός των TSPs του κόμβου n, που τοποθετείται σε κάθε σύνδεσμο l είναι σταθερός και 
ίσος με T και κατά συνέπεια ο κόμβο n διαθέτει συνολικά n nT D T= ⋅  TSPs.  

8.2.2 Μοντέλο των κόμβων 

Στην μελέτη μας θεωρούμε τους παρακάτω τύπους από add/drop ports και optical cross-
connects (OXCs). 

8.2.2.1 Add/Drop ports 

Τα add/drop ports βρίσκονται στα οπτικά τερματικά add/drop και είναι δομικά στοιχεία του 
δικτύου που βρίσκονται πάνω στους κόμβους μεταγωγής. Τα οπτικά τερματικά 
αποτελούνται κυρίως από πολυπλέκτες/αποπολυπλέκτες, transponders, πιθανόν οπτικούς 
ενισχυτές αλλά και combiners/splitters. Κύρια λειτουργία τους είναι η πολυπλεξία και 
αποπολυπλεξία των διαφορετικών μηκών κύματος που εισέρχονται ή εξέρχονται τοπικά 
στον κόμβο. H λειτουργία αυτή στους κόμβους μεταγωγής, μέσα στα τερματικά επιτελείται 
είτε από κάποιο φράγμα συστοιχίας κυματοδηγών (Arrayed Waveguide Grating – AWG) ή 
από  κάποιο επιλεκτικό μεταγωγέα μήκους κύματος (Wavelength Selective Switch - WSS).  

Τα colorless add/drop ports δεν έχουν μόνιμα καθορισμένα τα μήκη κύματος που γίνονται 
add/drop αλλά μπορούν να καθορίσουν ποια μήκη κύματος μπορούν να γίνουν add/drop. 
Σε αντίθεση, τα colored add/drop ports έχουν καθορισμένα τα μήκη κύματος που μπορούν 
να κάνουν add/drop. 
Στα directed add/drop ports, ένα κανάλι σε συγκεκριμένη οπτική ίνα που προέρχεται ή 
τερματίζει σε έναν κόμβο μπορεί να γίνει add/drop μόνο από πολυπλέκτη/αποπολυπλέκτη 
που συνδέεται με αυτή την οπτική ίνα. Στους OXCs με directionless add/drop ports, η κίνηση 
μπορεί να γίνει add/drop προς/από οποιαδήποτε οπτική ίνα.  
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8.2.2.2 Optical cross-Connects 

Οι αρχιτεκτονικές κόμβων (OXCs) κατηγοριοποιούνται με βάση τον τύπο των add/drop 
ports, που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή τους. Αξιολογούμε τέσσερεις διαφορετικές 
αρχιτεκτονικές: colored/directed , colored/directionless, colorless/directed and colorless/directionless. 
Στα Σχήματα 8.1-8.4 παρουσιάζονται αυτές οι αρχιτεκτονικές. Οι διάφορες αρχιτεκτονικές 
κόμβων παρέχουν την ίδια λειτουργικότητα όσον αφορά την διερχόμενη κίνηση. 
Διαφέρουν όμως στον τρόπο με τον οποίο η κίνηση χειρίζεται τοπικά στο κόμβο. Γι’ αυτό το 
λόγο η κατηγοριοποίηση των διαφόρων αρχιτεκτονικών έγκειται στα χαρακτηριστικά των 
add/drop ports των OXCs του κόμβου. Τα βασικά στοιχεία ενός OXC είναι τα network 
interfaces (NIs) αποτελούνται κυρίως από WSSs και τα add/drop τερματικά που 
αποτελούνται κυρίως από AWG ή από WSS και μέσα στα add/drop τερματικά βρίσκονται 
και οι transponders.  

 

  

Σχήμα 8.1: Αρχιτεκτονική κόμβου colored/directed 
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Σχήμα 8.2: Αρχιτεκτονική κόμβου colored/directionless 
 

 
 
Σχήμα 8.3: Αρχιτεκτονική κόμβου colorless/directed 
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Σχήμα 8.4: Αρχιτεκτονική κόμβου colorless/directionless 
 

Γενικά, οι αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν add/drop ports χωρίς περιορισμούς χρώματος 
και κατεύθυνσης είναι πιο ευέλικτες, ενώ προσθέτοντας επιπλέον περιορισμούς στα 
add/drop ports η αρχιτεκτονική γίνεται λιγότερο ευέλικτη. Στο Σχήμα 8.1 απεικονίζεται η 
colored/directed αρχιτεκτονική, όπου η κίνηση μπορεί να προστεθεί/εξαχθεί σε/από 
συγκεκριμένη ίνα που ξεκινά/καταλήγει στο συγκεκριμένο κόμβο (directed 
χαρακτηριστικό) και με συγκεκριμένο μήκος κύματος (colored χαρακτηριστικό). 

Στο Σχήμα 8.4 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική colorless/directionless που παρέχει πλήρη 
ευελιξία στα add/drop ports, επειδή η κίνηση μπορεί να προστεθεί/εξαχθεί σε/από 
οποιαδήποτε ίνα που ξεκινά/καταλήγει στο συγκεκριμένο κόμβο (directionless 
χαρακτηριστικό) και με οποιοδήποτε μήκος κύματος (colorless χαρακτηριστικό). Σε αυτή 
την αρχιτεκτονική το directionless χαρακτηριστικό οφείλεται στο πρώτο στάδιο (stage 1) του 
τερματικού add/drop και το colorless χαρακτηριστικό στο δεύτερο στάδιο (stage 2) του 
τερματικού add/drop. Στα Σχήματα 8.2 και 8.3 παρουσιάζονται οι ενδιάμεσες 
αρχιτεκτονικές με έναν από τους δύο περιορισμούς, και συγκεκριμένα στο Σχήμα 8.2 
φαίνεται η αρχιτεκτονική με περιορισμό μόνο στο χρώμα ενώ στο Σχήμα 8.3 φαίνεται η 
αρχιτεκτονική με περιορισμό μόνο στην κατεύθυνση.  
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8.3 Αλγόριθμος RWA με πλήρη ευελιξία 
Ο αλγόριθμος RWA που χρησιμοποιούμε στην περίπτωση που οι κόμβοι είναι πλήρως 
ευέλικτοι (χωρίς κανένα περιορισμό χρώματος και κατεύθυνσης) είναι παρόμοιος με τους 
δυναμικούς αλγορίθμους που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 5, χωρίς όμως να λαμβάνει 
υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις. Αν λαμβάναμε υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις θα 
γινόταν πιο πολύπλοκο και θα ήταν δύσκολο να εξάγουμε συμπεράσματα.  Η πολιτική 
βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούμε στην δεύτερη φάση του αλγορίθμου είναι η MUW. 
Στο τέλος, ο αλγόριθμος εγκαθιστά το οπτικό μονοπάτι μόνο εάν υπάρχουν διαθέσιμοι 
TSPs στους κόμβους πηγής και προορισμού.   

8.4 Αλγόριθμος RWA με περιορισμένη ευελιξία 

8.4.1 Αρχιτεκτονικές Colored και Colorless 

Τα Colored add/drop ports στους κόμβους του δικτύου περιορίζουν την ευελιξία του RWA 
αλγορίθμου, κυρίως όσον αφορά ποια μήκη κύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
εξυπηρέτηση μιας αίτησης σύνδεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ports του κόμβου είναι 
δεσμευμένα για συγκεκριμένα μήκη κύματος. Σε αυτή την περίπτωση διάνυσμα 
διαθεσιμότητας των μηκών κύματος lW  του συνδέσμου l, που χρησιμοποιείται από τον 
αλγόριθμο RWA, ενημερώνεται σύμφωνα με αυτά τα ports. Εάν ο αλγόριθμος δεν μπορεί 
να βρει ένα οπτικό μονοπάτι για να εξυπηρετήσει μία αίτηση σύνδεσης τότε είναι 
απαραίτητη κάποια χειροκίνητη παρέμβαση (manual intervention). Συγκεκριμένα, η 
χειροκίνητη παρέμβαση αντιστοιχεί στην ανάθεση ενός διαθέσιμου TSP σε ένα 
διαφορετικό port από αυτό που ήδη είναι εγκατεστημένο. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος TSP, 
τότε η αίτηση σύνδεση απορρίπτεται.   

Στο Σχήμα 8.5(α) φαίνεται πως πρέπει να τροποποιηθεί το διάνυσμα διαθεσιμότητας 
μηκών κύματος  lW  του συνδέσμου l, για να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς χρώματος. 
Εάν ο κόμβος d είναι ο κόμβος προορισμού, τότε τα διανύσματα διαθεσιμότητας των 
εισερχομένων συνδέσμων του κόμβου τροποποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους 
δέκτες στα drop ports. Για παράδειγμα στο Σχήμα 8.5(α), το αρχικό διάνυσμα του 
συνδέσμου  l είναι [ ]0 1 1 1 1lW = , υποδηλώνοντας ότι τα διαθέσιμα μήκη κύματος του 

συνδέσμου l είναι τα 2 3 4 5, , ,w w w w  (στο παράδειγμα υποθέτουμε ότι υπάρχουν 5 διαθέσιμα 
μήκη κύματος ανά σύνδεσμο). Στην περίπτωση που ο RWA αλγόριθμος προσπαθεί να βρει 
ένα οπτικό μονοπάτι το οποίο τερματίζει στον κόμβο d, τότε όλα τα διανύσματα 
διαθεσιμότητας των συνδέσμων που καταλήγουν στον κόμβο d τροποποιούνται με βάση τα 
drop ports του κόμβου d.  Στο παράδειγμά μας,  μπορεί να δεχτεί μόνο στα μήκη κύματος 

1 3,w w  επειδή μόνο οι δέκτες R1 και R3 είναι διαθέσιμοι και επομένως το αρχικό διάνυσμα 

διαθεσιμότητας αλλάζει σε [ ], 0 0 1 0 0lW
Τ
= . Αυτό σημαίνει ότι μόνο το μήκος κύματος 3w

του συνδέσμου l είναι πραγματικά διαθέσιμο για τον RWA αλγόριθμο για να τερματίσει το 
οπτικό μονοπάτι στον κόμβο d.  
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Εάν ο RWA αλγόριθμος δεν μπορεί να βρει ένα οπτικό μονοπάτι, είτε λόγω της μη 
διαθεσιμότητας μηκών κύματος από την πηγή στον προορισμό είτε λόγω του περιορισμού 
χρώματος τότε είναι απαραίτητη η χειροκίνητη παρέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση ο 
αλγόριθμος RWA επανεκτελείται για να αποφασίσει το οπτικό μονοπάτι που θα 
εξυπηρετήσει την αίτηση σύνδεσης, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί χρώματος. 
Στην συνέχεια, με βάση τις αποφάσεις του RWA αλγορίθμου εκτελείται χειροκίνητη 
παρέμβαση για την εγκατάσταση του TSP στο port που έχει αποφασιστεί. Όπως 
αναφέρθηκε, εκτελείται ο αλγόριθμος RWA (που δεν λαμβάνει υπόψη περιορισμούς 
χρώματος)  μόνο εάν υπάρχουν ελεύθεροι TSPs στους κόμβους πηγής και προορισμού της 
αίτησης σύνδεσης, διαφορετικά η σύνδεση απορρίπτεται.  

   
 

 
Σχήμα 8.5: α) Διανύσματα διαθεσιμότητας του RWA αλγορίθμου όταν θεωρούμε colored ports. Οι 
δέκτες/drop ports R1, R3 μπορούν να δεχτούν μόνο can τα μήκη κύματος w1, w3, αντίστοιχα. β)  
Διανύσματα διαθεσιμότητας του RWA αλγορίθμου όταν θεωρούμε directed ports, όπου ο πομπός / 
input port T1 μπορεί να στείλει κίνηση στον σύνδεσμο l1 και ο πομπός / input port T2 μπορεί να 
στείλει κίνηση στον σύνδεσμο l2. 

8.4.2 Αρχιτεκτονικές Directed και Directionless 

Τα Directed ports περιορίζουν τις επιλογές δρομολόγησης τους RWA αλγορίθμου, κυρίως 
όσον αφορά το πρώτο και το τελευταίο σύνδεσμο του μονοπατιού που θα χρησιμοποιηθεί 
για την εξυπηρέτηση της αίτησης σύνδεσης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει 
μόνο ένα διαθέσιμο input port (με εγκατεστημένο TSP) που συνδέεται σε συγκεκριμένη ίνα 
σε έναν κόμβο s. Αυτό το διαθέσιμο εισερχόμενο port μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία 
αίτηση σύνδεσης, που ξεκινάει από τον κόμβο s και χρησιμοποιεί αυτή τον ίνα ως πρώτο 
σύνδεσμο. Αυτός ο περιορισμός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τον αντίστοιχο RWA 
αλγόριθμο. Εάν δεν μπορεί να βρεθεί ένα οπτικό μονοπάτι, η αίτηση σύνδεσης είτε 
απορρίπτεται είτε εκτελείται χειροκίνητη παρέμβαση για να συνδεθεί ο διαθέσιμος TSP σε 
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άλλη ίνα. Σε αυτή την περίπτωση, ένας RWA αλγόριθμος που δεν λαμβάνει υπόψη 
περιορισμούς κατεύθυνσης θα επιλέξει την κατάλληλη οπτική ίνα που θα χρησιμοποιηθεί.  
Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι TSPs, τότε η αίτηση σύνδεσης απορρίπτεται.  

Στο Σχήμα 8.5(β), εάν ο κόμβος s είναι η πηγή μίας αίτησης σύνδεσης, τότε μπορούμε μόνο 
να εγκαταστήσουμε μία αίτηση σύνδεσης από τον πομπό/εισερχόμενο port T1 στον 
σύνδεσμο l1 και από T2 στον l2.  Επίσης, τα διανύσματα διαθεσιμότητας μηκών κύματος 
τροποποιούνται, με παρόμοιο τρόπο που χρησιμοποιούνται από τα χρωματισμένα ports. 
Στην περίπτωση που έχουμε και περιορισμούς χρώματος, ο RWA αλγόριθμος θα πρέπει να 
βρει λύση λαμβάνοντας υπόψη και τους δύο περιορισμούς.  

 

8.5 Πολιτική ανάθεσης TSP  
Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του δικτύου στην περίπτωση 
που χρησιμοποιούνται αρχιτεκτονικές με περιορισμούς χρώματος και κατεύθυνσης, είναι ο 
τρόπος με τον οποίο οι TSPs ενός κόμβου τοποθετούνται σε συγκεκριμένα μήκη κύματος 
και συγκεκριμένες οπτικές ίνες. Στην συνέχεια, παρουσιάζουμε ένα αριθμό από τέτοιες 
πολιτικές ανάθεσης TSPs.   

Στο Σχήμα 8.6 παρουσιάζονται οι αρχιτεκτονικές που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 8.2 
χωρίς τις λεπτομέρειες υλοποίησης, εστιάζοντας μόνο στην λειτουργία που επιτελούν τα 
add/drop τερματικά ανάλογα με τους περιορισμούς χρώματος και κατεύθυνσης. Για 
παράδειγμα στο Σχήμα 8.6(a) απεικονίζεται η αρχιτεκτονική colored/directed με τέσσερα 
add/drop ports που συνδέονται στατικά με τις ίνες 1 και 2 με τα μήκη κύματος 1 και 2, ενώ 
στο Σχήμα 8.6(d) υπάρχουν τέσσερα add/drop ports που μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 
τις δύο οπτικές ίνες και οποιοδήποτε μήκος κύματος. 

Η ανάθεση των TSPs στην αρχιτεκτονική colorless/directed (Σχήμα 8.6(c)) γίνεται 
τοποθετώντας ίσο αριθμό από TSPs σε κάθε σύνδεσμο.  Να σημειώσουμε ότι κάθε κόμβος 
με περιορισμό στην κατεύθυνση έχει το κάθε add/drop port συνδεδεμένο με συγκεκριμένο 
σύνδεσμο. Στην αρχιτεκτονική colorless/directionless δεν έχει σημασία η πολιτική ανάθεσης 
TSP, καθώς από κάθε add/drop port μπορούμε να μεταδώσουμε σε οποιαδήποτε σύνδεσμο 
και μήκος κύματος. 
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Σχήμα 8.6: Πολιτικές ανάθεσης TSPs για τις διάφορες αρχιτεκτονικές. Το σύμβολο Tx,y δηλώνει 

την ικανότητα των add/drop port, το x δηλώνει την ίνα και το y το μήκος κύματος όπου μπορεί να 
στείλει ο transponder. Το σύμβολο ‘:’ δηλώνει πως δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. 

8.5.1 Αρχιτεκτονικές Colored - Policy 1: Lowest wavelength count first  

Η εγκατάσταση των TSPs σε έναν σύνδεσμο γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα “ανάθεση 
πρώτα στο μικρότερο διαθέσιμο μήκος κύματος”. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον υπάρχουν T 
διαθέσιμοι TSPs ανά σύνδεσμο και δεν έχει γίνει εγκατάσταση καμίας σύνδεσης, οι TSPs 
εγκαθίστανται στα πρώτα T μήκη κύματος του συνδέσμου (Σχήμα 8.6a και b). 

8.5.2 Αρχιτεκτονική Colored/directed - Policy 2: Cyclic wavelength 
rotation  

Σύμφωνα με αυτή την πολιτική, οι T διαθέσιμοι TSPs του κάθε συνδέσμου εγκαθίστανται 
με βάση μία κυκλική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι οι TSPs του πρώτου συνδέσμου ενός 
κόμβου εγκαθίστανται στα μήκη κύματος από το 1 μέχρι το T, οι TSPs του δεύτερου 
συνδέσμου εγκαθίστανται στα μήκη κύματος από το T+1 μέχρι το 2T, και αυτή η διαδικασία 
επαναλαμβάνεται για τους υπόλοιπους συνδέσμους, μέχρι να εγκατασταθούν όλοι οι 
διαθέσιμοι TSPs (Σχήμα 8.7a).  

8.5.3 Αρχιτεκτονική Colored/directionless  - Policy 2:  Full wavelength 
cover  
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Σύμφωνα με αυτή την πολιτική (Σχήμα 8.7b), όλοι οι διαθέσιμοι TSPs ενός κόμβου 
εγκαθίστανται στη μήκη κύματος από το 1 μέχρι το n nT D T= ⋅ , υποθέτοντας ότι nT W≤ . 

Στην περίπτωση που nT W> , τότε /nT W    TSPs εγκαθίστανται σε όλα τα μήκη κύματος και 

οι υπόλοιποι  modnT W  TSPs εγκαθίστανται στα μήκη κύματος από το 1 μέχρι το modnT W . 

 

 

Σχήμα 8.7: Πολιτική ανάθεσης 2 για (a) colored/directed αρχιτεκτονική, (b) και colored/directionless 
αρχιτεκτονική (σε αντίθεση με την πολιτική 1 στο Σχήμα 8.6 (a) και (c)). 

8.6 Αποτελέσματα Προσομοίωσης 
Για να αξιολογήσουμε την απόδοση του προτεινόμενου αλγορίθμου εκτελέσαμε 
πειράματα προσομοίωσης. Για τα πειράματα προσομοίωσης χρησιμοποιήσαμε την 
MATLAB στην οποία προγραμματίσαμε τον αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων. Τα 
πειράματα πραγματοποιήθηκαν υποθέτοντας την τοπολογία DT network (Σχήμα 2.4). 
Υποθέτουμε ότι αιτήσεις για νέες συνδέσεις (η κάθε μία ζητάει χωρητικότητα ίση με ένα 
μήκος κύματος - 10Gbps) γεννιούνται σύμφωνα με μια διαδικασία Poisson με μέση τιμή λ 
(requests/time unit). Η πηγή και ο προορισμός της σύνδεσης επιλέγονται με ομοιόμορφο 
τρόπο ανάμεσα στους κόμβους του δικτύου. Η διάρκεια κάθε σύνδεσης δίνεται από μια 
εκθετικά κατανεμημένη τυχαία μεταβλητή με μέση τιμή 1/μ (time units). Οπότε, το λ/μ 
δίνει το φορτίο κίνησης του δικτύου σε Erlangs. Στις προσομοιώσεις μας υποθέσαμε ότι οι 
TSPs μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να μεταδώσουν σε οποιοδήποτε μήκος κύματος 
επιθυμούν, αλλά περιορίζονται από το port στο οποίο βρίσκονται. Στις περιπτώσεις όπου 
δεν έχουμε πλήρως ευέλικτες αρχιτεκτονικές και ένας διαθέσιμος TSP πρέπει να 
εγκατασταθεί σε ένα διαφορετικό port από αυτό που βρίσκεται τότε η αλλαγή γίνεται 
χειροκίνητα (manual intervention - MI).   

Στο Σχήμα 8.8(α) απεικονίζουμε την πιθανότητα απόρριψης για τις τέσσερεις εξεταζόμενες 
αρχιτεκτονικές ως συνάρτηση του φορτίου που υπάρχει στο δίκτυο, θεωρώντας ότι 
υπάρχουν 16 διαθέσιμα μήκη κύματος και 12 TSPs ανά σύνδεσμο. Παρατηρούμε ότι όλες οι 
αρχιτεκτονικές έχουν την ίδια απόδοση όσον αφορά την πιθανότητα απόρριψης. Αυτό 
εξηγείται από το γεγονός ότι έχουμε τον ίδιο αριθμό από διαθέσιμα μήκη κύματος και TSPs 
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σε κάθε σύνδεσμο και επιτρέπουμε MIs για την μεταφορά ενός TSP από ένα port σε κάποιο 
άλλο. Μικρές μεταβολές στην πιθανότητα απόρριψης οφείλονται στο ότι οι διαφορές στα 
ports στις αρχιτεκτονικές οδηγεί σε διαφορετική δρομολόγηση και ανάθεση μήκους 
κύματος από τον RWA αλγόριθμο, ο οποίος αναθέτει τα μήκη κύματος με βάση τους ήδη 
εγκατεστημένους TSPs. Ωστόσο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8.8(β), οι διαφορετικές 
αρχιτεκτονικές οδηγούν σε διαφορές στον αριθμό των MIs. Η πιο ευέλικτη αρχιτεκτονική 
με τα colorless/directionless ports έχει μηδενικό αριθμό MI επειδή κάθε port μπορεί να κάνει 
add/drop οποιοδήποτε μήκος κύματος σε κάθε κατεύθυνση. Η δεύτερη και η τρίτη πιο 
ευέλικτη αρχιτεκτονική είναι η colorless/directed και colored/directionless, αντίστοιχα. Η 
αρχιτεκτονική colorless/directed παρουσιάζει μικρό αριθμό MIs και αυτό μπορεί να 
εξηγηθεί από τα χαρακτηριστικά του δικτύου DT. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος βαθμός 
κόμβου του δικτύου DT είναι μικρός και ως αποτέλεσμα ο περιορισμός κατεύθυνσης δεν 
είναι τόσο περιοριστικός όσο ο περιορισμός χρώματος. Όπως ήταν αναμενόμενο η 
αρχιτεκτονική colored/directed χρειάζεται τον μεγαλύτερο αριθμό MIs. Επίσης όταν το 
φορτίο είναι μεγάλο ο αριθμός των αιτήσεων μου απορρίπτονται λόγω των περιορισμένων 
πόρων αυξάνεται, οδηγώντας σε μία μικρή μείωση στον αριθμό των MIs.   

 

 
 

 
Σχήμα 8.8: (α) Ποσοστό απόρριψης, (b) μέσος αριθμός MIs που χρειάζονται ανά σύνδεση ως 
συνάρτηση του φορτίου του δικτύου, υποθέτοντας 16 μήκη κύματος και 12 TSPs ανά σύνδεσμο, για 
διάφορες αρχιτεκτονικές κόμβων. 
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Στο Σχήμα 8.9 απεικονίζεται η πιθανότητα απόρριψης συναρτήσει του αριθμού των TSPs 
ανά σύνδεσμο για διαφορετικό αριθμό από διαθέσιμα μήκη κύματος. Γενικά, η απόδοση 
του RWA αλγορίθμου περιορίζεται από τον αριθμό των TSPs.  Ωστόσο, καθώς αυτός ο 
αριθμός αυξάνεται, τότε ο αριθμός των μηκών κύματος περιορίζει ουσιαστικά την 
απόδοση. Ειδικότερα, προκειμένου να επιτευχθεί μηδενική πιθανότητα απόρριψης, 
χρειάζονται 8 TSPs και 14  μήκη κύματος ανά σύνδεσμο. Όταν υπάρχουν μόνο 10 διαθέσιμα 
μήκη κύματος ανά ίνα, δεν μπορούμε να επιτύχουμε μηδενική πιθανότητα απόρριψης για 
φορτίο ίσο με 100 Erlangs, ανεξάρτητα από τον αριθμό των TSPs. Αυτά τα αποτελέσματα 
και οι παρατηρήσεις ισχύουν για όλες τις υπό εξέταση αρχιτεκτονικές. 

 

 
 

Σχήμα 8.9: Πιθανότητα απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των TSPs για διαφορετικό αριθμό από 
διαθέσιμα μήκη κύματος ανά σύνδεσμο, υποθέτοντας φορτίο του δικτύου ίσο με 100 Erlangs. Η 
πιθανότητα απόρριψης είναι ίση ανεξάρτητα με την αρχιτεκτονική του κόμβου. 

Στο Σχήμα 8.10 παρουσιάζεται ο αριθμός των MIs που απαιτείται για κάθε σύνδεση σε 
σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων TSPs ανά σύνδεσμο με 1 0  μήκη κύματος ανά 
σύνδεσμο και φορτίο ίσο με 100 Erlangs. Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά που 
παρουσιάστηκαν στο Σχήμα 8.8. Καθώς ο αριθμός των TSPs ανά σύνδεσμο αυξάνει, ο 
αριθμός των MIs ανά αίτηση σύνδεσης μειώνεται. 
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Σχήμα 8.10: MIs ως συνάρτηση του αριθμού των TSPs, θεωρώντας 10 διαθέσιμα μήκη κύματος ανά 
σύνδεσμο και φορτίο δικτύου ίσο με 100 Erlangs, για διάφορες αρχιτεκτονικές κόμβων.  
 

Στο Σχήμα 8.11 εξετάζουμε την απόδοση των διαφόρων πολιτικών εκχώρησης TSP σε 
συνδυασμό με τις αρχιτεκτονικές των κόμβων, θεωρώντας φορτίο στο δίκτυο ίσο με 100 
Erlangs και 14 διαθέσιμα μήκη κύματος. Σε αυτό το σύνολο των προσομοιώσεων, 
θεωρήσαμε ότι δεν επιτρέπονται MIs και ως αποτέλεσμα αν το μήκος κύματος του πομπού 
(πηγή) δεν ταιριάζει με το μήκος κύματος στο δέκτη (προορισμός), τότε η αίτηση σύνδεση 
απορρίπτεται. Παρατηρούμε ότι οι αρχιτεκτονικές colored/directed και colored/directionless 
αρχιτεκτονικές έχουν την ίδια κακή απόδοση όταν χρησιμοποιείται η πολιτική ανάθεσης 
TSP 1. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δεν 
χρησιμοποιούνται πραγματικά όλα τα διαθέσιμα μήκη κύματος. Από την άλλη πλευρά, η 
απόδοση αυτών των αρχιτεκτονικών, και ειδικά της αρχιτεκτονικής του 
colored/directionless, βελτιώνεται όταν χρησιμοποιείται η πολιτική  ανάθεσης TSP 2. 

 

 
 

Σχήμα 8.11: Πιθανότητα απόρριψης ως συνάρτηση του αριθμού των TSPs όταν δεν επιτρέπονται 
MIs, με 14 διαθέσιμα μήκη κύματος ανά σύνδεσμο και φορτίο δικτύου ίσο με 100 Erlangs, για 
διάφορες αρχιτεκτονικές κόμβων και πολιτικές ανάθεσης TSPs. 
 

Στην συνέχεια εξετάζουμε ένα ρεαλιστικό σενάριο για το δίκτυο DT. Αρχικά υποθέτουμε 
ότι το έτος 2008 υπάρχουν 270 αιτήσεις. Για το έτος 2008, έχουμε τοποθετήσει στο δίκτυο 460 
TSPs. Επιπλέον κάναμε την υπόθεση ότι νέες αιτήσεις έρχονται κάθε χρόνο με μία αύξηση 
50% το χρόνο. Σε αυτό το σημείο ορίζουμε και έναν δεύτερο τύπο από MIs. Ο πρώτος τύπος 
ορίστηκε νωρίτερα. Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται στην εγκατάσταση νέων TSPs. Θεωρούμε 
διαφορετικές στρατηγικές εγκατάστασης για τους TSPs (MI2). Για όλες τις στρατηγικές 
θεωρούμε ότι έχουμε αρχικά 10 TSPs ανά σύνδεσμο, το οποίο μας δίνει τους 460 TSPs. Στην 
πρώτη στρατηγική εγκαθιστούμε έναν μόνο TSP την στιγμή που χρειάζεται. Αυτή την 
προσέγγιση την αποκαλούμε one TSP. Στις υπόλοιπες στρατηγικές ανά σύνολο από TSPs 
εγκαθίστανται κάθε φορά. Για παράδειγμα στην περίπτωση του ενός TSP ανά σύνδεσμο 
(one TSP per link), εγκαθιστούμε 3 επιπλέον TSPs εάν ο βαθμός του κόμβου είναι ίσος με 3. 
Ακολουθούμε παρόμοιες προσεγγίσεις για 3, 5, 7 και 9 TSPs ανά σύνδεσμο. 

Στο Σχήμα 8.12 παρουσιάζουμε το άθροισμα των MIs τύπου 1 (MI1) και τύπου 2 (MI2) και 
τις συσσωρεύουμε μέχρι το έτος 2011.  Στο Σχήμα 11(α) παρατηρούμε ότι η εγκατάσταση 

0,00E+00
5,00E-02
1,00E-01
1,50E-01
2,00E-01
2,50E-01
3,00E-01
3,50E-01
4,00E-01
4,50E-01

4 6 8 10 12 14

bl
oc

ki
ng

 p
ro

ba
bi

lit
y

number of transponders per link (T)

colored/(directed & directionless) - policy 1
colored/directed - policy 2
colored/directionless - policy 2
colorless/directed
colorless/directionless



Αποτελέσματα Προσομοίωσης 
 

145 
 

περισσοτέρων TSPs έχει μικρή επίδραση στον συνολικό αριθμό των MIs. Στο Σχήμα 11(β) 
απεικονίζουμε την αρχιτεκτονική colored/directionless με την πολιτική ανάθεσης TSP 2. Σε 
αυτή την αρχιτεκτονική έχουμε μικρότερο αριθμό από MIs. Στο Σχήμα 11(γ) είναι εμφανές 
ότι η εγκατάσταση περισσοτέρων TSPs μειώνει σημαντικά τον αριθμό των MIs. Η διαφορά 
μεταξύ 3 και 9 TSPs ανά σύνδεσμο είναι πολύ μικρή και κατά συνέπεια δεν υπάρχει λόγος 
να εγκαταστήσουμε περισσότερους από 3 TSPs ανά σύνδεσμο. Στο Σχήμα 11(δ) 
εμφανίζεται η αρχιτεκτονική colorless/directionless, η οποία έχει την καλύτερη απόδοση σε 
όρους MIs, εφόσον όλοι οι TSPs  του κόμβου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλες τις 
αιτήσεις χωρίς επιπλέον MI1.   

 

Σχήμα 8.12: Συσσωρευτικό άθροισμα του αριθμού των MIs για τις αρχιτεκτονικές α) colored/directed 
(TSP policy 2), β) colored/directionless (TSP policy 2), γ) colorless/directed και δ) colorless/directionless. 

Στο Σχήμα 8.13 παρουσιάζουμε τις ανθρωποώρες που χρειάζονται για να 
πραγματοποιηθούν οι παραπάνω MIs.  Αρχικά παραθέτουμε και κάνουμε κάποιες 
υποθέσεις για τον χρόνο που χρειάζεται η κάθε MI. Η διάρκεια που χρειάζεται για να 
πραγματοποιηθεί μία MI περιλαμβάνει δύο επιμέρους χρόνους. Ο πρώτος χρόνος 
αναφέρεται στην διάρκεια που απαιτείται για να μεταβεί κάποιος τεχνικός στον κόμβο που 
θα πραγματοποιηθεί η MI και ο δεύτερος αναφέρεται στον χρόνο για την εγκατάσταση 
ενός TSP η στον χρόνο για την αλλαγή ενός TSP από το ένα port σε κάποιο άλλο. Ο 
δεύτερος χρόνος υποθέτουμε ότι είναι ίσος με 1 ώρα. Ο πρώτος χρόνος υπολογίζεται από 
τα χαρακτηριστικά του δικτύου. Υποθέτουμε ότι οι τεχνικές ομάδες βρίσκονται δύο 
συνδέσμους μακριά η μία από την άλλη (340km). Επομένως η μέση απόσταση για την 
τοποθεσία που απαιτείται η MI είναι 85km. Η συνολική απόσταση επομένως με την 
επιστροφή του κάθε τεχνικού είναι 170 km και υποθέτοντας μέση ταχύτητα ίση με 50 km/h, 
σημαίνει 3.4 ώρες μετάβασης. 
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Σχήμα 8.13: Χρόνος που απαιτείται για MIs μέχρι το 2011 

Στο Σχήμα 8.13 παρουσιάζουμε τον χρόνο που χρειάζεται για να πραγματοποιηθούν οι MIs 
μέχρι το 2 0 1 1 .  Σε αυτό το σχήμα παρουσιάζουμε δύο σύνολα για τις αρχιτεκτονικές των 
κόμβων, όπου στο πρώτο σύνολο υποθέτουμε ότι εγκαθίσταται ένας TSP κάθε φορά, ενώ 
στο δεύτερο 3 TSPs ανά σύνδεσμο. Παρατηρούμε ότι οι αρχιτεκτονικές colored/directed και 
colored/directionless έχει μικρή βελτίωση στον χρόνο μετάβασης, αλλά χειροτερεύει ο 
χρόνος παρέμβασης. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν εγκαθίστανται περισσότεροι TSPs κάθε 
φορά, μπορεί να χρειάζονται επιπλέον MIs τύπου 1  για να αλλάξουμε το port που 
βρίσκεται ο κάθε TSP. Η βελτίωση στις ώρες που χρειάζεται στην περίπτωση των 
αρχιτεκτονικών colorless/directed and colorless/directionless είναι προφανής όταν 
εγκαθίστανται 3 TSPs ανά σύνδεσμο αντί για ένα TSP την φορά, εξαιτίας του κέρδους από 
τον χρόνο μετάβασης.  

Οι αρχιτεκτονικές colorless/directed and colorless/directionless έχουν σχεδόν την ίδια 
απόδοση όταν εγκαθιστούμε 3 TSPs ανά σύνδεσμο. Τα πλεονεκτήματα των directionless 
αρχιτεκτονικών είναι ελάχιστη εξαιτίας του μεγαλύτερου κόστους και επειδή παρόμοια 
απόδοση μπορεί να επιτευχθεί με τις directed αρχιτεκτονικές όταν χρησιμοποιούνται 
κατάλληλες στρατηγικές εγκατάστασης και πολιτικές ανάθεσης TSPs. 

8.7 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο αξιολογήσαμε και συγκρίναμε την απόδοση διαφόρων 
αρχιτεκτονικών κόμβων με περιορισμούς στο χρώμα και την κατεύθυνση. Παράλληλα με 
την σύγκριση των κόμβων, προτείναμε επίσης μία παραλλαγή ενός RWA αλγορίθμου που 
λαμβάνει υπόψη την έλλειψη ευελιξίας σε κάθε κόμβο. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι 
σε τοπολογίες όπου ο βαθμός των συνδεσιμότητας κόμβων είναι μικρός, ο περιορισμός 
χρώματος κυριαρχεί σε σχέση με τον περιορισμό κατεύθυνσης. Επιπλέον, παρατηρήσαμε 
ότι ακόμη και αν υπάρχει ένας επαρκής αριθμός από TSPs σε κάθε κόμβο,  ένας μικρός 
αριθμός μηκών κύματος είναι περιοριστικός παράγοντας στην απόδοση του δικτύου. 
Τέλος, δείξαμε ότι ο τρόπος με τον οποίον γίνεται η ανάθεση των TSPs είναι σημαντικός 
για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του δικτύου. 
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9 Δρομολόγηση και Ανάθεση Μήκους Κύματος 
και Ρυθμού Μετάδοσης σε Οπτικά Δίκτυα 

Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης ζήτησης της κίνησης, το διαθέσιμο εύρος ζώνης πολλών 
δικτύων κορμού θα πρέπει να αυξηθεί. Ενώ η βιομηχανία θέλει να κινηθεί γρηγορότερα σε 
οπτικά δίκτυα μεγαλύτερης χωρητικότητας και να επεκτείνει τα 10Gbps συστήματα που 
ήδη υπάρχουν, θα πρέπει να εξεταστούν αρκετά τεχνολογικά θέματα.  Καθώς η τεχνολογία 
για υψηλότερους ρυθμούς ωριμάζει και γίνεται πιο αποδοτική,  συνδέσεις των 40  και 
100Gbps θα ενσωματωθούν σε υφιστάμενα δίκτυα των 10G [58]-[60]. Έτσι, ένα δίκτυο 
μεταφορών θα καταλήξει με διάφορους ρυθμούς δεδομένων, που συνήθως αναφέρεται ως 
ένα WDM σύστημα πολλαπλών ρυθμών (mixed line rates - MLRs) (Σχήμα 9.1). 

Η μετάδοση του σήματος επηρεάζεται σημαντικά από φυσικούς περιορισμούς των οπτικών 
ινών και των οπτικών συσκευών [2], [69]. Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης είναι η απόσταση 
που μπορεί να ταξιδέψει ένα οπτικό σήμα πριν η ποιότητά του και ο ρυθμός σφάλματος ανά 
bit (BER) υποβαθμίσει σε μη αποδεκτό επίπεδο. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν απόσταση 
μετάδοσης: η ισχύς του σήματος, η τεχνική διαμόρφωσης, ο ρυθμός μετάδοσης, ο τύπος της 
ενίσχυσης,  η διασπορά, κλπ.  Για τον σχεδιασμό ενός WDM δικτύου με ένα μόνο ρυθμό 
μετάδοσης (single line rate - SLR), η μέγιστη απόσταση μετάδοσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως περιορισμός σε έναν αλγόριθμο RWA. Πιο ακριβή μοντέλα φυσικού επιπέδου που 
λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οπτικών μονοπατιών μπορούν να 
δώσουν καλύτερες λύσεις και είναι αυτά που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3. 

 

 

Σχήμα 9.1:Ένα μέρος του δικτύου που υποστηρίζει πολλαπλούς ρυθμούς μετάδοσης (MLR). 

 

Για μία συγκεκριμένη τεχνική διαμόρφωσης, οι υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης έχουν 
μικρότερη απόσταση μετάδοσης από χαμηλότερους ρυθμούς, λόγω εντονότερων 
εξασθενήσεων [3]. Μετά από ένα σημείο, η αύξηση του ρυθμού μπορεί να γίνει πρακτικά 
αδύνατη, και αυτός είναι ο κύριος λόγος που πρέπει να εξεταστούν διαφορετικές και 
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βελτιωμένες τεχνικές διαμόρφωσης με έναν καλύτερο γινόμενο μέγιστης απόστασης και 
ρυθμού μετάδοσης. Συνήθως τα συστήματα στα 10Gbps χρησιμοποιούν διαμόρφωση 
ON/OFF keying. Για να χρησιμοποιήσουμε υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης πρέπει να 
υιοθετηθούν πιο προηγμένες τεχνικές διαμόρφωσης, όπως duobinary ή phase shift keying 
(PSK), με μεγαλύτερη φασματική απόδοση και με μεγαλύτερη ανοχή σε σφάλματα [58]-[60]. 
Ακόμη και με αυτές τις προηγμένες τεχνικές διαμόρφωσης, η μέγιστη απόσταση μετάδοσης 
θα μειώνεται όσο προχωράμε από τα 10 Gbps στα 40 Gbps και από  τα 40 Gbps στα 100 Gbps. 

Ο σχεδιασμός ενός δικτύου, ώστε να χρησιμοποιεί MLR, δηλαδή περισσότερους από ένα 
ρυθμούς μετάδοσης (π.χ. 10/40/100 Gbps, πιθανόν με διαφορετικές τεχνικές διαμόρφωσης), 
μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος των transponders με την αξιοποίηση της ετερογενής 
φύσης και της ευελιξίας που παρουσιάζεται στα MLR συστήματα. Στην περίπτωση των 
MLR δικτύων, το συνολικό κόστος των transponders ορίζεται ως το άθροισμα των γινομένων 
του αριθμού των transponders κάθε τύπου πολλαπλασιαζόμενο με το κόστος των 
αντίστοιχων transponders. Για να μειωθεί το συνολικό κόστος των transponders, κάποιες 
μεγάλες (long-distance) συνδέσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν με transponders χαμηλού 
ρυθμού (10 Gbps), ενώ συνδέσεις μικρών αποστάσεων (short-distance) με πιο ακριβούς 
υψηλού ρυθμού transponders, οι οποίοι θα είναι όμως λιγότεροι σε αριθμό. 

 

9.1 Προηγούμενες Προσεγγίσεις  

Πρόσφατα, έχουν προταθεί  αλγόριθμοι για την δρομολόγηση και ανάθεση μήκους κύματος 
(RWA) για MLR συστήματα [65]-[68]. Οι συγγραφείς στο [65] μοντελοποιούν το πρόβλημα 
του σχεδιασμού ενός δικτύου MLR με περιορισμούς μέγιστης απόστασης μετάδοσης για 
transponders με διαφορετικές τεχνικές διαμόρφωσης. Στο [66] εξετάζουν το πρόβλημα 
σχεδιασμού εικονικής τοπολογίας για συνδέσεις carrier Ethernet σε MLR δίκτυο με 
περιορισμούς μέγιστης απόστασης μετάδοσης. Προτείνουν τόσο ILP όσο και ευρετικούς 
αλγορίθμους. Στη μελέτη που παρουσιάστηκε στην εργασία [68] χρησιμοποιούν 
μεγαλύτερο κενό μεταξύ των καναλιών (channel spacing) από το τυπικό των 50  GHz  σε 
WDM συστήματα ώστε να βελτιώσουν την μέγιστη απόσταση μετάδοσης σε MLR 
συστήματα. Λαμβάνοντας μια διαφορετική προσέγγιση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
τεχνική Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ως μια νέα λύση που παρέχει 
ευέλικτη κατανομή εύρους ζώνης στις συνδέσεις. Μια μελέτη σύγκρισης του κόστους των 
δικτύων WDM και OFDM παρουσιάζεται στην εργασία [67]. 

Ωστόσο, πολυπλέκοντας μήκη κύματος με διαφορετική τεχνική διαμόρφωσης/ρυθμούς 
μετάδοσης σε ένα MLR σύστημα, εισάγονται πρόσθετα τεχνικά ζητήματα. Στην εργασία [4], 
οι συγγραφεία έχουν διεξάγει δοκιμές για να διαπιστώσουν το κατά πόσο είναι εφικτή η 
συνύπαρξη ρυθμών μετάδοσης των 10, 40 και 100Gbps με 50-GHz channel spacing. Ανάλογα 
με την ισχύ του σήματος και των άλλων φυσικών χαρακτηριστικών, οι αλληλεπιδράσεις  
των οπτικών σημάτων που μεταδίδονται ταυτόχρονα με διαφορετικές τεχνικές 
διαμόρφωσης ή διαφορετικούς ρυθμούς μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική εξασθένηση 
της ποιότητας του σήματος [60]-[63], και, κατά συνέπεια στη μείωση της μέγιστης 
απόστασης μετάδοσης [63]. Στην εργασία [62], οι συγγραφείς παρουσιάζουν αναλυτικά 
μοντέλα που αξιολογούν την ποιότητα μετάδοσης των οπτικών μονοπατιών σε ένα MLR 
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σύστημα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις παρεμβολές μεταξύ των διαφόρων τεχνικών 
διαμόρφωσης και ρυθμών μετάδοσης. Στη συνέχεια προτείνουν λύσεις για την 
εγκατάσταση οπτικών μονοπατιών σε συστήματα MLR υπό δυναμική κίνηση. Οι 
αλγόριθμοι προσπαθούν να διαχωρίσουν τις συνδέσεις διαφορετικού ρυθμού που 
αλληλεπιδρούν. Οι συγγραφείς στην εργασία [63] χρησιμοποιούν αριθμητικές 
προσομοιώσεις για να εξετάσουν την απόσταση μετάδοσης λαμβάνοντας υπόψη τις μη 
γραμμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των καναλιών σε ένα σύστημα πολλαπλών ρυθμών 
και παρατηρούν μειώσεις που φθάνουν μέχρι το 25%, ανάλογα με την ισχύ εκπομπής των 
συνδέσεων. Στην συνέχεια προτείνουν έναν ευρετικό αλγόριθμο για τον σχεδιασμό ενός 
MLR συστήματος θεωρώντας αλληλεπιδράσεις χειρότερης περίπτωσης, όπου ο αλγόριθμος 
χρησιμοποιεί μειωμένες αποστάσεις μετάδοσης για όλους τους ρυθμούς, χωρίς να 
λαμβάνουν υπόψη την πραγματική κατάσταση χρήσης του δικτύου. 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε RWA αλγορίθμους για την μοντελοποίηση οπτικών 
δικτύων με πολλαπλούς ρυθμούς μετάδοσης (MLR). Όπως αναφέρεται στις εργασίες [59]-
[63], η απόσταση μετάδοσης ενός οπτικού μονοπατιού με μία συγκεκριμένη τεχνική 
διαμόρφωσης και ρυθμό, αλλάζει ανάλογα με την τεχνική διαμόρφωσης και ρυθμό των 
συνδέσεων που μεταδίδονται ταυτόχρονα από τους ίδιους συνδέσμους. Για το λόγο αυτό, 
στα MLR δίκτυα δεν αρκεί να θεωρήσουμε μία συγκεκριμένη μέγιστη απόσταση μετάδοσης 
για κάθε τεχνική διαμόρφωσης/ρυθμό μετάδοσης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συνδέσεων που μεταδίδονται με διαφορετικό ρυθμό 
μετάδοσης. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι προσαρμόζουν την απόσταση μετάδοσης των 
συνδέσεων ανάλογα με την κατάσταση χρησιμοποίησης του δικτύου, έτσι ώστε να 
σχεδιασθεί το δίκτυο και να αποφευχθούν τα φαινόμενα παρεμβολών πολλαπλών ρυθμών, 
παρέχοντας τη δυνατότητα να εγκατασταθούν συνδέσεις με αποδεκτή ποιότητα που 
διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτό. 

 

9.2 Μοντέλο δικτύου και ρυθμιζόμενο μήκος  
Σε ένα σύστημα με ένα ρυθμό μετάδοσης (single line rate - SLR),  δεδομένου της τεχνικής 
διαμόρφωσης  (modulation format) και του ρυθμού που θα χρησιμοποιηθούν, το δίκτυο 
σχεδιάζεται ώστε να επιτύχει μεγάλες τιμές για μέγιστη απόσταση μετάδοσης, 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα σχήματα ενίσχυσης, τεχνικές διασποράς (dispersion maps), 
κτλ. Σε ένα οπτικό δίκτυο που υποστηρίζει πολλαπλούς ρυθμούς μετάδοσης (mixed line 
rates - MLR),  υιοθετούνται διαφορετικές τεχνικές διαμόρφωσης για να υποστηρίξουν την 
μετάδοση σε διαφορετικούς ρυθμούς.  Σε ένα τέτοιο MLR δίκτυο η μέγιστη απόσταση 
μετάδοσης για κάθε τεχνική διαμόρφωσης και ρυθμού δεν είναι η ίδια όπως θα ήταν στο 
αντίστοιχο SLR δίκτυο όπου η απόσταση βελτιστοποιείται, αλλά μειώνεται κατά ένα 
ποσοστό [59]-[63]. Συγκεκριμένα, εξαιτίας φαινομένων αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε 
διαφορετικές τεχνικές διαμόρφωσης και ρυθμού, η μέγιστη απόσταση μετάδοσης 
επηρεάζεται από τις άλλες μεταδόσεις. Για παράδειγμα, στην εργασία [8] παρατηρούνται 
μειώσεις μέχρι και 25% για concurrent PDM-QPSK, PDM-BPSK και SP-BPSK. 
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1 1 1

10 10 10
' '(1.1)pw lw l w l lD D D D D= + = ⋅ +

5 5 5

10 10 10
' 'p wlw l w l lD D D D D= + = +

 
Σχήμα 9.2:  Υπολογισμός του ρυθμιζόμενου μήκους ενός οπτικού μονοπατιού, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αλληλεπιδράσεις άλλων οπτικών μονοπατιών που χρησιμοποιούν διαφορετικούς 
ρυθμούς/τεχνικές διαμόρφωσης. 

 

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε έναν τρόπο για να μοντελοποιήσουμε την μεταβολή στην 
μέγιστη απόσταση μετάδοσης μίας σύνδεσης σύμφωνα με την κατάσταση χρήσης του 
δικτύου. Συγκεκριμένα, ανάλογα με τις τεχνικές διαμόρφωσης και τους ρυθμούς που 
μεταδίδονται σε ένα σύνδεσμο υπολογίζουμε το ρυθμιζόμενο μήκος (effective length) του εν 
λόγω συνδέσμου. Αντί να προσαρμόσουμε-μειώσουμε την μέγιστη απόσταση μετάδοσης, 
αυξάνουμε τα ρυθμιζόμενα μήκη των συνδέσμων που αποτελούν το μονοπάτι που 
ακολούθησε η σύνδεση προκειμένου να λάβουμε υπόψη τις παρεμβολές πολλαπλών 
ρυθμών. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε μια σύνδεση που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη 
τεχνική διαμόρφωσης και έναν ρυθμό και μοιράζεται ένα κοινό σύνδεσμο με μια άλλη 
σύνδεση. Η δεύτερη σύνδεση χρησιμοποιεί μια τεχνική διαμόρφωσης και έναν ρυθμό  που 
παρεμβάλει με την πρώτη και βρίσκεται εντός της απόστασης φάσματος/μήκους κύματος 
που προκαλεί παρεμβολή διαφορετικού ρυθμού. Αντί να μειώσουμε την μέγιστη απόσταση 
μετάδοσης της πρώτης σύνδεσης, αυξάνουμε κατά κάποιο ποσό, το ρυθμιζόμενο μήκος 
των κοινών συνδέσμων τους, ώστε να έχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα όπως θα είχαμε 
αν μειώναμε την απόσταση μετάδοσής. 
Θεωρούμε ένα δίκτυο MLRs που υποστηρίζει έναν αριθμό από διαφορετικούς ρυθμούς 
μετάδοσης r. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, θα θεωρήσουμε σε αυτή την ενότητα  και 
στα αποτελέσματα προσομοίωσης, που θα παρουσιαστούν σε επόμενη ενότητα, ότι 
r={10,40,100}Gbps, και κάθε σύνδεσμος αποτελείται από μια ίνα. Ωστόσο, οι προτεινόμενοι 
αλγόριθμοι είναι γενικοί και μπορούν να εφαρμοστούν για διαφορετικούς και 
περισσότερους ρυθμούς μετάδοσης. 
Στην συνέχεια ορίσουμε την προσαρμογή του μήκους του συνδέσμου και εισαγάγουμε την 
μετρική του ρυθμιζόμενου μήκους. Ας υποθέσουμε ότι ένα οπτικό μονοπάτι (p,w,r), δηλαδή 
το οπτικό μονοπάτι χρησιμοποιεί το μονοπάτι p και το μήκος κύματος w και χρησιμοποιεί 
τον ρυθμό r. Επίσης υποθέτουμε ότι το μονοπάτι p διέρχεται από τον  σύνδεσμο l μήκους Dl, 
έτσι ώστε l∈p, και θεωρούμε ένα άλλο οπτικό μονοπάτι (p’,w’,r’), που διασχίζει επίσης τον 
σύνδεσμο l. Τότε θα πούμε ότι οπτικό μονοπάτι (p,w,r), υπόκειται σε παρεμβολή 
διαφορετικού ρυθμού (cross-rate interference) από το οπτικό μονοπάτι (p’,w’,r’), εάν τα οπτικά 
μονοπάτια διασχίσουν τον ίδιο σύνδεσμο l και η απόσταση του φάσματός τους είναι σε μια 
δεδομένη απόσταση, |w-w’|≤Ir,r’,  όπου Ir,r’ είναι το κατώφλι της απόστασης αλληλεπίδρασης 
σε μήκη κύματος. Τα οπτικά μονοπάτια (p,w,r) και (p’,w’,r’) που μοιράζονται ένα σύνδεσμο 
δεν αλληλεπιδρούν εάν τα μήκη κύματος w και w’ που χρησιμοποιούν βρίσκονται σε 
απόσταση μεγαλύτερη από Ir,r’  το ένα από το άλλο. 
Το ρυθμιζόμενο μήκος του συνδέσμου l  ενός οπτικού μονοπατιού (p,w,r), το οποίο υπόκειται 
σε παρεμβολές από ένα άλλο οπτικό μονοπάτι ρυθμού r’  συμβολίζεται με , '

,
r r
l wD = mr,r’.Dl+Dl= 
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(1+mr,r’).Dl, δηλαδή, είναι ίσο με το φυσικό μήκος Dl του συνδέσμου, προσαυξημένο κατά ένα 
παράγοντα mr,r’, λόγω της παρεμβολής διαφορετικού ρυθμού. Με παρόμοιο τρόπο, 
μπορούμε να ορίσουμε το ρυθμιζόμενο μήκος του συνδέσμου l  για το οπτικό μονοπάτι 
(p’,w’,r’) που υπόκειται σε παρεμβολές από το πρώτο οπτικό μονοπάτι  (p,w,r)  ως ',

, '
r r
l wD = 

(1+mr’,r).Dl. Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να έχουμε διαφορετικούς συντελεστές 
ρυθμιζόμενου μήκους για διάφορες κατευθύνσεις από τις παρεμβολές mr’,r≠ mr,r’, και 
μπορούμε επίσης να έχουμε διαφορετικά κατώφλια απόστασης αλληλεπίδρασης των 
μηκών κύματος Ir’,r≠ Ir,r’. Για να έχουμε μία  συνεπή μοντελοποίηση θα υποθέσουμε ότι δεν 
υπάρχει καμία αλληλεπίδραση μεταξύ οπτικών μονοπατιών του ίδιου ρυθμού r, και κατά 
συνέπεια mr,r=0 .   Με άλλα λόγια,  υποθέτουμε στην μοντελοποίηση μας,  ότι η παρεμβολή 
των οπτικών μονοπατιών του ίδιου ρυθμού περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της μέγιστης 
απόστασης μετάδοσης του κάθε ρυθμού. 
Ορίζουμε το ρυθμιζόμενο μήκος του συνδέσμου l για το οπτικό μονοπάτι (p,w,r) ως 

, '

, '

':( ', ', ')is used and 'and | '| r r

r r r
lw l l

r p w r l p w w I

D D m D
∈ − ≤

= + ⋅∑   (9.1) 

Να σημειώσουμε ότι ακόμη και αν δύο ή περισσότερα οπτικά μονοπάτια με ρυθμό r’ 
βρίσκονται μεταξύ της απόστασης αλληλεπίδρασης Ir,r’, αυξάνουμε το ρυθμιζόμενο μήκος 
του συνδέσμου μόνο μία φορά. Επίσης, να σημειώσουμε ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η 
πραγματική απόσταση |w-w’|. Στο πλαίσιο αυτό, ο παράγοντας ρυθμιζόμενου μήκους mr,r’, 
αντιστοιχεί στην αλληλεπίδραση χειρότερης περίπτωσης μιας σύνδεσης με ρυθμό r’ που 
έχει σε μια σύνδεση με ρυθμό r. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιο ακριβή μοντέλα 
που θα εξέταζαν τον ακριβή αριθμό και την απόσταση των οπτικών μονοπατιών 
διαφορετικού ρυθμού που αλληλεπιδρούν. Ωστόσο, υποστηρίζουμε ότι οι παραδοχές που 
έγιναν και αυτό το μοντέλο είναι αρκετά ρεαλιστικά και μας δίνει αρκετή ευελιξία να 
χρησιμοποιήσουμε στο πεδίο των μηκών κύματος για να αποφευχθούν οι παρεμβολές 
διαφορετικών ρυθμών. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 
είναι σε θέση να εγκαταστήσουν τις συνδέσεις με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αποφεύγεται 
η παρεμβολή διαφορετικού ρυθμού και να βρίσκουν σχεδόν τις ίδιες λύσεις, σαν να μην 
υπήρχε καθόλου παρεμβολή διαφορετικού ρυθμού στο δίκτυο. 

Θεωρούμε ένα οπτικό μονοπάτι (p,w,r) και υποθέτουμε ότι γνωρίζουμε τους ρυθμούς που 
χρησιμοποιούνται στα μήκη κύματος που παρεμβάλουν μεταξύ τους για τους συνδέσμους  
l1,l2, …ln, που αποτελούν το μονοπάτι p. Μπορούμε την συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε την 
εξίσωση (9.1) για να υπολογίσουμε το 

i

r
l wD ,για όλους τους συνδέσμους li= l1,l2, …,ln. Το 

ρυθμιζόμενο μήκος του οπτικού μονοπατιού (p,w,r) δίνεται από την σχέση 

1 2
...

n

r r r r
pw l w l w l wD D D D= + + +     (9.2) 

Για το παράδειγμα του Σχήματος 9.2, το ρυθμιζόμενο μήκος για το μονοπάτι  pΑBC για το 
μήκος κύματος w1 και ρυθμό 10Gbps είναι 

1 1 1

10 10 10
' '(1.1)pw lw l w l lD D D D D= + = ⋅ +  υποθέτοντας ότι m10,40= 

0.1 και I10,40=2. Σε σύγκριση, το ρυθμιζόμενο μήκος του ίδιου μονοπατιού και του ίδιου 
ρυθμού, αλλά για το μήκος κύματος w5 είναι 

5 5 5

10 10 10
' 'p wlw l w l lD D D D D= + = + . Η διαφορά σε αυτά τα 

δύο ρυθμιζόμενα μήκη οφείλεται στο ότι το οπτικό μονοπάτι των 40 Gbps που χρησιμοποιεί 
τον σύνδεσμο l και το μήκος κύματος w2.  Αυτό το οπτικό μονοπάτι παρεμβάλει μόνο με το 
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πρώτο 10 Gbps οπτικό μονοπάτι που χρησιμοποιεί μήκος κύματος w1 και όχι με το δεύτερο 
οπτικό μονοπάτι που χρησιμοποιεί το w5. 

Στο μοντέλο μας, υποθέτουμε ότι ένα οπτικό μονοπάτι ρυθμού r, χωρίς την παρεμβολή 
κάποιου ρυθμού, η μέγιστη απόσταση μετάδοσης είναι Dr. Σε αυτή την μέγιστη απόσταση 
μετάδοσης λαμβάνονται υπόψη όλες οι φυσικές εξασθενήσεις κατά την μετάδοση με ρυθμό 
r . Αυτό το όριο χρησιμοποιείται ως άνω όριο για το ρυθμιζόμενο μήκος (αντί για το φυσικό 
μήκος) για όλες τις συνδέσεις με ρυθμό r στο MLR σύστημα. Αν το ρυθμιζόμενο μήκος του 
οπτικού μονοπατιού  (p,w,r) είναι μεγαλύτερο από το δεδομένο κατώφλι  (δηλαδή, rD < r

pwD ), 
τότε το οπτικό μονοπάτι έχει μη αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης και δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέρος της λύσης. Δεδομένου ότι τα ρυθμιζόμενα μήκη των συνδέσμων 
αλλάζουν ανάλογα με τις τεχνικές διαμόρφωσης/ρυθμούς μετάδοσης που 
χρησιμοποιούνται στο δίκτυο, τα ρυθμιζόμενα μήκη των οπτικών μονοπατιών αλλάζουν 
αναλόγως. Τα ρυθμιζόμενα μήκη των οπτικών μονοπατιών είναι πάντοτε μεγαλύτερα από 
τα αντίστοιχα πραγματική μήκη τους, δεδομένου ότι οι παράγοντες ρυθμιζόμενου μήκους 
είναι μεγαλύτεροι ή ίσοι με 0. Έτσι, τα πραγματικά μήκη των οπτικών μονοπατιών 
αντιστοιχούν στην καλύτερη δυνατή περίπτωση. 

Να σημειωθεί ότι στο παραπάνω μοντέλο, προσαρμόζουμε το ρυθμιζόμενο μήκος ενός 
συνδέσμου που χρησιμοποιείται από ένα συγκεκριμένο οπτικό μονοπάτι, σύμφωνα με τις 
τεχνικές διαμόρφωσης/ρυθμών μετάδοσης των άλλων οπτικών μονοπατιών που 
μεταδίδονται μέσω αυτού του συνδέσμου και τα αντίστοιχα μήκη κύματος που 
χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούμε τα κατώφλια της απόστασης αλληλεπίδρασης μήκους 
κύματος Ir,r’ για να περιορίσουμε τον αριθμό των γειτονικών μηκών κύματος που επηρεάζει 
κάθε οπτικό μονοπάτι. Οι τιμές για το κατώφλι μεταξύ 2 και 3 είναι λογικές, καθόσον οι 
παρεμβολές μειώνονται καθώς κινούμαστε μακριά από το υπό εξέταση μήκος κύματος. Οι 
τιμές αυτές είναι σε συμφωνία με πειράματα μετάδοσης που έχουν διεξαχθεί και τα 
αντίστοιχα αναλυτικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί, στα οποία χρησιμοποιούνται 
συνολικά 5 ή 7 μήκη κύματος, όπως αναφέρεται π.χ. στην εργασία [63]. Ο ορισμός και οι 
προτεινόμενοι αλγόριθμοι είναι γενικοί και μπορούν να επεκταθούν εάν μεγαλύτερος 
αριθμός γειτονικών μηκών κύματος προκαλούν παρεμβολές, μέχρι όλα τα μήκη κύματος 
του συνδέσμου (Ir,r’=W, για όλα τα r,r’, όπου W είναι ο συνολικός αριθμός των μηκών 
κύματος που υποστηρίζονται από το σύστημα).  

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε τους αλγόριθμους που λαμβάνουν υπόψη το 
μοντέλο του ρυθμιζόμενου μήκους που παρουσιάστηκε στην παρούσα παράγραφο για να 
σχεδιάσουμε ένα MLR δίκτυο. 

9.3 MLR αλγόριθμοι ρυθμιζόμενου μήκους 
Μας δίνεται ένα οπτικό δίκτυο το οποίο αναπαρίσταται με ένα συνεκτικό γράφο G=(V,E), 
όπου το V, είναι το σύνολο των κόμβων, και E είναι το σύνολο των συνδέσμων (οπτικών 
ινών). Κάθε οπτική ίνα είναι ικανή να υποστηρίζει ένα σύνολο C={1,2,…,W} από W 
διαφορετικά μήκη κύματος, και ένα σύνολο R={r1,r2,…,rM} από M διαφορετικούς ρυθμούς 
μετάδοσης. Κάθε ρυθμός μετάδοσης συσχετίζεται με μία συγκεκριμένη τεχνική 
διαμόρφωσης.  

Επιπλέον, κάθε ρυθμός r έχει ένα κατώφλι απόστασης αλληλεπίδρασης μήκους κύματος 
Ir,r’ και ένα προσθετικό παράγοντα ρυθμιζόμενου μήκους mr,r’, για κάθε r’ ∈R. Το μήκος Dl 
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του συνδέσμου l, τροποποιείται στο ρυθμιζόμενο μήκος για το οπτικό μονοπάτι (p,w,r), 
ανάλογα με τα άλλα οπτικά μονοπάτια που διέρχονται από τον σύνδεσμο l, σύμφωνα με 
την εξίσωση (9.1). Μας δίνεται επίσης, η μέγιστη απόσταση μετάδοσης Dr και το αντίστοιχο 
κόστος του transponder Cr για όλους τους ρυθμού r ∈R που υποστηρίζονται από το δίκτυο. 
Είναι φυσικό να υποθέσουμε ότι το κόστος Cr ενός transponder να είναι μεγαλύτερο για 
υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης r.  Δεδομένου ότι η απόσταση μετάδοσης μιας τεχνικής 
διαμόρφωσης/ρυθμού μετάδοσης μειώνεται όσο προχωράμε, π.χ., από μεταδόσεις 10 έως 40 
Gbps και από 40 έως 100 Gbps, θα πρέπει να υπάρχει ένα πλεονέκτημα κόστους όταν 
χρησιμοποιούνται υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης. Έτσι, ο λόγος του ρυθμού μετάδοσης 
προς το κόστος του transponder (που είναι το κόστος μετάδοσης ανά bit) r/Cr θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος για υψηλότερους ρυθμούς μετάδοσης, ή αλλιώς δεν θα υπήρχε όφελος 
κόστους από την χρήση υψηλότερων ρυθμών μετάδοσης. Επίσης μας δίνεται η μήτρα 
κίνησης Λ, , όπου κάθε εγγραφή  Λsd  δηλώνει την απαίτηση σε εύρος ζώνης (Gbps) από τον 
κόμβο-πηγή s στον κόμβο-προορισμό d (s,d). 

Ο στόχος του RWA αλγορίθμου για το σχεδιασμό ενός MLR συστήματος είναι να 
εξυπηρετηθεί όλη την κίνηση, που περιγράφεται στην μήτρα Λ, και να ελαχιστοποιηθεί το 
συνολικό κόστος των transponders,  που σχετίζεται με τον αριθμό και το είδος των 
transponders που χρησιμοποιούνται από διαφορετικούς ρυθμούς μετάδοσης. Επιπλέον, 
κάθε οπτικό μονοπάτι που επιλέγεται ως μέρος της λύσης του προβλήματος πρέπει να 
πληροί τον περιορισμό της ρυθμιζόμενης απόστασης μετάδοσης, όπως αυτή 
μοντελοποιείται με τη χρήση του ρυθμιζόμενου μήκους των συνδέσμων που ποικίλλουν 
ανάλογα με την κατάσταση χρησιμοποίησης του δικτύου και των τεχνικών διαμόρφωσης/ 
ρυθμών μετάδοσης, όπως περιγράφεται στην εξίσωση  (9.1) και (9.2). 

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε δύο ILP αλγορίθμους για το πρόβλημα σχεδιασμού MLR 
δικτύων. Ο πρώτος αλγόριθμος αναφέρεται σε διαφανή οπτικά δίκτυα,  και ο δεύτερος σε 
ημιδιαφανή δίκτυα. 

 

9.4 ILP αλγόριθμοι 

9.4.1 Διαφανή MLR δίκτυα 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τον σχεδιασμό διαφανών δικτύων MLR, τα οποία δεν 
υποστηρίζουν  αναγεννητές, έτσι ώστε όλες οι συνδέσεις να εγκαθίστανται από άκρο σε 
άκρο μέσω διαφανών οπτικών μονοπατιών. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος προ-υπολογίζει 
σε μία φάση προ-επεξεργασίας, για κάθε ζεύγος πηγής-προορισμού  (s,d)  ένα σύνολο k-
συντομότερων μονοπατιών Psd.  Δηλώνουμε ως sd sdPP =    το σύνολο όλων των μονοπατιών 
που έχουν προ-υπολογιστεί.  
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Μεταβλητές 

r
pwx : Μεταβλητή Boolean. Έχει την τιμή 1 εάν χρησιμοποιείται το μήκος κύματος w με 

ρυθμό μετάδοσης  r και το μονοπάτι p∈Psd, δηλαδή, το διάφανο οπτικό μονοπάτι 
(p,w,r), χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει την αίτηση (s,d). 

, 'r r
lwu : Μεταβλητή Boolean. Έχει την τιμή 1 εάν τουλάχιστον μία σύνδεση με ρυθμό 

μετάδοσης r’ μεταδίδεται μέσω του συνδέσμου l σε κάποιο από τα μήκη κύματος 
[max(0,w-Ir,r’), min(w+ Ir,r’,W)]. Επομένως, η , 'r r

lwu είναι ίση με 1 εάν τουλάχιστον ένα 

οπτικό μονοπάτι με ρυθμό μετάδοσης r’ παρεμβάλει σε ένα οπτικό μονοπάτι (p,w,r) 
που διέρχεται από τον σύνδεσμο l, l∈p. 

 

Objective 

Ελαχιστοποίηση: r r
pw

p w r
C x⋅∑∑∑  

Υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: 

• Εισερχόμενης κίνησης 
Για κάθε s,d∈V, 

sd

r
pw sd

p P w r
r x

∈

⋅ ≥ Λ∑ ∑∑                   (C9.1) 

 

• Διακριτής ανάθεσης μήκους κύματος 
Για κάθε l∈E, για κάθε w∈W, 

:
1r

pw
p l p r

x
∈

≤∑ ∑      (C9.2) 

 

• Χρησιμοποίησης συνδέσμου- ρυθμού μετάδοσης 
Για κάθε l∈E, για κάθε w∈W, για κάθε r,r’∈R,  

      
( ), ’ , ’

' , '
'

:max 0, ' min( , )r r r r

r r r
pw lw

p l pw I w w I W

x B u
∈− ≤ ≤ +

≤ ⋅∑ ∑  ,                (C9.3) 

όπου B είναι μία μεγάλη σταθερά, π.χ. B=1000. 

 

• Ρυθμιζόμενου μήκους 
Για κάθε p∈P, για κάθε w∈W, για κάθε r∈R,     
        , ' , '

'

r r r r r r
l pw l lw

l p r R l p
D x m D u D

∈ ∈ ∈

⋅ + ⋅ ⋅ <∑ ∑ ∑ ,                    (C9.4) 
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Οι περιορισμοί (C9.1) εξασφαλίζουν ότι τα οπτικά μονοπάτια που θα επιλεγούν για να 
εξυπηρετήσουν την από άκρη σε άκρη αίτηση θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη 
χωρητικότητα από ότι η αίτηση σύνδεσης. Οι περιορισμοί (C9.2) απαγορεύουν την ανάθεση 
μήκους κύματος σε περισσότερα από ένα οπτικά μονοπάτια. Οι περιορισμοί (C9.3) 
εντοπίζουν τις παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης μεταξύ οπτικών μονοπατιών, 
έτσι ώστε να καθοριστούν ανάλογα οι αντίστοιχες , 'r r

lwu μεταβλητές. Για να γίνει αυτό, οι 
περιορισμοί (C9.3) λαμβάνουν υπόψη την χρησιμοποίηση των οπτικών μονοπατιών του 
δικτύου. Στη συνέχεια, οι μεταβλητές , 'r r

lwu  χρησιμοποιούνται στους περιορισμούς (C9.4) για 
τον υπολογισμό του ρυθμιζόμενου μήκους των οπτικών μονοπατιών με βάση τα 
ρυθμιζόμενα μήκη των συνδέσμων που τα αποτελούν.  Το αριστερό μέρος του (C9.4) 
υπολογίζει το ρυθμιζόμενο μήκος ενός οπτικού μονοπατιού  (p,w,r),  σύμφωνα με την 
εξίσωση (9.2). Στη συνέχεια, το ρυθμιζόμενο μήκος των οπτικών μονοπατιών περιορίζεται 
ώστε να είναι μικρότερο από το μέγιστο αποδεκτό όριο μετάδοσης αυτού του ρυθμού [δεξί 
μέρος του (C9.4)]. Έτσι, το (C9.4) ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τη χρήση του 
συγκεκριμένου οπτικού μονοπατιού: αν το ρυθμιζόμενο μήκος του οπτικού μονοπατιού 
(p,w,r) είναι μεγαλύτερο από το αποδεκτό,  τότε η μεταβλητή r

pwx  λαμβάνει μηδενική τιμή, 

δηλαδή το οπτικό μονοπάτι (p,w,r) δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης, διαφορετικά αν το 
ρυθμιζόμενο μήκος του είναι αποδεκτό τότε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέρος της 
λύσης του προβλήματος. 

9.4.2 Ημιδιαφανή MLR δίκτυα 

Στην ενότητα αυτή εξετάζουμε τον σχεδιασμό ημιδιαφανών MLR δικτύων στα οποία μπορεί 
να πραγματοποιηθεί αναγέννηση στους ενδιάμεσους κόμβους. Υποθέτουμε ότι ένας 
αναγεννητής υλοποιείται ως transponder (ένα ζεύγος πομπού-δέκτη) και επομένως το 
κόστος ενός αναγεννητή είναι το ίδιο με το κόστος των transponders του ίδιου ρυθμού. Πάλι 
προ-υπολογίζουμε ένα σύνολο Pij μονοπατιών μεταξύ δύο κόμβων i και j. Να σημειώσουμε 
ότι στην περίπτωση αυτή οι κόμβοι i και j μπορεί να είναι ενδιάμεσοι κόμβοι μιας από άκρο 
σε άκρο σύνδεσης, αντί των κόμβων πηγής και προορισμού της από άκρο σε άκρο σύνδεσης 
όπως ισχύει στα διαφανή δίκτυα. 
 

Μεταβλητές 

r
pwx : Μεταβλητή Boolean. Έχει την τιμή 1 εάν χρησιμοποιείται το μήκος κύματος w με 

ρυθμό μετάδοσης  r και το μονοπάτι p∈Pij, δηλαδή, χρησιμοποιείται το οπτικό 
μονοπάτι (p,w,r). 

, 'r r
lwu : Μεταβλητή Boolean. Έχει την τιμή 1 εάν τουλάχιστον μία σύνδεση με ρυθμό 

μετάδοσης r’ μεταδίδεται μέσω του συνδέσμου l σε κάποιο από τα μήκη κύματος 
[max(0,w-Ir,r’), min(w+ Ir,r’,W)].  
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,
r

sd ijf : Ακέραια μεταβλητή. Είναι ίση με τον αριθμό των οπτικών μονοπατιών ρυθμού 

μετάδοσης r ανάμεσα στα (i,j) που χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν την 
αίτηση (s,d). 

Να σημειώσουμε ότι σε αυτή την μοντελοποίηση, μία μεταβλητή r
pwx μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για ένα οπτικό μονοπάτι (p,w,r) που εξυπηρετεί μία διάφανη από άκρο σε 
άκρο σύνδεση μεταξύ πηγής και προορισμού s-d, είτε για ένα ενδιάμεσο οπτικό μονοπάτι 
μίας ημιδιαφανούς σύνδεσης που αποτελείται από μία σειρά από οπτικά μονοπάτια. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, η αρχή ή/και το τέλος του οπτικού μονοπατιού (p,w,r) είναι 
ενδιάμεσοι κόμβοι-αναγεννητές για την ημιδιαφανή σύνδεση. Οι μεταβλητές ,

r
sd ijf  

χρησιμοποιούνται ως μεταβλητές ροής που προσδιορίζουν τα οπτικά μονοπάτια που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση της αίτησης (s,d).  Το οπτικό μονοπάτι 
που προσδιορίζεται από τις μεταβλητές ,

r
sd ijf  καθορίζονται μέσω συγκεκριμένων 

μονοπατιών και μηκών κύματος από τις αντίστοιχες r
pwx  μεταβλητές. 

 

Objective 

ελαχιστοποίηση: r r
pw

p w r
C x⋅∑∑∑  

Υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: 

• Εισερχόμενης κίνησης 
        Για κάθε s,d ∈V, ,

r
sd sj sd

r j
r f⋅ ≥ Λ∑∑                   (C9.5) 

• Εξερχόμενης κίνησης 
         Για κάθε s,d ∈V, ,

r
sd id sd

r i
r f⋅ ≥ Λ∑∑                  (C9.6) 

• Διατήρηση ροής 
        Για κάθε s,d,n∈V, n≠s,d, για κάθε r∈R,

, ,
r r

sd in sd nj
i j

f f=∑ ∑ (C9.7) 

• Ανάθεσης οπτικού μονοπατιού  
        Για κάθε i,j ∈V,  για κάθε r∈R, ,

ij

r r
sd ij pw

s d p P w
f x

∈

=∑∑ ∑∑ (C9.8) 

• Διακριτής ανάθεσης μήκους κύματος 
Για κάθε l, για κάθε w,

:
1r

pw
p l p r

x
∈

≤∑ ∑  (C9.9) 

 

• Χρησιμοποίησης συνδέσμου- ρυθμού μετάδοσης 
         Για κάθε l, για κάθε w, για κάθε r, για κάθε r’     
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( ), ’ , ’

' , '
'

:max 0, ' min( , )r r r r

r r r
pw lw

p l pw I w w I W

x B u
∈− ≤ ≤ +

≤ ⋅∑ ∑  ,      (C9.10) 

όπου B είναι μία μεγάλη σταθερά, π.χ. B=1000. 

 

• Ρυθμιζόμενου μήκους 
         Για κάθε, για κάθε r∈R, , ' , '

'

r r r r r r
l pw l lw

l p r R l p
D x m D u D

∈ ∈ ∈

⋅ + ⋅ ⋅ <∑ ∑ ∑ ,    (C9.11) 

 

 

Οι περιορισμοί (C9.5) εξασφαλίζουν ότι τα οπτικά μονοπάτια που θα επιλεγούν για να 
εξυπηρετήσουν την από άκρη σε άκρη αίτηση θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη 
χωρητικότητα από ότι η αίτηση σύνδεσης. Οι περιορισμοί (C9.6) λειτουργούν με παρόμοιο 
τρόπο στους κόμβους προορισμού, ενώ οι περιορισμοί   (C9.7) εξασφαλίζουν την διατήρηση 
ροής των οπτικών μονοπατιών στους ενδιάμεσους κόμβους αναγέννησης. Στην 
πραγματικότητα οι περιορισμοί (C9.6) μπορούν να μην χρησιμοποιηθούν, εφόσον οι 
περιορισμοί διατήρησης της ροής (C9.7) εφαρμόζονται σε όλους τους κόμβους εκτός από τον 
προορισμό, και ως εκ τούτου εμμέσως αναγκάζει τον προορισμό να είναι αποδέκτης της 
ροής. Οι περιορισμοί (C9.8) αναθέτουν μονοπάτια και μήκη κύματος στα απαιτούμενα 
οπτικά μονοπάτια ανάμεσα σε όλα τα ζευγάρια των κόμβων του δικτύου. Τέλος, οι 
περιορισμοί (C9.9),(C9.10) και (C9.11) είναι ακριβώς οι ίδιοι με τους περιορισμούς (C9.2), 
(C9.3), (C9.4) της μοντελοποίησης για τα διαφανή δίκτυα.  

Να σημειώσουμε ότι η προτεινόμενη μοντελοποίηση για ημιδιαφανή MLR δίκτυα είναι μια 
επέκταση της μοντελοποίησης για τα διαφανή MLR δίκτυα, που παρουσιάστηκε στην 
προηγούμενη παράγραφο. Στην πραγματικότητα λύνει το πρόβλημα της εικονικής 
τοπολογίας πάνω από το πρόβλημα σχεδιασμού διαφανών δικτύων. Θα μπορούσαν να 
ακολουθηθούν άλλες προσεγγίσεις για την μοντελοποίηση του ILP προβλήματος για 
ημιδιαφανή δίκτυα, η οποία θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο αποδοτική, αλλά κρίναμε 
σκόπιμο να επεκτείνουμε την μοντελοποίηση για τα διαφανή δίκτυα έτσι ώστε να υπάρχει 
μια συνεκτική προσέγγιση σε όλο το MLR πρόβλημα. 

Ο Πίνακας 9.1 παρουσιάζει τον αριθμό των μεταβλητών και των περιορισμών που 
απαιτούνται από τις παραπάνω ILP μοντελοποιήσεις. Σε αυτόν τον πίνακα αναπαριστούμε 
με N =|V|  τον αριθμό των κόμβων με |E|=L τον αριθμό των συνδέσμων,  με |C|=W τον 
αριθμό των μηκών κύματος, με |R|=M τον αριθμό των διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης 
και με k τον αριθμό των προ-υπολογιζομένων συντομότερων μονοπατιών ανά σύνδεση.  

 

Δ
ια

φ
α

νή
 Μεταβλητές 

x  
(Boolean) 

k.N2.W.M 

u   
(Boolean) 

L.W.M2 

  

Περιορισμοί C1:   N2 C2:    L.W 
C3:  L.W. 

M2 
C4:   

k.N2.W.M 
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Η
μ

ιδ
ια

φ
α

νή
 

Μεταβλητές 
x   

(Boolean) 

k.N2.W.M 

u   
(Boolean) 

L.W.M2 

f   
(integer) 

N4.M 

 

Περιορισμοί C5 and 
C6: N2 

C7:    
N3.M 

C8:    
N2.M 

C9, C10 
και C11 
  όπως  
 C2, C3 
και C4 

Πίνακας 9.1:Αριθμός μεταβλητών και περιορισμών 

 

9.5 Αποτελέσματα Προσομοίωσης  
Πραγματοποιήσαμε μια σειρά πειραμάτων προσομοίωσης για την αξιολόγηση της 
απόδοσης του προτεινόμενων ILP αλγορίθμων. Οι ILP αλγόριθμοι υλοποιήθηκαν σε Matlab 
και χρησιμοποιήσαμε την ILOG CPLEX για την επίλυση των αντίστοιχων ILP προβλημάτων. 
Πραγματοποιήσαμε δύο σειρές πειραμάτων, έτσι ώστε να αξιολογηθούν οι προτεινόμενοι 
αλγόριθμοι σε διαφανή και ημιδιαφανή δίκτυα. 

Υποθέσαμε ότι το δίκτυο υποστηρίζει τρεις ρυθμούς μετάδοσης, και συγκεκριμένα 10, 40 και 
100 Gbps, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα OOK και QPSK και DQPSK πομπούς, 
αντίστοιχα. Την μέγιστη απόσταση μετάδοσης Dr την λάβαμε ίση με 2500, 1500 και 800 km, 
και το σχετικό κόστος των αναμεταδοτών (transponders) ίσο με 1 ,  2.5 και 5.5, αντίστοιχα. 
Σημειώνουμε ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, καθώς κινούμαστε σε πομπούς με 
μεγαλύτερους ρυθμούς ποσοστό το κόστος ανά bit μειώνεται, αλλά μειώνονται επίσης και 
οι αποστάσεις μετάδοσης. Αν δεν αναφέρεται διαφορετικά, στις προσομοιώσεις έχουμε 
θέσει τους συντελεστές ρυθμιζόμενου μήκους mr,r’=0.1, για όλα τα r’≠r, και το κατώφλι της 
απόστασης παρεμβολής μήκους κύματος Ir’,r=2, για όλα τα r’≠r. Για όλους τους αλγόριθμους 
χρησιμοποιήσαμε  k=3 συντομότερα μονοπάτια.  

9.5.1 Πειράματα προσομοίωσης σε διαφανή δίκτυα 

Εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης υποθέτοντας ότι έχουμε δύο διαφανείς δικτυακές 
τοπολογίες. Η πρώτη είναι μία τοπολογία 6 κόμβων όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.3 και η 
δεύτερη είναι η DT τοπολογία που αποτελείται από 14 κόμβους και 23 συνδέσμους, όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 2.4(β). 

 
Σχήμα 9.3: Τοπολογία δικτύου με 6-κόμβους. 
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Για την δικτυακή τοπολογία των 6 κόμβων (Σχήμα 9.3), δημιουργήσαμε τυχαίες μήτρες 
κίνησης. Για ένα δεδομένο φορτίο κίνησης, δημιουργήσαμε 10 μήτρες κίνησης, όπου η 
χωρητικότητα για κάθε ζεύγος (s,d) δόθηκε από μια εκθετική τυχαία μεταβλητή με μέσο όρο 
το φορτίο κίνησης. Δημιουργήσαμε μήτρες για φορτία που κυμαίνονται από 10 έως 100 
Gbps, με βήμα 15 Gpbs. Ο Πίνακας 9.2 παρουσιάζει το μέσο κόστος, τον μέσο αριθμό των 
μηκών κύματος, και τον μέσο χρόνος εκτέλεσης για τις διάφορες τιμές του φορτίου κίνησης 
και των διαφόρων αλγορίθμων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσαμε τις επιδόσεις του αλγορίθμου 
reach-adapting ILP για διαφανή δίκτυα. Παρουσιάζουμε επίσης  την "καλύτερη" και την 
"χειρότερη" περίπτωση  για αυτά τα ILP προβλήματα. Στην καλύτερη περίπτωση, θεωρούμε 
ότι το δίκτυο δεν υπόκειται σε παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών, δηλαδή η μέγιστη 
απόσταση μετάδοσης δεν μεταβάλλεται με φαινόμενα παρεμβολής πολλαπλών ρυθμών 
παραμένει πάντοτε ίση με 2500, 1500 και 800 χιλιόμετρα, στις μεταδόσεις 10, 40 και 100 Gbps, 
αντιστοίχως, ανεξάρτητα από την χρησιμοποίηση του δικτύου. Για να λάβουμε τα 
αποτελέσματα για την καλύτερη περίπτωση χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο reach-
adapting ILP και υποθέσαμε ότι mr,r’=0, και Ir’,r=0. Για την χειρότερη περίπτωση, θεωρήσαμε 
ότι η μέγιστη απόσταση μετάδοσης των συνδέσεων μειώνεται λόγω της συνεχής παρουσίας 
παρεμβολής πολλαπλών ρυθμών. Για να λάβουμε τα αποτελέσματα για την χειρότερη 
περίπτωση χρησιμοποιήσαμε τον αλγόριθμο reach-adapting ILP και διαιρέσαμε τα όρια της 
μέγιστης απόστασης μετάδοσης Dr κατά 1,2,  τα οποία είναι ίσα με την αύξηση χειρότερης 
περίπτωσης του ρυθμιζόμενου μήκους του οπτικού μονοπατιού για κάθε ρυθμό μετάδοσης, 
και θέσαμε mr,r’=0, και/ή ότι Ir’,r=0.  Με άλλα λόγια,  η καλύτερη και η χειρότερη περίπτωση, 
αντιστοιχούν στην εκτέλεση του ILP αλγορίθμου για διαφανή δίκτυα με διαφορετικά όρια 
μέγιστης μετάδοσης, αλλά με τη διαφορά ότι η απόσταση μετάδοσης δεν μεταβάλλεται και 
συνεπώς οι περιορισμοί (C3) και (C4) δεν είναι ενεργοί. 

Από τον Πίνακα 9.2, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο βέλτιστος αλγόριθμος reach-
adapting ILP ήταν σε θέση να βρει λύσεις κατά μέσο όρο μέχρι λίγα δευτερόλεπτα (78 
δευτερόλεπτα για φορτίο = 100 Gbps). Παρατηρούμε ότι το κόστος και ο αριθμός των μηκών 
κύματος που βρέθηκαν για τον αλγόριθμο reach-adapting ILP είναι ίσα με τα αντίστοιχα της 
"καλύτερης" περίπτωση. Επομένως, ο προτεινόμενος ILP αλγόριθμος αναθέτει τα μήκη 
κύματος αποτελεσματικά για τις συνδέσεις έτσι ώστε να απορροφά τις παρεμβολές 
πολλαπλών ρυθμών.  Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που 
παρουσιάστηκαν για την "χειρότερη" περίπτωση, ο αριθμός των μηκών κύματος που 
απαιτούνται για την επίλυση του προβλήματος θεωρώντας παρεμβολή πολλαπλών 
ρυθμών χειρότερης είναι αρκετά υψηλός, καθώς επίσης και το κόστος των αναμεταδοτών 
είναι αυξημένο. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι στη χειρότερη περίπτωση τα 
ρυθμιζόμενα μήκη των μονοπατιών είναι πάντα αυξημένα, ή ισοδύναμα μειώνονται οι 
αποστάσεις μετάδοσης. Έτσι, στην χειρότερη περίπτωση, πολλά μονοπάτια στο δίκτυο δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στον αριθμό των μηκών 
κύματος που χρειάζονται και στο κόστος του δικτύου. Ο χρόνος εκτέλεσης του adaptive 
length ILP σε σύγκριση με την καλύτερη και την χειρότερη περίπτωση είναι μεγαλύτερος, 
λόγω των επιπλέων περιορισμών (περιορισμοί (C3) και (C4)) που μοντελοποιούν την 
προσαρμογή των τροποποιημένων μηκών. 
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Load (Gbps) 10 25 40 55 70 85 100 

Algorithms   cost    w time (s)   cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) 

ILP 44.05 4.6 2.29 69.10 5.1 2.95 95.85 6.3 3.91 119.60 7.1 4.07 145.15 8.4 5.27 170.90 9.4 6.47 196.00 10.7 11.40 

Best (ILP) 44.05 4.6 2.25 69.10 5.1 2.66 95.85 6.3 3.62 119.60 7.1 3.64 145.15 8.4 4.76 170.90 9.4 5.94 196.00 10.7 9.66 

Worst (ILP) 44.45 5.0 2.27 71.10 6.6 2.84 98.95 8.5 3.71 124.10 10.3   3.83 150.90 12.8 4.92 178.40 14.6 6.13 204.60 16.9 9.92 

Πίνακας 9.2: Απόδοση των αλγορίθμων για διαφανή δίκτυα - μικρό δίκτυο (10 μήτρες κίνησης ανά 
φορτίο).  

 

Load (times the  
reference  matrix) 

1 2 3 4 

Algorithms cost w time(sec) cost w time(sec) cost w time(sec) cost w  Time (sec) 

ILP 342 20 280.0 501.0 22 2028.0 640.0 23 4900.0 797.0 26 7200.00 

Best (ILP) 342 20 149.0 501.0 22 1646.0 640.0 23 2892.0 797.0 26 7200.00 

Worst (ILP) 342 20 164.0 501.0 23 1845.0 640.0 25 3127.0 797.0 30 7200.00 

Πίνακας 9.3: :Απόδοση των αλγορίθμων για διαφανή δίκτυα - DT δίκτυο. 

 

Στο Σχήμα 9.4 παρουσιάζεται ο μέσος αριθμός των μηκών κύματος που απαιτούνται για 
την εξεύρεση λύσεων με τον reach-adapting ILP  αλγόριθμο για φορτίο ίσο με 70 Gbps και 
για διαφορετικές αποστάσεις αλληλεπίδρασης Ir,r’ και συντελεστές ρυθμιζόμενου μήκους 
mr,r’. Από αυτό το διάγραμμα μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ο προτεινόμενος αλγόριθμος 
είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί το πεδίο των μηκών κύματος και να απορροφήσει τις 
παρεμβολές πολλαπλού ρυθμού ακόμη και για μεγάλες τιμές της απόστασης παρεμβολής 
Ir,r’. Ειδικότερα, ο μέσος αριθμός των μηκών κύματος δεν αλλάζει για τιμές μέχρι Ir,r’=10 και 
παραμένει ίσος με 8, 4  που είναι ο μέσος αριθμός των μηκών κύματος για την καλύτερη 
περίπτωση (Ir,r’=0 – δεν υπάρχουν παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών). Ακόμη και για μεγάλες 
τιμές του Ir,r’,  όπου επίδρασή του γίνεται εμφανής αφού δεν υπάρχει επαρκής αριθμός από 
μήκη κύματος για την μείωση των παρεμβολών πολλαπλών ρυθμών, η τελική αύξηση του 
μέσου αριθμού των μηκών κύματος που απαιτούνται δεν είναι και τόσο σημαντική. Στον 
άξονα y του Σχήματος 9.4 απεικονίζουμε τον μέσο αριθμό των μηκών κύματος,  αλλά 
προφανώς υπάρχουν στιγμιότυπα που απαιτούν περισσότερα μήκη κύματος για να 
επιλυθούν. Για αυτά τα στιγμιότυπα, η τιμή Ir,r’ (x-άξονας στο  Σχήμα 9.4) μπορεί να πάρει 
τιμές μεγαλύτερες από τον μέσο όρο των μηκών κύματος (άξονας y).  

Επίσης, από το Σχήμα 9.4 παρατηρούμε ότι η απόδοση του δικτύου επιδεινώνεται 
σημαντικά με μικρές αυξήσεις των συντελεστών ρυθμιζόμενου μήκους mr,r’.  Επομένως, η 
εξάρτηση από τον mr,r’ είναι πιο σημαντική από ότι από την εξάρτηση Ir,r.. Ο συντελεστής 
ρυθμιζόμενου μήκους mr,r’, επηρεάζει άμεσα τη μείωση της απόστασης μετάδοσης (αύξηση 
του ρυθμιζόμενου μήκους). Μεγάλες τιμές του mr,r’ καθιστούν πολλά μονοπάτια άχρηστα 
εάν υπόκεινται παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών. Έτσι, σε μεγάλες τιμές του mr,r’,  ο 
αλγόριθμος απλώνει τα οπτικά μονοπάτια, αφήνοντας κενό μεταξύ των μηκών κύματος 
για να αποφύγει τις επιπτώσεις από τις παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών. Αυτός είναι ο 
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λόγος για τον οποίο ο μέσος αριθμός των μηκών κύματος αυξάνει κατά πολύ με την 
αύξηση του mr,r’. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος εκτέλεσης του adaptive length ILP 
αλγορίθμου χειροτερεύει καθώς  αυξάνονται οι παράμετροι Ir,r και mr,r’. Μεγάλες τιμές 
αυτών των παραμέτρων αντιστοιχούν σε εντονότερα φαινόμενα παρεμβολής πολλαπλών 
ρυθμών. Το πρόβλημα περιπλέκεται περισσότερο και ο αλγόριθμος έχει περισσότερες 
επιλογές ψαξίματος για να αποφύγει αυτά τα εντονότερα φαινόμενα παρεμβολών, 
αυξάνοντας έτσι τον μέσο χρόνο εκτέλεσης. Μερικά στιγμιότυπα του προβλήματος είναι 
δυσεπίλυτα και επομένως τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 9.4 έχουν 
παραχθεί σταματώντας την εκτέλεση του ILP αλγορίθμου μετά από 2 ώρες ανά 
στιγμιότυπο. 

 
Σχήμα 9.4: Μέσος αριθμός από μήκη κύματος ως συνάρτηση των παραμέτρων της απόστασης 
αλληλεπίδρασης Ir,r και του παράγοντα ρυθμιζόμενου μήκους mr,r’.  

Στη συνέχεια εκτελέσαμε πειράματα προσομοίωσης για το DT δίκτυο (Σχήμα 2.4(β)). 
Χρησιμοποιήσαμε μια ρεαλιστική μήτρα κίνησης που αποτελείται από την κίνηση για το 
2009 ([70]). Σε αυτήν την μήτρα κίνησης οι απαιτήσεις χωρητικότητας ανάμεσα στις αιτήσεις 
κυμαίνονται από 4.5 έως 47 Gbps, με μέσο όρο 15 Gbps. Αυξήσαμε αυτή την ρεαλιστική 
μήτρα κίνησης για τη λήψη μητρώων κίνησης έως και 8  φορές μεγαλύτερη από τη μήτρα 
αναφοράς, που αντιστοιχεί στην αναμενόμενη αύξηση της κίνησης στα επόμενα χρόνια. Ο 
Πίνακας 9.3 δείχνει τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Σε αυτή την σειρά των πειραμάτων 
προσομοίωσης με το DT δίκτυο, ο βέλτιστος ILP αλγόριθμος δεν μπορούσε να βρει λύσεις 
για μεγάλα φορτία, και ιδίως για φορτία 4 φορές πάνω από την κίνηση της μήτρα 
αναφοράς,  εντός ευλόγου χρόνου,  δηλαδή μέσα σε 2  ώρες.  Το ίδιο ισχύει και για τους 
αλγορίθμους καλύτερης και χειρότερης περίπτωσης.  

9.5.2 Πειράματα προσομοίωσης σε ημιδιαφανή δίκτυα 

Στρεφόμαστε τώρα στα ημιδιαφανή δίκτυα και αξιολογούμε την απόδοση των σχετικών ILP 
αλγορίθμων. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται είναι για την περίπτωση του μικρού 
δικτύου που παρουσιάζεται στο Σχήμα 9.3. Αυτό είναι ένα δίκτυο που έχει σχετικά μικρές 
αποστάσεις και οι αιτήσεις μπορούν να εγκατασταθούν διάφανα αρκετά αποτελεσματικά, 
όπως έγινε στην προηγούμενη ενότητα (βλ. Πίνακα  9.2). Χρησιμοποιήσαμε το ίδιο δίκτυο 
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και φορτίο κίνησης, για να παρατηρήσουμε την διαφορά μεταξύ της λειτουργίας των 
διαφανών και ημιδιαφανών αλγορίθμων. 

Στο Σχήμα 9.5 παρουσιάζουμε το μέσο κόστος των transponders ως συνάρτηση του αριθμού 
των μηκών κύματος χρειάστηκαν από τον αλγόριθμο reach-adapting ILP για ημιδιαφανή 
δίκτυα.  Για ένα δεδομένο φορτίο,  εάν ο αριθμός των διαθέσιμων μηκών κύματος είναι 
μικρός, ο αλγόριθμο αποφασίσει να χρησιμοποιήσει transponders μεγαλύτερου ρυθμού και 
να χρησιμοποιήσει μεγάλο αριθμό από αναγεννητές, έτσι ώστε να εξασφαλίσει τα 
απαραίτητα μήκη κύματος που είναι και ο πιο περιοριστικός πόρος  του δικτύου σε αυτήν 
την περίπτωση. Έτσι, για χαμηλό αριθμό μηκών κύματος, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί 
μεγάλο αριθμό από ακριβούς transponders (συμπεριλαμβανομένων των αναγεννητών) και 
οδηγούμαστε σε μεγάλο συνολικό κόστος. Καθώς ο αριθμός των μηκών κύματος αυξάνεται, 
ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους ετερογενής transponders/ρυθμούς 
μετάδοσης και έτσι μειώνει το κόστος. Το κόστος συγκλίνει στο αντίστοιχο κόστος που 
βρέθηκε από τον αλγόριθμο για διαφανή δίκτυα. Πράγματι, ο αριθμός των μηκών κύματος 
που βρέθηκαν από τον αλγόριθμο για διαφανή δίκτυα στον Πίνακα  9.2, είναι ο ίδιος με 
αυτόν που βρήκε ο αλγόριθμος για τα ημιδιαφανή δίκτυα. Να σημειώσουμε ότι τα διαφανή 
δίκτυα είναι μια ειδική περίπτωση των ημιδιαφανών δικτύων στα οποία δεν 
χρησιμοποιούνται οι αναγεννητές. Σε ένα δίκτυο το οποίο μπορεί να σχεδιαστεί με διαφανή 
τρόπο, όπως την περίπτωση που εξετάζουμε στην παρούσα σειρά πειραμάτων, η βέλτιστη 
λύση για το κόστος θα είναι πάντα να σχεδιάσουμε το δίκτυο με διαφανή τρόπο χωρίς τη 
χρήση αναγεννητών. Εάν τα διαθέσιμα μήκη κύματος είναι αρκετά για να εξυπηρετήσουν 
την κίνηση διάφανα, ο βέλτιστος αλγόριθμο για ημιδιαφανή δίκτυα θα συγκλίνει και τελικά 
θα παράγει μια διαφανή λύση που έχει το ελάχιστο κόστος, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί σε 
αυτό το σύνολο των πειραμάτων. 

Ωστόσο, ο αλγόριθμος για ημιδιαφανή δίκτυα μας δίνει τη δυνατότητα να βρούμε λύσεις 
για ένα περιορισμένο αριθμό μηκών κύματος, με επιπλέον κόστος, χρησιμοποιώντας 
ακριβότερους transponders υψηλότερου ρυθμού. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9.5, το μέσο 
κόστος συγκλίνει με αργά και οι τιμές είναι πολύ κοντά στο βέλτιστο (λύση για διαφανή 
δίκτυα) πολλά μήκη κύματος πριν από τη βέλτιστη λύση. Επομένως, φαίνεται ότι είναι πολύ 
αποδοτικό να χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος για ημιδιαφανή  δίκτυα για την μείωση π.χ. 
2 0% των απαιτούμενων μηκών κύματος,  με αύξηση περίπου 2 % του κόστους σε 
αναμεταδότες. Σε κάθε περίπτωση οι μειώσεις αυτές εξαρτώνται από τις παραμέτρους της 
κίνησης και του δικτύου, γι 'αυτό πρέπει να αξιολογηθούν για κάθε περίπτωση χωριστά. 
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Σχήμα 9.5: Μέσο κόστος ως συνάρτηση των διαθέσιμων μηκών κύματος για διαφορετικά φορτία για 
την τοπολογία του μικρού δικτύου.  

 
Load (Gbps) 10 25 40 55 70 85 100 

Algorithms cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) cost w time (s) 

ILP 45.05 5.40 9.75 76.30 9.40 22.43 108.95 13.60 45.14 139.45 18.00 75.68 172.00 22.80 131.31 204.45 27.10 220.09 236.00 36.80 534.18 

Best (ILP) 45.05 5.40 6.32 76.30 9.40 8.45 108.95 13.60 8.92 139.45 18.00 12.15 172.00 22.80 18.43 204.45 27.10 21.46 236.00 36.80 35.40 

Worst (ILP) 45.05 5.6 4.52 76.4 9.7 6.75 109.55 14.3 8.94 141.95 19.6 9.45 181.5 24.9 14.94 214.60 30.8 22.12 252.00 41.2 33.40 

Πίνακας 9.4: Απόδοση των αλγορίθμων για ημιδιαφανή δίκτυα - μικρό δίκτυο (10 μήτρες κίνησης 
ανά φορτίο).  

 

Στη συνέχεια,  διπλασιάζουμε τα μήκη των συνδέσμων του μικρού δικτύου (Σχήμα 9.3), 
έτσι ώστε να  μετατραπεί σε ένα ημιδιαφανές δίκτυο. Στον Πίνακα 9.4 παραθέτουμε το μέσο 
κόστος, τον μέσο αριθμό των μηκών κύματος και τον μέσο χρόνο εκτέλεσης για διάφορα 
φορτία κίνησης. Παρατηρούμε ότι η απόδοση του αλγορίθμου reach-adapting ILP είναι 
ταυτόσημη με την καλύτερη περίπτωση ILP (δίκτυο χωρίς παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών) 
όσον αφορά το κόστος των transponders και τα απαιτούμενα μήκη κύματος. Επομένως, ο 
προτεινόμενος reach-adaptive ILP αλγόριθμος είναι σε θέση να απορροφήσει τις 
παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών μεταξύ των συνδέσεων από την ευφυή ανάθεση μηκών 
κύματος. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε να δούμε ότι η απόδοση του αλγορίθμου ILP 
υποθέτοντας χειρότερη περίπτωση παρεμβολής πολλαπλών ρυθμών είναι χειρότερη, 
δεδομένου ότι οδηγεί σε αυξημένο κόστος transponder και απαιτεί περισσότερα μήκη 
κύματος. 

9.6 Συμπεράσματα 
Παρουσιάσαμε αλγορίθμους για το σχεδιασμό οπτικών δικτύων πολλαπλών ρυθμών 
(MLR). Στα MLR συστήματα η απόσταση μετάδοσης μπορεί να διαφέρει σημαντικά από 
εκείνη των συστημάτων με έναν ρυθμό. Μοντελοποιήσαμε την παρεμβολή λόγω των 
διαφορετικών τεχνικών διαμόρφωσης/ρυθμούς που χρησιμοποιούνται σε ένα MLR 
σύστημα, που μας βοηθάει να προσαρμόσουμε την απόσταση μετάδοσης των συνδέσεων 
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ανάλογα με την κατάσταση χρησιμοποίησης του δικτύου. Χρησιμοποιήσαμε την μετρική 
του ρυθμιζόμενου μήκους για να μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα σχεδιασμού για διαφανή 
και ημιδιαφανή MLR οπτικά δίκτυα. Παρουσιάσαμε ILP αλγορίθμους τόσο για διαφανή όσο 
και για ημιδιαφανή δίκτυα. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα μήκη κύματος ώστε να απορροφήσουν 
τις παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών. Οι αλγόριθμοι αναθέτουν μήκη κύματος στα οπτικά 
μονοπάτια έτσι ώστε να αποφεύγεται η παρεμβολή διαφορετικών ρυθμών και δίνουν λύσεις 
που έχουν το ίδιο κόστος με αυτές που δίνουν οι αλγόριθμοι που τρέχουν σε δίκτυα που δεν 
υπάρχει παρεμβολή πολλαπλών ρυθμών. Η απόδοση των προτεινόμενων reach-adapting 
αλγορίθμων όσον αφορά το κόστος και τον αριθμό των απαιτούμενων μηκών κύματος είναι 
πολύ καλύτερη σε σύγκριση με τον σχεδιασμό του δικτύου θεωρώντας αλληλεπίδραση 
χειρότερης περίπτωσης. 
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10  RWA με έμφαση στην κατανάλωση ενέργειας 

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

Σε αυτό το κεφάλαιο ασχολούμαστε με energy aware αλγορίθμους και συγκεκριμένα με 
την περίπτωση της στατικής δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος, όπου στόχος 
του προβλήματος είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης της ενέργειας. Αναπτύξαμε 
αλγορίθμους για την επίλυση του RWA προβλήματος λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια 
που καταναλώνει ένα οπτικό WDM δίκτυο. Η μείωση της ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω 
της μείωσης του αριθμού των συσκευών του δικτύου που είναι ιδιαίτερα δαπανηρές σε 
ενέργεια. Συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια σε ένα οπτικό WDM δίκτυο και 
εξετάζονται στο παρόν κεφάλαιο είναι οι ενισχυτές, οι αναγεννητές, τα οπτικά add/drop 
τερματικά και οι δικτυακές διεπαφές. Οι αλγόριθμοι που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια 
αυτού του κεφαλαίου ελαχιστοποιούν τον απαιτούμενο αριθμό οπτικών τερματικών, 
ενισχυτών, αναγεννητών και δικτυακών διεπαφών. Αναπτύξαμε αλγορίθμους για διαφανή 
και ημιδιαφανή δίκτυα με την χρήση ILP μοντελοποιήσεων. 

 

10.1 Προηγούμενες Προσεγγίσεις 
Καθώς η ανάγκη για μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων αυξάνεται διαρκώς, η 
κατανάλωση ενέργειας απασχολεί όλο και περισσότερο  τους ερευνητές που ασχολούνται 
με τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.   Πλέον,  παρατηρείται η τάση να 
αντικατασταθούν οι παλιές τεχνολογίες με κινητά δίκτυα και δίκτυα οπτικών ινών, κυρίως 
για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της όλο αυξανόμενης ζήτησης σε εύρος ζώνης. Στις 
τεχνολογίες αυτές η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη ενώ το πρόβλημα στα οπτικά 
δίκτυα επικεντρώνεται κυρίως στα τμήματα του δικτύου κορμού των δικτύων όπου 
παρατηρείται συμφόρηση στους IP routers [89].   

Η κατανάλωση ενέργειας των δικτυακών συσκευών στο Internet εξετάζεται στις εργασίες 
[89]-[92]. Πρόσφατα έχουν προταθεί διάφορες προσεγγίσεις για την μείωση του αριθμού 
των δικτυακών πόρων που χρησιμοποιούνται σε IP και WDM δίκτυα. Αυτές οι μελέτες 
περιλαμβάνουν αλγορίθμους για συγκέντρωση κίνησης (grooming), οπτική παράκαμψη 
(optical bypass) και απενεργοποίηση δικτυακών συσκευών [94]-[103].   

Οι grooming αλγόριθμοι προσπαθούν να δρομολογήσουν αιτήσεις χαμηλού ρυθμού μέσω 
οπτικών μονοπατιών μεγαλύτερου ρυθμού, ώστε να χρησιμοποιηθεί μικρότερος αριθμός 
από δικτυακές διεπαφές, ενώ το optical bypass αποφεύγει τις μετατροπές OEO. Η 
απενεργοποίηση των δικτυακών συσκευών εκμεταλλεύεται την διακύμανση της κίνησης 
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στα δίκτυα, προσπαθώντας να μειώσει τις επιπλέον δικτυακές συσκευές που υπάρχουν στο 
δίκτυο. Όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι προσπαθούν να δρομολογήσουν την κίνηση 
χρησιμοποιώντας μικρότερο αριθμό συσκευών του δικτύου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές 
οι προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Στην εργασία 
[93] παρουσιάζεται την κατανάλωση ενέργειας των διάφορων δικτυακών συσκευών. 

Στην εργασία [94], οι συγγραφείς προτείνουν ένα σχήμα εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο 
βασίζεται στον μηχανισμό grooming μειώνοντας τα IP ports των routers. Οι συγγραφείς 
στην εργασία [98], εξετάζουν την δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας σε IP-over-WDM 
δίκτυα η οποία επιτυγχάνεται με το σβήσιμο των line-cards των routers σε ώρες χαμηλής 
ζήτησης. Το grooming πρόβλημα το οποίο βασίζεται στην κατανάλωση της ενέργεια για 
WDM οπτικά δίκτυα εξετάζεται στην εργασία [96]. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν την 
τεχνική grooming και δείχνουν ότι με την περαιτέρω εξέταση της αρχιτεκτονική ενός 
κόμβου κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πόρων, ο αριθμός των ενεργών συσκευών, και 
κατά συνέπεια η συνολική κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο, μπορεί να μειωθεί 
σημαντικά. Στην εργασία [97], οι συγγραφείς αντιμετωπίζουν το grooming πρόβλημα και 
παρέχουν μοντελοποιήσεις για τον σχεδιασμό “πράσινων” οπτικών δικτύων.  

Οι συγγραφείς στην εργασία [103], παρουσιάζουν μια ενεργο-αποδοτική στρατηγική 
σχεδιασμού για βιώσιμα WDM δίκτυα. Εκμεταλλεύονται την κατάσταση λειτουργίας sleep-
mode των συσκευών που χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν προστασία,  ενώ έχουν τη 
δυνατότητα να τεθούν αμέσως σε λειτουργία με την εμφάνιση κάποιου σφάλματος. Στην 
εργασία [101], οι συγγραφείς αξιολογούν την δυνατότητα να απενεργοποιούν τους 
κόμβους και τους συνδέσμους θέτοντας περιορισμούς ελάχιστης συνδεσιμότητας των 
κόμβων και μέγιστης χρήσης ανά σύνδεσμο, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ενέργεια 
που καταναλώνει το δίκτυο.  

 

10.2 Εγκατάσταση Οπτικών Μονοπατιών και Κατανάλωση 
Ενέργειας   

Κατά την εγκατάσταση ενός οπτικού μονοπατιού στο WDM οπτικό δίκτυο καταναλώνεται 
ενέργεια στις διάφορες συσκευές κατά μήκος του οπτικού μονοπατιού, στους συνδέσμους 
και στους κόμβους του δικτύου. Οι κυριότερες συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια σε 
ένα οπτικό WDM δίκτυο είναι οι ενισχυτές, οι αναγεννητές, οι transdponders, και τα WSSs 
των add/drop τερματικών και των Network Interfaces (NIs). Το μοντέλο για τους 
συνδέσμους που χρησιμοποιούμε είναι αυτό του Σχήματος 3.5,   ενώ το μοντέλο για τους 
κόμβους είναι αυτό του Σχήματος 8.4. Επίσης, θεωρούμε ότι στους κόμβους υπάρχει η 
δυνατότητα για αναγέννηση του σήματος όποτε αυτό είναι απαραίτητο με την χρήση 
αναγεννητών.  Τέλος, θεωρούμε ότι η κάθε σύνδεσμος υποστηρίζει πολλαπλές οπτικές 
ίνες. 
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Ενέργεια και EDFAs, NIs 

Οι ενισχυτές, χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του σήματος κατά την μετάδοση του και 
είναι εγκατεστημένοι σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στους συνδέσμους του δικτύου. Οι 
ενισχυτές βρίσκονται επάνω στους οπτικούς συνδέσμους και το πλήθος τους είναι σταθερό 
(ανάλογο με το μήκος των συνδέσμων). Οπότε η μείωση της ενέργειας που καταναλώνουν 
οι ενισχυτές ισούται με την ελαχιστοποίηση του αριθμού των ινών που θα 
χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση των οπτικών μονοπατιών λαμβάνοντας υπόψη 
και το μήκος της κάθε ίνας. Να σημειώσουμε ότι η ενέργεια που καταναλώνεται λόγω μίας 
οπτικής ίνας ξεκινάει από την στιγμή που ενεργοποιείται ένα μήκος κύματος σε αυτή την 
ίνα, και δεν εξαρτάται από το πόσα μήκη κύματος είναι ενεργά.  Οι διεπαφές του κάθε 
κόμβου (NIs) είναι υπεύθυνες γα να συνδέονται οι οπτικές ίνες με τους κόμβους. 
Μειώνοντας τον αριθμό των ενεργών οπτικών ινών που απαιτούνται για την εγκατάσταση 
των συνδέσεων μειώνεται και ο αριθμός των ενεργών NIs σε όλο το δίκτυο.   

 

Ενέργεια και Αναγεννητές 

Γενικά είναι πιο αποδοτικό από ενεργειακής άποψης να γίνεται μέγιστη χρήση των 
οπτικών συσκευών η οποίες καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και να αποφεύγεται η οπτο-
ηλεκτρο-οπτική μετατροπή των σημάτων. Σε δίκτυα όμως με συνδέσμους μεγάλων 
αποστάσεων είναι απαραίτητη η αναγέννηση του σήματος σε κάποιους ενδιάμεσους 
κόμβους λόγω των φυσικών εξασθενήσεων. Η οπτο-ηλεκτρο-οπτική μετατροπή φαίνεται 
να είναι προς το παρόν η μόνη ικανοποιητική μέθοδος για να ξεπεραστεί το πρόβλημα των 
φυσικών εξασθενήσεων, καταναλώνοντας όμως και αρκετή ενέργεια. Ένα από τους 
στόχους των αλγορίθμων που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι η 
ελαχιστοποίηση των απαιτούμενου αριθμού από αναγεννητές. 

 

Ενέργεια και οπτικά add/drop τερματικά 

Οι διάφορες αρχιτεκτονικές κόμβων που παρουσιάσαμε στο Κεφάλαιο 8 παρέχουν την ίδια 
λειτουργικότητα όσον αφορά την διερχόμενη κίνηση. Διαφέρουν όμως στον τρόπο με τον 
οποίο διαχειρίζονται την κίνηση τοπικά στο κόμβο. Γι’ αυτό το λόγο η κατηγοριοποίηση των 
διαφόρων αρχιτεκτονικών έγκειται στα χαρακτηριστικά των add/drop ports των OXCs του 
κόμβου. Η αρχιτεκτονική κόμβων που χρησιμοποιούμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι η Colorless, 
Directionless, Contentionless OXC και φαίνεται στο Σχήμα 8.4.  Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική 
επιλέχθηκε για την ικανότητα της να υποστηρίζει την δυναμική εξέλιξη της κίνησης σε ένα 
δίκτυο με ένα ευέλικτο και οικονομικό τρόπο, σε αντίθεση με άλλες λιγότερο ευέλικτες 
αρχιτεκτονικές με colored και directed ports όπως παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 8. 

Τα βασικά στοιχεία ενός OXC είναι τα network interfaces και τα add/drop τερματικά όπου 
και τα δύο αποτελούνται κυρίως από WSSs. Στην αρχιτεκτονική που εξετάζουμε από ένα 
add/drop τερματικό ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος μπορεί να προστεθεί ή να εξαχθεί 
μόνο μια φορά, γιατί  ένα WSS μπορεί να εξάγει το ίδιο μήκος κύματος μόνο μια φορά από 
τις εξόδους του σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Γι’ αυτό το λόγο, χρειάζονται επιπλέον 
τερματικά για να μπορέσει να προστεθεί/εξαχθεί το ίδιο μήκος κύματος περισσότερες από 
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μια φορές (contentionless χαρακτηριστικό). Όπως φαίνεται και στο  Σχήμα 8.4,  η πρώτη 
φάση του add/drop τερματικού προσδίδει το directionless χαρακτηριστικό στην 
αρχιτεκτονική, ενώ η δεύτερη φάση υλοποιεί το colorless χαρακτηριστικό. Στο ίδιο “κουτί” 
υπάρχει ένας combiner για να προσθέτει τα μήκη κύματος στον κόμβο και ένα WSS για να 
επιλέγει ποιο μήκος κύματος θα εξαχθεί και σε ποιο port.  Μεταξύ των δύο φάσεων 
υπάρχει ένας single stage ενισχυτής για τυχόν απώλειες του σήματος. Τα σήματα που 
εισέρχονται σε ένα network interface (πχ. το “κουτί” Α του  Σχήματος 8.4) διαμοιράζονται 
με τη βοήθειας ενός splitter σε όλα τα υπόλοιπα network interfaces (τα “κουτιά” B και C στο  
Σχήμα 8.4).  Ένα WSS είναι συνδεδεμένο στην εξερχόμενη ίνα και μπορεί να επιλέξει ποιο 
μήκος κύματος και σε ποιο network interface ή add/drop τερματικό θέλει να προσθέσει. Ένα 
network interface αποτελείται από ένα WSS, ένα splitter και δύο single stage ενισχυτές. 

Τα οπτικά τερματικά με τα WSSs  που περιέχουν, συμβάλουν αρκετά στην αύξηση της 
κατανάλωσης ενέργειας του δικτύου. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τον αριθμό των 
οπτικών add/drop τερματικών που χρησιμοποιούνται κατά την εγκαθίδρυση του οπτικού 
μονοπατιού. Η τεχνική μας έγκειται στο γεγονός ότι ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος 
μπορεί να περάσει από τις εξόδους ενός WSS μόνο μια φορά σε μια δεδομένη χρονική 
στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι αν το ίδιο μήκος κύματος προστεθεί/εξαχθεί από έναν 
συγκεκριμένο κόμβο παραπάνω από μια φορές, θα χρειαστούν τόσα τερματικά όσα και οι 
φορές που θα χρειαστεί αυτό να προστεθεί/εξαχθεί. Οπότε σκοπός μας είναι να 
περιορίσουμε τον αριθμό των ίδιων μηκών κύματος που θα τερματίσουν ή θα ξεκινήσουν 
σε ένα κόμβο, ώστε να θέσουμε σε sleep-mode όσα περισσότερα add/drop τερματικά 
μπορούμε. Στο Σχήμα 10.1 παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα για την κατανόηση της 
συγκεκριμένης τεχνικής.  

 

 

BA C

BA C

optical cross 
connector

power on add/drop 
terminal

lightpath  using 
wavelength w1

lightpath  using 
wavelength w2

power off add/drop 
terminal

a)

b)

  

Σχήμα 10.1: Τεχνική μείωσης του αριθμού των χρησιμοποιούμενων τερματικών 

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 10.1 υπάρχει ένα εγκατεστημένο οπτικό μονοπάτι από τον 
κόμβο Α στον κόμβο Β και ένα από τον κόμβο Β στον κόμβο C. Στο Σχήμα 10.1(a) και τα δύο 
μονοπάτια χρησιμοποιούν το μήκος κύματος w1. Αυτό σημαίνει ότι το μήκος κύματος w1 

προστίθεται στον κόμβο B δύο φορές και σύμφωνα με την χρησιμοποιούμενη αρχιτεκτονική 
κόμβου του Σχήματος 8.4, χρειάζονται δυο οπτικά add/drop τερματικά στον κόμβο Β για την 
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εγκατάσταση των δυο μονοπατιών. Αν όμως τα δύο μονοπάτια χρησιμοποιήσουν 
διαφορετικά μήκη κύματος w1, w2, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 10.1(b), μόνο ένα τερματικό 
θα μπορούσε να εξυπηρετήσει κα τα δύο μονοπάτια, προσθέτοντας και τα δύο διαφορετικά 
μήκη κύματος στον κόμβο.  Οπότε,  το δεύτερο τερματικό του κόμβου μπορεί να τεθεί σε 
sleep-mode για να μειώσουμε την κατανάλωση της ενέργειας.  

 

10.3 Αλγόριθμοι RWA με έμφαση στην κατανάλωση ενέργειας 
Στην παράγραφο αυτή προτείνουμε δύο αλγόριθμους για την επίλυση του προβλήματος 
της ελαχιστοποίησης της ενέργειας σε ημιδιαφανή WDM οπτικά δίκτυα. Ο πρώτος 
αλγόριθμος αντιμετωπίζει το πρόβλημα ενιαία, λύνοντας το πρόβλημα της δρομολόγησης 
και ανάθεσης μήκους κύματος σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των απαραίτητων 
αναγεννητών. Ο δεύτερος αλγόριθμος αποσυνθέτει το πρόβλημα σε δύο υπο-προβλήματα, 
αυτό της τοποθέτησης των αναγεννητών, λύνοντας το πρόβλημα της εικονικής 
τοπολογίας, και σε αυτό της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος σε διαφανή 
δίκτυα.  

Θεωρούμε ότι μια σταθερή τοπολογία δικτύου αναπαρίσταται από ένα συνεκτικό γράφο 
G=(V, E). Το V αναπαριστά το σύνολο των κόμβων του δικτύου. Το E αναπαριστά το σύνολο 
των σημείο-προς-σημείο συνδέσμων του δικτύου. Κάθε σύνδεσμος περιλαμβάνει ένα 
σύνολο F={1,2,...,M} από οπτικές ίνες και κάθε οπτική ίνα υποστηρίζει ένα σύνολο 
C={1,2,...,W} από W διαφορετικά μήκη κύματος. Υποθέτουμε ότι έχουμε στατική κίνηση 
όπου το φορτίο κίνησης είναι γνωστό εκ των προτέρων υπό την μορφή μιας μήτρας μη-
αρνητικών ακέραιων Λ που ονομάζεται μήτρα κίνησης. Θεωρούμε επίσης ότι στο δίκτυο 
υπάρχει η δυνατότητα  μετατροπής μήκους κύματος μόνο με την χρήση των αναγεννητών.  

Οι αλγόριθμοι λαμβάνουν ως είσοδο ένα συγκεκριμένο RWA στιγμιότυπο,  το οποίο είναι 
μια δικτυακή τοπολογία, τα χαρακτηριστικά των κόμβων με τα add/drop τερματικά και 
τους αναγεννητές, και τα χαρακτηριστικά των συνδέσμων με το πλήθος των οπτικών ινών 
και τους ενισχυτές. Οι είσοδοι που σχετίζονται με την ενέργεια στους RWA αλγορίθμους 
είναι η ενέργεια που καταναλώνει ένα τερματικό, η ενέργεια που καταναλώνει ένα NI, η 
σταθερή ενέργεια που καταναλώνει ένας double-stage EDFA και η ενέργεια που 
καταναλώνει ένας αναγεννητής.  

10.3.1  Ενοποιημένος αλγόριθμος σε ημιδιαφανή δίκτυα 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται ο αλγόριθμος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα 
συνολικά (joint formulation) και ελαχιστοποιεί την ενέργεια που καταναλώνεται στο δίκτυο 
λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες των επιμέρους συσκευών ταυτόχρονα. Για κάθε πιθανό 
ζευγάρι κόμβων (i,j)V του δικτύου υπολογίζουμε k εναλλακτικά μονοπάτια p. Ένα 
μονοπάτι χαρακτηρίζεται ως διαφανές αν το μήκος του είναι μικρότερο από μια μέγιστη 
απόσταση ή ως αδιαφανές αν το μήκος του είναι μεγαλύτερο από την μέγιστη αυτή 
απόσταση. Η μέγιστη απόσταση έχει υπολογιστεί υποθέτοντας αλληλεπιδράσεις  
χειρότερης περίπτωσης στο δίκτυο, υπολογίζοντας την ποιότητα μετάδοσης των 
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υποψηφίων μονοπατιών δεδομένου του ότι όλα τα μήκη κύματος χρησιμοποιούνται σε 
όλους τους συνδέσμους. Τα μονοπάτια που επιλέγονται με αυτό τον τρόπο έχουν αποδεκτή 
ποιότητα μετάδοσης. Σε αυτού του είδους τα δίκτυα, κάποιες συνδέσεις χρειάζονται 
αναγέννηση σε κάποιους ενδιάμεσους κόμβους. Το πρόβλημα της τοποθέτησης 
αναγεννητών είναι ισοδύναμο με αυτό της εικονικής τοπολογίας.  

Για τη μοντελοποίηση του προβλήματος χρησιμοποιούνται οι παρακάτω παράμετροι, 
σταθερές, και μεταβλητές: 

 

Παράμετροι: 

• s,dV: κόμβοι του δικτύου 

• wC: ένα διαθέσιμο μήκος κύματος 

• pP: ένα υποψήφιο μονοπάτι από τον κόμβο i στον κόμβο j 

• mF: μια ίνα του δικτύου 

 

Σταθερές: 

• Λsd: ο αριθμός των απαιτούμενων συνδέσεων από τον κόμβων s στον κόμβο d 

• αl: ο αριθμός των ενισχυτών στον σύνδεσμο l 

• Ll: το μήκος συνδέσμου l 

• PA/D: η ενέργεια που καταναλώνει ένα add/drop τερματικό 

• PNI: η ενέργεια που καταναλώνει ένα network interface 

• PA: η ενέργεια που καταναλώνει ένας double-stage ενισχυτής  

• PR: η ενέργεια που καταναλώνει ένας αναγεννητής 

 

Μεταβλητές: 

• pwx : μια ακέραια μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των οπτικών μονοπατιών στο 
μονοπάτι p με το μήκος κύματος w. 

• lmf : Boolean μεταβλητή,  ίση με 1  αν η ίνα m χρησιμοποιείται στον σύνδεσμο l, και 
ίση με 0 διαφορετικά. 

• 
sd
pz : μια ακέραια μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των οπτικών μονοπατιών που 

χρησιμοποιούν το μονοπάτι p από τον κόμβο iV στον κόμβο jV για την αίτηση 
σύνδεσης (s,d). Το μονοπάτι p είναι ένα υποψήφιο (υπό)-μονοπάτι για την αίτηση 
σύνδεσης (s,d).  
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Να σημειώσουμε ότι η μεταβλητή pwx  μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα οπτικό 

μονοπάτι  (p,w) το οποίο εξυπηρετεί διάφανα μία από άκρη-σε άκρη αίτηση μεταξύ 
της πηγής και του προορισμού (s,d), ή σε ένα ενδιάμεσο οπτικό μονοπάτι μίας 
αδιαφανής αίτησης η οποία εξυπηρετείται από μία σειρά από οπτικά μονοπάτια. Οι 
μεταβλητές sd

pz  χρησιμοποιούνται για το πρόβλημα της εικονικής τοπολογίας.  

• ny : μία μη αρνητική ακέραια μεταβλητή που δείχνει τον συνολικό αριθμό των 
add/drop τερματικών που χρειάζονται στον κόμβο n. 

 

Το πρόβλημα μπορεί να μοντελοποιηθεί ως εξής: 

 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ελαχιστοποίηση:  ( )/
sd

A D n A lm l NI R p
n l m sd p

P y P f a P P z⋅ + ⋅ ⋅ + + ⋅∑ ∑∑ ∑∑      (10.1) 

Υπό στους ακόλουθους περιορισμούς: 

 

• Εισερχόμενης κίνησης: 

     |start from 

sd
p sd

p s
z = Λ∑  για όλα τα ζεύγη sd                                      (C10.1) 

 

• Εξερχόμενης κίνησης: 

     
|end at 

sd
p sd

p d
z = Λ∑  για όλα τα ζεύγη sd                                          (C10.2) 

 

• Διατήρηση της ροής της κίνησης: 

     |end at |start at 

sd sd
p p

p n p n
z z=∑ ∑  για όλα τα ζεύγη sd και όλα τα n          (C10.3) 

 

• Ανάθεση μήκους κύματος: 

     
sd

pw p
w sd

x z=∑ ∑  για όλα τα p                                                        (C10.4) 

 

• Διακριτής ανάθεσης μήκους κύματος: 

    |
pw lm

p l p m
x f

∈

≤∑ ∑  για όλα τα lL, για όλα τα wC                        (C10.5) 
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• Αριθμός add τερματικών σε έναν κόμβο: 

          |
pw n

p P n s
x y

∈ =

≤∑  για όλα τα wC, για όλα τα nV                                (C10.6) 

 

• Αριθμός drop τερματικών σε έναν κόμβο: 

    
|

pw n
p P n d

x y
∈ =

≤∑  για όλα τα wC, για όλα τα nV                                   (C10.7) 

 

• Μη-διαφανείς αιτήσεις: 

           0sd
pz =  για κάθε μη-διαφανές μονοπάτι p, για όλα τα ζεύγη sd   (C10.8) 

 

Ο στόχος του προβλήματος (objective) είναι η ελαχιστοποίηση  της ενέργεια του δικτύου 
ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των add/drop τερματικών, των ενισχυτών και των οπτικών 
ινών που θα χρησιμοποιηθούν. Οι περιορισμοί (C10.1)-(C10.3) αντιστοιχούν στους 
περιορισμούς δρομολόγησης οπτικών μονοπατιών, όπου κάθε αίτηση σύνδεσης (s,d), θα 
πρέπει να έχει τον κόμβο s ως αρχικό κόμβο, κάθε ενδιάμεσος κόμβος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αναγεννητής, και ο κόμβος d είναι ο τελικός κόμβος. Οι περιορισμοί 
(C10.3) εξασφαλίζουν ότι σε οποιονδήποτε ενδιάμεσο κόμβο η εισερχόμενη κίνηση 
(αριθμός οπτικών μονοπατιών) στον κόμβο αυτό είναι ίση με την εξερχόμενη κίνηση 
(αριθμός οπτικών μονοπατιών) από αυτόν. Οι περιορισμοί (C10.1), (C10.2) είναι οι 
αντίστοιχοι περιορισμοί για τους κόμβους πηγής και προορισμού των οπτικών μονοπατιών. 
Οι περιορισμοί (C10.4) αναθέτουν τα μονοπάτια και τα μήκη κύματος στα απαιτούμενα 
οπτικά μονοπάτια μεταξύ όλων των ζευγαριών των κόμβων του δικτύου. Οι περιορισμοί 
(C10.5) εξασφαλίζει ότι κάθε μήκος κύματος χρησιμοποιείται μόνο μια φορά σε κάθε ίνα. 
Οι περιορισμοί (C10.6), (C10.7) μετράνε τον αριθμό των add/drop τερματικών. Τέλος οι 
περιορισμοί (C10.8) απαγορεύει την χρησιμοποίηση οπτικών μονοπατιών από μονοπάτια 
με μήκος που υπερβαίνει την μέγιστη αποδεκτή απόσταση μετάδοσης. 

Ο περιορισμός για την συνέχεια μήκους κύματος λαμβάνεται έμμεσα υπόψη από τον 
ορισμό των μεταβλητών pwx .  

10.3.2  Αλγόριθμος αποσύνθεσης του προβλήματος  

Ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται σε αυτή την παράγραφο διαχωρίζει το πρόβλημα σε δύο 
υπο-προβλήματα: α) τοποθέτηση αναγεννητών, β) δρομολόγηση και ανάθεση μήκους 
κύματος με περιορισμούς ενέργειας σε διαφανή δίκτυα.  
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10.3.2.1 Τοποθέτηση αναγεννητών (regeneration placement) 

Για την επίλυση του προβλήματος της τοποθέτησης των αναγεννητών χρησιμοποιούμε τον 
αλγόριθμο που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 και συγκεκριμένα την 1η φάση του 
αλγορίθμου. Στόχος είναι ο μετασχηματισμός της αρχικής μήτρας των αιτήσεων σύνδεσης 
Λ σε μια διαφανή μήτρα αιτήσεων Λ  η οποία αποτελείται από αιτήσεις οι οποίες μπορούν 
να εξυπηρετηθούν διάφανα. Για να γίνει αυτό, οι αδιαφανείς αιτήσεις δρομολογούνται με 
την χρήση αναγεννητών. Η διαφορά με τον αλγόριθμο που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 
είναι ότι για να χαρακτηριστεί μία αίτηση ως αδιαφανής θεωρούμε αλληλεπιδράσεις 
χειρότερης περίπτωσης. Με αυτό τον τρόπο δεν χρειάζεται να λάβουμε υπόψη τις φυσικές 
εξασθενήσεις που υφίσταται το σήμα κατά την επίλυση του δεύτερου υπο-προβλήματος, 
της δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος. 

10.3.2.2  RWA σε διαφανή δίκτυα με έμφαση στην κατανάλωση ενέργειας 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται το δεύτερο υπο-πρόβλημα, αυτό της δρομολόγησης και 
ανάθεσης μήκους κύματος, έχοντας ως είσοδο την διάφανη μήτρα που δημιουργήθηκε από 
την επίλυση του πρώτου υπο-προβλήματος.   

Για τη μοντελοποίηση του προβλήματος χρησιμοποιούνται οι παρακάτω παράμετροι, 
σταθερές, και μεταβλητές: 

 

Παράμετροι: 

• s,dV: κόμβοι του δικτύου 

• wC: ένα διαθέσιμο μήκος κύματος 

• pPsd⊂P: ένα υποψήφιο μονοπάτι από τον κόμβο i στον κόμβο j 

• mF: μια ίνα του δικτύου 

 

Σταθερές: 

• Λsd: ο αριθμός των απαιτούμενων συνδέσεων από τον κόμβο s στον κόμβο d 

• αl: ο αριθμός των ενισχυτών στον σύνδεσμο l 

• PA/D: η ενέργεια που καταναλώνει ένα add/drop τερματικό 

• PNI: η ενέργεια που καταναλώνει ένα network interface 

• PA: η ενέργεια που καταναλώνει ένας double stage ενισχυτής  

 

Μεταβλητές: 

• pwx : μια ακέραια μεταβλητή που δηλώνει τον αριθμό των οπτικών μονοπατιών στο 
μονοπάτι p με το μήκος κύματος w 
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• lmf : Boolean μεταβλητή,  ίση με 1  αν η ίνα m χρησιμοποιείται στον σύνδεσμο l, και 
ίση με 0 διαφορετικά 

• ny : μία αρνητική ακέραια μεταβλητή που δείχνει τον συνολικό αριθμό των add/drop 
τερματικών που χρειάζονται στον κόμβο n. 

Το πρόβλημα μπορεί να μοντελοποιηθεί ως εξής: 

 

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Ελαχιστοποίηση:  ( )/A D n A lm l NI
n l m

P y P f a P⋅ + ⋅ ⋅ +∑ ∑∑                   (10.2) 

 

Υπό τους ακόλουθους περιορισμούς: 

• Διακριτής ανάθεσης μήκους κύματος: 

    |
pw lm

p l p m
x f

∈

≤∑ ∑  για όλα τα lL, για όλα τα wC               (C10.9)  

 

• Εισερχόμενης κίνησης: 

     
sd

pw sd
p P w

x
∈

= Λ∑ ∑  για όλα τα ζεύγη sd                                (C10.10) 

 

• Αριθμός add τερματικών σε έναν κόμβο: 

          |
pw n

p P n s
x y

∈ =

≤∑  για όλα τα wC, για όλα τα nV               (C10.11) 

 

• Αριθμός drop τερματικών σε έναν κόμβο:  

    |
pw n

p P n d
x y

∈ =

≤∑  για όλα τα wC, για όλα τα nV                  (C10.12) 

 

Οι περιορισμοί είναι οι ίδιοι με αυτούς που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη 
παράγραφο. Οι περιορισμοί ακεραιότητας των μεταβλητών pwx  μπορούν να χαλαρώσουν 

για να μειωθεί η πολυπλοκότητα του ILP προβλήματος και στην συνέχεια να επιλυθεί το 
αντίστοιχο LP πρόβλημα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Simplex και τις τεχνικές για την 
διαχείριση των μη ακέραιων λύσεων που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2. 
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10.4 Αποτελέσματα Προσομοίωσης 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα προσομοίωσης χρησιμοποιώντας 
τους αλγόριθμους που προτείναμε για την μείωση της ενέργειας και παρουσιάστηκαν στο 
κεφάλαιο 4 καθώς και τη σύγκριση τους με RWA αλγορίθμους που δεν λαμβάνουν υπόψη 
την ενέργεια (energy-unaware αλγόριθμοι) και με αλγορίθμους που ελαχιστοποιούν μόνο 
ορισμένες συσκευές του δικτύου. 

Για τον υπολογισμό της απόδοσης των προτεινόμενων αλγορίθμων διεξήχθησαν μια σειρά 
από πειράματα προσομοιώσεων σε Matlab, ενώ χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη LINDO API 
για την επίλυση των σχετικών ILP και LP προβλημάτων. 

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις μας είναι οι εξής: 

• Joint_E:  Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου είναι η ελαχιστοποίηση της ενέργειας σε 
ημιδιαφανή δίκτυα ελαχιστοποιώντας όλες τις συσκευές που καταναλώνουν 
ενέργεια, όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 10.3.1. 

• Min_E: Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου είναι η ελαχιστοποίηση της ενέργειας σε 
διαφανή δίκτυα ελαχιστοποιώντας όλες τις συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια, 
όπως περιγράφηκε στην Παράγραφο 10.3.2.2. 

• Min_EF: Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου είναι η ελαχιστοποίηση των επιπλέον ινών 
που θα χρησιμοποιηθούν ανά σύνδεσμο σε δίκτυο πολλαπλών ινών. Ορίζουμε τον 
όρο “επιπλέον ίνες” ως τις πρόσθετες  ίνες που χρειάζονται σε ένα δίκτυο για την 
εγκατάσταση ενός συνόλου αιτήσεων σύνδεσης όταν δεν είναι αρκετή μια ίνα ανά 
σύνδεσμο για την εξυπηρέτηση αυτών των αιτήσεων. Αυτός ο αλγόριθμος 
χρησιμοποιείται με την αίσθηση ότι το δίκτυο συνδέεται με συνδέσμους μίας ίνας, 
παρότι το δίκτυο προσφέρει συνδέσμους πολλαπλών ινών. Η χρησιμοποίηση της 
πρώτης ίνας κάθε συνδέσμου, δεν προσθέτει καθόλου κόστος στο objective του 
αλγόριθμου για να διατηρηθεί η συνεκτικότητα του δικτύου. Κάθε επιπλέον ίνα που 
απαιτείται για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων σύνδεσης προσθέτει επιπλέον 
κόστος στο objective. Η μοντελοποίηση του αλγόριθμου αυτού προκύπτει αν 
θέσουμε / 0A DP =  στη σχέση (10.2). O στόχος του αλγορίθμου είναι η 

ελαχιστοποίηση του: ( )A lm l NI
l m

P f a P⋅ ⋅ +∑∑  για m=2,…,M.  

• Min_W: Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου είναι η ελαχιστοποίηση του μέγιστου 
αριθμού των μηκών κύματος σε όλους τους συνδέσμους που χρειάζονται για την 
εξυπηρέτηση ενός συνόλου από αιτήσεις συνδέσεις. Αυτός είναι ο πιο κοινός στόχος 
του RWA προβλήματος σε δίκτυα με μία ίνα ανά σύνδεσμο. Ο αλγόριθμος αυτός 
είναι παρόμοιος με τους αλγορίθμους που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 2. 

• Min_N: Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού 
αριθμού των NIs του δικτύου και μοντελοποιείται θέτοντας / 0A DP =  και 0AP =  στην 

σχέση (10.2) όπου προκύπτει και η ελαχιστοποίηση του: NI
l m

P∑∑ . 
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• Min_A: Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού 
αριθμού των ενισχυτών του δικτύου και μοντελοποιείται θέτοντας / 0A DP =  και 

0NIP =  στην σχέση (10.2) όπου προκύπτει και η ελαχιστοποίηση του:

( )A lm l
l m

P f a⋅ ⋅∑∑ .  

• Min_T: Ο στόχος αυτού του αλγορίθμου είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού 
αριθμού των add/drop τερματικών και μοντελοποιείται θέτοντας 0NIP =  και 0AP =  

στην σχέση (10.2) όπου προκύπτει και η ελαχιστοποίηση του: /A D n
n

P y⋅∑ . 

Για την διεξαγωγή των προσομοιώσεων θεωρήσαμε αρχικά ένα μικρό δίκτυο 6 κόμβων και 
στην συνέχεια το ευρωπαϊκό δίκτυο Geant-2. Παρακάτω παρουσιάζονται ξεχωριστά οι 
τοπολογίες των εξεταζόμενων δικτύων καθώς και τα αποτελέσματα προσομοίωσης που 
ελήφθησαν εφαρμόζοντας τους διαφόρους αλγορίθμους σε αυτά τα δίκτυα.  

 Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες συσκευές του 
δικτύου [104]. 

 

Συσκευές 
Κατανάλωση Ενέργειας 

[W] 
Long reach 10G TSP 30 
EDFA, double stage 25 
EDFA, single stage 15 

WSS 40 
Regenerator 30 

Πίνακας 10.1: Ενέργεια που καταναλώνουν οι εξεταζόμενες συσκευές του δικτύου 

10.4.1  Αποτελέσματα προσομοιώσεων σε δίκτυο 6 κόμβων 

Το δίκτυο που θεωρήσαμε αρχικά για την διεξαγωγή των πειραμάτων προσομοίωσης είναι 
ένα δίκτυο 6 κόμβων και 9 συνδέσμων διπλής κατεύθυνσης (Σχήμα 10.2).  Οι ενισχυτές 
EDFA είναι τοποθετημένοι στους συνδέσμους ανά 100 km, ενώ ο ρυθμός μετάδοσης των 
δεδομένων είναι 10Gbps και η μέγιστη απόσταση μετάδοσης χωρίς την ανάγκη 
αναγέννησης είναι 2.500 km. 
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Σχήμα 10.2: Τοπολογία δικτύου 6 κόμβων 

 

Για την περίπτωση του μικρού δικτύου εξετάσαμε δυο περιπτώσεις. Αρχικά θεωρήσαμε ότι 
το δίκτυο είναι διαφανές, δηλαδή ότι όλες οι συνδέσεις μπορούν και εξυπηρετούνται χωρίς 
τη χρήση αναγεννητών. Στην συνέχεια, αυξήσαμε τις αποστάσεις των συνδέσμων έτσι 
ώστε το δίκτυο να γίνει ημιδιαφανές, να είναι δηλαδή απαραίτητη η χρήση αναγεννητών 
σε κάποιους κόμβους του δικτύου για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων σύνδεσης. 

10.4.1.1 Αποτελέσματα προσομοιώσεων σε Διαφανές Δίκτυο 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα προσομοίωσης για το μικρό δίκτυο 
των 6 κόμβων θεωρώντας ότι είναι διαφανές. Έτσι, οι αλγόριθμοι που εξετάσθηκαν δεν 
χρησιμοποιούν την 1η φάση που λύνει το πρόβλημα της τοποθέτησης των αναγεννητών 
και παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 10.3.2.1. Στο διαφανές δίκτυο εξετάζουμε δυο 
περιπτώσεις: δίκτυο με μια ίνα ανά σύνδεσμο και πολλαπλές ίνες ανά σύνδεσμο. Στην 
περίπτωση του δικτύου με μια ίνα ανά σύνδεσμο κάθε ίνα υποστηρίζει 20 μήκη κύματος  
ανά κατεύθυνση ενώ στην περίπτωση πολλαπλών ινών ανά σύνδεσμο, κάθε ίνα 
υποστηρίζει 10 μήκη κύματος ανά κατεύθυνση. Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα 
προσομοίωσης για το διαφανές δίκτυο των 6 κόμβων.  

 

Δίκτυο με μία ίνα ανά σύνδεσμο 

Στο Σχήμα 10.3 παρουσιάζεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας του δικτύου ως 
συνάρτηση του φορτίου κίνησης για τους διάφορους αλγορίθμους. Η συνολική ενέργεια 
υπολογίστηκε πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των συσκευών του δικτύου που 
χρησιμοποιήθηκαν με την ενέργεια που καταναλώνει η κάθε συσκευή. 
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Σχήμα 10.3: Συνολική κατανάλωση ενέργειας διαφανούς δικτύου 6 κόμβων και συνδέσμων μονής 
ίνας. 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 10.3 ο αλγόριθμος Min_W παρουσιάζει την χειρότερη 
απόδοση καθώς καταγράφει μεγάλη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τους υπόλοιπους 
αλγορίθμους. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αλγόριθμος προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει τον 
μέγιστο αριθμό των μηκών κύματος που χρησιμοποιούνται ανά σύνδεσμο και δεν 
περιορίζει καθόλου τις συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια στο δίκτυο. 

Ο προτεινόμενος Min_E αλγόριθμος παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση καταναλώνοντας 
μέχρι και  41% λιγότερη ενέργεια από τον Min_W και 33%, 8.8%, 9% λιγότερη ενέργεια από 
τους Min_T, Min_N και Min_A αλγόριθμους, αντίστοιχα. Αυτό ήταν αναμενόμενο μιας και 
αυτός ο αλγόριθμος έχει ως στόχο τη συνολική μείωση της ενέργειας του δικτύου 
μειώνοντας τον αριθμό των συσκευών που θα χρησιμοποιηθούν.  

Οι υπόλοιποι αλγόριθμοι που χρησιμοποιήθηκαν έχουν απόδοση που κυμαίνεται μεταξύ 
της καλύτερης (Min_E) και της χειρότερης (Min_W) τιμής εφόσον ελαχιστοποιούν τον 
αριθμό ορισμένων συσκευών του δικτύου. Οι τιμές που παρουσιάζονται στην πρώτη 
γραμμή του Πίνακα 10.2 αναφέρονται στο ποσοστό της ενέργειας που ελαχιστοποιήθηκε 
από τους αλγορίθμους στο διαφανές δίκτυο με έναν σύνδεσμο ανά ίνα  σε σχέση με τον 
Min_W αλγόριθμο που παρουσίασε την χειρότερη απόδοση. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 

Ποσοστό Μείωσης Ενέργειας ανά Αλγόριθμο Συγκριτικά  με τον  
Min_W (Διαφανής Περίπτωση) 

 Min_E Min_T Min_N Min_A Min_EF 

Single-fiber 41% 12% 36% 37,5% - 
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Multi- fiber 65% 12% 62,5% 61% 42% 

Πίνακας 10.2: Ποσοστό Μείωσης Ενέργειας ανά Αλγόριθμο Συγκριτικά με τον Min_W (Διαφανές 
Δίκτυο) 

 

Δίκτυο με συνδέσμους πολλαπλών ινών (2 ίνες ανά σύνδεσμο) 

Στο Σχήμα 10.4 παρουσιάζεται η συνολική κατανάλωση του δικτύου ως συνάρτηση του 
φορτίου κίνησης για το δίκτυο με δύο ίνες ανά σύνδεσμο, όπου παρουσιάζεται και ο 
αλγόριθμος Min_EF.  

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 10.4 ο Min_W αλγόριθμος παρουσιάζει πάλι την χειρότερη 
απόδοση. Αυτό συμβαίνει γιατί ο αλγόριθμος προσπαθεί να μειώσει τον μέγιστο αριθμό 
των μηκών κύματος που θα χρησιμοποιηθούν ανά ίνα και αυτό το επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας περισσότερες ίνες ανά σύνδεσμο και κατά συνέπεια αυξάνεται η 
κατανάλωση της ενέργειας. Οι τιμές που παρουσιάζονται στην δεύτερη γραμμή του 
Πίνακα 10.2 αναφέρονται στο ποσοστό της ενέργειας που ελαχιστοποιήθηκε από τους 
αλγορίθμους σε σχέση με τον Min_W αλγόριθμο.  

Ο προτεινόμενος Min_E αλγόριθμος έχει και πάλι την καλύτερη απόδοση καταναλώνοντας 
μέχρι και 65% λιγότερη ενέργεια από τον Min_W και μέχρι 60%, 40%, 10% και 7.6% λιγότερη 
ενέργεια από τους Min_T, Min_EF, Min-A και Min_N αλγόριθμους, αντίστοιχα. 

 

Σχήμα 10.4: Συνολική κατανάλωση ενέργειας διαφανούς δικτύου 6 κόμβων με δυο ίνες ανά 
σύνδεσμο. 

10.4.1.2 Αποτελέσματα προσομοιώσεων σε Ημιδιαφανές Δίκτυο 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα προσομοίωσης για το μικρό δίκτυο 
των 6 κόμβων και δύο ινών ανά σύνδεσμο, με μεγαλύτερα μήκη συνδέσμων στο δίκτυο 
ώστε να είναι ημιδιαφανές. Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζεται και ο προτεινόμενος 
αλγόριθμος Joint_E που περιγράφηκε στην Παράγραφο 10.3.1. Όλοι οι αλγόριθμοι που 
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παρουσιάζονται για την περίπτωση των ημιδιαφανών δικτύων χρησιμοποιούν την 1η φάση 
για την τοποθέτηση των αναγεννητών που παρουσιάστηκε στην Παράγραφο 10.3.2.1 πλην 
του αλγορίθμου Joint_E.  

Στο Σχήμα 10.5  παρουσιάζεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας του δικτύου ως 
συνάρτηση του φορτίου κίνησης. Σε σχέση με το διαφανές δίκτυο παρουσιάζεται μια 
αύξηση στην συνολική ενέργεια που καταναλώνεται από κάθε αλγόριθμο η οποία 
οφείλεται στην χρησιμοποίηση των αναγεννητών. 

Ο Min_W αλγόριθμος φαίνεται να έχει και πάλι την χειρότερη απόδοση. O αλγόριθμος 
Joint_Ε έχει την καλύτερη απόδοση, όπως ήταν αναμενόμενο, εφόσον ελαχιστοποιεί την 
συνολική ενέργεια του δικτύου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συσκευές που καταναλώνουν 
ενέργεια χωρίς να χάνει την βέλτιστη λύση, σε αντίθεση με την τεχνική αποσύνθεσης.  

  

 

Σχήμα 10.5: Συνολική κατανάλωση ενέργειας ημιδιαφανούς δικτύου 6 κόμβων με δυο ίνες ανά 
σύνδεσμο. 

Με την χρήση του αλγορίθμου Joint-E μειώθηκε η κατανάλωση της ενέργειας μέχρι και 67% 
σε σχέση με τον αλγόριθμο Min_W. Οι υπόλοιποι αλγόριθμοι είχαν παρόμοια απόδοση με 
αυτήν που παρουσιάστηκε για την περίπτωση του διαφανούς δικτύου. 

Στο Σχήμα 10.6 απεικονίζεται η συνολική ενέργεια που καταναλώνει κάθε συσκευή του 
δικτύου για 34 αιτήσεις σύνδεσης. Ο αριθμός των transponders που χρησιμοποιήθηκαν 
είναι σταθερός σε όλους τους αλγορίθμους γιατί ισούται με τον αριθμό των αιτήσεων. 
Επίσης, ο αριθμός των αναγεννητών είναι ίδιος σε όλους τους αλγορίθμους επειδή 
χρησιμοποιείται ο ίδιο αλγόριθμος για την τοποθέτηση των αναγεννητών, εκτός από τον 
αλγόριθμο  Joint_E που αντιμετωπίζει το πρόβλημα συνολικά.  
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Σχήμα 10.6: Συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά συνιστώσα δικτύου για 34 αιτούμενες συνδέσεις. 

 

Όπως φαίνεται ο Min_W αλγόριθμος χρησιμοποιεί πολύ περισσότερες συσκευές από τους 
υπόλοιπους αλγόριθμους ενώ ο Joint_E και ο Min_E χρησιμοποιούν τις λιγότερες. Ο 
Πίνακας 10.3 παρουσιάζει το ποσοστό της ενέργειας που μειώθηκε ανά συσκευή του 
δικτύου για όλους του αλγορίθμους συγκριτικά με τον Min_W.  

 

 Amplifiers Terminals NIs 

Min_E 75% 61% 75% 

Min_T 0% 61% 0% 

Min_N 75% 56% 75% 

Min_A 75% 56% 80% 

Min_EF 50% 28% 50% 

Joint_E 76% 67% 75% 

Πίνακας 10.3:Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας των αλγορίθμων σε σχέση με τον Min_W 

10.4.2  Αποτελέσματα προσομοιώσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο Geant-2 

Το δίκτυο Geant-2 (Σχήμα 4.1) αποτελείται από 34 κόμβους και 54 συνδέσμους διπλής 
κατεύθυνσης. Όλες οι single-hop συνδέσεις του δικτύου μπορούν να εξυπηρετηθούν 
διαφανώς, σε αντίθεση με κάποιες multi-hop συνδέσεις μεγάλου μήκους που δεν μπορούν, 
οπότε και χρειάζονται την χρήση αναγεννητών. Θεωρήσαμε ότι κάθε σύνδεσμος 
αποτελείται από τρεις ίνες και κάθε ίνα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 40 μήκη κύματος ανά 
κατεύθυνση.   

Στο Σχήμα 10.7 φαίνεται η απόδοση των αλγόριθμων Min_A, Min_N, Min_EF and the Min_E 
για το Geant-2 δίκτυο. Στα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε για τους αλγόριθμους 
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αυτούς χαλαρώσαμε τους περιορισμούς ακεραιότητας  (LP relaxed) γιατί οι αντίστοιχοι ILP 
αλγόριθμοι δεν μπορούν να δώσουν λύσεις σε αποδεκτά χρονικά περιθώρια. Οι αλγόριθμοι 
Min_T και Min_W δεν παρουσιάζονται στα αποτελέσματα εξαιτίας της κακή τους 
απόδοσης. Ο  Min_E αλγόριθμος παρουσίασε την καλύτερη απόδοση καταναλώνοντας 
μέχρι και 18% λιγότερη ενέργεια από τον  Min_EF και μέχρι και 6% και 5% λιγότερη 
ενέργεια από τους Min_N και Min_A αλγορίθμους, αντίστοιχα.  

 

Σχήμα 10.7: Συνολική κατανάλωση ενέργειας του Geant-2 δικτύου 

Στο Σχήμα 10.8 φαίνεται η ενέργεια που καταναλώθηκε από κάθε συσκευή του δικτύου με 
500 συνδέσεις στο Geant-2 δίκτυο χρησιμοποιώντας τους Min_A, Min_N, Min_EF και Min_E 
αλγορίθμους. Ο αριθμός των transponders που χρησιμοποιήθηκαν και των αναγεννητών 
είναι ίδιος σε όλους τους αλγορίθμους όπως εξηγήθηκε νωρίτερα. Ο Min_E αλγόριθμος 
χρησιμοποιεί λιγότερες συσκευές σε σχέση με τους υπόλοιπους αλγόριθμους και για αυτό 
εμφανίζει την καλύτερη απόδοση όσον αφορά την μείωση της ενέργειας. 

  

Σχήμα 10.8: Συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά στοιχείο δικτύου για φορτίο 54 αιτήσεων 
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Στο Σχήμα 10.9 φαίνεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας του δικτύου όταν 
χρησιμοποιούμε τον Min_E αλγόριθμο. Περίπου το 39% της ενέργειας καταναλώνεται στους 
συνδέσμους του δικτύου και οφείλεται στους ενισχυτές, ενώ το υπόλοιπο 61% 
καταναλώνεται στους κόμβους του δικτύου. Στους κόμβους του δικτύου 28% της συνολικής 
ενέργειας καταναλώνεται από τους transponders, 14% από τα NIs, 10% από τους 
αναγεννητές και 9% από τα οπτικά add/drop τερματικά.  

 

 

Σχήμα 10.9: Κατανομή της ενέργειας που καταναλώνεται στο Geant-2 δίκτυο σύμφωνα με τον Min_E 
αλγόριθμο. 

10.5 Συμπεράσματα 
Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάστηκε το πρόβλημα της στατικής δρομολόγησης και ανάθεσης 
μηκών κύματος για WDM οπτικά δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια που 
καταναλώνει το δίκτυο κατά την εξυπηρέτηση των αιτήσεων σύνδεσης. Οι RWA αλγόριθμοι 
που αναπτύχθηκαν έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση της συνολικής ενέργειας που 
καταναλώνεται στο δίκτυο που ισοδυναμεί με την ελαχιστοποίηση του αριθμού των 
συσκευών που καταναλώνουν ενέργεια.  

Αρχικά παρουσιάσαμε έναν ILP αλγόριθμο που λύνει το πρόβλημα συνολικά σε 
ημιδιαφανή WDM οπτικά δίκτυα. Στην συνέχεια διαχωρίσαμε το πρόβλημα σε δύο υπο-
προβλήματα σε αυτό της τοποθέτησης αναγεννητών και σε αυτό της δρομολόγησης και 
ανάθεσης μήκους κύματος σε διαφανή δίκτυα ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση της 
ενέργειας. Σε δίκτυα που δεν είναι δυνατόν να λάβουμε λύσεις σε αποδεκτά χρονικά 
περιθώρια από τους ILP αλγορίθμους εφαρμόζουμε τεχνικές χαλάρωσης της ακεραιότητας 
και λύνουμε τα αντίστοιχα LP προβλήματα. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν έδειξαν ότι οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι 
καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια σε σχέση με άλλους RWA αλγορίθμους που δεν 
λαμβάνουν υπόψη την ενέργεια του δικτύου και αλγόριθμους που μειώνουν ορισμένες 
συσκευές του δικτύου. Συμπερασματικά, δείξαμε ότι ελαχιστοποίηση της ενέργειας είναι 
δυνατή ακόμη και στο οπτικό επίπεδο του δικτύου με την χρήση των κατάλληλων 
αλγορίθμων.  
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11 Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάσαμε ένα σύνολο από αλγορίθμους 
δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος (RWA) σε οπτικά WDM δίκτυα. Σε αυτό το 
κεφάλαιο υπογραμμίζονται τα σημαντικότερα ερευνητικά θέματα που μελετήθηκαν στο 
πλαίσιο της διατριβής καθώς και κάποιες ερευνητικές κατευθύνσεις που χρήζουν μελέτης. 
Μελετήσαμε IA-RWA αλγόριθμους σε διαφανή (transparent) και ημιδιαφανή (translucent) 
οπτικά δίκτυα όπου το σήμα κατά τη μετάδοσή του πάνω σε ένα οπτικό μονοπάτι 
υφίσταται φυσικές εξασθενήσεις και άλλες αλλοιώσεις. Αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι τόσο 
για στατική κίνηση (offline αλγόριθμοι, που χρησιμοποιούνται κυρίως στο στάδιο 
σχεδιασμού του δικτύου) όσο και για δυναμική κίνηση (online αλγόριθμοι, που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στο στάδιο λειτουργίας του δικτύου). Παράλληλα ασχοληθήκαμε 
με την μελέτη αλγορίθμων σε ευέλικτα οπτικά δίκτυα όπου υπάρχει η επιπλέον 
δυνατότητα επιλογής του ρυθμού μετάδοσης (και του είδους διαμόρφωσης) που θα 
χρησιμοποιηθεί στο οπτικό μονοπάτι. Οι αλγόριθμοι που προτάθηκαν λαμβάνουν υπόψη 
τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών ρυθμών μετάδοσης. Επίσης, μελετήσαμε 
αλγορίθμους που για ένα δεδομένο επίπεδο απόδοσης του δικτύου ελαχιστοποιούν την 
κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας τις συσκευές που παραμένουν ενεργές. Επιπλέον, 
μελετήθηκαν αλγόριθμοι δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος με διάφορες 
τεχνικές προστασίας λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς εξασθένησης του φυσικού 
επιπέδου. Τέλος μελετήσαμε αλγορίθμους οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη αρχιτεκτονικές 
κόμβων που επιβάλουν επιπλέον περιορισμούς στην εγκατάσταση οπτικών μονοπατιών, 
όπως είναι οι περιορισμοί χρώματος και κατεύθυνσης. 

Αναλυτικότερα, στο Κεφάλαιο 2 της διατριβής ασχοληθήκαμε με το πρόβλημα της 
δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος σε οπτικά WDM δίκτυα χωρίς την παρουσία 
φυσικών εξασθενήσεων, προτείνοντας αλγορίθμους οι οποίοι βασίζονται στην τεχνική του 
γραμμικού προγραμματισμού (linear programming – LP) χρησιμοποιώντας παράλληλα 
τμηματικά γραμμικές συναρτήσεις κόστους και τεχνικές για την αντιμετώπιση των μη 
ακέραιων λύσεων που προκύπτουν από τη επίλυση του LP προβλήματος. Στόχος  των 
αλγορίθμων είναι να ελαχιστοποιήσουν τον αριθμό των μηκών κύματος που 
χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετηθούν όλες οι συνδέσεις. 

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάσαμε το πρόβλημα της δρομολόγησης και της ανάθεσης μήκους 
κύματος υπό την παρουσία φυσικών εξασθενήσεων (IA-RWA) για στατική κίνηση. 
Προτείναμε δύο IA-RWA αλγορίθμους οι οποίοι βασίζονται και αυτοί στην τεχνική του 
γραμμικού προγραμματισμού και μοντελοποιούν ως επιπλέον περιορισμούς τις φυσικές 
εξασθενήσεις. Ο πρώτος αλγόριθμος λαμβάνει έμμεσα υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις 
περιορίζοντας τις πηγές που τις προκαλούν, ενώ ο δεύτερος άμεσα.  

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάστηκε το πρόβλημα της στατικής δρομολόγησης και ανάθεσης 
μηκών κύματος για ημιδιαφανή WDM οπτικά δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς 
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περιορισμούς του δικτύου. Οι προτεινόμενοι αλγόριθμοι μετασχηματίζουν αρχικά την 
αδιαφανή μήτρα κίνησης σε διαφανή, επιλέγοντας μια ακολουθία αναγεννητών μέσα από 
τους οποίους θα δρομολογηθεί η κάθε αδιαφανής αίτηση σύνδεσης. Στην συνέχεια 
εφαρμόζεται ένας IA-RWA αλγόριθμος για διαφανή οπτικά δίκτυα, ο οποίος αναλαμβάνει 
την δρομολόγηση της διαφανής μήτρας κίνησης.  

Στο Κεφάλαιο 5 εξετάσαμε την περίπτωση της δυναμικής κίνησης και προτείναμε δύο IA-
RWA αλγορίθμους πολλαπλών κριτηρίων. Σε αυτούς τους αλγορίθμους σε κάθε σύνδεσμο 
του δικτύου αναθέτουμε διανύσματα κόστους τα οποία αλλάζουν καθώς νέες συνδέσεις 
εγκαθίστανται ή απεγκαθίστανται. Οι αλγόριθμοι πολλαπλών κριτηρίων υπολογίζουν ένα 
σύνολο από μη-κυριαρχούμενα μονοπάτια από την πηγή στον προορισμό της σύνδεσης και 
μετά εφαρμόζουν μια πολιτική επιλογής του βέλτιστου οπτικού μονοπατιού. Όπως και 
στην περίπτωση της στατικής κίνησης από τους δύο αλγορίθμους που προτείναμε, ο 
πρώτος λαμβάνει τις φυσικές εξασθενήσεις έμμεσα, ενώ ο δεύτερος άμεσα. Επίσης, 
προτείναμε και μία φάση εκπαίδευσης για τον αλγόριθμο που λαμβάνει έμμεσα υπόψη τις 
φυσικές εξασθενήσεις η οποία βασίζεται στην τεχνική βελτιστοποίησης σμήνους 
σωματιδίων. 

Στο Κεφάλαιο 6 επεκτείναμε τον δυναμικό αλγόριθμο IA-RWA που παρουσιάσαμε για τα 
διαφανή δίκτυα και λαμβάνει άμεσα υπόψη τις φυσικές εξασθενήσεις, ώστε να είναι 
εφαρμόσιμος για την περίπτωση των ημιδιαφανών δικτύων.  

Στο Κεφάλαιο 7 παρουσιάσαμε έναν αλγόριθμο πολλαπλών κριτηρίων ο οποίος με μικρές 
επεκτάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά για την παροχή προστασίας απέναντι σε 
σφάλματα στους οπτικούς συνδέσμους ενός δικτύου. Καταδείξαμε επίσης τη σημασία της 
επιβίωσης (survivability) του εναλλακτικού οπτικού μονοπατιού, που είναι η διάρκεια κατά 
την οποία εναλλακτικό οπτικό μονοπάτι έχει αποδεκτή ποιότητα μετάδοσης.  

Στο Κεφάλαιο 8 αξιολογήσαμε και συγκρίναμε την απόδοση διαφόρων αρχιτεκτονικών 
κόμβων με περιορισμούς στο χρώμα και την κατεύθυνση. Παράλληλα με την σύγκριση των 
κόμβων, προτείναμε επίσης μία παραλλαγή ενός RWA αλγορίθμου που λαμβάνει υπόψη 
την έλλειψη ευελιξίας σε κάθε κόμβο.  

Στο Κεφάλαιο 9 παρουσιάσαμε αλγορίθμους για το σχεδιασμό οπτικών δικτύων 
πολλαπλών ρυθμών (MLR). Χρησιμοποιήσαμε μία τεχνική που ονομάσαμε τεχνική 
ρυθμιζόμενου μήκους για να μοντελοποιήσουμε το πρόβλημα σχεδιασμού για διαφανή και 
ημιδιαφανή MLR οπτικά δίκτυα ώστε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά τα μήκη 
κύματος και να απορροφήσουν τις παρεμβολές πολλαπλών ρυθμών.  

Στο Κεφάλαιο 10 εξετάστηκε το πρόβλημα της στατικής δρομολόγησης και ανάθεσης 
μηκών κύματος για WDM οπτικά δίκτυα λαμβάνοντας υπόψη την ενέργεια που 
καταναλώνει το δίκτυο κατά την εξυπηρέτηση των αιτήσεων σύνδεσης. Οι RWA αλγόριθμοι 
που αναπτύχθηκαν έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση της συνολικής ενέργειας που 
καταναλώνεται στο δίκτυο που ισοδυναμεί με την ελαχιστοποίηση του αριθμού των 
συσκευών που καταναλώνουν ενέργεια.  

Από τα θέματα που μελετήθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή γίνεται φανερό πως 
υπάρχει πληθώρα ζητημάτων που σχετίζονται με την δρομολόγηση και ανάθεση μήκους 
κύματος. Πέρα από το βασικό κομμάτι της διατριβής που ήταν η ενσωμάτωση των φυσικών 
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εξασθενήσεων σε αλγορίθμους δρομολόγησης και ανάθεσης μήκους κύματος, 
παρουσιάσαμε επιπλέον περιορισμούς και στόχους που μπορεί να επιβάλουν τα οπτικά 
δίκτυα. Τα αποτελέσματα από αυτά τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εργασία 
αποτελούν μία πρώτη προσέγγιση για την αντιμετώπισή τους. Συγκεκριμένα, το θέμα της 
προστασίας μονοπατιού θα μπορούσε να διερευνηθεί περεταίρω για αλγορίθμους όπου τα 
εναλλακτικά μονοπάτια θα μπορούν να διαμοιράζονται μεταξύ των κυρίως οπτικών 
μονοπατιών χωρίς να υπάρχει μία προς μία σχέση μεταξύ του κυρίως και του εναλλακτικού 
μονοπατιού, ενώ παράλληλα θα λαμβάνονται υπόψη οι φυσικές εξασθενήσεις. Επιπλέον, 
ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις αρχιτεκτονικές των 
κόμβων με περιορισμούς χρώματος και κατεύθυνσης όταν στο δίκτυο υπάρχει ανάγκη για 
προστασία των μονοπατιών. Όσον αφορά τα θέματα της κατανάλωσης ενέργειας και 
πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης θα μπορούσαν να διερευνηθούν για την περίπτωση της 
δυναμικής κίνησης. Τέλος, θα ήταν χρήσιμο να μελετηθεί η κατανάλωση ενέργειας σε 
δίκτυα πολλαπλών ρυθμών μετάδοσης καθώς και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν με 
την χρήση αυτών των δικτύων.   
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